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SUNUŞ 

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA ’17), 12-14 
Ekim 2017 tarihlerinde, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 
düzenleyiciliği ile ve sahipliği ile, 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde, Diyarbakır’da, 
Türkiye’nin birçok üniversitesinden akademisyenlerle çeşitli kurumlardan 
araştırmacıların ve uzmanların katılımları ile gerçekleştirilmiştir.   

Sempozyum’a, yaklaşık 160 bildiri ile başvurulmuş, bunların 140’a yakını 
Bilimsel değerlendirme sürecinde kabul edilerek bilimsel programa alınmış, bu 
bildiriler, iki günü kapsayan toplam 36 oturumda sunulmuştur. 14 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. 

 

 

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN, 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk. 

Dicle Üniversitesi İİBF. Dekan Yrd. 
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FOREWORD 

The International Symposium on Economics, Politics and Administration 
(ISEPA '17) was held in Diyarbakir, on October 12-14, 2017, 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. 

Approximately 160 papers were submitted to the symposium and 
approximately 140 of them were accepted in the scientific evaluation process 
and was taken in the scientific programme. These works were presented in 36 
sessions covering two days. 

On Saturday, October 14, 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. 

 

Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN.  

Symposium Chair 

Vice Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University 
of Dicle 
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BİLDİRİ ÇAĞRISI 
ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM 

 SEMPOZYUMU 
12-14 EKİM 2017, DİYARBAKIR 

Küreselleşmesüreci,dünyanın her yerini birbirine bağlarken, aynı zamanda 
coğrafyaları, toplumları ve insanları da birbirlerine bağımlı hale getirmektedir. 
Yaşamın her unsuru geleneksel ulusal sınırlamalardan bağımsızlaşmakta, 
küresel bir ortaklık alanı olarak yeniden yapılanmaktadır.Bilimsel çalışmalar da 
bu bağımlı gelişmelerden payını almaktadır. Dolayısıyla uluslararası bilimsel 
anlaşmalar, kurumlar arası sözleşmeler, akademik toplantılar, küresel yayınlar, 
öğrenci ve akademisyen değişim programları,  bu küresel gelişmenin giderek 
çoğalan belirgin örneklerinden birkaçıdır. Bu kapsamda, küresel ölçekli 
uluslararası bilimsel gelişmeyi yakından izleyebilmenin, onunla bağlılığı 
sürdürülebilir kılmanın, bilim insanları ve kurumları açısından yaşamsal önemi 
ve belirleyiciliği, her geçen gün biraz daha artmaktadır.  
Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan ve antik Mezopotamya coğrafyasının 
merkezlerinden biri olan Diyarbakır şehrinde bulunan Dicle Üniversitesi 
bünyesinde kurulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de, bu güncel 
zorunluluktan ve ihtiyaçtan hareket ederek, alanındaki küresel ölçekli bilimsel 
gelişmelere dair bilgi birikimini, izlenimleri ve deneyimleri çalışanlarına ve 
öğrencilerine yerinde edindirmek, uluslar arası aktörlerce üretilmiş bilgiyi 
bulunduğu yerel toplumla paylaşmak amacıyla bir uluslararası sempozyum 
düzenlemeye karar vermiştir.  

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, Uluslararası 
Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, ‘Sosyal Bilimlerde Güncel 
Konular’ teması ile 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde düzenleyeceğimiz bu bilimsel 
etkinliğe katkı sunmak üzere, dünyanın her yerinden Ekonomi, Siyaset, 
Yönetim Bilimleri alanında çalışmakta olan bilim insanlarını bilgi ve 
medeniyetin buluştuğu kadim kent Diyarbakır’da ağırlamaktan mutluluk 
duyarız.  

                   Sempozyum Düzenleme Kurulu 
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CALL FOR PAPERS 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS 

AND ADMINISTRATION 
ISEPA ‘17 

12-14 OCTOBER 2017, DIYARBAKIR/ TURKEY 
The process of globalization makes geographies, societies and people 
dependent on each other while connecting all parts of the world. Every 
element of life is becoming independent of traditional national boundaries and 
is being restructured as a global partnership area. Scientific activities are also 
part of these dependent developments. International scientific agreements, 
inter-institutional agreements, academic meetings, global publications, student 
and academia exchange programs are just some of the increasingly prominent 
examples of this global development. In this context, the vital importance and 
determination of scientists and institutions, in terms of closely observing global 
science-based international scientific development, maintaining sustainable 
relations with it, is increasing day by day. 

The Faculty of Economics and Administrative Sciences at University of Dicle, 
located in the city of Diyarbakir/Turkey which is one of the centers of ancient 
Mesopotamia geography and located in the south-east of Turkey, has decided 
to organize an international symposium with this current necessity and from 
the need, and also with the aim of to bring in the knowledge, experience and 
experiences of the scientific developments on global scale to its employees and 
students in their field, and to share the knowledge produced by international 
actors with local communities. 

The Faculty of Economics and Administrative Sciences of the University of 
Dicle is honored to invite to scientists working in the fields of Economics, 
Politics, Management Sciences all over the world in order to contribute to the 
International Symposium on Economics, Politics and Administration, which 
will be organized with the theme of 'Current Issues in Social Sciences' on 12-14 
October 2017 in Diyarbakir, the city where knowledge and civilization meet. 

ORGANISING COMMITTEE  
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Bölümü Bşk./ Chairman, Assoc. Prof.,  Vice-Dean, University of Dicle, Faculty of 
Economic and Administrative Sciences, Head of Health Management Dep.  

Doç. Dr. Seyfettin ASLAN, Sempozyum Sekreteryası Başkanı, Dicle 
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Yönetimi Bölümü Bşk./ Chair of Secreteriat, Assoc. Prof., Vice-Dean, University of 
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Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü/ Ph.D., University of Dicle, Faculty of Economic and 
Administrative Sciences, Health Management Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Sadık SERÇEK, Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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Ahmet Vedat KOÇAL, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
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SEKRETERYA / SECRETARIAT 
Ahmet Vedat KOÇAL, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/ Res. Asst., University of 
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HAVAALANLARINA OLAN TALEP KAPSAMINDA 

KAPASİTE VE GECİKME SORUNLARININ İNCELENMESİ 
Ömer Osman DURSUN 

Cenk AKSOY ** 
Öz 

Ulaşımın hız kazandığı günümüzde hızlı ve güvenilir bir ulaşım sistemi olan 
havayollarına olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Hava trafiğinin 
artması beraberinde uçakların yeryüzündeki kesişim noktası olan havaalanlarına 
olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Hava trafiğindeki artış mevcut havaalanlarının 
kapasitesinin yetersiz kalmasına veya yeni havaalanlarının yapımına sebep 
olmaktadır.  Her geçen gün yolcu sayısının artması havaalanlarında trafiğin 
yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Artan hava trafiği havaalanı kapasite sorunlarını 
dolayısıyla gecikmeleri beraberinde getirmektedir. Havaalanlarında havayolu 
trafiğinden kaynaklanan gecikmelerin aşılması ve önüne geçilmesi için uygun hub 
noktalarının belirlenmesi ve slot tahsisinin yapılması gerekmektedir. Çalışmada 
havaalanlarında kapasite kaynaklı gecikmelerin önüne geçmek için hub 
belirlenmesi ve slot tahsisi gibi çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Havaalanı, Hava Trafiği, Slot, Hub. 

INVESTIGATION OF THE CAPACITY AND DELAY PROBLEMS 
IN THE SCOPE OF THE AIRPORT DEMAND 

Abstract 

Today, the demand for airlines, which are fast and reliable transportation systems, 
is increasing day by day. The  increase in air traffic brings to gether the need for 
airports which are the intersection points of aircrafts on the earth. The increase in 
air traffic causes insufficient capacity of existing airports or construction of new 
airports. Every past day increasing number of passengers has leaded to 
intensification of traffic in airports. Increased air traffic causes delays because of 
airport capacity problems. It is necessary to determine the appropriate hubpoints 
and slotal location in order to overcome and avoid the delays caused by airtraffic 
in the airports. In the study, various solution suggestions such as hub identification 
and slotting were presented to avoid capacity-based delays at airports. 

Keywords: Airport, Air Traffic, Slot, Hub. 
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GİRİŞ 

Havacılık alanında serbestleşme hareketinin meydana gelmesi, havacılık 
sektörünün hızlı bir biçimde büyümesine ve havayolu trafiğinin artmasına 
neden olmuştur. Havayolu trafiğinin artmasının sonucu olarak terminal binaları 
kalabalıklaşmış ve hava trafiğinde kısıtlamalar olmuştur. Artan havayolu trafiği 
ile birçok sorun ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte havaalanlarının altyapı 
eksiklileri göz önüne serilmiştir. Mevcut havaalanlarının yapısı havayolu trafik 
talebine cevap veremez duruma gelmiştir. Havayolu trafiğindeki hızlı büyüme 
gecikme ve kapasite sorunlarını ortaya çıkarmıştır. 

Havayolu trafiğinin artması ile havaalanları kapasite açısından yetersiz 
kalmaktadır. Uçak ve yolcu trafiğini karşılayamamaktadır. Terminal binaları, 
pistler, taksi yolları, apronlar gelişmekte olan havayolunun ihtiyaçlarına cevap 
verememektedir. Havayolu sektörüne olan talebin artması havaalanlarının 
büyümesini ve kapasite yoğunluğuna çözüm olacak yeni yöntemlerin 
geliştirilmesini beraberinde getirmektedir. 

Artan hava trafiğiyle ve havaalanı kapasitelerinin trafik yoğunluğunu 
karşılayamamasıyla beraber gecikmeler yaşanmaktadır.  Havayolu sektöründe 
gecikmelerin birbirine bağlı olması havayolu firmalarının zarar görmesine 
sebep olmaktadır. Gecikmeler zaman kaybına sebebiyet verdiği için yolcuların 
tepkisini çekmekte ve aynı zamanda havayolu firmalarına maliyet olarak zarar 
vermektedir. Yapılan çalışmada kapasite ve gecikme sorunlarını çözebilmek 
için çeşitli öneriler sunulmuş ve tartışılmıştır. 

1. KAPASİTE VE GECİKMELER 

Kapasite, havaalanlarının trafik büyüklüğünün veya talebinin karşılanmasıdır 
(Wells, 2000: 242). Yüksek talep ve kapasite artan gecikmelere sebebiyet 
vermektedir. Kapasitenin artmasıyla talebin karşılanmaması durumunda 
sıkışıklık ve gecikme gibi pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Talebin 
kapasiteyi aşması, sıkışıklık olarak adlandırılmaktadır (Neufville vd., 2003: 
461). Havaalanında pistin, taksi yolunun dolu olması veya havaalanı 
hizmetlerinin kullanılamamasından dolayı uçaklara bu hizmetlerin 
sunulamamaktadır bu hizmetleri alabilmek için bazen uçaklar havada 
beklemek zorunda kalırlar. Bu durumda gecikmeler meydana gelmektedir. 
Gecikmeler sadece havaalanı hizmetlerinin sunulamamasıyla ilgili değildir. 
Uçak performansından veya hava şartlarından kaynaklı gecikmelerde 
yaşanmaktadır.  
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Genelde talep, kapasite ve gecikme arasında doğrusal bir ilişki vardır. Artan 
talep, kapasite aşmalarına, artan kapasite aşmaları da gecikmelere neden 
olmaktadır. Şekil 1’de AMS-Amsterdam Schiphol havaalanını, LHR Londra 
Heathrow havaalanını, BRU Brüksel havaalanını, DUS Düseldorf havaalanını, 
CPH Kopenhag havalanını, ATH Atina havaalanını, VCE Venedik havaalanını 
göstermektedir. Gecikmelerden doğan ücretin en yüksek havaalanının Londra 
Havaalanı olduğu Şekil 1’de görülmektedir. Londra havaalanının kapasite-
talep oranı ve gecikme maliyet ilişkisinin diğer havaalanlarına göre fazladır. 

Şekil 1. Avrupa Havaalanlarındaki Gecikmeler ve Maliyet İlişkisi 

 
Kaynak: (Michael, 2010:283). 

Kapasite ve gecikmeler çeşitli havacılık faktörlerinden etkilenmektedir. Bu 
faktörler hava sahası özellikleri, hava trafik kontrol, havaalanı özellikleri ve 
meteorolojik koşullardır. Sayılan faktörler kapasite ve gecikmelere doğrudan 
etki etmektedir. 

Havaalanlarının fiziksel özellikleri, pistlerin büyüklüğü, pistlerin genişlik ve 
uzunluğu, apron ve taksi yollarının düzeni farklı uçak tiplerine hizmet 
sunabilmek için belirleyici etkenler arasındadır. Havaalanının radar, 
aydınlatma, seyrüsefer yardımcıları da önemli etkenlerdendir. Havaalanının bu 
özellikleri hava trafiğine doğrudan etki ettiği için kapasite ve gecikmelere etki 
etmektedir.Gecikmeler sadece Avrupa’da değil, bütün dünyada en yaygın 
problemlerden bir tanesidir. Avrupa içindeki uçuşlarda gecikmeler yaklaşık 
ortalama 15 dakikadan daha fazladır (Georgina, 2010: 392). Kapasite ve 
gecikmeyi önleyecek çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu talep yöntemleri aşağıda 
belirtilmiştir. 
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2. HAVAALANI TALEP YÖNTEMLERİ VE ÖNERİLER 

Havaalanlarındaki trafik sıkışıklığını önlemek ve havaalanlarını etkili bir şekilde 
kullanabilmek için çeşitli yöntemler incelenmiştir. Bu bölümde bu yöntemler 
üzerinde durulmaktadır. 

Hava trafiği fazla olan havaalanlarının trafiği yakın havaalanlarına bölünerek 
trafik yoğunluğu azaltılabilir böylece gecikmelerin ve kapasite aşımlarının 
önüne geçilir. Bu yöntem Amerika’da uygulanmış iyi sonuçlar vermiştir. 
Chicago bölgesinde 27, Los Angeles bölgesinde 51 havaalanının genel 
havacılık için kullanılabileceği öngörülmüş ve hava trafiğinin bir kısmı bu 
havaalanlarına kaydırılarak hava trafiği azaltılmıştır. 

Kullanılan uçak tipleri de gecikmelere neden olmaktadır. Genellikle büyük ve 
işlek havaalanlarına hava trafiğini arttırdıkları için küçük uçakların inmesine izin 
verilmez. Genellikle havaalanlarına aynı tip uçakların inmesi istenmektedir. 
Bunun sebebi ise aynı tip uçaklarda, hava trafik yoğunluğuna sebep olacak pist 
ve diğer hizmetleri ne kadar kullanabileceklerinin kolaylıkla tahmin edilmesidir.  

Bazı havaalanlarında günlük ortalama havayolu trafiği tahmin edildiği için 
havaalanlarında kullanılan bu sistemle kota konularak kapasite aşımlarının 
önüne geçilir ve gecikmeler önlenir. Hub, uçuşların belirli bir merkezden 
toplanarak aktarmaların yapılması olarak ifade edilmektedir. Hubların doğru 
bir şekilde yapılandırılması ile gecikmelerin önüne geçilecektir. Aynı zamanda 
havaalanlarının kapasiteleri verimli bir şekilde kullanılacaktır.    

Havaalanlarında günün her saatinde hava trafiği yoğun olmamaktadır. Trafiğin 
en yoğun olduğu saatler zirve noktası olarak adlandırılmaktadır. Hava trafiğinin 
yoğun olduğu zirve noktasında ücretlerin arttırılması ile hava trafiği 
dengelenmiş olacaktır. Trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde yüksek ücret, 
trafiğin az olduğu zaman dilimlerinde düşük ücret uygulaması yapılarak 
havayolu trafiğinin gün içerisinde daha az olduğu zaman dilimine kaydırılması 
sağlanır. Aynı şekilde fiyatlar yolculara yansıtılırsa hava trafiğindeki sıkışıklık 
önlenmiş olacaktır.  

Hava trafiğinin fazla olduğu havaalanlarında, havaalanı yönetiminden alınan 
izinlerle önceden tahsis edilmiş zamanlarda altyapı hizmetlerinden yararlanma 
sırası ve zamanı slottahsisi olarak ifade edilmektedir. Slot tahsisi aynı zamanda 
sıra/zaman tahsisi olarak da bilinmektedir. Sıra/zaman tahsisi Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ilk olarak uygulanmaya başlanmıştır. 1968 yılında hava 
trafiğinin fazla olduğu havaalanlarına uçuş sınırları getirilmiştir. Havaalanlarının 
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belirli zaman dilimlerinde kullanılması gerçekleştirilmiştir. (Langner, 1995: 
192). 1978 yılında havayolu serbestleştirmesinden sonra havacılık alanında 
rekabet artmıştır. Hava trafiğinin fazla olduğu havaalanlarına olan talebin 
karşılanması oldukça zor olmuştur (Gomez vd., 1991: 213). Avrupa’da ise yeni 
hat ve seferlerin pek çoğu Frankfurt, Amsterdam, Londra ve Paris gibi yoğun 
talep gören havaalanlarına yönelmiştir. Bu durum söz edilen havaalanlarında 
mevcut kapasitenin zorlanmasına neden olmuştur (Diederiks, 2006: 69). 
Ülkemizde de DHMİ işletmesinin slot uygulama talimatı kabul edilmiş ve slot 
tahsisinin ne olduğu ve tahsislerin nasıl gerçekleştirileceği bu talimatla 
belirlenmiştir. 

SONUÇ 
Sonuç olarak, artan hava trafiği ve yolcu sayısı talebine cevap verebilmek 
kapasite aşımlarını ve gecikmeleri önlemek için talep yönetim yöntemlerine 
ihtiyaç duyulmuştur. Hemen hemen dünyanın her yerinde gecikmelerin ve 
kapasite aşımlarının önüne geçmek için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. 
Özellikle bu talep yöntemleri trafiği nasıl azaltabilirim veya trafiği kullanılmayan 
diğer zaman dilimlerine nasıl yayabilirim soruları üzerine kuruludur. Genellikle 
bu tip sorunlara belirli yaklaşımlar önerilmiş ve bunlardan en sık kullanılanı 
olarak slot tahsisi olarak gösterilebilir. Çalışmada kapasite, gecikme sorunları ve 
mevcut talep yönetim yöntemleri incelenmiş bu yöntemlere belirli yaklaşımlar 
getirilmiştir. 
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HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL 
ADALET, GÜVEN VE BAĞLILIK ALGILARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
Cenk AKSOY 

Yunus YILMAZ** 

Öz 

Bu çalışmada, havacılık sektöründe çalışanlarınörgütsel adalet, örgütsel güven ve 
örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Modeli 
test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 14 soruluk bir anket 
kullanılmıştır. Bu anketler Türkiye’ninGüneydoğu bölgesi illerindehavacılık 
sektöründe çalışan personele dağıtılmış ve analiz için 447 anket kullanılmıştır. 
Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli istatistik 
metot ve test teknikleri (frekans dağılımı, t-testi, anova, regresyon, korelasyon) 
kullanılarak SPSS 18.0 istatistik paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. 
Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada çalışanların örgütsel 
adalet, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında pozitif güçlü bir ilişki 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışan algılarının bazı demografik 
değişkenlere göre farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılıkve 
Havacılık Sektörü. 

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE, TRUST AND 
COMMITMENT OF EMPLOYEES IN THE AVIATION SECTOR 

Abstract 

This study aims to identify the relationship between employee perceptions of 
organizational justice, organizational trust and organizational commitment. A 14-
items questionnaire except demographic questions was used to test the model. The 
survey was delivered to aviation sector employees in the 
Southeastern Anatolia Region of Turkey and a total of 447 completed 
questionnaires were used for analysis. The data obtained in the study were 
analyzed with SPSS 18.0 statistical software packages by using various statistical 
methods and testing techniques (frequency distribution, t-test, anova, regression 
and correlation) for the purpose of research. It was found that there was a strong 
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positive relationship between organizational justice, organizational trust and 
organizational commitment. It has also been found that the latents were differs by 
some demographic variables of employees. 

Keywords: Organizational Justice, OrganizationalTrust, Organizational 
Commitment, Aviation Sector. 

GİRİŞ 
Sürekli değişimin yaşandığı günümüz koşullarında işletmelerin rekabet 
üstünlüğü sağlayarak varlıklarını devam ettirebilmelerinin, insan kaynakları 
yönetimi ile ilgili gelişmeleri takip ederek, değişime uyum sağlayan bir insan 
kaynakları yapısı kazanmalarına bağlı olduğu görülmektedir. Bu hızlı değişim 
sürecinde yaşanan gelişmeler, tüm işletmeleri etkilediği gibi havacılık sektörünü 
de etkilemektedir.Havacılık işletmelerinin, etkinlik ve verimliliklerini 
arttırabilmek için kendilerini geliştirmeleri, değişime uygun nitelikte bir insan 
kaynakları yapısına sahip olmaları gerekmektedir. Hizmet sektörü açısından 
büyük önem taşıyan havacılık işletmeleri insan kaynakları yapılarında, yeniden 
yapılanma ile birlikte yaşanan değişime bağlı olarak, örgütsel adalet, örgütsel 
güven ve örgütsel bağlılık konularında da önemli çalışmalar yapılması 
gerektiğini vurgulayabilmek adına böyle bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Örgütsel davranış konuları arasında yer alan adalet, güven ve bağlılık 
kavramları son yıllarda kullanılan anahtar kavramlardan olup, örgüt 
verimliliğine olan katkıları bilim dünyasında kabul görmektedir. Kavramların 
örgütsel faaliyetlerin etkililiğine olan faydası görüldükçe daha fazla 
kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Bu kavramlar, birbirleriyle olan ilişkileri 
göz önünde bulundurularak birlikte ele alındığında, örgütsel verimlilik 
açısından çarpan etkisi sağlayabilecek nitelikte ve birbirlerini tetikleyici unsurlar 
olarak görülmektedir. Adalet algısı, güven faktörüne etki etmekte, güven ise, 
örgütsel bağlılığa katkı sağlamaktadır. Adalet, güven ve bağlılık kavramlarının 
birlikte ele alındığı bu çalışmanın örgütsel davranış literatürüne katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, örgütsel davranış alanında havacılık sektörüyle ilgili yapılmış 
çalışmalara diğer sektörlere nispeten daha az rastlanmıştır. Örgütsel adalet, 
örgütsel güven, örgütsel bağlılık kavramları farklı alanlarda, farklı 
kombinasyonlarla incelenmesine rağmen, bu üç kavramın birlikte 
incelenmesine ayrıca kavramların havacılık sektöründe uygulanmasına pek 
rastlanmamıştır. Çalışma, havacılık sektörünün yoğun çalışma ortamına sahip 
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olması ve araştırmaya konu olan kavramların bu sektörde henüz yeterince 
araştırılmaması nedeniyle gerekli görülmüştür. 

Çalışmada öncelikle örgütsel adalet, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık 
kavramları literatür özetlerine yer verilmiştir. Daha sonra ise alan araştırması 
kapsamında; bu kavramlar arasındaki ilişki havacılık sektöründe incelenerek 
geliştirilmesi gerekli görülen fonksiyonlara ilişkin çıktılara ulaşılması 
amaçlanmıştır. Elde edilen verilerin özellikle havacılık sektöründeki yönetici, 
çalışan ve akademisyenlere faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu çalışmanın 
araştırma sorusu şu şekildedir: Havacılık çalışanlarının adalet ve güven 
algılarının, örgütsel bağlılık düzeyleri üzerinde etkisi var mıdır? 

1.  LİTERATÜR  

1.1. Örgütsel Adalet 
Bütün sosyal ortamlarda varlığı çok önemli olan adalet kavramının örgütlerde 
ihmal edilmesi düşünülemez. Ancak adaletin örgütlerde dikkat edilen bir 
kavram olarak araştırılması hukuk ve sosyal bilimler alanlarında araştırılmasına 
göre nispeten daha yeni bir konudur (Çakmak, 2005: 19). 1960-1970’lerden 
beri iş ortamında dikkat edilen, önem verilen bir konu olarak adaleti açıklama 
ve tanımlama çabaları örgütsel adalet adı verilen yeni bir literatürün 
gelişmesine yol açmıştır (Greenberg, 1990: 400). 
Örgütsel adalet, örgütsel kaynakların (ödül ve cezalar) dağıtımının, bu dağıtım 
kararlarını belirlemede kullanılan prosedürlerin ve bu prosedürlerin yürütülmesi 
sırasında gerçekleşen kişiler arası davranışların nasıl olması gerektiği ile ilgili 
kurallar ve sosyal normlar bütünü olarak izah edilmektedir (Folger ve 
Cropanzono, 1998: 110-111). 
Günümüzde yoğunlaşan rekabet nedeniyle örgütlerin ayakta kalabilmeleri 
çalışanlarından istedikleri verimliliği elde etmelerine bağlıdır. Örgütlerin 
çalışanlarından istedikleri verimliliği elde etmeleri ise çalışanlarının iş tatmin, 
motivasyon, performans düzeylerine bağlıdır. Tüm bu unsurları etkilediği 
düşünülen örgütsel adalet kavramı, çalışanların örgütleri hakkındaki 
düşüncelerini ve bu düşünceleri doğrultusunda örgütlerine karşı nasıl bir tutum 
ve davranış içine gireceklerini belirlemede çok önemli bir konudur (Cohen-
Charash ve Spector, 2001: 278-279). Buna göre, çalışanların örgütlerini adil 
bulmamaları durumunda, verimliliklerini etkileyen önemli birer unsur olan iş 
tatmini, motivasyon ve performans düzeylerinde de bir düşüş yaşadıkları 
gözlenmiştir. Ayrıca çalışanların devamsızlıklarının, işten ayrılma niyetlerinin 
arttığı görülmüş ve örgütlerde yaşanan stres ve gerginliğin en üst seviyeye 
ulaştığı belirlenmiştir (Schminke vd., 2000: 294; Çakmak, 2005: 21). 
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Örgütsel adalet kavramı araştırıldığında, literatürde genel anlamda üç temel 
boyutta incelendiği görülmektedir. Boyutlardan ilki dağıtım adaleti, ikincisi 
prosedür adaleti ve üçüncüsü de etkileşim adaletidir. Dağıtım adaleti çalışanın 
edindiği kazanımlar ve dağıtımlarla ilgiliyken, prosedür adaleti daha çok 
dağıtım kararlarının alınmasında kullanılan prosedürlere yöneliktir. Üçüncü 
boyut olan etkileşim adaletinde ise, çalışanlar arası ilişkilerin niteliği ön 
plandadır (Aktaş, 2010: 80). 

1.2. Örgütsel Güven 
Örgütsel güven, otuz yılı aşkın bir süredir yönetim biliminde araştırma 
konusudur (Wahlstrom ve Louis, 2008: 458). Örgütsel güven Tan ve Lim 
(2009: 45) tarafından örgüt çalışanlarının örgütün eylemlerine karşı 
savunmasız kalmaya istekli olmaları olarak tanımlanmıştır. Yılmaz ve Atalay 
(2009: 341) ise kavramı örgütte çalışan herkesin hissettiği güven ve destek 
olarak açıklamıştır. Örgütsel güven kavramı ile ilgili yapılan diğer tanımlarda 
örgütsel güven (Polat, 2007: 46): 

• Örgüt üyelerinin iyiliği için karşılıklı saygıya ve nezakete dayalı uyumlu 
davranışların bir sonucu olarak kazanılan bir olgudur (Taylor, 1989). 

• Yöneticilerin verdikleri sözün arkasında duracaklarına dair çalışanların 
besledikleri inançtır (Mishra ve Morrissey, 1990). 

• Örgütteki kişiler arası güvenin örgüte genelleştirilmesi ve başka bir deyişle, 
örgüte olan toplu yönelimi ifade eder (Zaheer ve ark., 1998). 

Örgütsel güven, örgüt içinde güven temeline dayanan ilişkilerin kurulabilmesi, 
amaçlara ulaşmada ve etkili bir ekip kurmada oldukça önemli bir unsurdur. 
Güvenin tam olarak yerleşmediği örgüt ortamlarında ise etkili ekiplerin 
kurulabilmesi, takım çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi ve belirlenen hedeflere 
ulaşılabilmesi oldukça güçtür (Asunakutlu, 2001: 5). 

Örgüt içinde güven ortamının oluşması, astlar ve üstler arasında güvene dayalı 
ilişkilerin kurulması örgütsel performansı, üretkenliği ve örgütsel bağlılığı 
etkilemektedir (Straiter, 2005: 86). Örgüt içerisinde güvene dayalı ilişkilerin 
oluşturulması ve astların üstlerine ve bir bütün olarak örgütlerine güven 
hissetmelerinin, örgütlerine karşı duygusal açıdan bağımlı, kendilerini 
örgütlerinin bir parçası görebilen, işlerinden tatminkâr olabilen ve örgütlerinden 
ayrılmayı düşünmeyen çalışanlar oluşturabilir. Bu pozitif neticelerin 
görülebilmesi için çalışanların yöneticilerine ve örgütlerine karşı güven 
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hissetmelerinde önemli olan unsurların ve güveni oluşturan etmenlerin ortaya 
çıkarılması gerekir (Demircan ve Ceylan, 2003: 139). 

Örgütsel güven kavramı araştırıldığında, literatürde genel olarak üç temel 
boyutta incelendiği görülmektedir. Bu boyutlar; örgüte güven, yöneticiye 
güven ve çalışanlar arası güven olarak ortaya çıkmaktadır (Molla, 2011: 58). 

1.3. Örgütsel Bağlılık 
Özellikle örgütsel davranış alanında çok sık kullanılan bir kavram olarak 
görülen örgütsel bağlılık, uzun yıllar akademisyenler tarafından üzerinde 
araştırmaların yapıldığı bir odak haline gelmiştir. Yapılan çalışmalar, örgütsel 
bağlılık kavramının çalışanların örgüt ile ilişkilerini nitelendiren psikolojik bir 
durumu ifade ettiği konusunda ortak bir noktada birleşmektedir (Güçlü, 2006: 
8, Varol, 2010: 3). Bu alanda yapılan çalışmalara en önemli katkıyı sağladığı 
düşünülen Meyer ve Allen’a göre örgütsel bağlılık kavramı “bireyi örgüte 
bağlayan psikolojik bir durum” olarak tanımlanmaktadır (Meyer ve Allen, 
1991). Örgütsel bağlılık kavramı ile ilgili yapılan diğer tanımlarda örgütsel 
bağlılık (akt. Bakan, 2011: 8-10): 

• Örgütün amaç ve değerleri ile bireyin amaç ve değerlerinin bütünleşmesi 
ve uyumlaşması sürecidir (Hall vd., 1970: 176). 

• Kişinin belirli bir örgüte karşı ilgisi ve örgütle kendini tanımlamasının 
göreceli olarak derecesidir (Mowday vd., 1979: 224). 

• Kişinin örgütsel amaçlar ve özellikleri içselleştirmesi ve örgüte adapte 
olmasını sağlayan örgüte yönelik hissettiği psikolojik ilgi ve 
bağlanmasıdır (O’Reilly ve Chatman, 1986: 492). 

• Çalışanların işine devam etme isteğinde olması, işyerine düzenli olarak 
gelmesi, örgütlerinin varlıklarını koruması ve amaçları ile bütünleşmesidir 
(Meyer ve Allen, 1997). 

Örgütsel bağlılık konusunda yapılan tanımlarda; özdeşleşme, bütünleşme, 
psikolojik bağ, gönüllülük, uyumlaşma, adaptasyon, katılım gücü vb. 
kavramların sık sık kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Literatürdeki tanımlar genel olarak incelendiğinde örgütsel bağlılık; “karşılıklı 
etkileşim sürecinde çalışanların, örgütsel amaç ve değerlerle özdeşleşerek 
uyumlu hale gelmelerine yönelik örgütlerinekarşı özveride bulunabilme 
(fedakârlık gösterebilme) düzeyini betimleyen göreceli psikolojik bağdır” 
şeklinde tanımlanabilir. 
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Meyer ve Allen (1991), örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve 
normatif bağlılık şeklindeki üç bileşenden meydana geldiğini belirtmektedir. 
Duygusal bağlılık, bir işletmede çalışan bireyin duygusal olarak kendi tercihi ile 
işletmede kalma arzusudur (want to stay). Devam bağlılığı, çalışanın kendisini 
örgütünde kalmaya zorunlu hissetmesidir (must to stay). Normatif bağlılık, 
çalışanın kendisini ait bulunduğu örgüte karşı sorumlu hissetmesi ve bu 
sorumlulukları çerçevesinde yapması gereken görevleri olduğu düşüncesi 
nedeniyle çalışanın örgüte karşı üyeliği sürdürme mecburiyeti duyduğu (ought 
to stay) bir bağlılık türüdür (İnce ve Gül, 2005: 68; Kaya ve Selçuk, 2007: 
180). 

1.4. Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki 
İlişki 

Örgütler, hedeflerine ulaşabilmek için insan kaynağına büyük önem vermek 
durumundadır. Bir değer olarak gördüğü çalışanlarına sürekli yatırım yapmak 
ve yatırım yaptığı bu çalışanların örgütte kalmalarını sağlayarak etkinliklerini 
arttırmak için örgüte olan bağlılıklarını ve güven düzeylerini arttırmak 
zorundadır. Çalışanların, örgütlerine bağlanabilmeleri ve güvenebilmeleri adına 
örgütlerine duydukları adalet algısı çok önemlidir. Adil bir çalışma ortamında 
çalışanlar daha verimli ve performanslı olarak çalışabilecek bu da örgütün 
karlılığını arttırmasına vesile olacaktır. İşyerine bağlı ve güven duyan 
çalışanların oluşumunda ise belki de en temel yapıtaşı olabilecek kavram adalet 
algısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek örgütsel anlamda gerekse yöneticiler 
tarafından hassasiyetle yapılan adil uygulamaların olduğu bir örgütte 
çalışanların motivasyonları artmakta, haksız uygulamalarla karşılaşan 
çalışanların ise örgütlerine duydukları bağlılık ve güven azaltmaktadır. Adalet 
ve güven duygusu zedelenen çalışanların örgüte olan bağlılıkları zayıflamakta, 
bu durum da çalışanların örgütlerinden ayrılmalarına, devamsızlık yapmasına 
ya da performanslarının düşmesine sebep olabilmektedir. 
Buradan hareketle, araştırmanın hipotezlerini şu şekilde geliştirebiliriz; 

H1: Örgütlerde çalışanların örgütsel adalet, örgütsel güven ve örgütsel 
bağlılık algıları arasında pozitif bir ilişkisi vardır. 

H2: Örgütsel adalet ve örgütsel güvenin, örgütsel bağlılık üzerinde etkisi 
vardır. 

Yapılan literatür taramasında örgütsel bağlılık, güven, ve adalet arasında 
doğrudan bir ilişki bulunduğuna yönelik çalışmalara rastlanmıştır. Bağlılık, 
güven ve adalet kavramları literatürde aralarında doğrusal ilişki olduğu görülen 
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kavramlar arasındadır (Aksoy, 2012). Bu kapsamda incelenen kavramların 
hipotezlerle test edilmek üzere tüm değişkenlerin birlikte ele alınabileceği bir 
hipotez modeli oluşturulmuştur. Literatürden yararlanarak geliştirilen kavramlar 
arasında doğrusal ilişkiyi gösteren model Şekil 1.’de verilmiştir. 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Hipotezleri ve modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 14 
soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu ölçekler, Türkiye’nin Güneydoğu illerinde 
faaliyet gösteren havacılık işletmeleri çalışanlarına rastgele dağıtılmış olup, 
analizler için toplamda 447 ölçek kullanılmıştır. 

2.2. Veri Toplama Araçları  

Verilerin toplanmasında; demografik bilgiler formu, örgütsel adalet, örgütsel 
güven ve örgütsel bağlılık ölçeklerinden faydalanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik 
analizleri yapılmış olup, yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Çarpıklık ve 
basıklık değerleri -2 ve +2 arasında bulunmuş olup, dağılımları normaldir. 

Anket formunda yer alan ifadelere katılımcıların ne derecede katıldığını 
belirlemek için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Buna göre ifadeler, “Kesinlikle 
Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kısmen Katılıyorum (3)”, “Katılıyorum 
(4)”, “Tamamen Katılıyorum (5)” olarak sıralandırılmıştır. 

a) Demografik Bilgiler Formu: Örgüt çalışanlarına ait demografik 
bilgileri toplamaya yönelik olan bu ankette; yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, 
medeni durum ve iş tecrübesi gibi özellikler yer almaktadır. 

b) Örgütsel Adalet: Bu ölçek çalışanların adalet algı düzeylerini ölçmek 
için Niehoff ve Moorman (1993: 541) tarafından geliştirilmiştir (Fields, 2002; 
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171). Türkçe’ye uyarlanan 5 soruluk bu ölçek için yapılan güvenilirlik 
analizinde Cronbach Alpha katsayısı 0.81 olarak bulunmuştur.  

c) Örgütsel Güven: Örgütsel güvenin ölçülmesinde Nyhan ve Marlowe 
(1997) tarafından hazırlanan ölçek kullanılmıştır. Türkçe’ye uyarlanan 4 
soruluk ölçeğin ifadelerinde düzeltmelere gidilmiştir. Yapılan güvenilirlik 
analizinde Cronbach Alpha katsayısı 0.84 olarak bulunmuştur. 

d) Örgütsel Bağlılık: Bu ölçek çalışanların örgütsel bağlılık algı 
düzeylerini ölçmek için Mowday, Steers ve Porter (1979: 228) tarafından 
geliştirilmiştir (Fields, 2002; 49). Türkçe’ye uyarlanan 5 soruluk bu ölçek için 
yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach Alpha katsayısı 0.80 olarak 
bulunmuştur. 

2.3. Verilerin Analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 18.0 istatistik programı kullanılmıştır. Elde 
edilen verilerin analizinde t-testi, korelasyon ve regresyon kullanılmıştır. 
Verilerin değerlendirilmesi, katılımcıların her bir soruya verdikleri cevapların 
toplam puanları üzerinden yapılmıştır. İstatistiki anlamlılık düzeyi p<0.05 
olarak kabul edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Araştırma hipotezlerini test etmek için korelasyon ve regresyon analizi 
kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kişilere ait bilgiler ilerleyen tablolarda 
gösterilmiştir. Bu tabloda görüldüğü gibi, havacılık işletmeleri çalışanlarından 
araştırmaya 447 kişi katılmıştır. 
Tablo 1. Demografik Değişkenler 

Değişkenler Frekans Yüzde (%) Değişkenler Frekans Yüzde (%) 
Cinsiyet Eğitim Durumu 
Erkek 283 63,3 İlköğretim 74 16,6 
Kadın 164 36,7 Lise 143 32 

Önlisans-Lisans 220 49,2 Yaş Lisansüstü 10 2,2 
20-30 177 39,6 İş Tecrübesi 
31-40 208 46,5 5 yıl ve altı 146 29,5 
41-50 54 12,1 6-10 yıl 132 15,9 
51 ve üzeri 8 1,8 11-15 yıl 71 24,6 

16-20 yıl 63 14,1 Medeni Durumu 21 yıl ve üzeri 35 7,8 
Evli 300 67,1 
Bekâr 147 32,9 Toplam 447 100 
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Araştırmaya katılan havacılık sektörü çalışanlarının yaş gruplarına göre 
dağılımları incelendiğinde, çalışanların % 46,5’inin  (208 kişi) 31-40 yaş 
aralığında, %39,6’sının (177 kişi) 20-30 yaş aralığında, % 12,1’inin  (54 kişi) 
41-50 yaş aralığında yer alırken % 1,8’inin (8 kişi) de 50 yaş ve üstü yaşlarda 
olduğu; cinsiyet durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, çalışanların % 
63,3’ünün  (283 kişi) erkek, % 36,7’sinin (164 kişi) bayan olduğu; medeni 
durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, çalışanların % 67,1’inin (300 kişi) 
evli, % 32,9’unun (147 kişi) bekâr olduğu; eğitim durumlarına göre dağılımları 
incelendiğinde, çalışanların % 49,2’sinin (220 kişi) önlisans-lisans, % 32’sinin 
(143 kişi) lise, % 16,6’sının  (74 kişi) ilköğretim, % 2,2’sinin (10 kişi) de 
lisansüstü mezunu olduğu; iş tecrübelerine göre dağılımları incelendiğinde, 
çalışanların % 32,7’sinin  (146 kişi) 1-5 yıl arası, %29,5’inin (132 kişi) 6-10 yıl 
arası, % 15,9’unun (71 kişi) 11-15 yıl arası, % 14,1’inin (63 kişi) 16-20 yıl arası 
ve % 7,8’inin (35 kişi) 20 ve üzeri yıl iş tecrübesi olduğu Tablo 1.’de 
gösterilmiştir. 

Araştırmaya konu olan kavramlar arasında istatistiksel bir ilişki olup olmadığını 
araştırmak amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 
Tablo 2. Adalet, Güven ve Bağlılık Arasındaki İlişki 

  1 2 3 

1. Örgütsel Adalet  1 0,759** 0,751** 

2. Örgütsel Güven  1 0,749** 

3. Örgütsel Bağlılık 
Correlation  
Coefficient   1 

**. Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlı (çift yönlü). 

Tablo 2’de katılımcılara ait örgütsel adalet ile örgütsel güven ilişkisi % 75,9 
olarak, örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık ilişkisi % 75,1 olarak, örgütsel güven 
ile örgütsel bağlılık ilişkisi % 74,9 olarak tespit edilmiştir. Bu tabloda görüldüğü 
gibi, örgütsel adalet, örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasında güçlü pozitif 
bir doğrusal ilişki mevcuttur (p<0.001). Dolayısıyla araştırmanın birinci 
hipotezi (H1) kabul edilmiştir. 

Araştırma modeli kapsamında bağımlı değişkenin, bağımsız değişkene hangi 
oranda bağlı olduğunu göstermek maksadıyla regresyon analizi yapılmıştır. 
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Tablo 3. Bağlılık, Güven ve Adalet Arasındaki Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken R2 Bağımsız 
Değişken B Βeta t p 

Örgütsel Adalet 0,350 0,429 9,798 0,000 
Örgütsel Bağlılık 0,639 

Örgütsel Güven 0,331 0,423 9,668 0,000 

Bu çalışmada yer alan “örgütsel bağlılık” bağımlı değişkeninin “örgütsel adalet” 
ve “örgütsel güven” bağımsız değişkenlerine hangi oranda bağlı olduğu 
belirlenmek istenmiş ve örgütsel bağlılık değişkeninde örgütsel adalet ve 
örgütsel güven değişkenlerinin ne kadar etkili olduğu saptanmıştır.  

Tablo 3’te yer alan doğrusal regresyon sonuçlarına göre “örgütsel adalet” ve 
“örgütsel güven” değişkenlerinin “örgütsel bağlılık” değişkeni üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) etkisi bulunmaktadır. 

Örgütsel adalet ve örgütsel güven değişkenlerinin örgütsel bağlılık değişkenini 
açıklama düzeyi (R2 = 0,639) olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 3.’teki R2 sütunundaki değerlerden “örgütsel adalet” ve “örgütsel 
güven”, bağımlı değişken durumundaki “örgütsel bağlılık” değişkenine ait 
varyansı % 64 oranında açıkladığı, diğer bir ifadeyle çalışanların örgütsel 
bağlılık algılarının % 64 oranında adalet ve güven algılarına bağlı olarak 
şekillendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla araştırmannın ikinci hipotezi (H2) de 
kabul edilmiştir. 

Bazı demografik değişkenlere ilişkin analiz sonuçları aşağıda ifade edilmiştir. 

 Çalışan algılarının yaşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
incelendiğinde; adalet algısı için F=11,695 p<0,05, güven algısı için 
F=4,316 p<0,05 ve bağlılık algısı için F=39,501 p<0,05 olduğu 
görülmüştür. Buna göre çalışanların adalet, güven ve bağlılık algıları ile 
yaş değişkeni arasında istatistiksel olarak (0,05 önem seviyesinde) 
anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların adalet, güven ve 
bağlılık algıları ortalamalarının en yüksek olduğu yaş aralığının 50 yaş 
ve üzeri olduğu görülmektedir. Çalışanların adalet, güven ve bağlılık 
algıları ortalamalarının en düşük olduğu yaş aralığının ise 20-30 yaşları 
arasında olduğu görülmektedir. 

 Çalışan algılarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
incelendiğinde; adalet algısı için t=1,718 p>0,05, güven algısı için 
t=1,527 p>0,05 ve bağlılık algısı için t=1,481 p>0,05 olduğu 
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görülmüştür. Buna göre çalışanların adalet, güven ve bağlılık algıları ile 
cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak (0,05 önem seviyesinde) 
anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir. Erkeklerin adalet, güven ve 
bağlılık algıları ortalamalarının bayanlardan daha yüksek olduğu 
görülmüştür. 

 Çalışan algılarının medeni durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
incelendiğinde; bağlılık algısı için t=3,794 p<0,05, adalet algısı için 
t=1,413 p>0,05 ve güven algısı için t=0,862 p>0,05 olduğu 
görülmüştür. Buna göre çalışanların bağlılık algıları ile medeni 
durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma görülürken, 
adalet ve güven algıları ile medeni durumları arasında istatistiksel olarak 
(0,05 önem seviyesinde) anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir. 
Evlilerin adalet, güven ve bağlılık düzeylerinin bekârların düzeylerinden 
daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 

 Çalışan algılarının eğitim seviyelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
incelendiğinde; adalet algısı için F=3,827 p<0,05, bağlılık algısı için 
F=2,584 p<0,05 ve güven algısı için F=3,649 p>0,05 olduğu 
görülmüştür. Buna göre çalışanların adalet ve bağlılık algıları ile eğitim 
durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma görülürken, 
güven algıları ile eğitim durumları arasında istatistiksel olarak (0,05 
önem seviyesinde) anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir. Lisansüstü 
mezunlarının adalet, güven ve bağlılık düzeyleri ortalamasının 
ilköğretim, lise ve üniversite mezunları ortalamalarından yüksek olduğu, 
lise mezunlarının adalet, güven ve bağlılık düzeyleri ortalamasının ise 
ilköğretim, üniversite ve lisansüstü mezunlarının ortalamalarından 
düşük olduğu görülmektedir. 

 Çalışan algılarının iş tecrübelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
incelendiğinde; adalet algısı için F=3,818 p<0,05, bağlılık algısı için 
F=9,274 p<0,05 ve güven algısı için F=2,029 p>0,05 olduğu 
görülmüştür. Buna göre adalet ve bağlılık algıları ile iş tecrübeleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma görülürken ve güven 
algıları ile iş tecrübeleri arasında istatistiksel olarak (0,05 önem 
seviyesinde) anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir. Buna göre; 20 yıl 
ve üzeri çalışanların adalet, güven ve bağlılık düzeyleri ortalamasının 
daha az yıl çalışanların ortalamalarından yüksek olduğu, 1-5 yıl arası 



 

38 
 

çalışanların güven ve bağlılık düzeyleri ortalamasının ise 5 yıl ve üzeri 
çalışanların ortalamalarından düşük olduğu görülmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmada, örgütsel adalet, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık kavramları 
arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Araştırma sonucunda araştırma problemini 
destekleyen sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada yapılan testler ve analizler 
kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

Yapılan araştırmada Tablo 2 ve 3’te görüldüğü gibi örgütsel adalet, örgütsel 
güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin istatistiki olarak anlamlı olduğu 
sonuçları elde edilmiştir. Yapılan analizde ikili değişkenler arasındaki ilişki 
gücünü (derecesini) gösteren korelasyon katsayısının anlamlılığının yüksek 
olduğu başka bir deyişle değişkenler arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde bir 
ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada kavramların birbirine olan etkisi incelendiğinde ise örgütsel adalet 
ve örgütsel güven değişkenlerinin, örgütsel bağlılık değişkeni üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu yapılan regresyon analiziyle 
görülmüştür.  

Bu sonuçlar ile kavramların birbirleriyle arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar 
karşılaştırıldığında sonuçların birbirini desteklediği görülmüş ve çalışmanın iki 
hipotezi de kabul edilmiştir. 

Çalışmada değişkenler arasındaki ikili ilişkiler incelendiğinde;  

Çalışanların güven algıları ile adalet algıları arasında pozitif bir ilişki olduğu 
görülmüş, bu durumun çalışanların güven algılarının oluşumunda adalet 
kavramının temel bir yapıtaşı olmasından ileri geldiği söylenebilir. Alexander ve 
Ruderman (1987), prosedürel ve dağıtımsal adalete ilişkin algılamaların, üst 
düzey yöneticilere duyulan güveni belirlediğini ifade etmişlerdir. Folger ve 
Konovsky (1989), yöneticilerin adil prosedürlere dayanan uygulamalarının, 
insan kaynaklarının sisteme bağlılık duymaları ve yöneticilerine güvenmeleri 
sonucunu doğuracağını belirtmiştir (İşbaşı, 2000: 82-83; Özler, 2010: 48-49). 

Çalışanların örgütsel bağlılıkları ile adalet algıları arasında pozitif bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Yapılan birçok araştırmada örgütsel adalet ile örgütsel 
bağlılık arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur (Dailey ve Kirk, 
1992: 305; Sweeney ve Mcfarlin, 1993: 23). Örgütsel faydanın, insan 
kaynaklarına adaletli bir şekilde dağıtılmasını kapsayan dağıtımsal adalet, insan 
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kaynaklarının örgüte olan bağlılıklarını arttırıcı yönde etkiye sahiptir (Brewer, 
1996: 24; Özler, 2010: 52). Örgütsel ödül ve kaynakların adil şekilde 
dağıtılmadığı yönünde bir algıya sahip olan bireylerin ise örgütsel bağlılıkları 
olumsuz yönde etkilenecektir (Organ, 1988: 547). Çalışanlar örgüt 
kaynaklarından eşit düzeyde yararlanarak hem görevlerini daha başarıyla 
tamamlamak hem de ortaya çıkan sonuçlardan performansları ölçüsünde 
faydalanmak isterler (Bakan, 2011: 194). Çalışanlar, performansları 
karşılığında örgütlerin adil ve yansız çıktılar sağladığını algıladıklarında örgüte 
daha fazla bağlanma eğiliminde olmaktadırlar. Cropanzano ve Folger (1991), 
prosedürel davranışların açık ve net olmasının örgütsel bağlılık üzerinde etkiye 
sahip olduklarını belirtmektedirler. Orpen (1994), örgüt içinde dağıtımsal adalet 
sağlandığı zaman insan kaynaklarının yüksek düzeyde örgütsel bağlılık 
göstereceklerini belirtmektedir. Dağıtımsal adaletin etkin bir biçimde 
uygulanmaması, insan kaynaklarında emeklerinin karşılığını alamadıkları 
düşüncesine neden olmakta ve örgüte olan bağlılıklarını da olumsuz yönde 
etkilemektedir (Özler, 2010: 52). 

Çalışanların örgütsel bağlılıkları ile güven algıları arasında pozitif bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Güvenin örgütsel bağlılık üzerinde etkisi olduğu yönünde 
literatürde çok sayıda araştırma yapılmış ve araştırmaların hemen hepsinde 
güven ile örgütsel bağlılık arasında pozitif ilişki bulunmuştur (Bansal vd., 2004: 
234; Ruyter ve Wetzels, 1999: 57). Örgütsel bağlılık oluşturma, örgütte etkili bir 
güven ortamının varlığı ve sürekliliğine bağlı olarak sonuç doğuracaktır. 
Örgütsel güven oluşturma ve geliştirme yeteneklerini iyi organize edebilen 
örgütler, çalışanların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden en yüksek getiriyi elde 
etmekle yetinmeyecek, örgütsel bağlılık oluşturma konusunda da daha 
avantajlı olacaklardır (İnce ve Gül, 2005; Demirel, 2008). 

Yapılan kavramsal çerçeve ve geçmiş çalışmalar kıyaslandığında görülmüştür ki 
çalışmaya konu olan kavramlar arasında örgütsel bağlılık tıpkı birçok örgütsel 
davranış konusunda olduğu gibi çalışmaya konu olan diğer kavramlardan 
örgütsel güven ve örgütsel adaletin sonucu ya da çıktısı durumundadır. 

Bu çalışmanın bazı Güneydoğu illeriyle sınırlı kalması, sınırlı sayıda anket 
uygulanmış olması, araştırma kapsamına alınan işletmelerin zaman ve mekân 
kısıtlamaları temel kısıtlardan sayılabilir. Ayrıca adalet, güven ve bağlılık gibi 
kavramların değerlendirmesinin diğer anket çalışmalarında olduğu gibi objektif 
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değerlemelerden ziyade çalışanların algısına dayanması ve literatür 
kavramlarında belli bir mutabakatın oluşmamış olması diğer bir kısıttır. 

Havacılık sektöründe uygulanan bu çalışmayla bu alanda faaliyet gösteren 
işletme ve yöneticilere üzerinde dikkatlice durmaları gereken bazı öneriler 
sunulmuştur. Bu öneriler şöyle özetlenebilir; 

Havacılık sektörü düşünüldüğünde müşterilere daha kaliteli hizmet sunabilmek 
rekabet şartlarında önemli hale geldiğinden, örgütsel bağlılığın arttırılması ile 
çalışanlar, müşteriler ile daha iyi ilişkiler kurabilecektir. Bu durum ise örgüt 
çıkarları ile çalışan çıkarlarının ortak noktalarda buluşması ile oluşabilecek bir 
durumdur. Müşterilerden (memnuniyet anketleriyle) alınan geri dönüşümler, 
çalışanların performanslarıyla kıyaslanabileceği gibi çalışanların alacakları ödül, 
prim, ikramiye gibi ücretlerde bu kapsamda örgütsel bağlılığın sağlanması 
adına değerlendirilebilir. Ancak örgütlerde çalışanların gerek gayretlerinin 
karşılıklarını almalarında gerekse performanslarını arttırabilmelerinde örgüt 
tarafından sağlanan maddi imkânlar kadar bu imkânların adil bir şekilde 
uygulanmasının da çalışanlara güven vereceği unutulmamalıdır. Ayrıca 
çalışanların kararlara katılımı sağlanarak, kendilerine değer verildiği 
gösterilmelidir. Çalışanlardan habersiz alınan kararların adaletsizlik oluşturacağı 
düşünüldüğünde, yöneticiler ve çalışanlar arasında kurulan sağlıklı iletişimin 
güven oluşturacağı açıktır. Öncelikle yöneticilerin, işyerindeki astlarının verim 
ve etkinliklerini en üst düzeye çıkarılabilmelerinin ancak onların bağlılık 
düzeylerini artırmakla olabileceğini bilmeleri gerekir. Bu kapsamda havacılık 
işletme ve yöneticilerinin, örgüt çalışanlarına adil bir işyeri atmosferi sunmaları 
gerektiği böyle olması durumunda çalışanlarının örgütlerine olan bağlılıklarını 
olumlu yönde etkileyeceğini göz önünde bulundurmaları gerekir. Adaletli bir 
örgüt havası oluşturmayı başarabilen yöneticiler, bunu uzun vadeli bir politika 
ve strateji haline getirmelidir. Adalet algısıyla aradığı güven ortamına kavuşan 
çalışanların daha uzun süre örgüt üyeliklerini devam ettirecekleri ve bu üyeliği 
de gönüllü olarak sürdürecekleri açıktır. Bunun sonucunda da çalışan 
performansındaki artış, örgüt verimliliğine doğrudan yansıyacaktır. 
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GÜÇ MESAFESİ İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Metin IŞIK 
Ayhan YALÇINSOY** 
Abdulkadir BİLEN*** 

Öz 

Araştırmanın amacı çalışanların güç mesafesi algısının ile örgütsel sessizliğin alt 
boyutları olan korunma amaçlı, koruma amaçlı ve kabullenici sessizlik davranışı 
üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla Bitlis ilinde faaliyet gösteren çeşitli 
hizmet işletmeleri çalışanları ile farklı kamu kurumlarında görev yapan çalışanlara 
anket uygulaması yapılarak veri toplama yoluna gidilmiştir. Elde edilen veriler 
SPSS paket programı aracılığıyla güvenilirlik geçerlik analizlerine tabi tutulmuş ve 
araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla da çoklu regresyon ve korelasyon 
analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda güç mesafesinin korunma amaçlı 
sessizliği artırdığı ancak kabullenici sessizlik ve koruma amaçlı sessizlik üzerinde bir 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca güç mesafesi ile örgütsel sessizlik arasında 
istatistiki açıdan pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Güç Mesafesi, Kabullenici Sessizlik, Korunma Amaçlı 
Sessizlik, Koruma Amaçlı Sessizlik. 

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN POWER 
DISTANCE AND ORGANIZATIONAL SILENCE 

Abstract  
The aim of the study is to examine the effect of employees' perceptions of power 
distance on subdemissions of organizational silence (acquiescent silence, defensive 
silence, prosocial silence behaviors). For this purpose, a questionnaire was applied 
to the employees of various service enterprises and diffirent public institutions in 
Bitlis to collect data. The obtained data were analyzed for reliability, validity via 
SPSS packet program and to test hypothesses applied multiple regression and 
correlation analysis. As a result of the research, it has been found that power 
distances have no effect on acquiescent silence and prosocial silence, on the other 
hand It increases defensive silence. In addition, positive and statistically significant 
relationship was found between power distance and organizational silence. 

Keywords: Power Distance, Acquiescent Silence, Defensive Silence, ProSocial 
Silence. 
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GİRİŞ 

Günümüz iş dünyasında yaşanan değişim ve dönüşümler örgütler için insan 
kaynağını en değerli varlık haline getirmiştir. İnsan kaynağı bir örgüt için taklit 
edilmesi en zor bir değer özelliği taşıdığından işletme yöneticilerinin insan 
kaynağına bakış açısı da değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Çünkü işletmeler 
için insan kaynağının yenilikçi, farklı fikirleri ve düşünceleri bir zenginlik 
kaynağıdır (Acaray ve Şevik, 2016). Bu yenilikçi, farklı fikir ve düşüncelere 
sahip işgörenlerin işletme ve birbirleriyle etkileşimleri sonucu oluşan örgüt 
kültürü ise işgörenlerin tavır ve davranışlarını etkilemektedir. Örgütün kültürüne 
bağlı olarak işgörenler iş ve iş yeri hakkındaki bilgi, fikir ve önerilerini 
yöneticilerine iletmeyebilmektedir. İşgörenlerin bu bilgi, fikir ve önerilerini 
üstlerinden bilinçli olarak gizleme davranışları ise örgütsel sessizlik olarak 
tanımlanmaktadır (Morrison ve Milliken, 2000). 

Örgüt kültürü, iş görenlerin örgüt içindeki tavır ve davranışlarını etkilemektedir. 
Başka bir ifadeyle işgörenler örgüt içinde kalabilmek ve varlığını sürdürebilmek 
için örgüt kültürünün istediği yönde tavır ve davranışlar sergilemektedirler. 
Yapılan çalışmalarda örgütsel sessizliğin ortaya çıkmasında, yaygınlaşmasında 
ve derinleşmesinde örgüt kültürünün önemini ortaya koymaktadır (Çakıcı, 
2010; Huang, Vliert ve Vegt, 2005). Morrison ve Milliken (2000) yapmış 
oldukları çalışmada örgüt kültürü alt boyutlarından güç mesafesinin örgütsel 
sessizliği güçlendiren bir durum olduğundan bahsetmişlerdir (Morrison ve 
Milliken, 2000).  

Yapılan yazın taramasında güç mesafesi ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çok sayıda çalışma olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda güç 
mesafesi ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiye yönelik çalışmaların ilgili yazına 
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın ise güç mesafesi ile 
örgütsel sessizlik alt boyutları arasındaki ilişki ortaya koymaktır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışma konusu olan örgüt kültürü, güç mesafesi ve örgütsel sessizlik 
kavramları incelenmiştir. 

1.1. Örgüt Kültürü ve Güç Mesafesi 

Toplumları bir birinden ayıran, üyelerinin davranış ve tutumlarını etkileyen, 
zaman içerisinde oluşmuş ve üyelerce kabul edilmiş normlar, değerler, inançlar 
ve alışkanlıklar o toplumun kültürünü oluşturmaktadır. Toplum için kültür 
bireylerin kişilikleri gibidir (Yalçınsoy, 2017).  
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Örgüt kültürü, örgüt mensuplarının fikir ve davranışlarını biçimlendiren baskın 
değer ve inançlardır (Güçlü, 2003; Yaman ve Ruçlar, 2014). Diğer bir ifadeyle 
örgüt kültürü; bir grubun mensuplarınca benimsenen değerler, inançlar, 
normlar, algı ve semboller sistemi olarak tanımlanabilir (Bitsani, 2013; İşcan ve 
Timuroğlu, 2007). Dinçer ise (1992), örgüt kültürünü, bir örgütün üyelerinin 
davranışlarını şekillendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve 
alışkanlıklar sistemi (Güçlü, 2003; Karcıoğlu, 2001; Varol, 1989) olarak 
tanımlamıştır.  
Örgüt kültürü örgüt mensuplarını bir arada tutan tutumlar, davranışlar ve örgüt 
hafızasında birikmiş bilgilerin, normların ve değerlerin toplamından 
oluşmaktadır. Örgüt kültürü kişiler ile grup ve çevre arasındaki ilişkileri, 
faaliyetleri başka bir ifadeyle örgütsel yaşamı düzenler ve örgütün geleceğini 
tayin eder (Köse, Tetik ve Ercan, 2001). 
Örgüt kültürünü inceleyen araştırmacılardan Hofstede kültürü, bir grup veya 
kategorideki insanı diğer grup veya kategorilerden ayıran aklın kolektif 
planlaması olarak tanımlamış ve beş başlık altında incelemiştir (Altay, 2004). 

1.1.1. Bireycilik-Çoğulculuk 

Bireyciliğin ağırlıklı olduğu toplumlarda bireyler arasındakiilişkiler zayıftır. 
Bireyler arasındaki bağ gevşektir. Böyle bir toplumdaki bireyler kendileri ve 
birinci derece akrabaları için gayret gösterirler. Çoğulculuğun hakim olduğu 
toplumlarda ise grup üyeliğine önem verilir. Bireylerin grubun çıkarlarına göre 
davranmaları beklenir ve bireylerin hakları grup tarafından korunur. 
1.1.2. Erkeklik-Dişilik  

Erkeksi kültürler hayatın daha çok güç, zenginlik ve statü gibi bağımsızlık ve 
başarı yönüne vurgu yaparken kadınsı kültürler daha çok hayatın kalitesine, 
değer bağımlılığına, ilişkilere ve diğer insanların zenginliğine vurgu 
yapmaktadır. 
1.1.3. Belirsizlikten Kaçınma 

Hofstede, toplumları belirsizlikten kaçınma eğilimleri yüksek ve düşük 
toplumlar olarak sınıflandırmıştır. Bu boyut sınırları belli olmayan bir durum ile 
karşılaşıldığında bireylerin kendilerini rahat hissetmemeleri ve bilinmeyen 
durumların tehdit olarak algılanıp algılanmaması ile ilgilidir. 

1.1.4. Konfüçyan Dinamizm - Uzun Vadeli Yöneliş (Confucian 
Dynamism-Long-Term Orientation) 

Toplumların kısa veya uzun vadeli yöneliş durumları ele alınmaktadır. Uzun 
dönem yönelişli toplumlardaki insanlar birçok şeyi bilirler, yatırımları için 
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tasarrufları vardır ve sabırlıdırlar. Bu yönüyle insanlar düşüncelerinde 
dinamiktirler. İlişkiler genellikle statülere göre düzenlenmiştir. Kısa vadeli 
dönem meyilli toplumlarda insanlar yalnızca mutlak bir gerçeğin olduğuna 
inanır ve hemen sonuç beklerler.  

1.1.5. Güç Mesafesi 

Güç mesafesi, bir örgütte nispeten daha güçsüz olan bireylerin, gücün eşit 
olarak dağıtılmadığına inanmaları ile oluşan nispi bir uzaklığı anlatmaktadır 
(Altay, 2004; Çakıcı, 2007). Hiyerarşik gücün toplum tarafından eşit olmayan 
şekilde dağılımının kabullenme derecesi olarak tanımlanan güç mesafesi 
(Çakıcı, 2007) yöneticilerin çalışanlar hakkındaki inançlarını etkilemektedir. 
Örgüt içinde hiyerarşik gücün eşit olduğu veya olması beklendiği durumlarda 
düşük güç mesafesinden bahsedilebilir. Ancak yüksek güç mesafesinin olduğu 
örgütlerde bireyler arasında belirli bir farkın olması gerekliliğine dair bir inanç 
vardır (Durak, 2012).  

Güç mesafesinin yüksek olduğu örgütlerde astlar ve üstler birbirine eşit 
olmayan bir konumlama içerisindedir. Bu bağlamda hiyerarşik sistemlerin bu 
konumlama üzerine kurulduğu söylenebilir. Merkeziyetçi bir yapının söz 
konusu olduğu bu örgütlerde kimin kimler üzerinde yetkisi olduğu belirlidir ve 
astlar üstlerinden ne zaman ne yapılacağının söylenmesini beklerler. İletişim 
kanalı yukarıdan aşağıya doğru çalışmaktadır (Acaray ve Şevik, 2016). 

1.2. Örgütsel Sessizlik 

Sessizlik, ilk olarak iletişime kapalı olma, konuşmamayı akla getirse de aslında 
önemli bir iletişim biçimidir. İşgörenler sessizleşerek amirlerine, arkadaşlarına 
ve örgütlerine bir çok konuda mesaj verebilirler. Sessizlik stratejik, amaçlı ve 
proaktif olabilmektedir. İşgörenler örgütlerinin sırlarını başkalarına söylemekten 
kaçınmaları veya arkadaşlarına ait bilgileri başkalarına söylememeleri bu 
duruma örnek olarak gösterilebilir (Van Dyne, Ang ve Botero, 2003). 

Örgütsel sessizlik kavramını geliştiren Morrison ve Milliken (2000) sessizliği 
kolektif bir fenomen olarak ele almışlardır (Liu, Wu ve Ma, 2009; Morrison ve 
Milliken, 2000; Van Dyne, Ang ve Botero, 2003). Araştırmacılar çalışanların 
örgütsel problemler ile ilgili fikir, görüş ve endişelerini ifade etmekten kaçınma 
davranışlarına örgütsel sessizlik adını vermişlerdir. Sessizliği Pinder ve Harlos 
(2001) ise haksızlığa karşı bir tepki olarak değerlendirmiş ve bireyin örgütsel 
sorunlarla ilgili davranışsal, duygusal ve bilişsel samimi değerlendirmelerini 



 

49 
 

değişimi etkileme/düzeltme yeteneğine sahip insanlardan esirgemesi (Pinder ve 
Harlos, 2001) olarak tanımlamışlardır. 

Brinsfield (2009) yaptığı çalışmada örgütsel sessizliğin yaygın, çok boyutlu, 
ölçülebilir ve diğer örgütsel olgularla önemli derecede ilgili olan bir olgu 
olduğunu ifade etmiştir (Jahanbakhshian, Assadi ve Nejad, 2015; Zehir ve 
Erdoğan, 2011). Ayrıca örgütsel sessizliğin toplantılarda toplu suskunluk, öneri 
sunmada isteksizlik, toplu konuşma düzeyinde azalma gibi çeşitli şekiller 
alabileceği (Beheshtifar, Borhani ve Moghadam, 2012) bilinmektedir.   

Morrison ve Milliken (2000) örgütsel sessizliği, örgütsel gelişimi ve değişimi 
engelleyen bir tehdit ve çoğulcu bir örgüt geliştirmeye engel olan ortak bir olgu 
olarak incelemiş ve örgüt içindeki ortak değerler üzerinde durmuşlardır 
(Morrison ve Milliken, 2000). Bu bağlamdan hareketle, örgütlerde çoğulcu 
sessizliğe vurgu yaptığını belirttikleri örgütsel sessizlik olgusunu, çoğulcu 
(katılımcı) örgütlerin gelişmesinin önünde bir engel, örgütlerin değişimi ve 
gelişimi önünde potansiyel bir tehlike olarak değerlendirmektedirler (Uçar, 
2016). 

Van Dyne, Ang, ve Botero (2003) sessizliği çok boyutlu bir yapı olarak 
kavramsallaştırmışlar ve işgören sessizliğinin işgören sesliliğinin karşıtı 
olmadığını iddia etmişlerdir. Aynı çalışmada araştırmacılar motivasyonun 
sessizlik ile seslilik arasında anahtar rol oynadığını vurgulamışlardır. 
Oluşturdukları kavramsal modelde işgören sessizlik davranışının korku, geri 
çekilme ya da işbirliği ile güdülendiğini ifade etmişlerdir (Bogosian ve 
Stefanchin, 2013; Dedahanov, Kim ve Rhee, 2015; Dedahanov ve Rhee, 
2015; Kumar, Alagappar ve Govindarajo, 2015; Şimşek ve Aktaş, 2014; Van 
Dyne, Ang ve Botero, 2003). Yine söz konusu çalışmada araştırmacılar işgören 
sessizliğini üç farklı güdü ile bağdaştırmış ve sessizliği aşağıdaki şekilde 
sınıflandırmıştır (Van Dyne, Ang ve Botero, 2003): 

a) Kabullenici Sessizlik, 

b) Korunma Amaçlı Sessizlik 

c) Koruma Amaçlı Sessizlik 

1.2.1. Kabullenici Sessizlik 

Kabullenici sessizlik çalışanların bilgi, görüş ve fikirlerini geri çekilmeye dayalı 
olarak örgütten saklamasıdır (Durak, 2012). Bu sessizlik türünde işgörenler 
mevcut konumdan geri çekilirler ve durumu değiştirmek için konuşmaya, 
yardım etmeye ya da girişimde bulunmaya gönüllü değildirler (Ehtiyar ve 
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Yanardağ, 2008; Ülker ve Kanten, 2009; Van Dyne, Ang ve Botero, 2003). 
Kabullenici sessizlik davranışında, işgörenler iş yerindeki mevcut şartlara veya 
sorunlara boyun eğmeye/kabullenmeye bağlı olarak sahip oldukları bilgi, fikir 
ve düşünceyi diğerleri ile paylaşmazlar ve pasif kalırlar (Pinder ve Harlos, 
2001). Bu bağlamda kabullenici sessizliğin edilgen bir davranış olduğu 
söylenebilir. İşgören bilinçli olarak pasif kalmayı tercih etmekte ve ilgisiz 
davranmaktadır (Çakıcı, 2008; Gül ve Özcan, 2011). 
1.2.2. Korunma Amaçlı Sessizlik 

Morrison ve Milliken (2000) örgütsel sessizliğin temelinde motive edici olgunun 
korku olduğunu ve korunmaya dayalı sessizliğin korkuya bağlı olarak kendini 
koruma amacı ile ilgili fikir, bilgi ve düşünceleri saklama olarak belirtmişlerdir 
(Erdoğan, 2011; Morrison ve Milliken, 2000; Tayfun ve Çatır, 2013). Korunma 
amaçlı sessizlik, işgörenlerin örgüt içinde mevcut bir sorun, konu ya da durum 
ile ilgili fikir ve düşüncelerini açıklaması halinde karşılaşabilecekleri tepkilerden 
korkmaları sonucu kendilerini korumak amacıyla bilgi, fikir ve düşüncelerini 
saklaması olarak tanımlanabilmektedir (Acaray, Çekmecelioğlu ve Akturan, 
2015; Eroğlu, Adıgüzel ve Özü, 2011; Van Dyne, Ang ve Botero, 2003). 
Kendini koruma maksadıyla yapılan bu davranış, sorunların yok sayılmasına, 
kişisel hataların saklamasına ve yeni fikirlerin gizlenmesine neden olmaktadır 
(Çakıcı, 2010; Durak, 2012; Gül ve Özcan, 2011). 

2.2.3. Koruma Amaçlı Sessizlik 

Koruma amaçlı sessizlikte işgörenler korunma amaçlı sessizliğin aksine 
konuştuklarında karşılaşılabilecekleri olumsuzluklardan daha çok başkalarının 
olumsuzluklarla karşılaşmaması için sessiz kalmaktadır (Van Dyne, Ang ve 
Botero, 2003). O halde koruma amaçlı sessizlik, yaşanabilecek sıkıntılara 
katlanmak, sızlanmadan ve şikayetçi olmadan çalışmaya devam etmek 
başkaları ya da örgüt yararına sergilenecek bir davranış şeklidir denilebilir 
(Tayfun ve Çatır, 2013). Bu tür durumlarda ise işgörenler birlik ve beraberliğin 
devamı adına muhalif olabilecek görüşlerini açıklamaktan kaçınabilirler (Çakıcı, 
2010; Durak, 2012). 

Van Dyne ve arkadaşları (2003) yapmış oldukları çalışmada koruma amaçlı 
sessizliği örgütsel vatandaşlık davranışına dayandırmışlar ve işgörenlerin 
başkalarını düşünme ya da işbirlikçi nedenlerle, başkalarına ya da örgüte fayda 
sağlamak maksadıyla var olan bir durum ile ilgili bilgi, görüş ve önerilerini dile 
getirmemesi olarak tanımlamışlardır (Ehtiyar ve Yanardağ, 2008; Tayfun ve 
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Çatır, 2013; Van Dyne, Ang ve Botero, 2003). Özveri ile yapılan bu davranışta 
diğer bireylerin ve örgütün menfaatini bilerek ve isteyerek ön planda tutma 
düşüncesi vardır (Gül ve Özcan, 2011). 

2.3. Güç Mesafesi ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi 

Güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerden gelen yöneticiler kendilerinin en 
iyiyi bildiğini düşünürler ve astlarının bilgi, fikir ve düşüncelerine değer 
vermezler (Morrison ve Milliken, 2000). Güç mesafesinin yüksek olduğu 
kültürlerde işgörenler kararlara katılmayı yöneticilerinin zayıflığı ve yetersizliği 
olarak algılamakta ve yöneticiler de örgütle ilgili kararları çalışanlarına 
danışmadan kendisi almaktadır (Rhee, Dedahanov ve Lee, 2014). Yönetici 
tarafından alınan bu kararlara boyun eğen işgörenler ise kabullenici sessizlik 
davranışı sergilemiş olmaktadırlar (Sarı Aytekin, Sis Atabey ve Okan, 2017).  
Güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerde yönetici sadece yönetici olduğu için 
haklıdır (Bagheri, Zarei ve Aeen, 2012). 
Acaray ve Şevik (2016), yaptıkları araştırmada güç mesafesinin kabullenici 
sessizlik ve korunma amaçlı sessizliği artırdığı, koruma amaçlı sessizlik üzerinde 
ise etkisinin olmadığı sonucuna varmışlardır .(Acaray ve Şevik, 2016). Sarı 
Aytekin ve arkadaşları (2017), yapmış oldukları çalışmada güç mesafesinin 
örgütsel sessizlik alt boyutlarından sadece koruma amaçlı sessizlik üzerinde 
negatif etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir (Sarı Aytekin, Sis Atabey ve 
Okan, 2017).  

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Örneklemi 

Araştırmanının amacı, çalışanların güç mesafesi algılarının örgütsel sessizlik 
davranışları üzerindeki etkisini tespit etmektedir. Bu amaçla Bitlis ilinde çeşitli 
alanlarda faaliyette bulanan hizmet sektörü çalışanları ile aynı ilde farklı kamu 
kurumlarında görev yapan çalışanlar araştırmanın ana kütlesi olarak 
belirlenmiştir. Araştırmaya katılım sağlayan 152 kişi örneklem olarak kabul 
edilmiştir. Araştırmaya veri toplamak amacıyla anket yöntemi kullanılmış olup 
kolayda örneklem yoluna gidilmiştir. Araştırmanın temel amacı güç mesafesinin 
örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini tespit etmektir. Ayrıca, çalışanların 
demografik değişkenleri ile güç mesafesi algıları ve örgütsel sessizlik 
davranışları arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığı incelenmek istenmiştir. 
Bu bağlamda araştırmanın temel hiptezleri şu şekildedir: 

H1: Güç mesafesi arttıkça kabullenici sessizlikde artmaktadır. 
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H2: Güç mesafesi arttıkça korunma amaçlı sessizlikde artmaktadır. 

H3: Güç mesafesi arttıkça koruma amaçlı sessizlikde artmaktadır. 

H4: Güç mesafesi ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

3.1. Veri Toplama Araçları 

Katılımcıların örgütsel sessizlik düzeyleri Van Dyne ve diğerleri (2003) 
tarafından geliştirilen ve Acaray ve Şevik’in (2016) araştırmalarında kullanmış 
oldukları ölçekten yararlanılarak ölçülmüştür. Örgütsel sessizlik ölçeğinin 
orijinal formu 15 ifade ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar 
kabullenici sessizlik (5 ifade), korunma amaçlı sessizlik (5 ifade) ve koruma 
amaçlı (5 ifade) sessizliktir. Bu araştırmada ölçek için uygulanan güvenirlik 
analiziinde Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ölçeğin tamamında 0,738 
kabullenici sessizlik boyutunda 0,776 savunmacı sessizlik boyutunda 0,799 ve 
korumacı sessizlik boyutunda 0,831 olarak çıkmıştır. 

Güç mesafesi ölçeği Loi ve diğerleri (2012) ) tarafından geliştirilen ve Türkçe 
uyarlaması yapılan ölçek ile ölçülmüştür. Ölçek 7 ifadeli olup tek boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçek için uygulanan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach 
Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,727 olarak çıkmıştır. Araştırmada 5’li Likert Ölçeği 
kullanılmıştır. İfadeler, 1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Kısmen katılmıyorum, 
3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum biçiminde 
değerlendirilmiştir.  

4. BULGULAR 

4.1. Katılımcıların Tanımlayıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 
Tablo 1.Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Demografik Özellikler f % Demografik Özellikler f % 

Kadın 51 33,6 Evli  72 47,4 
Cinsiyet 

Erkek 101 66,4 
Medeni Durum 

Bekar 80 52,6 

18-23 35 23,0 1 yıldan az - - 

24-29 34 22,4 1-3 yıl 55 36,2 

30-35 33 21,7 4-6 yıl 40 26,3 

36-41 26 17,1 7-9 yıl 16 10,5 

Yaş 

42 ve üzeri 24 15,8 

Çalışma Süresi 

10 yıl ve üzeri 41 27,0 

İlköğretim 7 4,6    Eğitim 
Durumu 

Lise 49 32,2 

Çalıştığı Sektör 

Kamu 88 57,9 



 

53 
 

Ön lisans 36 23,7 Özel 64 42,1 

Lisans 48 31,6    

Lisansüstü 12 7,9    

N:152 

Araştırmaya katılan toplam 152 katılımcıdan kadınların sayısı 51 (%33,6) ve 
erkeklerin sayısı 101 (%66,4)’ dir.  Örneklemin 35’i 18-23, 34’ ü 24-29, 33’ü 
30-35, 26’ sı 36-41, ve 24’ ü 42 yaş ve üzeri yaşa sahiptir. Katılımcılardan 7’si 
ilköğretim, 49’ u lise, 36’ sı ön lisans, 48’ i lisans ve 12’ si lisansüstü 
mezuniyete sahiptir. Katılımcıların 72’ si evli ve 80’ ni bekar olup; 55’ i 1-3 yıl 
arası, 40’ ı 4-6 yıl arası, 16’ sı 7-9 yıl arası ve 41’i 10 yıl ve üzeri çalışma 
süresine sahiptir. Katılımcıların 88’ i kamu, 64’ ü özel sektörde çalışmaktadır. 

4.2. Faktör Analizine Ait Bulgular 

Araştırmada yer alan değişkenlerin geçerlilik ve güvenilirlikleri yapılan önceki 
çalışmalarda sınanmış olsa da, bu çalışmada da ölçeklerin güvenilirlik ve 
geçerlilik analizleri tekrar yapılmıştır (Tablo 2).  
Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Faktör Analizi 

Değişkenler Faktör 
Yükleri Ort. Ss. 

Korunma Amaçlı Sessizlik    

Bu kurumda çalışmaya devam edebilmek için iş ile ilgili  olumsuz durumları görmezden 
gelirim. 0,776 2,25 1,17 

Yöneticimin tepkisinden korktuğum için, işimle ilgili bilgileri başkalarıyla paylaşmam. 0,757 2,32 1,13 

Kurumdaki devamlılığımı korumak için bazı gerçekleri görmezden gelirim ve sessiz kalırım. 0,756 2,26 1,21 

Kurumdaki devamlılığımı korumak için iyileştirmeye yönelik fikirlerimi ifade etmekten 
kaçınırım. 0,655 2,17 1,18 

Yöneticimin tepkisinden korktuğum için değişime yönelik fikirlerimi söylemem. 0,637 2,20 1,20 

Koruma Amaçlı Sessizlik    

Kuruma veya iş arkadaşlarıma zarar verebilecek bilgileri açıklamayı reddederim. 0,845 3,98 1,23 

Kurumun veya iş arkadaşlarımın sırlarını söylemem konusunda başkalarından gelen 
baskılara direnirim. 0,842 3,75 1,29 

Kurum veya iş arkadaşlarımla ilgili gizli kalması gereken bilgileri en uygun şekilde 
muhafaza ederim 0,827 4,01 1,19 

Bu kuruma ve arkadaşlarıma yararlı olmak amacıyla özel bilgilerimi saklarım. 0,774 3,47 1,29 

Bu kurum ve arkadaşlarım ile olan işbirliğime dayanarak, gizli kalması gereken bilgileri 
kendime saklarım. 0,583 3,46 1,36 

Kabullenici Sessizlik    

Kurumumuzda alınacak kararlara rıza gösteren biri olduğum için düşüncelerimi kendime 0,782 2,32 1,19 
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Değişkenler Faktör 
Yükleri Ort. Ss. 

saklarım. 

Kurumumuzda, benimle ilgili olmayan konularda değişime yönelik yapılan öneriler 
hakkında konuşmada isteksizim. 0,756 2,69 1,20 

İçinde bulunduğum kurumdaki sorunlara çözüm üretme konusunda düşüncelerimi kendime 
saklarım. 0,721 2,33 1,20 

Kurum içinde fark yaratabileceğime inanmadığım için, iyileşme ile ilgili fikirlerimi ifade 
etmem. 0,715 2,27 1,22 

Beni ilgilendirmediğini düşündüğüm için, buradaki işlerin nasıl daha iyi yapılabileceği 
konusundaki fikirlerimi ifade etmem 0,512 2,49 1,25 

Güç Mesafesi    

Yöneticim çoğu zaman astlarına danışmadan karar verir. 0,668 2,53 1,41 

Çalışma arkadaşlarım yöneticiler ile olan anlaşmazlıklarını belli etmezler. 0,636 3,06 1,38 

Yöneticilerimiz diğerlerine danışmadan doğru kararları verirler. 0,630 2,86 1,20 

Üst düzey bir yöneticimiz bir karar verdiğinde astları bunu sorgulayamazlar. 0,626 2,53 1,32 

Sıklıkla otoriteyi sorgulayan çalışma arkadaşlarım bazen yöneticilerimizin etkili olmasını 
engellemekteler. 0,622 3,08 1,26 

İşle ilgili meselelerde yöneticimin astlarından itaat bekleme hakkı vardır. 0,565 2,97 1,45 

Çalışanların kararlara katılmalarına izin veren yöneticilerimiz otoritelerini kaybediyorlar. 0,560 2,34 1,30 

Güç mesafesi ölçeği ile ilgili KMO (0,671) ve Barlett testlerinden sonra yapılan 
faktör analizinde ölçeğin orijinalinde olduğu gibi tek boyutlu olduğu 
görülmüştür. Ölçek faktör yükleri 0,560 ile 0,668 arasında değişmektedir. Güç 
mesafesi ölçeğinin açıklanan toplam varyansı ise 64,862’dir. Örgütsel sessizlik 
ölçeği için yapılan KMO (0,756) ve Barlett testinden sonra yapılan faktör 
analizinde ise ölçeğin 3 boyutlu bir yapıda olduğu görülmüştür. Faktör 
yüklerinin; kabullenici sessizlik (0,512 ile 0,782), korumacı sessizlik   (0,583 ile 
0,845), savunmacı sessizlik (0,637 ile 0,776) arasında değerler aldığı 
görülmüştür. Örgütsel sessizlik ölçeğinin açıklanan toplam varyansı ise 
59,093’tür. 

4.3. Korelasyon Analizi 

Güç mesafesi ile örgütsel sessizlik alt boyutları arasındaki ilişkiyi tespit etmek 
için yapılan korelasyon testi sonuçları Tablo 3’te görülmektedir.  
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Tablo 3.Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler Ort. 1 2 3 4 5 
Güç Mesafesi (1) 2,77 -     
Örgütsel Sessizlik (2) 2,80 0,140* -    
Kabullenici Sessizlik (3) 2,42 0,035 0,689** -   
Korunma Amaçlı 
Sessizlik (4) 2,24 0,292** 0,663** 0,374** -  

Koruma Amaçlı 
Sessizlik (5) 3,73 -0,050 0,516** -0,040 -0,083 - 

Tablo 3’teki korelasyon verilerine göre, güç mesafesi ile örgütsel sessizlik 
değişkeni arasında (r=0.140, p<0.01) pozitif bir ilişki bulgulanmıştır. Ayrıca 
güç mesafesi ile korunma amaçlı sessizlik boyutu arasında (r=0.292, p<0.05) 
pozitif ilişki tespit edilmiştir.  Bu sonuçlara göre, güç mesafesi ile örgütsel 
sessizlik arasında ve güç mesafesi ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan 
korunma amaçlı sessizlik arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu 
söylenebilir.  Dolayısıyla H4 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 3’te ölçeklerin ortalamalarına bakıldığında, en yüksek ortalamanın 
koruma amaçlı sessizlik (3,73)  boyutunda olduğu görülmektedir. Bu durum, 
çalışanların kurumları ile mesai arkadaşlarını ilgilendiren hususlarda 
konuşmama ve bilgi paylaşmama eğiliminde oldukları şeklinde 
değerlendirilebilir.  

4.4. Regresyon Analizi 

Güç mesafesinin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini tespit etmek için yapılan 
çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 4’de görülmektedir. 
Tablo 4.Çoklu Regresyon Analizi 

Kabullenici Sessizlik 
(Model 1) 

Korunma Amaçlı 
Sessizlik 
(Model 2) 

Koruma Amaçlı 
Sessizlik 
(Model 3) 

Bağımlı / 
Bağımsız 
Değişkenler 

β T p β t p β t p 

Güç 
Mesafesi 0,033 0,431 0,667 0,273 3,736 0,000 -0,042 -0,619 0,537 

F  0,185   13,958   0,383 
R2  0,001   0,085   0,003 
Adj. R2  -0,005   0,079   -0,004 

**: p< .01, *: p< .05 
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Tablo 4’de sadece model 2’nin anlamlı olduğu görülmektedir (F=13,958 
p<0,001). Bu sonuca göre korunma amaçlı sessizliğin %0,8’nin güç mesafesi 
tarafından açıklandığı söylenebilir.  Bu durumda,  H1 ve H3 hipotezleri red 
edilmiş H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, güç mesafesi algısının örgütsel sessizlik alt boyutlarından 
kabullenici sessizlik, korunma amaçlı sessizlik ve koruma amaçlı sessizlik 
davranışı üzerindeki etkileri, Bitlis ilinde farklı kamu kurumları ile hizmet 
işletmeleri çalışanlarından elde edilen verilerle çeşitli istatistiksel yöntemler 
kullanılarak incelenmiştir.  

Huang ve arkadaşları (2005), güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerde 
işgörenlerin görüş belirtme konusunda cesur ve üretken olmadığını tespit 
etmişlerdir (Huang, Vliert ve Vegt, 2005). Araştırma sonucunda çalışanların 
güç mesafesini orta düzeyde, korunma amaçlı sessizliği ve kabullenici sessizliği 
düşük sayılabilecek bir düzeyde ve korunma amaçlı sessizliği yüksek 
sayılabilecek bir düzeyde algıladıkları görülmüştür.  

Yapılan korelasyon ve regresyon analizi sonuçlarına göre güç mesafesi ile 
korunma amaçlı sessizlik arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ve güç 
mesafesinin korunma amaçlı sessizliğe neden olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonuca göre güç mesafesi arttıkça korunma amaçlı sessizlik davranışları da 
artacaktır denilebilir. Güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerde istenmeyen 
tutum ve davranışlar cezalandırma yoluyla engellenmek istenmekte, bu yöntem 
ise bireyleri kendini korumaya yani korunma amaçlı sessizliğe itmektedir 
(Rhee, Dedahanov ve Lee, 2014). Yöneticilerin astlarının istenmeyen tutum ve 
davranışlarını engellemek için alternatif yöntemler kullanması ile korunma 
amaçlı sessizliğin önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir.  
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IN MODERN INDUSTRIAL ENVIRONMENT IN GAZIANTEP 
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Abstract 

The aim of this research is to examine the role of applying just in time (JIT) system 
in improving financial and non- financial performance for a sample of industrial 
firms working in the industrial environment in Gaziantep. The main hypothesis that 
have been investigated in this research postulates that there are a statistically 
significant relationship between the applying of  just in time (JIT) and improvement 
in financial performance ,as well as non- financial performance. It is found that 
industrial firms will achieve improvement in both non- financial and financial 
performance when they applying just in time (JIT) system. Furthermore, there are 
substantial differences between the views of this study sample members regarding 
that due to the variable of work. 

Keywords: Just in Time (JIT) System, Non- Financial Performance, Financial 
Performance. 

GAZİANTEP’TEKİ MODERN SANAYİ ORTAMINDA FİNANSAL VE 
FİNANSAL OLMAYAN PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİNDE 
TAM ZAMANLI SİSTEMLERİN (JİT) UYGULANMASININ ROLÜ 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, Gaziantep şirketlerinde endüstriyel ortamda çalışan bir 
numune şirketlerin finansal ve finansal olmayan performansın geliştirilmesinde tam 
zamanlı sistemlerin (JİT) uygulamasının Rolünü araştırmaktır. Bu araştırmada 
tartışılan ana hipotez, finansal ve finansal olmayan performansın geliştirilmesi ile 
tam zamanlı sistemlerin arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varsayımı, 
ayrıca araştırma endüstriyel şirketlerin tam zamanlı sistemlerin (JİT) 
uygulandığında finansal ve finansal olmayan performansın gelişeceğini işaret 
etmiştir. Bunun yanı sıra, Bu konuyla ilgili olarak bu araştırmada numune 
üyelerinin görüşleri arasında önemli farklılıklar olduğunu ve bunun nedeni ise 
çalışma değişkenine bağlıdır. 
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Anahtar Kelimeler: Tam Zamanlı Sistemler, Finansal Olmayan Performans, 
Finansal Performans. 

INTRODUCTION 

Nowadays the highly dynamic and continuously changing environment, the 
global competition among organizations has led to higher demands on most 
manufacturing organizations (Miyake and Enkawa, 1999). Manufacturing 
organizations worldwide have to face the challenges thrown up by this 
competition to nurture high reliability, quality, availability and maintainability 
in the manufacturing systems by implementation of various strategic and 
proactive market- driven strategies to remain competitive (Ahuja and Khamba, 
2008). 

One of the most important strategy, lean production, incorporates a wide 
variety of management practices, including just in time (JIT), total quality 
management (TQM), cellular manufacturing, and integrated supplier 
management systems. It is believed that lean production methods ultimately 
yield a high-quality system, with high customer satisfaction and almost no 
waste (Shah and Ward 2003). 

Most of the Manufacturing organizations have started to apply just-in-time (JIT) 
production system as a tool to become competitive. Manufacturing 
organizations applying JIT production system aim at minimizing all inventory 
levels and delivering the goods and services to customers on time. At the same 
time, improvements in the information technology have facilitated the use of 
cost and management accounting procedures. In this sense, use of information 
technology has also helped companies apply JIT production system more 
effectively (Salehi, Alipour and Ramazani, 2010). (Opler et al, 1999) find 
evidence supporting a static tradeoff model of cash holdings in which each firm 
has an optimal level of cash which balances costs and benefits of holding cash, 
then any deviation from this optimal level should have adverse effects on a 
firm’sfuture stock returns and fundamental performance (Olerand Picconi, 
2009). 

Financial and non-financial performance is the main objective of profit seeking 
Manufacturing organizations. The implementation of the just-in-time 
philosophy will have a profound impact on non-financial and financial 
performance. 



 

62 
 

The objective of this paper is to examine the relationship between the 
implementation of JIT in to financial and non-financial Performance of 
Manufacturing organizations in Gaziantep. The result of this research will 
contribute to the body of knowledge on JIT application, especially the newest 
facts of implementation of advanced manufacturing management in 
developing countries like Turkey. 

1. LITERATURE REVIEW 

Just-in-time (JIT) as a management philosophy has engendered great interest 
internationally since the early 1980s. JIT was first implemented by Toyota 
Motor Company in the early 1970s and has since spread to other Japanese 
companies and globally. It is recognized as one factor contributing to Japan’s 
reputation for superior quality and growth in productivity (Keller &Kazazi, 
1993). 

Ohno (1982), the originator of the JIT management philosophy, defined JIT 
simply as the right part at the right time, and in the right quantity, to go to 
assembly”. Monden described JIT philosophy as continuous improvement that 
aims to reduce cost elimination of wastes, and he viewed JIT as one of the two 
“pillars” of Toyota production system (another one “pillar” is called 
automation, which is called “Jidoka” in Japanese, it means intelligent inline 
quality control), in the book named Toyota Production System, (1983). The 
American and Inventory Control Society (APICS) defines JIT as a philosophy 
of manufacturing based on a management plan that identifies and eliminates 
all wastes, and emphasizes continuous improvement in plant productivity 
(Brox and Fader, 2002). Chakravorty and Ahwater (1995) claims: The core of 
JIT philosophy is continuous improvement through the elimination of waste." 

JIT has garnered a great response from the manufacturing organizations 
worldwide since its evolution, and a very large number of manufacturing 
organizations are adopting JIT manufacturing, especially in developed and 
developing nations. JIT is a critical initiative to meet demand of customer on 
price, quality and lead times. JIT addresses entire production system over the 
entire life cycle and builds a concrete, shop floor-based mechanism to prevent 
various manufacturing losses and wastes (Ahuja and Khambb, 2008). Major 
aims of JIT are to eliminate all accidents, wastes, defects and breakdowns at 
the workplace. JIT is the foundation for world class manufacturing, as it 
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facilitates the effective implementation of world-class lean manufacturing 
practices. 

The fundamental objective of JIT requires production and delivery of a specific 
product in the exact quantity needed at the precise time required, conforming 
to quality specifications every time, all the while minimizing total supply chain 
cost by eliminating waste from the delivery and production systems of supply 
chain members (Gomes and Mentzer, 1988). In essence, JIT is the ultimate 
time-based pull logistics sfrategy coupled with total supply chain cost 
minimization (Germain et al., 1994). 

Sakakibara et al. (1993) listed out ten core dimensions of JT based on 41 field 
strides. The ten dimensions are set-up time reduction (STR), small lot size, JIT 
delivery from suppliers, supplier quality level (QL), small-group problem 
solving, employee Raining, daily scheduling adherence, preventive 
maintenance, equipment layout and product design simplicity. 
The essentials required for a successful JIT production facility are, first, the 
minimization of inventory in supply chains. Second is the application of 
Kanban - a "pull" system of production and materials control, third there must 
be an employee participation and involvement strategy in place to encourage 
worker input, which aids in the elimination of waste (Brox and Fader, 2002) . 
In addition, the immediate awareness of quality causes workers to generate 
ideas for controlling defects and ideas for improving JIT delivery (i.e. more 
convenient work - spaces). Perhaps more importantly, workers hold the 
authority to stop the line when problems are identified, and so it is critical for 
the success of JIT to train and motivate the workforce (Schonberger, 1982). 

Many authors have studied the relationship between JIT and financial and 
non-financial performance. Performance measures should be introduced that 
relate to the needs and goals of the organization. As production processes 
become more tightly linked through the elimination of non-value adding 
activities, timely and relevant feedback to the shopfloor is essential. These 
shorter feedback loops should make the organization more responsive (Upton, 
1998). 

Many factors contribute to why many firms prefer non¬financial performance 
measures. In view of this, some researchers suggest that the preference for 
these measures on a large scale is related to the enterprises operational and 
competitive structure, others suggest that this preference can be related to the 
JIT structure (Salehi, Alipour and Ramazani, 2010). 
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Increasingly the use of non-financial measures which have not been part of 
traditional accounting systems and personal observations are proving useful at 
the production level in JIT environments (Foster and Horngren, 1987). 

When JIT principles are implemented successfully across many parts of an 
organization, a significant competitive advantage can be enjoyed. Enhanced 
efficiency can emerge from waste reductions in order-taking, purchasing, 
operations, distribution, sales and accounting, for example (Green et. al., 
1991; Markham and McCart1995 ; Fawcett and Myers ,2001) found that JIT 
had a significant positive impact on firm performance. Their conclusions were 
taken from a survey-based empirical study that collected data from 158 
managers and provided data on the level of implementation of JIT (among 
other practices). 
The study of Furlan et al. (2011) reveals that internal and external JIT bundles 
are complementary. Implementing upstream and downstream JIT can improve 
production operations performance, such as quality, delivery, cost and 
flexibility. Danese et al. (2012) found that JIT can improve efficiency (e.g., per 
unit cost, inventory turnover and cycle time) and delivery (e.g., on time and 
fast delivery). Based on empirical data in Mexico firms, Alcaraz et al. (2014) 
showed that JIT can improve quality, inventory and cost performance. 
Recently, Green Jr. et al. (2014) showed that the total JIT which integrates JIT 
purchasing, JIT production and JIT selling can improve delivery, customer 
satisfaction, cost, and flexibility. 
Schonberger (1986) showed that JIT implementation can effectively reduce 
production time, work-in-process, final inventory and capital improve 
inventory level and production efficiency and financial performance. 

Brox and Fader (2002) found that JIT manufacturing firms in compared with 
non-JIT counterparts are more productive and profitable. They indicated that 
JIT manufacturing firms enjoy lower production costs and therefore are more 
cost efficient than non-JIT firms. They found that the cost elasticity with respect 
to output is lower for the JIT group of firms than for the non-JIT firms, 
indicating that they are better able to capture economies of capacity utilization. 
They noticed that a notable number of original non-JIT firms have either 
become JIT firms or are using a selected number of JIT techniques to improve 
their production methods in order that they may enhance their 
competitiveness. Finally they reached to that implementing JIT techniques 
successfully provides a competitive cost advantage to firms ( Brox and 
Fader,2002). 
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Total system JIT encompasses JIT purchasing, JIT production, and JIT selling. 
Claycomb et al. (1999) found In a survey of 200 logistics executives, total 
system JIT was found to be: inversely related to weeks of inventory (inclusive 
of inbound, in process, and outbound); inversely related to the number of 
layers in various functional areas (e.g. Marketing); and positively related to 
three different indicators of financial performance (ROI, profits, and ROS). 

Meybodi (2009) compared performance in traditional and JIT companies in 
Midwestern USA. His result shows that, implementing JIT can significantly 
improve conformance, product design, supplier quality, reduce cost in labor, 
material, overhead and setup; increase capacity utilization; reduce inventory 
and improve supplier relationships. 

Chen, & Hua Tan (2011), results show that no matter what kind of industry or 
scale of sale of the firm, implementation of an aggregate bundle of JIT 
elements can improve production operations performance. However, for 
individual elements of JIT, their impacts are different; some basic elements of 
JIT like 5S, multiple-skill employee and JIT purchasing can play a more 
remarkable role than other elements. 

2. RESEARCH QUESTIONS AND HYPOTHESES DEVELOPMENT 

1- Is there a statistically significant relationship between the use of just in 
time (JIT) and reduction in production costs. 

2- Is there a statistically significant relationship between the use of just in 
time (JIT) and improvement in non- financial performance. 

3- Is there a statistically significant relationship between the use of just in 
time (JIT) and improvement in financial performance. 

4- Are there substantial differences between the views of this study sample 
members regarding the use of just in time (JIT) and improvement in 
non-financial performance due to the variable of work. 

5- Are There substantial differences between the views of this study 
sample members regarding the use of just in time (JIT) and 
improvement in financial performance due to the variable of work. 

3. RESEARCH HYPOTHESES 

According to the research problems and objective as well, the following 
hypotheses were postulated in the study: 
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1- There is a statistically significant relationship between the use of just in 
time (JIT) and reduction in production costs. 

2- There is a statistically significant relationship between the use of just in 
time (JIT) and improvement in non- financial performance. 

3- There is a statistically significant relationship between the use of just in 
time (JIT) and improvement in financial performance. 

4- There are substantial differences between the views of this study sample 
members regarding the use of just in time (JIT) and improvement in 
non-financial performance due to the variable of work. 

5- There are substantial differences between the views of this study sample 
members regarding the use of just in time (JIT) and improvement in 
financial performance due to the variable of work. 

4. METHODOLOGY AND DATA SOURCES 

4.1. Data set  

The participants of the study were the top managers of industrial organizations 
in Gaziantep. In this study financial managers, account managers, cost 
accountants and production managers of manufacturing were chosen. 

Randomly125 questionnaires were distributed among the managers. Out of 
125 questionnaires, managers returned only 86 usable questionnaires. The 
returned questionnaires resulted in a response rate of 69 percent. 

In order to gathering usable data, a three-part questionnaire was designed. The 
questionnaire contained questions that asked the participants to indicate the 
level of emphasis placed by their factors on certain JIT elements. 

4. 2. Statistical tests  

The Alpha Cronbach, Measures of central tendency, Measures of Dispersion, Z 
Test and T Test, Normal distribution test (Kolmogorov Smirnov test (1- Sample 
K-S)), One Sample T test, One Way Anova and Tukey Multiple Comparison 
test have been used to test the hypotheses. 

5. STATISTICAL ANALYSIS 

5.1. Stability Measurement Tool 

Stability test was performed on the research sample using the Cronbach Alpha 
coefficient. 
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Table 1. The result of Stability Measurement (Alpha Cronbach Coefficient) 

The value of alpha Cronbach 
coefficient 

Number of paragraphs Variables used 

0.705 10 H1 

0.847 25 H2 

0.793 20 H3 

0.804 55 overall 

The Alpha Cronbach coefficient for the whole questionnaire was 80%, which is 
very reliable, which enables us to adopt the results of the questionnaire and to 
reflect the correct majority opinion of the sample of the survey. This ratio 
reflects the fact that if we redistribute the questionnaire on the same sample as 
the questionnaire, we will get the same answer, which is 80%. 

5.2. Normal Distribution Test (Kolmogorov Smirnov Test 
(1- Sample K-S)) Results 

The researchers used the Kolmogorov-Smirnov (Z) test to determine whether 
the data follow normal distribution, which is a necessary test in the case of 
hypothesis testing, since most of the tests require that the distribution of data is 
normal. Through the results found in the following table (2) shows that the 
significant level of greater than 0.05 for each section value (sig.> 0.05), and 
this shows that the data follow the normal distribution should be used 
parametric tests. 
Table 2. The Result Of Normal Distribution Test 
(1-Sample Kolmogorov-Smirnov) 

 
Value of 

significance 
level 

The 
value of 

Z 

Number of 
questions The title of the hypothesis Hypothesis 

number 

0.3420.93910
The relationship between the use of just in 
time (JIT) and reduction in production 
costs. 

H1 

0.3770.91125
The relationship between the use of just in 
time (JIT) and improvement in non-financial 
performance. 

H2 

0.6350.74520
The relationship between the use of  just in 
time (JIT) and improvement in financial 
performance. 

H3 
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5.3. Testingof the Hypothesis 

5.3.1. Testing first hypothesis H1 
H1: There is a statistically significant relationship between the use of just in 
time (JIT) and reduction in production costs. 
Table 3. The Result Of Testing First Hypothesis H1: 

Result of 
zero 

hypothesis 

SIG value of 
the 

tabulated 
test 

index 

 value of 
the 

calculated 
test index 

Statistical 
significance 

level 

Sample 
size 

standard 
deviation 

mean 

Rejected 0.00 1.96  69.935 0.05 86 .48354 3.6465 

From the previous table (3), the value of the Z test index calculated for the 
sample of the study is 69.935, which is greater than its value tabulated 1.96 at 
a statistical significance level of 5%. Since the rule of decision is: Accept the 
null hypothesis if the value of the calculated test index is less than its value And 
rejects the null hypothesis H0 and accepts the alternative hypothesis if the 
calculated test index value is greater than the tabulated value.Therefore, we 
reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis H1, which 
means proving the first hypothesis of the research. 

5.3.2. Testing Second Hyphotesis H2 
H2: There is a statistically significant relationship between the use of just in 
time (JIT) and improvement in non- financial performance. 
Table 4. The result of testing second hypothesis H2: 

Result of 
zero 

hypothesis 

SIG value of 
the 

tabulated 
test index 

value of 
the 

calculated 
test index 

Statistical 
significance 

level 

Sample 
size 

standard 
deviation 

mean 

Rejected 0.00 1.96 89.712 0.05 86 0.39396 3.8112 

From the previous table (4), the value of the Z test index calculated for the 
sample of the study is 89.712, which is greater than its value tabulated 1.96 at 
a statistical significance level of 5%. Since the rule of decision is: Accept the 
null hypothesis if the value of the calculated test index is less than its value And 
rejects the null hypothesis H0 and accepts the alternative hypothesis if the 
calculated test index value is greater than the tabular value. Therefore, we 
reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis H2, which 
means proving the second hypothesis of the research. 
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5.3.3. Testing third hypothesis H3 

H3: There is a statistically significant relationship between the use of just in 
time (JIT) and improvement in financial performance. 
Table 5. The Result Of Testing Third Hypothesis H3: 

Result of 
zero 

hypothesis 

SIG value of 
the 

tabulated 
test index 

value of 
the 

calculated 
test index 

Statistical 
significance 

level 

Sample 
size 

standard 
deviation 

mean 

Rejected 0.00 1.96 75.985 0.05 86 0.43837 3.5919 

From the previous table (5), the value of the Z test index calculated for the 
sample of the study is 75.985, which is greater than its value tabulated 1.96 at 
a statistical significance level of 5%. Since the rule of decision is: Accept the 
null hypothesis if the value of the calculated test index is less than its value And 
rejects the null hypothesis H0 and accepts the alternative hypothesis if the 
calculated test index value is greater than the tabular value. Therefore, we 
reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis H2, which 
means proving the third hypothesis of the research. 

5.3.4. Testing Fourth Hyphotesis H4 

H4: There are substantial differences between the views of this study sample 
members regarding the use of just in time (JIT) and improvement in non-
financial performance due to the variable of work. 

The table (6) shows that the study sample views towards the use of just in time 
(JIT) and improving in non-Financial performance according to work, as 
follows: 
The category of account managersare the most interested, encouraging and 
willing to apply the JIT system and confirm their role in improving the non-
financial performance measures. The average responses were 4.0442, with a 
standard deviation of 0.32163 and a relative weight of 80.8%. 

Table 6. The Result Of One-Way ANOVA Analysis Test For The Fourth Hypothesis H4: 
Significance Sig F 

value 
degrees 

of 
freedom 

Source of 
variation 

Applying just in time (JIT) 
and its role in improving non-

financial performance 

3 Between 
categories 

relative 
weight 

standard 
deviation 

mean 

Variable 
work 

82 Inside 
categories 

0.7708 0.50850 3.8540 financial 
manager 

subsatantial 0.011 3.942 

85 Total 
variation 

0.80884 0.32163 4.0442 Accounting 
manager 

 0.7397 0.28017 3.6985 Cost 
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accountant 
0.7398 0.37366 3.6990 Production 

manager 

To find out whether the differences between the averages are significant or not 
according to the work variable. The researcher conducted a one-way ANOVA 
analysis, where the results were as in the previous table: 
There are Substantial differences between the categories according to the work 
variable regarding the use of just in time (JIT) and improvement in non-
financial performance measures. 
This indicates that the total sample considers that the implementation of the 
JIT in the Gaziantep industrial organizations plays a role in improving the non-
financial performance measures according to the work variable. The value of 
the significance levels is less than the predefined level of significance (a=0.05).  
To find out the fundamental differences to which category belong about the 
implementation of the JIT and its role in improving or raising non-financial 
performance measures. The researcher conducted a Tukey analysis of the Post 
Hoc and the results were as in the following table (7): 
Table 7. The Result Of Tukey Test For The Fourth Hypothesis H4: 

Production 
manager 

Cost 
accountant 

Accounting 
manager 

financial 
manager Variable of work 

0.15495 0.15554 -0.19021 - 

0.551 0.506 0.394 - 
financial manager 

0.34516(*) 0.34575(*) - 0.19021 

0.024 0.016 - 0.394 

Accounting 
manager 

-0.00059 - -0.34575(*) -0.15554 

1.0 - .016 0.506 
Cost accountant 

- 0.00059 -0.34516(*) -0.15495 

- 1.0 0.024 0.551 

Production 
manager 

 

The Tukey test results as shown in the table (7) indicate that the fundamental 
differences in the impact of the business variable are due to the difference in 
view between the account managers and Both the cost accountants and 
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production managers. This can be explained by the fact that the cost 
accountants and the production managers are more informed, more 
responsive to production matters and non-financial performance measures. 

5.3.5. Testing Fifth Hyphotesis H5 

The table (8) shows that the study sample views towards the use of just in time 
(JIT) and improving in financial performance according to work, as follows: 

The category of financial managers are the most interested, encouraging and 
willing to apply the JIT system and confirm their role in improving the financial 
performance measures. The average responses were 3.7500, with a standard 
deviation of 0.50913 and a relative weight of 75%. 
Table 8. The Result Of One-Way ANOVA Analysis Test For The Fourth Hypothesis H5: 

Significance Sig F 
value 

degrees 
of 

freedom 

Source of 
variation 

Applying just in time (JIT) 
and its role in improving 

non-financial performance 

3 Between 
categories 

relative 
weight 

standard 
deviation 

mean 

Variable 
work 

82 Inside 
categories 

0.75 0.50913 3.7500 financial 
manager 

subsatantial 0.19 3.484 

85 Total 
variation 

0.70158 0.33386 3.5079 Accounting 
manager 

0.68346 0.387 3.42 Cost 
accountant 

 

0.7480 0.437 3.74 Production 
manager 

To find out whether the differences between the averages are significant or not 
according to the work variable. The researcher conducted a one-way ANOVA 
analysis, where the results were as in the previous table (8): There are 
Substantial differences between the categories according to the work variable 
regarding the use of just in time (JIT) and improvement in financial 
performance measures. 
This indicates that the total sample considers that the implementation of the 
JIT in the Gaziantep industrial organizations plays a role in improving the 
financial performance measures according to the work variable. The value of 
the significance levels is less than the predefined level of significance (a=0.05). 
To find out the fundamental differences to which category belong about the 
implementation of the JIT and its role in improving or raising financial 
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performance measures. The researcher conducted a Tukey analysis of the Post 
Hoc and the results were as in the following table (9): 
Table 9. The Result Of  Tukey Test For The Fifth Hypothesis H5: 

Production 
manager 

Cost 
accountant 

Accounting 
manager 

financial 
manager Variable of work 

0.01667 0.33269 (*) 0.24211 - 

0.999 0.045 0.282 - 
financial manager 

-0.22544 0.09059 - -0.24211 

0.333 0.891 - 0.282 

Accounting 
manager 

-0.31603 - 0.09059 -0.33269 (*) 

0.058 - 0.891 0.045 
Cost accountant 

- 0.31603 0.22544 -0.01667 

- 0.058 0.333 0.999 

Production 
manager 

The Tukey test results as shown in the table(9) indicate that the fundamental 
differences in the impact of the business variable are due to the difference in 
view between the financial managers and the cost accountants. This can be 
explained by the fact that the financial manager more informed, more 
responsive to the financial results of applying just in time (JIT) non-financial 
performance measures. 

CONCLUSION 

1- The application of the JIT reduces production costs in Gaziantep 
industrial organizations. Its application contributes to lower inventory costs, the 
cost of waiting for the product between production lines, increasing the 
efficiency of the production stages, eliminating the causes of damage and loss 
during the production process, reducing the occupied area of stores, and 
removing non-adding value activities to the product, thereby reducing 
production costs. 
2- The implementation of JIT in the industrial organizations in Gaziantep 
contributes to the improving non-financial (operational) performance 
measures, through improving quality control standards, material control 
standards, inventory control standards, machine performance standards, and 
delivery performance standards. 



 

73 
 

3- The implementation of JIT in Gaziantep industrial organizations 
contributes to the improving financial performance measures by reducing the 
cost of product inspection during and after production, the cost of waste and 
damage in all operations, the costs to restart defective products, the costs of 
customer service after the sale of the product And inventory retention costs. JIT 
also contributes to improving the efficiency of the organization in exploiting its 
physical assets, increasing its ability to meet its current liabilities, increasing the 
rate of return on investment, enhancing the liquidity of the organization and 
increasing the profitability margin of the product. 
4- There is no agreement between account managers and both of cost 
accountants and production managers regarding the contribution of JIT to 
Gaziantep industrial organizations in improving non-financial (operational) 
performance measures. Account managers are more supportive of the idea 
that JIT increases the turnover rate of raw materials and total production stock, 
and it reduces the packing and shipping time of products, increasing the 
utilization rate of machine time, while cost accounting and production 
managers were Less enthusiastic for it. 
5- There is no agreement between financial managers and cost 
accountants on the contribution of JIT to industrial organizations in Gaziantep 
to improving financial performance standards. Financial managers are more 
related to the financial performance and the whole financial position, so that 
he found that there is clear and significant impact of JIT on financial 
performance improvement. 
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TMS 12 GELİR VERGİSİ STANDARDI KAPSAMINDA 
ERTELENMİŞ VERGİ KAVRAMI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

İbrahim ÇENBERLİTAŞ 

Öz 

Uluslararası muhasebe standartları gelişen ticari işlemlerin doğal bir sonucu ortaya 
çıkmış bir kavramdır. Uluslararası muhasebe standartları kurulu tarafından 
yayınlanan bu standartlar sürekli olarak güncellenirler. Bu standartlar özellikle bir 
ülkedeki büyük ölçekli şirketlerin diğer ülkelerin büyük ölçekli şirketleri ile ticari 
ilişkilerinde ortak bir dil olması bakımından ayrıca önem arz etmektedir. Bu 
standartların 12. si olan Gelir Vergileri Standardı işletmelerin gelir vergilerini nasıl 
muhasebeleştireceğini bildiren standarttır. Çalışmada gelir vergileri, vergiye tabi 
gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergileri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bununla 
beraber gelir vergilerinin yada vergiye tabi gelirlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili 
örneklere de yer verilerek ilgili örnek muhasebe kayıtları yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gerçeğe Uygun Değer, Uluslararası Muhasebe Standartları, 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları. 

THE CONCEPT AND ACCOUNTING OF DEFERRED TAX                                                  
WITHIN THE SCOPE OF IAS 12 INCOME TAX STANDARD 

Abstract 

International accounting standards are a concept that emerged as a natural result 
of developing commercial transactions. These standards issued by the International 
Accounting Standards Board are constantly updated. These standards have further 
importance in terms of being a common language especially in the trade relations 
of large-scaled companies in a country with the large-scaled companies of other 
countries. 

The Income Taxes Standard, which is the 12th of these standards, is the standard 
that informs how businesses will account their income taxes. In the study, 
information was provided about income taxes, income taxes calculated on taxable 
income. In addition, examples related to the accounting of income taxes or taxable 
incomes were also included and the relevant sample accounting records were 
made.  

Keywords: IAS, IFRS, IAS 12 Income Taxes. 
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GİRİŞ 

Uluslararası muhasebe standartlarının 12. Standardı Gelir Vergileri ile ilgili 
düzenlemeleri kapsamaktadır. Gelir vergileri standardından çalışmamıza konu 
edindiğimiz Ertelenmiş Vergi Kavramı iki farklı vergi arasındaki farktan 
kaynaklanmaktadır. Ülkemizde muhasebe uygulamalarına yön veren 
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) nin hesapladığı Vergi ile 
Vergi Mevzuatının hesapladığı kâr arasında oluşan geçici farklar oluşmaktadır. 
İşte bu noktada UMS/TMS 12 oluşan bu geçici farkları vergilendirilebilir farklar 
ve indirilebilir farklar olarak ayırmaktadır. Bu farklar sonucundaki vergi etkileri 
ise ertelenmiş vergi varlığı ya da ertelenmiş vergi yükümlülüğü kavramları 
ortaya çıkarmaktadır. TMS 12 işte bu varlık ve yükümlülüğe konu vergileri 
muhasebeleştirerek dönemin gerçek net kar/zararını hesaplamaktadır. Bu 
standart geçmiş yıl zararlarınındın henüz kullanılmamış kısımlarının meydana 
getirdiği ertelenmiş vergi varlığının yanında kullanılmamış vergi avantajlarının 
da muhasebeleştirilmesini ve bunların açıklanması gereken kısımların 
açıklanmalarını düzenlemektedir.  

1. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI 12 (TMS12) 

Bu Standardın amacı; gelir vergilerinin (kurum kazancı üzerinden hesaplanan 
vergilerin) muhasebeleştirilmesini düzenlemektir. Gelir vergilerinin 
muhasebeleştirilmesindeki en önemli konu aşağıdaki durumlarda cari ve 
ilerideki dönemlerde vergisel sonuçlarının belirlenmesidir:  

(a) Bir işletmenin finansal durum tablosunda (bilançosunda) yer alan 
varlıkların ve borçların defter değerlerinin ileride varlıklar için fayda elde etme, 
borçlar için ise ödemenin ve  

(b) Cari dönemde oluşan ve sonuçları işletmenin finansal tablolarına 
yansıyan işlemler veya diğer olayların vergisel sonuçları. (KGK, 2013:3) 

Finansal raporlama yapan kuruluş bir varlığı veya borcu muhasebeleştirdiğinde 
bunların defter değerleri kadar bu varlıktan ileride fayda temin edileceğini, 
borcun ise ödeneceğini bekler. Eğer defter değerleri tutarında ileride fayda elde 
edildiği veya borç ödendiğinde ödenecek vergiler, bu faydanın elde edilmesi 
veya borcun ödenmesinin vergisel etkisinin olmadığı duruma göre fazla veya 
az olacaksa; bu Standart, bazı istisnai durumların dışında, işletmenin ertelenmiş 
vergi borcu veya ertelenmiş vergi alacağı muhasebeleştirmesini zorunlu kılar 
(KGK, 2013: 3). 
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Bu Standart gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesinde uygulanır. Standardın 
uygulanmasında, gelir vergileri vergiye tabi gelir üzerinden hesaplanan bütün 
yurt içi ve yurt dışı vergileri içerir. Gelir vergileri aynı zamanda bağlı ortaklık, 
iştirak ve iş ortaklıklarının raporlayan işletmeye kâr dağıtımlarında kaynakta 
kesinti suretiyle ödenen vergileri de kapsar. Standart, devlet teşviklerinin veya 
yatırımlara ilişkin vergi avantajlarının muhasebeleştirilmesi yöntemleri ile ilgili 
herhangi bir husus içermez. Ancak, bu Standart devlet teşviklerinden veya 
yatırımlara ilişkin vergi avantajlarından kaynaklanan zamanlama farklarının 
muhasebeleştirilmesi ile ilgili düzenlemeler içerir (KGK, 2013:4). 

1.1. TMS 12 Gelir Vergisi Standardındaki Tanımlar 

Bu Standartta geçen terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir: (KGK, 2013: 4). 

Muhasebe Kârı (Muhasebe Zararı): Vergi gideri öncesi dönem kârını 
(zararını) ifade eder. 

Vergiye Tabi kâr (Mali Zarar): Vergi otoriteleri tarafından konulan 
kurallara göre bir hesap dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen 
(vergi geri kazanımı sağlayan) kârı (zararı) ifade eder.    

Vergi Gideri (Vergi Geliri): Dönem kârının veya zararının 
belirlenmesinde dönem vergisi ve ertelenmiş vergi açısından dikkate alınan 
toplam tutarı ifade eder.  

Dönem Vergisi: Vergiye tabi kâr (mali zarar) açısından o döneme ait 
ödenecek gelir vergisini (geri kazanılacak gelir vergisini) ifade eder.  

Ertelenmiş Vergi Borçları: Vergiye tabi geçici farklar üzerinden gelecek 
dönemlerde ödenecek gelir vergilerini ifade eder.    

Ertelenmiş Vergi Varlıkları: Aşağıdaki durumlarda gelecek 
dönemlerde geri kazanılacak olan gelir vergisi tutarlarını ifade eder: 

(a) İndirilebilir geçici farklar; 

(b)Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar ve  

(c) Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları. 

Geçici farklar: Bir varlığın veya borcun finansal durum tablosundaki 
(bilançodaki) defter değeri ile bunların vergi açısından taşıdıkları değerler 
arasındaki farkları ifade eder. Geçici farklar aşağıdakilerden biri şeklinde 
olabilir: 
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 (a) Vergiye tabi geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde 
faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya 
zararını belirlerken vergiye tabi tutarlar oluştururlar; ya da  

(b) İndirilebilir geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma 
veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını 
belirlerken vergi matrahından indirilebilir tutarlardır.  

1.2. Ertelenmiş Vergi Kavramı 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKMİ)’nin ve Muhasebe Standartları 
işletmeler için belirli muhasebe kuralların uygulamasını zorunlu kılarlar. Aynen 
bunun gibi ülkelerin, ülkemizin vergi mevzuatı da bir takım kuralları ortaya 
koyarlar. Bir yandan GKMİ’nin diğer yandan vergi mevzuatının koyduğu bu 
kurallar bazen aynı olayda farklı uygulamalara ya da sonuçlara neden olur. İşte 
işletmelerin kazançları dolayısıyla ödeyecekleri vergiler de bu farklılıklardan 
nasibini almaktadır. Vergi mevzuatı ve GKMİ’nin ya da muhasebe 
standartlarının hesapladığı vergiler arasındaki farklılıklar vergi ertelemesi 
kavramı ortaya çıkmaktadır (Süer, 2012: 42). 

1.3. Ertelenmiş Verginin Doğması 

Gelir vergisi standardının hesapladığı verginin mantığı bir anlamda tüm 
muhasebe standartları setinin de özetini ortaya koymaktadır. Çünkü 
dönemsellik ilkesi gereği eğer bir vergi hesaplanmışsa bu işletme açısından bir 
giderdir ve ilgili dönem içerisinde hesaplanmıştır. Dönemsellik ilkesi gereği bu 
hesaplanan vergi de işletmenin bir faaliyet dönemindeki ticari karını 
hesapladıktan sonra yani ilgili dönemin sonunda belli olacaktır. Dolayısıyla 
vergi o yıl içerisinden değil ertesi yıl ödeneceğinden bir erteleme söz 
konusudur. Bu şekilde bir yükümlülük doğmakta ve bilançoya alınmaktadır. 
Zira vergi bilançoya alınmazsa kar gibi görünecektir. Özetle dönemsellik ilkesi 
gereği kârın vergisi birinci yılsonunda tahakkuk edecektir (Akdağ, 2013: 54). 

1.4. Farklılığı Doğuran Olaylar ve Farklılık Türleri 

Standartta vergiler cari ve ertelenmiş vergiler olarak iki açıdan incelenmiştir. 
Cari dönem ile önceki dönemlere ilişkin vergilerde eğer ödeme işlemi 
gerçekleşmemiş ise “yükümlülük” olarak kaydedilir. Cari dönemve önceki 
dönemler için ödenen vergiler söz konusu dönemin vergisinden fazlaysaaşan 
kısım “varlık” olarak muhasebeleştirilir (Çakmakçı, 2009: 68). 
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Vergi kanunlarına göre bazı giderlerin (KKEG) kardan indirilmemesi ve bazı 
giderlerin istisna olması söz konusudur. Bu durumda mali kar ile ticari kar 
arasında fark meydana gelir. Diğer taraftan karşılık ayırma açısından da ticari 
kar ve mali kar arasında farklılık meydana gelir.  

Amortisman açısından bakıldığında muhasebe ilkeleri çerçevesinde işletme için 
uygun amortisman yöntemi uygulanırken, vergi mevzuatı ise yıllık amortisman 
oranının fazla olmasının dönem karını azaltacağı düşüncesi ile kullanılabilecek 
amortisman yöntemi sınırlandırılmıştır. Ancak bazen işletmeler vergi 
avantajından yararlanmak için hızlandırılmış amortisman yöntemi (azalan 
bakiyeler yöntemi) uygulayabilirler.  

Oluşabilecek farklar reeskont işlemleri, değerleme açısından da 
değerlendirilebilir. Örneğin; muhasebe ilkelerine göre belirlenen üst sınırım 
aşılmaması şartı ile varlığın değerlemesi serbesttir. Ancak vergi mevzuatı 
açısından vergi alacağında kaybın yaşanmaması için kar düşürücü unsurların 
engellenmesi söz konusudur. Vergi ertelenmesi açısından baktığımızda da vergi 
mevzuatınca gelirin tahakkuk etmesi değil, gerçekleşme zamanının dikkate 
alınması da bir farklılık yaratır.  

1.4.1. Sürekli Farklar 

Ticari veya mali karın ikisinden birinin hesaplanmasında gelir veya gider olarak 
kabul edilen, ancak diğerinin hesaplanmasında hiçbir zaman gelir veya gider 
olarak kabul edilmeyecek olan unsurlardır. Bu farklar, bir dönemin 
vergilendirilebilir karı ile muhasebe karı arasında belli bir dönemde yürürlükteki 
vergi mevzuatı sonucunda ortaya çıkar ve sonraki dönemlerde ortadan 
kalkmaz. Örneğin, ödenen vergi cezaları, muhasebede ticari karın hesabında 
gider olarak kaydedilirken vergi yasalarında hiçbir zaman gider olarak kabul 
edilmediği için matrah hesabında gider olarak dikkatte alınmaz. Aynı şekilde 
iştirak karları, vergiden istisna olduğu için mali karın hesaplanmasında gelir 
olarak dikkate alınmazken, ticari karın hesaplanmasında bir gelir unsurudur 
(Akdoğan, 2006:2). 

Sürekli farklara neden olan giderler şu şekilde örneklendirilebilir (Kızıl vd., 
2013:134) 

- Vergi cezaları ve zamları, 

- Trafik cezaları ve zamları, 

- 6183 sayılı Kanuna uygun şekilde ödenen ceza ve tazminatları, 
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- Binek otolarına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi, 

- Ödenmeyen SSK primleri, 

- Yasal sınırlarını aşan bağış ve yardımlar vb… 

Sürekli farklara neden olan gelirler ise şu şekilde sıralanabilir (Kızıl vd., 
2013:134) 

- İştiraklerden temettü gelirleri,  

- Yurt dışı inşaat onarma, montaj ve teknik hizmet karşılıkları, 

- Uluslararası anlaşmalarda yer alan kurumlar vergisine ilişkin istisnalar, 

- Serbest bölge kazançları, 

- Teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve AR-GE giderleri, 

- Risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklık kazançları,  

1.4.2. Geçici Farklar 

Ortaya çıkma zamanı ile vergi kanunlarınca tanınma zamanı farklı olan gelir ve 
gider unsurları birkaç dönem muhasebe karı ile mali kar arasında fark yaratır. 
Ancak bu fark birkaç dönem sonra kendiliğinden sona ermektedir. Örneğin 
kıdem tazminatı karşılığının ayrıldığı dönemde muhasebe karı mali kardan 
düşük olurken, kıdem tazminatının ödendiği dönemde fark ortadan 
kalkmaktadır. Önceki dönemde indirimi kabul edilmediği için matraha ilave 
edilen giderler bir vergi alacağı yaratmakta, vergi yasalarınca indirilebilir 
duruma geldiğinde matrahtan düşülmektedir. Bir başka deyişle matraha ilave 
edildiği dönemde ödenen vergi, matrahtan indirildiği dönemde mahsup 
edilmektedir. Örneğin tahmini şüpheli alacaklar için karşılık ayrıldığında karşılık 
giderleri matraha ilave edilir. İzleyen yıllarda mahkeme aşamasına geldiğinde, 
vergi yasalarında aranan koşullar sağlandığından karşılık tutarı mali kardan 
düşülür. Önceki yıllarda matraha ilave edilmesi nedeniyle pesin ödenen vergi 
niteliğindeki tutarlar, izleyen yıllarda matrahtan indirilebilir hale gelinceye 
kadar, bir vergi alacağı olarak nitelendirilir ve bu alacak diğer alacaklar gibi 
bilanço aktifinde gösterilmelidir (Gücenme, Poroy Arsoy, 2007: 54). 

1.4.2.1. Vergilendirilecek Geçici Farklar    

Bir varlığın kayıtlı değeri işletme tarafından geri kazanıldığı veya yükümlülüğün 
vadesi geldiğinde ödendiği durumlarda mali kâr veya zararın tespitinde vergi 
matrahına dâhil edilecek geçici faklardır. Bu farklar, bir varlığın yada borcun 
defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında 
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ortaya çıkan ve sonraki dönemlerde mali kâr veya zararın hesabında dikkate 
alınan farklardır. Bu geçici farklar, gelecek dönemlerde işletmenin ödeyeceği 
verginin artmasına sebep olacağından, vergiye tabi geçici farklar üzerinden 
ertelenmiş vergi borcu hesaplanmakta ve hesaplanan bu vergi borcu 
muhasebeleştirilmektedir (Kızıl vd., 2013: 135). 

Aktif ve pasif ’teki vergilendirilebilir geçici farkları aşağıdaki gibi ifade etmek 
mümkündür (Özkan, 2008:182): 

Vergilendirilebilir Geçici Fark =  

Aktifin Muhasebe Değeri > Aktifin Vergi Değeri  

Vergilendirilebilir Geçici Fark = 

Pasifin Muhasebe Değeri < Pasifin Vergi Değeri  

1.4.2.2. İndirilebilir Geçici Farklar 

Bir varlığın veya borcun kayıtlı değerinin geri kazanıldığı veya ödendiği 
dönemlerde mali kârın hesaplanmasında vergi matrahını azaltan farklardır. Bu 
geçici farklar, gelecek dönemlerde işletmenin karşı karşıya kalacağı vergi 
yükünü azaltacağından dolayı bu farklar üzerinden ertelenmiş vergi varlığı 
hesaplanmakta ve hesaplanan bu vergiler muhasebeleştirilmektedirler (Tekşen, 
2010: 302). 

Aktif ve pasif ’teki indirilebilir geçici farkları aşağıdaki gibi ifade etmek 
mümkündür (Özkan, 2008:182). 

İndirilebilir Geçici Fark = 

Aktifin Muhasebe Değeri < Aktifin Vergi Değeri  

İndirilebilir Geçici Fark = 

Pasifin Muhasebe Değeri > Pasifin Vergi Değeri  

Geçici farklara neden olan giderler aşağıdaki gibi örneklendirilebilir (Kızıl, 
vd., 2013: 136) 

- Kıdem tazminatı karşılıkları 

- Diğer borç ve gider karşılıkları 

- Alınan çekler reeskont giderleri 

- Vadesiz alacak reeskont giderleri 

- Fazla ayrılan veya geçmiş döneme ilişkin ayrılan amortisman giderleri 
- Alış bedeli altında değerlenen hisse senetleri için yazılan giderler 
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- Kanunen indirilmesi mümkün olmayan aktif hesap karşılıkları 

Geçici Farklara neden olan gelirler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kızıl vd., 
2013: 136): 

- Hisse senetleri değer artış kazançları 
- Verilen çekler reeskont gelirleri 
- Vadesiz borçlar reeskont gelirleri 
- Varlık değer artış kazançları (gelecek dönemde vergilendirilecek) 
- Geliştirme giderleri 
- Yenileme fonları 

2. ERTELENMİŞ VERGİ BORÇLARININ VE ERTELENMİŞ VERGİ 
VARLIKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Bütün vergiye tabi geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilir. 
Ancak aşağıdaki durumlarda meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi 
borcu muhasebeleştirilmez:(KGK, 2013:7) 

(a) Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında veya   

(b) Aşağıdaki işlemler sonucunda oluşan bir varlık veya borcun ilk 
muhasebeleştirilmesi sırasında: 

(i) İşletme birleşmesi niteliğinde olmayan işlemler ve  

(ii) Oluşmasının ne muhasebe kârını ne de vergiye tabi kârı (mali zararı) 
etkilemediği işlemler.  

Ancak, bağlı ortaklıklar, şubeler, iştirakler ve müşterek anlaşmalardaki 
yatırımlar ile ilgili olarak ortaya çıkan vergiye tabi geçici farklar için, 39. 
paragraf uyarınca, ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilir. 

Bir varlığın muhasebeleştirilmesi işlemi, ilgili varlığın defter değerinin bir 
ekonomik yarar olarak işletmeye gelecek dönemlerde geri kazanılacağını 
gösterir. Eğer varlığın defter değeri onun vergiye esas değerini aşarsa, bu varlık 
nedeniyle ileride muhasebe kârının tespitindegider yazılabilecek tutar vergi 
mevzuatına göre gider yazılabilecek tutarı aşıyor demektir. Bu fark, vergiye tabi 
bir geçici farktır ve sonuçta oluşan gelir vergilerini gelecek dönemlerde ödeme 
yükümlülüğü ise bir ertelenmiş vergi borcudur. İşletme bu varlığın defter 
değerini geri kazandıkça vergilendirilebilir geçici fark tersine dönecek ve vergiye 
tabi kâr ortaya çıkacaktır. Bu durumda, işletmeden vergi ödemeleri şeklinde 
ekonomik fayda çıkışı olacaktır.  Bu nedenle, bu Standart,  15. ve 39. 
paragraflarda tanımlananların dışındaki bütün durumlarda ertelenmiş vergi 
borcu muhasebeleştirilmesini zorunlu kılar (KGK, 2013). 
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Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcunun belirlenmesi için gerekli 
adımlar şu şekilde özetlenebilir (Demir & Bahadır, 2011) 

- Defter değeri üzerinden ödendiklerinde ya da geri kazanıldıklarında 
hangi varlıkların ve borçların vergiye tabi kârı etkileyebilecekleri 
belirlenir. 

- Vergiye tabi kârı etkileyecek varlıkların ve borçların raporlama 
tarihindeki vergiye esas değeri saptanır. 

- Geçici farklar, kullanılmamış mali zararlar ve kullanılmamış vergi 
avantajları hesaplanır. 

- Geçici farklardan, kullanılmamış mali zararlardan ve kullanılmamış vergi 
avantajlarından kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları ve borçları 
muhasebeleştirilir. 

- Ertelenmiş vergi varlığı ve borcu, vergi otoriteleri tarafından yapılacak 
incelemelerin olası vergi ve sonuçları da dikkate alınarak ve ertelenmiş 
vergi varlığı geri kazanıldığında veya ertelenmiş vergi borcu ödendiğinde 
geçerli olması beklenen vergi oranları kullanılarak hesaplanan tutar 
üzerinden ölçülür. 

- Ertelenmiş vergi varlıklarına, bu varlıkların net tutarlarının mevcut veya 
gelecek vergiye tabi kâr esas alınarak gerçekleşmesi olası olan en yüksek 
tutarlarına eşitlemek üzere değerleme karşılığı ayrılır. 

- Ertelenmiş vergi, ilgili kapsamlı gelir ve özkaynak bileşenlerine dağıtılır. 

- Finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamalar yapılır.  

ÖRNEK: (Hisse Senetleri Değer Artışı) (Örten vd., 2013: 170). 

01.07.2007’da bir hisse senedi grubu 1.000 TL’ye alınmış ve alım satım amaçlı 
olarak sınıflandırılmıştır. Bu hisse senetlerinin 31.12.2007 tarihindeki gerçeğe 
uygun değeri 1.500 TL’dir. 2007 yılı vergi oranı % 20’dir.  

İstenen: TMS ye göre düzenlenmiş muhasebe kaydını yapınız. 

TMS DÜZELTME: 

1500 – 1000 = 500 TL 

-----------------------------------…/…/…-------------------------------- 

110 Hisse Senetleri     500 

 648 Borsa Değer Artış Kazançları  500 
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-----------------------------------…/…/…-------------------------------- 

960 Matrahtan İndirimler    500 

 960 Matrahtan İndirim Alacaklı Hesabı   500 

-----------------------------------…/…/…-------------------------------- 

Vergi mevzuatı, hisse senetlerinin alış bedeli ile değerlenmesini öngörmektedir. 
Bu durumda hisse senetlerinin vergi değeri 1.000 TL’dir. Muhasebe 
standartlarına göre ise hisse senetlerinin değeri 1.500 TL’dir. Bu değer hisse 
senetlerinin muhasebe değeridir. Hisse senetlerinin vergi değeri, muhasebe 
değerinin altında olmaktadır. Bu ise ertelenmiş vergi yükümlülüğünü ortaya 
çıkarmaktadır. 

Sonuç: İşletme muhasebe standartlarına göre, 500 TL kâr elde etmiştir. Vergi 
mevzuatı, bu kârı şu anda tanımadığı için vergisi istenmemektedir. Ancak bu 
kâr, hisse senetleri satıldığında gerçekleşecek ve vergisi ödenecektir.  

Ödenmesi Gereken vergi ise 500 x % 20 = 100 TL’dir.  

TMS DÜZELTME: 

-----------------------------------…/…/…---------------------- 

691 Vergi Giderleri / Gelirleri  100 

 484 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  100 

-----------------------------------…/…/…---------------------- 

ÖRNEK:İşletme binalarını yeniden değerlenmiş değeri ile finansal durum 
tablosunda yer almasına karar vermiştir. Binalardaki yeniden değerleme artışı 
18.000 TL’dir. (%20). 

TMS DÜZELTME: 

-----------------------------------…/…/…-------------------------- 

252 Binalar     18.000 

 553 Mad. Dur. Var. Yeniden Değ. Art.   18.000 

-----------------------------------…/…/…-------------------------- 

 559 Ertelenmiş Vergi Gelir Gider Etkisi  3.600 

  489 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  3.600 

 -------------------------------…/…/…------------------------------ 

ÖRNEK:(Geçici Farkların Özkaynaklarda Muhasebeleştirilmesi)(Örten vd., 
2013:175) 
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İşletme muhasebe politikalarını değiştirmiş ve maddi duran varlıklarını yeniden 
değerlenmiş değer üzerinden bilançoya almayı benimsemiştir. Bu amaçla farklı 
maddi duran varlık hesaplarında 10.000 TL artış olmuştur.  

İstenen: TMS’ye göre gerekli düzenlemeleri yapınız. 

 

TMS DÜZELTME: 

-----------------------------------…/…/…-------------------------- 

25X Maddi Duran Varlıklar    10.000 

 553 Mad. Dur. Var. Yeniden Değ. Art.  10.000 

-----------------------------------…/…/…-------------------------- 

559 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen  2.000 

Gelir/Giderlerin Vergi Etkisi 

 484 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  2.000 

-----------------------------------…/…/…-------------------------- 

SONUÇ 

İşletmelerin mali yapılarında vazgeçilmez unsurlardan biri de şüphesiz 
vergilerdir. Dolayısıyla vergi etkisindeki finansal işlemlerin muhasebeleştirilmesi 
direkt olarak işletmenin kar/zarar sonucunuetkileyeceğinden verginin doğru 
hesaplanması ayrıca önem arz etmektedir. Ticaret kanununa tabi finansal 
işlemlerin hesaplanması sonu sonucu ortaya çıkan vergi ile vergi kanunları 
hesaplamaları sonucu ortaya çıkan vergi arasındaki farkı TMS 12 Standardı 
düzenler. Bu anlamda standart gerek aradaki farkın düzeltilmesi gerekse de bu 
farkın muhasebeleştirme işlemlerinden işletmeler için bir rehber niteliğindedir. 
Çalışmamızda zikredilen iki kanun sonucu ortaya çıkan ertelenmiş vergi 
kavramından bahsedilmiş ve standart yardımıyla bu vergi farklarının 
muhasebeleştirilmesi konusunda örnekler sunulup çalışma tamamlanmıştır.  
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Z KUŞAĞININ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİ 
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

Özcan DEMİR 
İrem TANYILDIZI** 

Ayşe OKTAY*** 
Öz 

Finansal okuryazarlık, genel anlamda finansal uygulamalar ve piyasalar hakkında 
bilgi sahibi olmayı ve sağlıklı finansal kararlar verebilmeyi ifade etmektedir. Sadece 
birey ve toplum açısından değil aynı zamanda sermaye piyasalarının gelişmesi 
açısından da finansal okuryazarlık önem arz etmektedir. Sermaye piyasalarının 
gelişebilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için günümüzde finans eğitimi 
çalışmaları büyük bir önem kazanmıştır. 

Çalışmamızda, Elazığ ve Malatya illerinde ikamet eden tesadüfi örnekleme 
yöntemine göre seçilmiş 848 katılımcıya anket formu verilmiş, yanıtlar birebir yüz 
yüze görüşülerek alınıp uygun istatiksel programlar ve ki-kare uygulanarak 
değerlendirilmiş ve sonuçlar ortaya konulmuştur. Analiz sonucunda finansal 
okuryazarlık konusunda katılımcıların temel düzeyde bilgilerinin olduğu ancak 
karmaşık ve bilgiyi gerektiren araç, ürün ve teknikler konusunda yetersizliklerin 
olduğu belirlenmiştir.  

Çalışmamızda, Z kuşağının finansal okuryazarlık düzeyi hakkında akademik ve 
diğer ilgili kesimlere bilgi vermek ve alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak 
hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı,Finansal Okuryazarlık, Elazığ-Malatya. 

A STUDY ON THE DETERMINATION OF THE LEVEL OF THE 
FINANCIAL LITERACY OF ‘GENERATION Z’ 

Abstract 

Financial literacy usually eans having information about financial applications and 
markets and being able to make reasonable financial decisions. Financial literacy is 
important not only for the individual and society but also for the development of 
capital markets. Today, financial education studies have gained a great importance 
for developing the capital markets and expanding the investor base. 
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In our study, a questionnaire was given to 848 participants that were selected 
according to the random sampling method living in Elazığ and Malatya The 
responses were assessed by face-to-face interviews and evaluated with appropriate 
statistical programs andChi-square  . As a result of the analysis, it was determined 
that the participants had basic knowledge about financial literacy but they were 
insufficient about the complex and informative tools, products and techniques.  

Our aim is to inform academic and other interested parties about the level of 
financial literacy of the Y age and contribute to the work to be done in the field. 

Keywords: Z Age,  Financial Literacy, Elazığ, Malatya.  

GİRİŞ 

Finansal okuryazarlık finansal ürünler ve kavramlar hakkında bilgi sahibi 
olmayı ve bu bilgileri günlük hayatta kullanabilme yeteneği olarak literatürde 
yer almaktadır. Dar kapsamda finansal algı olarak da karşımıza çıkan bu 
kavram gündelik hayatta karşılaşılan finansal problemlerin çözümüne yardımcı 
olmakla beraber toplumun finansal okuryazarlık kültür düzeyini etkilemekte ve 
toplumun bu konuda gelişimine katkı sağlamaktadır. Finansal okuryazarlık 
düzeyinin artması, ülkelerin kalkınması ve gelişmesi aynı zamanda gelecek 
nesillere bu bilgileri aktarım konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir. 

2000 yılı ve sonrası doğan bireyler bazı çalışmalarda ise 1995 ve sonrası doğan 
bireyler Z kuşağı (diğer bir deyişle de dijital kuşak)olarak adlandırılmaktadır. 
TÜİK’ ten alınan verilere göre Türkiye nüfusunun dörtte birlik bölümü Z 
kuşağını oluşturmaktadır. Türkiye genç ve dinamik nüfusu ve giderek artan 
eğitim seviyesi ile bu alanda gelişmeler yapabilecek güce ve potansiyele 
sahiptir.  

Teknolojiyi diğer kuşaklara göre daha aktif ve yaygın kullanan Z kuşağı erken 
yaşta eğitime başlamalarının bir sonucu olarak bilgiyi daha çabuk 
kavrayabilme ve kullanabilme yeteneğine sahiptirler. Sosyal iletişim araçları 
sayesinde bilgiyi çabuk elde etme bununla beraber finansal işlemleri ve 
kavramları daha kolay kavramakta ve günlük hayatlarına empoze 
edebilmektedirler. 

Çalışmamızda, Elâzığ ve Malatya illerinde yaşayan Z kuşağı bireylerinin 
finansal algı düzeyleri yapılan anket çalışmasıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Çalışmanın evrenini toplumun dörtte birlik parçası olan, özellikle de aktif iş 
yaşamında yer alan ve okul çağındaki Z kuşağı bireyleri oluşturmaktadır..  
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Çalışmanın yapıldığı Elâzığ ve Malatya illeri, demografik özellikler açısından 
Türkiye'nin adeta küçük bir modelini teşkil ettiğinden burada çıkan sonuçların 
ülkemizdeki Z kuşağı bireylerinin finansal okuryazarlık düzeyleri hakkında genel 
olarak bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır.  

1. LİTERATÜR  

Z kuşağına yönelik literatürde direkt olarak çalışmalara rastlamamakla birlikte 
özellikle üniversite öğrencileri ve bölgesel çalışmalara literatürde yer verilmiş 
bulunmaktadır. Çalışmamızın çatısını OECD (2009), OECD ülkelerinde 
finansal okuryazarlığa yönelik yapılan çalışmalar çizmekle birlikte bu çalışmaları 
ülkemiz üzerine realize eden Er vd.(2014) çalışmasında OECD anketinden 
yararlanarak yapmış oldukları lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlığını 
belirleyen çalışmaları bizlerin de Z kuşağına yönelik olan çalışmamıza yön 
vermiştir. 

Kılıç vd. (2015) tarafından finansal okuryazarlık konusunda üniversite 
öğrencilerine yönelik yapılmış olan çalışma finansal okuryazarlığın yalnızca 
üniversite öğrencilerini ilgili olmadığı, bireylerin hayat boyunca birçok alanda 
karşılarına çıkacağını buna emeklilik süreci de dahil olmak üzere önemli bir 
unsur olduğunu bu yüzden toplumdaki tüm kişilerin finansal okuryazarlığını 
geliştirmek ve bilgi düzeylerini artırmak gerektiğini aynı zamanda bu alanda 
uzman kişiler tarafından seminerler, eğitimler gibi bilgilendirici faaliyetlerin de 
düzenlenmesi gerektiği bu çalışmada ileri sürülmüştür.  

Temizel ve Bayram (2011), Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyini belirlemeye yönelik 
433 öğrenci üzerinde uygulanan ankette öğrencilerin finansal işlemlerini 
yönetme konusunda kendilerini sahip olduğundan daha başarılı gördüklerini 
belirlemiş aynı zamanda öğrencilerin finansal bilgilerini televizyon ve internet 
gibi iletişim araçlarından edindiklerini gözlemlemiştir. 

Adeleke (2013), Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 üniversite öğrencisine 
finansal okuryazarlık düzeyini belirlemeye yönelik yapmış olduğu anket 
çalışmasında öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi ile cinsiyetleri arasında 
anlamlı bir ilişkinin bulunmadığını ancak okulda geçirilen yıl sayısı ve öğrenci 
yaşı ile finansal okuryazarlık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 
belirlemişlerdir. 
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Özdemir’in (2012) Türkiye'de 22 il ve 2576 kişi üzerinde yapılan anket 
çalışmasında finansal okuryazarlık ve kredi kartı sorunları arasındaki ilişki tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak finansal okuryazarlık ve kredi kartı 
kullanımı arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu, finansal okuryazarlığı yüksek 
olan kesimin kredi kartı kullanırken daha az sorun yaşadığı belirtilmiştir. Yine 
Özdemir vd. (2015) yapmış olduğu çalışmasında Eskişehir İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesindeki öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyesinin yüksek 
olduğu yapılan anket sonucu elde edilmiştir. Finansal okuryazarlık, günlük 
yaşamın önemli bir becerisi olduğunu ve bu becerinin mali gidişatı 
anlayabilme, tartışabilme, para ve finansal riskleri yönetebilme yeteneği olarak 
değerlendirilmektedir (National Financial Literacy Strategy: 2014: 6). 

Jorgenson ve Savla (2010), finansal okuryazarlık konusunda üniversite 
öğrencilerine yönelik yaptıkları çalışmalarda finansal bilgi düzeyleri üzerinde 
ailenin etkisinin olmadığı fakat öğrencilerin finansal tutum ve davranışları 
üzerinde ailenin etkisinin olduğunu belirtilmiştir. 

Türkiye'de 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu ve Dünya Bankasının 
ortaklaşa yapmış oldukları finansal yeterlilik anketi sonucuna göre Türk 
halkının % 16’ sının basit bölme işlemi yapamadığı yine araştırma sonucuna 
göre basit faiz hesabı yapabilen bireylerin oranı % 36 düzeyindeyken bileşik 
faiz hesaplaması yapabilme oranı %26 olarak saptanmıştır (SPK,  2012). 

 Altıntaş (2009), finansal okuryazarlık seviyesinin gelişimi ve yaygınlaşmasının 
önemli bir değer olduğunu ve toplumu oluşturan bireylerin emeklilik ve 
sonrasında da refah kaybı ile karşı karşıya kalmamaları açısından tasarruflarını 
arttırıp bunları uygun finansal araçla yönetmelerinin önemli bir girişim 
olduğunu belirtmiştir.  

Bay vd. (2014), finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve artırılması finansal 
piyasaları, risklerden ve krizlerden korunmayı sağlamakla birlikte kurumsal 
yönetimin unsurlarının gelişmesinde önem arz ettiğini belirtmektedirler. 

OECD verilerine (2005) göre, finansal eğitimin bir süreç olduğu ve bu sürecin 
riskten kaçınma, finansal ürün ve kavramları tanıma fırsatlardan yararlanma 
becerilerini içerdiği belirtilmiştir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak finansal 
piyasaların değişimi ve gelişimi, finansal alanda yeni kavramların ve işlemlerin 
ortaya çıkması, finansal kararlarda daha fazla bilgiye ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. 
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Bianco ve Bosco’ya göre (2000), finansal okuryazarlığın İngilizce bilmek ve 
diğer bilimleri öğrenmek kadar önemli olduğunu belirtmiş hatta işletme eğitimi 
veren fakültelerde finansal okuryazarlıkla ilgili çalışmalar yapma vaktinin 
geldiğini bildirmiştir. 

Finansal okuryazarlık bilgisinin düşük olma sebeplerini belirlemeye yönelik 
yapılan bir araştırmada bunun sebebinin bireylerin hayatları boyunca finans 
konusunda yeterli düzeyde eğitim almamış olmalarından kaynaklandığı 
belirtilmiştir. Crain (2013: 2), 308 üniversitenin değişik fakültelerinde finansal 
okuryazarlık ile ilgili bir dersin müfredatta bulunduğunu fakat yalnızca 37 
üniversitede tüm öğrencilerin seçmeli olarak tercih edebileceği  finansal 
okuryazarlık dersi bulunduğunu tespit etmiştir DeLaune vd.: 2010: 103). 

Demir vd. (2017), ev kadınlarının finansal okuryazarlık düzeyinin belirlemeye 
yönelik yapmış oldukları çalışmada ev kadınlarının tasarruf araçları kullanım 
durumunda altın ve döviz gibi geleneksel tasarruf araçlarının diğer araç ve 
yöntemlere göre daha yoğun tercih edildiği belirlenmiştir. Buna ek olarak 
gayrimenkul ve banka mevduatı ikinci sırada gelmektedir. Bu yapı ülkemiz ev 
kadınlarının genel finansal davranış ve yapısı ile birebir uyumlu olduğunu 
göstermektedir. Aynı durumu ev kadınlarının tasarruflarını değerlendirirken de 
görülmüştür. Yastık altı tasarruf değerlendirmenin % 45’ler seviyesinde olduğu 
görülmekte, yine bununla beraber yatırımları bankada değerlendirme 
yönteminin % 31 olarak belirlenmiştir. 

2. ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışmamız, Elâzığ ve Malatya illerinde yaşayan ve 17-23 yaş aralığı arasında 
bulunan 848 adet bireyin gönüllülük esasına dayalı olarak sunulan ankete 
verdikleri yanıtlardan yola çıkılarak hazırlanmıştır.Çalışmamızda, anketin 
uygulanmasında herhangi bir aksaklıkla karşılamamak için anket için pilot 
uygulama yapılmış ve anketin uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. 
Çalışmamızda OECD üyesi ülkeler için hazırlanan finansal okuryazarlık 
ölçeğinden yararlanılmış olup bu anketteki sorular ülke ve bölge gerçeğine göre 
yeniden revize edilmiştir. Analiz sonuçları kümeleme analizi kullanılarak 
ölçülmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra ki-kare ve T-testi gibi istatistiksel 
yöntemlerle çalışmanın çerçevesi çizilmiştir.Çalışma, bir durum analizi niteliği 
taşıdığından çalışmaya yönelik olarak hipotez oluşturulmamış sadece mevcut 
durum yukarda belirtilen yöntemlerle ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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Tablo 1. Z Kuşağının Finansal Okuryazarlık Seviye Durum Dağılımı 

Finansal Okuryazarlık Seviyesi  
N 

 
% 

Yüksek 290 34,1 
Orta 251 29,9 
Düşük 121 14,2 
Sapma 186 21,8 
Toplam 848 100 

Bu sonuçlarda, Z kuşağının %34,2’sinin finansal okuryazarlık seviyesinin 
yüksek, yaklaşık %30’luk bir kısmının ise orta seviyede olduğu %14,2’lik bir 
kesimin düşük bir seviyede yer aldığı yanıtların %21,8’lik kısmının ise herhangi 
bir grupla ilişkilendirilmeyen sapmalardan oluştuğu görülmektedir. 
Tablo 2. Z Kuşağının Çalışan ve Çalışmayan Bireylerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Cinsiyet Çalışma Durumu 
Kadın Erkek Çalışmıyor Çalışıyor  

Frekans % Frekans % Frekans % Frekans % 
Yüksek 105 36,2 185 63,8 86 29,6 204 70,4 
Orta 64 25,4 187 74,6 82 32,6 169 67,4 
Düşük 70 57,8 51 42,2 93 76,8 28 23,2 
Sapma 110 59,1 76 40,9 96 51,6 90 48,4 

Tablo 2’de, finansal okuryazarlığı yüksek olanların %63,8’ni erkekler % 
36,2’sini kadınlar oluşturmaktadır. Benzeri bir durum ise orta seviyede kendini 
göstermektedir. Bunların doğal sonucu olarak düşük finansal okuryazarlık 
seviyesindeki kadınlar %57,8, erkekler ise %42,2 seviyesinde yer almaktadır. 
Kadınlar ile erkekler arasındaki bu farklılık çalışma hayatı ile ilişkilendirildiğinde 
çalışma hayatında yer alanların finansal okuryazarlık seviyelerinin yüksek 
olduğu görülmektedir. Ancak durumu, ki-kare yöntemiyle ile analizi ettiğimizde 
daha etkili ve önemli istatistiksel sonuçlar ortaya çıktığı, tablo 3’te kendini 
göstermektedir. 
Tablo 3. Cinsiyet ve Çalışma Durumunun Ki-Kare Analizi 

Cinsiyet Çalışma Durumu  Toplam % 
Kadın Erkek 

Pearson x2 
(Kadın-erkek) Çalışmayan Çalışan 

Pearson x2Test 
(Çalışan-çalışmayan) 

Yüksek 34,2 36,2 63,8 29,6 70,4 
Orta 29,9 25,4 74,6 32,6 67,4 
Düşük 14,2 57,8 42,2 76,8 23,2 
Sapma 21,8 59,1 40,9 

 
 
 

9,591 51,6 48,4 

 
 
 

60,2342 
1= 0,05 düzeyinde anlamlı  

2= 0,01 düzeyinde anlamlı 
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Yapılan analiz ki-kare ölçme aracıyla yorumlandığında cinsiyet ile çalışma 
hayatında yer alma durumu ile anlamlı bir ilişki görülmediği ortaya çıkmıştır. 
Bu alanda kadın ve erkeklerin çalışma hayatında yer alıp almamasının Z 
kuşağında pek fazla etkisinin olmadığı görülmemektedir. Finansal okuryazarlığı 
diğer faktörler; teknoloji, güncel gelişmeler ve ekonomik yaşam vb. durumlar 
açısından değerlendirme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Tablo 4. Finansal Araçlarla İlgili Bilgi Analizi Ki-Kare Tablosu 

Finansal Araçlar x2 df p 
Kredi Kartı 15,312 1 0,000** 
Vadeli Hesap 23,416 1 0,000** 
Vadesiz Hesap 26,320 1 0,000** 
Sigorta  32,416 1 0,000** 
Hisse Senedi 66,328 1 0,000** 
Tahvil  126,300 1 0,000** 
Hazine Bonosu  110,806 1 0,000** 
Bireysel Emeklilik Sigortası  18,676 1 0,000** 
Konut Kredisi 19,834 1 0,000** 
LeesingSwap, Finansal Türev Araçları 1,416 1 0,246 
İpotek Ve Teminat 3,446 1 0,386 
Forex Uygulamaları 1,646 1 0,036* 
Yatırım Fonları  18,624 1 0,000** 

1*= 0,05 düzeyinde anlamlı  

1**= 0,01 düzeyinde anlamlı 

Tablo 4’te, Ki-kare sonuçları ile finansal araçlar arasındaki anlamlılık ilişkisi 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda forex uygulamaları konusunda 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı ortaya konulmuş bununla beraber 
diğer finansal araçlarda anlamlı bir fark bulunduğu ortaya konulmuştur. Z 
kuşağının tek bir araç dışında finansal araçlarla ilgili bilgi durumlarının farklılık 
gösterdiği tespit edilmiştir. 
Tablo 5. Cinsiyete Bağlı Olarak Parasal İfadelerin Karşılaştırılması 

Parasal faktörler Durum n Ortalama t-testi p 
Kadın 349 2,0121 Tasarruf düşünmem, 

geleceğimi önemsemem  Erkek 499 42,1242 
 

-4,021 
 

0,000** 
Kadın 349 3,8136 Faturalarımı ve ödemelerimi 

geciktirmem Erkek 499 3,6745 
 

2,746 
 

0,008** 
Kadın 349 4,2861 Harcamalarımda mali ve 

ekonomik durumumu 
değerlendiririm 

Erkek 499 4,1641 
 

3,728 
 

0,008** 

Kadın 349 2,6581 Uzun dönemli tasarruf yapmak 
yerine borçlanacak alım 
yapmayı isterim. 

Erkek 499 2,8230 
 

-2,192 
 

0,037* 

Kadın 349 3,0142 Yatırımlarda riske önem 
veririm Erkek 499 3,2261 

 
-0,368 

 
0,691 
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Kadın 349 3,0233 Stratejik hedefler ortaya koyup 
uzun vadeli planlarla onlara 
ulaşmaya çalışırım.  

Erkek 494 3,1261 
 

-0,746 
 

0,438 

Kadın 349 3,2141 Para ile ilgili hedefler ortaya 
koymam parayı sadece 
harcamak isterim. 

Erkek 494 3,3014 
 

0,224 
 

0,796 

*= 0,05 düzeyinde anlamlı  

**= 0,01 düzeyinde anlamlı 

Kadın ve erkeklerin parayla ilgili faktörlere yönelik davranış biçimlerinde 
farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmış ve karşılaştırma yapılmıştır. Buradan 
elde edilen sonuçlar tablo 5’te gösterilmiş verilen yanıtların sonucu olarak 
finansal okuryazarlık grupları ile verilen yanıtlar arasında anlamlı bir fark 
olmadığı görülmüştür. Diğer bir söylemle araştırma Z kuşağındaki kadın ve 
erkek gruplarının parasal faktörlerde farklı bir davranış gösterdikleri yönünde 
bulgulara rastlanmıştır. 
Tablo 6. Finansal Araçların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analizi 

Cinsiyet Durumu 
Faktörler  Kadın % Etki Erkek % Etki 

Evet 64,1 Evet 60,8 Banka şubesi ve çalışanlarından 
Hayır 35,9 

 
1 Hayır 39,2 

 
1 

Evet 63,8 Evet 55,2 Arkadaş, eş, dost tavsiyesi 
Hayır 36,2 

 
2 Hayır 44,8 

 
4 

Evet 56,3 Evet 58,1 Kendi tecrübe ve bilgi 
birikiminden  Hayır 49,7 

 
4 Hayır 41,9 

 
2 

Evet 40,8 Evet 41,2 Yazılı medyadaki haberler ve 
reklamlar Hayır 59,2 

 
8 Hayır 58,8 

 
8 

Evet 55,3 Evet 56,8 İnternet ve finansal kuruluşların 
etkileri Hayır 44,7 

 
3 Hayır 43,2 

 
3 

Evet 48,2 Evet 46,4 Görsel medyadaki TV program 
ve reklamlar Hayır 51,8 

 
5 Hayır 53,6 

 
5 

Evet 43,6 Evet 42,8 Finansal TV kanalları ve 
dergilerdeki makale ve yorumlar Hayır 56,4 

 
7 Hayır 57,2 

 
7 

Evet 30,8 Evet 27,4 Finansal danışmanlık yapan 
kurum ve kişilerden  Hayır 69,2 

 
9 Hayır 72,6 

 
10 

Evet 46,2 Evet 43,7 Ebeveynlerin fikir ve 
davranışlarından  hareket 
edilerek 

Hayır 53,8 
 
6 Hayır 56,3 

 
6 

Evet 30,2 Evet 28,4 Sosyal medyadaki haber ve 
yorumlar Hayır 69,8 

 
10 Hayır 71,6 

 
9 
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Tablo 7. Sperman’srho Korelasyon Test Sonuçları 

Sıralama kadın Sıralama erkek  
 
 

Kadın Sıralama 

 
Correlation 
Coefficient 

Sig.(2-tailed) 

1,000 
 
 

0,938* 
 

0,000 
N 10  10 

Erkek Sıralama 
 

Correlation 
Coefficient 

Sig.(2-tailed) 

0,938* 
 

0,000 

1,000 
 
 

 
 
 
Sperman’srho 

N 10 10 10 
*= 0,01 düzeyinde anlamlı 

Korelasyon katsayıları ve dizilişlerinin farklılık göstermedikleri, dizilişler arasında 
son derece güçlü bir bağlantı olduğu görülmektedir. Bilgi alınan ilk 5 kaynak 
içerisinde banka şubesi ve banka çalışanları, arkadaş, eş-dost tavsiyeleri, 
internet ve finansal bilgi siteleri, kendi bilgi ve tecrübeleri, tv ve görsel medya 
kanalları yer almaktadır. Z kuşağı teknolojiye daha dönük bir kuşak olduğu için 
internet ve görsel medyanın etkilerini burada görmekteyiz. 

SONUÇ 

Elazığ Malatya illerinde yaşayan Z kuşağının finansal okuryazarlık seviyesi 
ölçülmeye çalışılmış, bu çalışmanın Türkiye'deki Z kuşağının finansal 
okuryazarlık seviyesi hakkında bilgisağladığı görülmektedir. Araştırmada 
OECD’ye üye ülkelerin finansal okuryazarlık seviyesinin tespitinde kullanılan 
ölçek, ülkemize göre uyumlu hale dönüştürülerek uygulanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamızda, Z kuşağının %34,2’sinin finansal okuryazarlık seviyesinin 
yüksek, %29,9’unun orta ve %14,2’sinin ise düşük olduğu görülmektedir. 
Finansal okuryazarlıkta erkeklerin kadınlara göre daha fazla finansal 
okuryazarlık seviyesine sahip oldukları görülmektedir. Bunun sebebi olarak 
çalışma hayatı ile ilişkilendirme yapılmaya çalışılmış ancak çalışma hayatı ile 
doğrudan bir anlamlı ilişki ortaya çıkmamıştır. Finansal araçları tanıma ve bilgi 
düzeylerinin ölçülmesinde Forex uygulamaları dışında finansal araçlarla ilgili 
bilgi düzeylerinde farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bir başka ölçeğimizde ise finansal okuryazarlığın temel unsurlarından parasal 
ifadeler ve cinsiyet yönünden karşılaştırma yapılmıştır. Finansal okuryazarlık 
gerçekleşme seviyeleri ile verilen yanıtlar arasında cinsiyet yönünden anlamlı 
bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. 
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Finansal araçların seçimini etkileyen faktörler ve cinsiyet bakımından 
korelasyon bağlantı analizi yapılmıştır. Grupların tercihleri arasında güçlü bir 
bağlantı olduğu görülmüştür. Finansal araçların seçiminde internet ve finansal 
kuruluşların ve e-sitelerinin önemi kendisi göstermektedir. Buradan Z kuşağının 
teknoloji ile interneti kullanma yatkınlığının finansal araçların tercihi üzerinde 
etkisi görülmektedir. 

Z Kuşağı eğitim bakımından diğer kuşaklara göre daha avantajlı konumda 
bulunmalarına rağmen geleneksel finansal araçların seçilmesinde kendinden 
önceki kuşaklarla paralellik gösterdiği ortaya konmuştur.  

Çalışmamız; yarına yön verecek kuşakların finansal algısını ortaya çıkarmaya 
yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal okuryazarlık seviyesinin 
yükseltilmesi hem bu kuşak hem de gelecek kuşakların ve ülke ekonomisinin 
gelişimi açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Çalışmamızın ülkemizde farklı 
gruplar ve bölgeler üzerinde yapılacak diğer çalışmalara ışık tutacağını umut 
etmekteyiz. 
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BANKALARDA KÂRIN KALICILIĞI:  AMPİRİK BİR ANALİZ 
Mehmet Emin KARABAYIR 

                                               Abdulkadir BARUT** 
Öz 

Bu çalışmanın amacı, BİST banka endeksinde faaliyet gösteren dokuz ticari 
bankanın karlılığının kalıcılığının 2002-2015 dönemi için incelenmesidir. Bu 
amaçla bankaların aktif karlılığı (ROA) ve Öz sermaye karlılığı (ROE) verileri CADF 
panel birim kök testi ile incelenmiştir. CADF panel birim kök testi sonuçlarına göre 
sabitli durumda hem aktif karlılığı (ROA) hem de öz sermaye karlılığı (ROE)  kalıcı 
iken, sabitli/trendli durumda hem aktif  kârlılığı (ROA) hem de öz sermaye karlılığı 
(ROE) kalıcı olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karın Kalıcılığı, Banka, ROA, ROE. 

PERSISTENCE OF PROFIT IN BANKS:                                                    
AN EMPIRICAL ANALYSIS 

Abstract 

Thepurpose of thisstudy is toexaminethepersistence of theprofitability of nine 
commercialbanksoperating in the BİST bank indexfortheperiod 2002-2015. 
Forthispurpose, thereturn on assets (ROA) andreturn on equity (ROE) of 
banksareexaminedby CADF panel unitroot test. Accordingtotheresults of the CADF 
panel unitroot test, boththereturn on assets (ROA) andthereturn on equity (ROE) 
werestable in thefixedcase, whilethereturn on equity (ROA) andreturn on equity 
(ROE) were not stable in thefixed /trendcase. 

Keywords: Persistence of Profit, ROA, ROE, Bank, ROA, ROE. 

GİRİŞ 

21. yy ile birlikte kendisini iyice hissettiren küreselleşme rüzgârı işletmeleri 
birçok yönden etkilemektedir. Özellikle küreselleşmenin neden olduğu yoğun 
rekabet koşulları işletmelerin finansal performanslarını etkilemektedir. Bu 
bağlamda finansal performansın önemli bir belirleyicisi olan karlılığında bu 
yoğun rekabet şartlarından etkilenmesi kaçılmaz bir durumdur. Özelliklede bazı 
sektörlerde daha yoğun bir rekabet görülmektedir. Bu durum ise karların düşük 
olmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte yoğun rekabetin etkisi ile 
normalin altında veya üstünde olan karlılığın zaman içerisinde yok olması 
beklenilen bir durumdur. Finans literatüründe kârların kalıcılığı veya sürekliliği 
                                                             
 Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi İİBF, karabayir@hotmail.com . 
** Öğr. Gör., Harran Üniversitesi Siverek MYO, kadirbarut@harran.edu.tr . 
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olarak bilinen bu durumda işletmelerin karları belli bir süre içerisinde birbirine 
yakınsanır ya da eşitlenmektedir. Bu durum ise aynı sektörde faaliyet gösteren 
şirketlerin birbirlerinden fazla kar elde etmelerine engel olmaktadır. Diğer bir 
ifade ile rekabetin yoğun olduğu sektörlerde karlılığın kalıcı olması beklenen bir 
durum değildir. 

Bu çalışmanın amacı, kârların kalıcılığı ile ilgili Türkiye’de birçok sektörde 
çalışmalar yapılmasına karşın bankaların kârlarının kalıcılığı ile ilgili çalışmaların 
Bektaş (2007), Kaplan ve Çelik (2008), Aslan ve İskenderoğlu (2012) gibi 
çalışmalarla sınırlı olması bu alanda ilgili literatürün zenginleştirilmesi açısından 
önemli olduğu düşünülmektedir.  Bu bağlamda BİST banka endeksinde 
faaliyet gösteren 9 bankanın 2002-2015 dönemi aktif kârlılığı ( ROA) ve öz 
sermaye karlılığı ( ROE) CADF panel birim kök testi ile incelenmiştir. Diğer 
yandan çalışma giriş, literatür, veri seti ve uygulama ve sonuç bölümü olmak 
üzere dört kısımdan oluşmaktadır 
1. LİTERATÜR 

Kârların kalıcılığı ile ilgili çalışmalar Muller (1977,1986)’den başlayarak, 
Geroski ve Jacquemin (1988), Cubbin ve Geroski (1987), Schwalbach v.d., 
(1989), Levonian (1994), Waring (1996), Goddard ve Wilson (1996), Mc 
Gahan ve Porter (1999) gibi çalışmalarla devam etmiş ve bir çok ülkede farklı 
farklı sektörlerde ve farklı zamanlarda bu konu ile ilgili çalışmalar yapılarak 
günümüze kadar devam etmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışmaların bazıları 
aşağıda özetlenmiştir. 

Tunay ve Mukhtarov (2015), Azerbaycan bankaları için yaptıkları çalışmada 
banka kârlarının hem uzun dönemde hem de kısa dönemde kalıcılık 
göstermediği tespit edilmiştir. Konuk vd. (2014), BİST’de faaliyet gösteren 
sigorta şirketlerinin 2005-2013 dönemi için karlarının kalıcılığı incelenmiştir. 
Sonuç olarak yapısal kırılmalar dikkate alınmadığında karların kalıcı olduğu 
ancak yapısal kırılmalar dikkate alındığında ise karın kalıcı olmadığı tespit 
edilmiştir. Kaplan ve Çelik (2008), karların kısa dönem sürekliliğinin ılımlı 
olduğunu ve uzun dönemde aşırı karların kaybolduğunu tespit etmişlerdir. Can 
ve Öztürk (2015), BİST’te faaliyet gösteren 201 şirketin aktif ve özsermaye 
kârlılığı ile brüt kâr, faaliyet kârı, vergi öncesi kâr ve net kâr marjı verileri 
durağanlık analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına 
göre, incelenen 201 şirketten 51’inin kârlarını uzun dönemde sürdürebildiği 
tespit edilmiştir. Aslan vd. (2010), 1985-2005 dönemi için 114 firmanın verileri 
incelenmiş ve firma karlılığının kalıcı olmadığı tespit edilmiştir. Aslan ve 
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İskenderoğlu (2012),  Türkiye’de faaliyet gösteren 25 bankanın karlarının 
kalıcılığını 1998-2009 dönemi için incelenmiş ve sonuç olarak karların kalıcı 
olmadığı tespit edilmiştir. Zeren ve Öztürk (2015), 2007-2013 dönemi için 
farklı sektörlerde karlılığın kalıcılığını incelemişlerdir. Sonuç kâğıt, ambalaj, 
basım, kaya, toprak, çimento gibi imalat alanlarında faaliyet gösteren 
sektörlerde kârın kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, kârın kimya, 
petrol, plastik, metal makineleri, ana metal ve tekstil sektörleri için kalıcı 
olmadığı tespit edilmiştir. 

Benzten vd. (2005), 1990-2001 dönemi için 1310 Danimarka şirketinin 
karlarının kalıcılığı incelemiş, sonuç olarak panel genelinde karın kalıcı olduğu 
ancak şirket bazında karın kalıcı olmadığını tespit etmişlerdir. Eklund ve Wiberg 
(2007), 1984-2004 yılları arasında 293 büyük Avrupa şirketinin 21 yıllık 
verilerini incelemiştir. Elde edilen sonuçlara göre Ar-Ge’ ye önem veren 
şirketlerin karlarının kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Bartoloni ve Baussola 
(2009), 1989-1999 yılları arasında 5445 İtalyan şirketinin kalıcılığını incelenmiş 
ve sonuç olarak karın düşük veya yüksek olduğu durumlarda kalıcı olduğu 
tespit edilmiştir. Gschwandtner ve Cuaresma (2013), Yaptıkları çalışma 
sonucunda göreceli olarak küçük ve yoğun endüstrilerde kârların daha uzun 
süre sürdürülebilir olduğu görülmüştür. Gibson (2005) Yunan bankları için 
yaptıkları çalışmada 1993-2003 dönemi için banka kârlarının kalıcı olduğu 
tespit edilmiştir. Flamini vd. (2009)1998 – 2006 dönemleri arası 41 Güney 
Afrika ülkesindeki 389 bankanın karlarının kalıcılığını incelemiş ve sonuç olarak 
banka karlarının kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Athanasoglou vd. (2008) Yunan 
bankaları için yapmış oldukları çalışmada banka kârlarının kalıcı olduğu tespit 
edilmiştir. 

2. VERİ SETİ VE UYGULAMA 

Bu çalışma, Borsa İstanbul (BİST), BİST Banka endeksinde faaliyet gösteren 9 
ticari bankanın 2002-2015 dönemi aktif karlılığının (ROA)  ve özsermaye 
karlılığının (ROE) sürdürebilirliğini incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada 
kullanılan değişkenler ROA (Net Kar/ Toplam Aktif), ROE ( Net Kar/ 
Özsermaye) şeklinde hesaplanmıştır.  Çalışmada analiz edilen bankalar ise 
tablo:1de gösterilmiştir. 
Tablo 1.Analiz Edilen Bankalar 

Sıra NO Banka 
1 Akbank 
2 Finansbank 
3 Şekerbank 
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4 Teb Bank 
5 Halkbank 
6 Garanti Bank 
7 Yapı Kredi Bankası 
8 Vakıf Bank 
9 İş Bankası 

Öncelikle doğru analiz yönteminin seçilebilmesi için yatay kesit bağımlılığı testi 
yapılmış ve sonuçlar  tablo:2 ‘de gösterilmiştir. 
Tablo 2.Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

 Test Stat. Prob. 
d Lm1 (Breusch,Pagan 1980) 68.383 0.000 
cd LM2 (Pesaran 2004 CDlm) 3.816 0.000 

ROA 

cd LM  (Pesaran 2004 CD) -0.819 0.202 
d Lm1 (Breusch,Pagan 1980) 104.600 0.000 
cd LM2 (Pesaran 2004 CDlm) 8.085 0.000 

ROE 

cd LM  (Pesaran 2004 CD) 3.791 0.000 
H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur. 

H1: Yatay kesit bağımlılığı vardır. 

Tablo 1’e göre, model için H0 hipotezi ret edilmiştir. Yani modelde yatay kesit 
bağımlılığı vardır.  Modelde yatay kesit bağımlılığı olduğu için ikinci nesil birim 
kök testlerinin kullanılması daha güvenilir sonuçlar verecektir. Bu nedenle 
çalışmada Peseran (2007)  tarafından geliştirilen CADF (Crosssectionally 
Augmented Dickey Fuller) testi kullanılacaktır. 

CADF ile paneli oluşturan serilerdeki her bir yatay kesit biriminde (her bir ülke 
veya firma  için) birim kök testi yapılabilmektedir. Böylece serilerin durağanlığı, 
panelin geneli için ve her bir yatay kesit için ayrı ayrı da hesaplanabilmektedir. 
Her firmanın zaman etkilerin farklı etkilendiğini varsayan ve mekansal 
otokorelasyonu dikkate alan CADF testi, T>N ve N>T durumunda 
kullanılmaktadır. Bu test istatistiği değerlerini, Pesaran’ın (2007) CADF kritik 
tablo değerleriyle karşılaştırarak her bir firma için durağanlık test edilmektedir. 
CADF kritik tablo değeri, CADF istatistiği değerinden büyükse boş hipotez 
reddedilir. 
Tablo 3. ROA İçin CADF Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

 Lags Sabitli lags Sabitli/Trendli 
Akbank 2 -3.73** 2 -2.935 
Finansbank 1 -2.43 1 -2.510 
Şekerbank 1 -1.48 1 -0.714 
Teb Bank 1 -0.748 1 -1.461 
Halkbank 1 -2.64 1 -4.033** 
Garanti Bank 1 -1.98 2 -0.588 
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Yapı Kredi Bank 1 -5.52*** 2 -4.255** 
Vakıf Bank 1 -3.49** 1 -3.191 
İş Bankası 1 -2.93 1 -3.556* 
CIPS-stat -2.77*** -2.579 

Not: Maksimum gecikme uzunluğu 4 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunlukları, Schwarz bilgi kriterine göre 
belirlenmiştir. 
CADF istatistiği kritik değerleri, sabitli modelde -4.11 (%1), -3.36 (%5) ve -2.97 (%10) (Pesaran 2007, table I(b), 
p:275) ; sabit ve trendli modelde -4.67 (%1), -3.87 (%5) ve -3.49 (%10) (Pesaran 2007, table I(c), p:276).  
Panel istatistiği kritik değerleri, sabitli modelde -2.57 (%1), -2.33 (%5) ve -2.21 (%10) (Pesaran 2007, table II(b), 
p:280) ; sabit ve trendli modelde -3.10 (%1), -2.86 (%5) ve -2.73 (%10) (Pesaran 2007, table II(c), p:281).  
Panel istatistiği, CADF istatistiklerinin ortalamasıdır 

Aktif kârlılığı için yapılan sabitli CADF panel birim kök testi sonuçlarına göre 
Akbank, Yapı Kredi Bankası, Vakıflar Bankası durağandır yani kârlılıkları 
kalıcıdır. Sabitli panelin geneli için ise  panel durağandır yani karlar kalıcıdır.  
Sabitli/trendli CADF panel birim kök testi sonuçlarına göre ise;  Halk Bank, 
Yapı Kredi ve İş Bankasının karlılığı kalıcı olup, sabitli/trendli panel sonucuna 
göre ise panel birim köklüdür yani karlılık kalıcı değildir. 
Tablo 4. ROE İçin CADF Panel Birim Kök Testi sonuçları 

 Lags Sabitli Lags Sabitli/Trendli 
Akbank 1 -2.088 1 -3.888** 
Finansbank 1 -2.331 1 -1.91 
Şekerbank 2 -1.326 2 -1.534 
Teb Bank 1 -3.388** 2 -0.650 
Halkbank 1 -2.098 1 -1.783 
Garanti Bank 1 -4.401*** 1 -4.591** 
Yapı Kredi Bank 1 -2.687 1 -2.300 
Vakıf Bank 1 -4.122*** 1 -3.116 
İş Bankası 1 -3.393** 1 -3.854** 
CIPS-stat -2.871*** -2.634 

Not: Maksimum gecikme uzunluğu 4 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunlukları, Schwarz bilgi kriterine göre 
belirlenmiştir. 
CADF istatistiği kritik değerleri, sabitli modelde -4.11 (%1), -3.36 (%5) ve -2.97 (%10) (Pesaran 2007, table I(b), 
p:275) ; sabit ve trendli modelde -4.67 (%1), -3.87 (%5) ve -3.49 (%10) (Pesaran 2007, table I(c), p:276).  
Panel istatistiği kritik değerleri, sabitli modelde -2.57 (%1), -2.33 (%5) ve -2.21 (%10) (Pesaran 2007, table II(b), 
p:280) ; sabit ve trendli modelde -3.10 (%1), -2.86 (%5) ve -2.73 (%10) (Pesaran 2007, table II(c), p:281).  
Panel istatistiği, CADF istatistiklerinin ortalamasıdır 

Özsermaye kârlılığı için yapılan sabit CADF panel sonuçlarına göre; TEB, 
Garanti Bankası, VakıfBank, İş Bankası durağandır yani karları kalıcıdır. Sabitli 
genel Panel sonucuna göre ise panel durağandır yani bankların karları kalıcıdır. 
Sabiti/trendlipanel  CADF sonuçlarına göre ise; Akbank, Garanti Bankası ve İş 
bankasının karlılığı durağandır yani kalıcıdır. Sabitli/trendli genel panel 
sonucuna göre ise panelin geneli birim köklüdür yani banka karları kalıcı 
değildir. 
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SONUÇ 

Bankaların kârlarının kalıcılığının incelenmesi amacı ile yapılan çalışmada BİST 
banka endeksinde işlem gören 9 adet bankanın 2002-2015 dönemi ROA ve 
ROE’leri incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle doğru yöntemin seçilebilmesi için 
yatay kesit bağımlılığı uygulanmış ve sonuç olarak yatay kesit bağımlılığını 
dikkate alan testlerin daha güvenilir sonuçlar vereceğinden CADF panel birim 
kök testi uygulanmıştır. 

CADF panel birim kök sonuçlarına göre sabitli durumda bankaların hem aktif 
kârlılığı (ROA) hem de öz sermaye kârlılığı (ROE) kalıcı iken, sabitli ve trend i 
durumda hem aktif kârlılığı ( ROA) hem de öz sermaye kârlılığı (ROE) kalıcı 
değildir. Diğer yandan her bir banka için ayrı ayrı incelendiğinde ise aktif 
kârlılığı sadece Yapı kredi bankası için hem sabitli hem de trendli durumda 
kalıcıdır. Öz sermaye kârlılığı için ise yine panel her bir birim için 
incelendiğinde Garanti banaksı ve iş bankasının karlarının kalıcı olduğu 
görülmüştür. Bu durum rekabetin yoğun olduğu sektörlerde kârlılığın kalıcı 
olmadığı durumunu doğrulmaktadır. 
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CASH HOLDINGS AND FUTURE OPERATING 
PERFORMANCE:  EVIDENCE FROM TURKEY 

Ismail KALASH 
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Ahmad SIDKI*** 
Abstract 

The aim of this research is to examine the effect of cash management on future 
operating performance for a sample of firms listed in Istanbul stock exchange 
during the period from 2015 to 2016. The main hypothesis that have been 
investigated in this research postulates that cash has an optimal level which 
balances the marginal costs and marginal benefits of holding cash, and any 
deviation from this optimal level will reduce the future operating performance. It is 
found that the deviations from the optimal level of cash don't reduce the operating 
performance. Furthermore, we find that firms with high levels of cash and firms 
with excess cash tend to perform better. 

Keywords: Cash Management, Future Operating Performance. 

NAKİT MEVCUDU VE GELECEKTEKİ FAALİYET 
PERFORMANSI: TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, nakit yönetiminin gelecekteki işletme performansı 
üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada BİST’te imalat sektöründe faaliyet 
gösteren 47 firmaların 2015-2016 yıllara ait verilerinden faydalanmıştır. Bu 
çalışmanın ana hipotezi, Nakit, marjinal maliyetleri ve marjinal faydalarını 
dengeleyen optimal bir seviyeye sahiptir ve bu optimum seviyeden sapma 
gelecekteki işletme performansını azaltacaktır. Ampirik analiz sonuçlarına göre 
nakit seviyesinden sapmaların işletme performansını düşürmediği tespit edilmiştir. 
Üstelik yüksek nakit seviyesine ve nakit fazlasına sahip olan firmalar daha yüksek 
performansı göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Nakit Yönetimi, Gelecek Faaliyet Performansı. 

INTRODUCTION 
One of the most important decisions a financial manager makes is how liquid a 
firm’s balance sheet should be. Given an inflow of cash to the firm, a manager 
can choose to reinvest the cash in physical assets, to distribute the cash to 
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investors, or to keep the cash inside the firm. In fact, managers choose to hold 
a substantial portion of their assets in the form of cash and liquid securities 
(Almeida et al, 2002). 

Why do firms hold large amounts of cash and cash equivalents? (Ozkan and 
Ozkan, 2002). Various explanations have been put forward in an attempt to 
provide some answers to this question. One major explanation is that cash 
provides low cost financing for firms. According to this view, raising external 
finance costs more in the presence asymmetry of information between firms 
and external investors, costly agency problems such as underinvestment and 
asset substitution, and adjustment costs and other financial restrictions. 
Therefore, managers trying to minimize the costs associated with external 
financing in imperfect capital markets may find it optimal to maintain sufficient 
internal financial flexibility. However, increasing cash is also costly for a firm 
because it decreases the quantity of current investments that the firm can 
make. In other words, cash yields a lower return than that associated with the 
firm’s physical investments precisely because the firm foregoes current positive 
NPV projects in order to hold cash (Almeida et al., 2002). 
(Opler et al, 1999), find evidence supporting a static tradeoff model of cash 
holdings in which each firm has an optimal level of cash which balances costs 
and benefits of holding cash, then any deviation from this optimal level should 
have adverse effects on a firm’s future stock returns and fundamental 
performance (Oler and Picconi, 2009). In today's recessionary environment, 
businesses specially in developing countries, where the cost of capital is high, 
need to manage liquidity efficiently to avoid the expensive external financing 
and to enhance their overall performance. This research empirically 
investigates the tradeoff model of cash holdings and studies the effect of 
deviations from an estimated optimal cash level on future operating 
performance of sample of listed firms in Turkey. The findings of this study will 
help the managers to design a better strategy about cash management which 
can maximize shareholders'value. 

1. LITERATURE REVIEW 

There are three theoretical models that can help to explain which firm 
characteristics influence cash holdings decisions. First, the trade-off model 
postulates that firms identify their optimal level of cash holdings by weighting 
the marginal costs and marginal benefits of holding cash (Ferreira and Vilela, 
2004; Opler et al, 1999). 
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Second, the Financing hierarchy view of corporate cash holdings (Dittmar et 
al, 2003), this view suggests that there is no optimal level of cash, just as there 
is no optimal level of debt. Cash balances are simply the outcome of the 
investment and financing decisions made by the firm as suggested by the 
pecking order theory of financing. Firms with high cash flows pay dividends, 
pay off their debts, andaccumulate cash. Firms with low cash flows draw down 
their cash and issue debt to finance investment, but they refrain from issuing 
equity because it is toocostly. 

Finally, the free cash flow theory postulates that managers have an incentive to 
build up cash to increase the amount of assets under their control and to gain 
discretionary power over the firm investment decision. Cash reduces the 
pressure to perform well and allows managers to invest in projects that best suit 
their own interests, but may not be in the shareholders best interest (Ferreira 
and Vilela, 2004). 

We can identify two costs of holding cash and cash equivalents. If we assume 
that managers maximize shareholder wealth (Dittmar et al, 2003), the only cost 
of holding cash is the lower return earned on it, relative to other investments of 
the same risk. This cost is often called the cost-of-carry: the difference between 
the return on cash and the interest that would have to be paid to finance an 
additional dollar of cash. If we relax the assumption of shareholder wealth 
maximization, the costs of holding cash increase since managers now have the 
opportunity to engage in wasteful capital spending and acquisitions or, in some 
countries, outright theft. 

The benefits of holding cash balances stem from two motives, the transaction 
costs motive and the precautionary motive (Dittmar et al, 2003; Schwetzler 
and Reimund, 2004). According to the transaction costs motive, firms hold 
more cash when the costs of raising it and the opportunity costs of shortfalls 
are higher. Cash fulfils a buffer function between unmatched and uncertain 
cash inflows and cash outflows, very much like the inventory of a firm does for 
output produced and output sold. As such, it enables firms on the one hand to 
avoid frequent and therefore costly transfers of money from non-cash accounts 
into cash accounts while on the other hand triggering opportunity costs in the 
form of foregone higher returns on non-cash investments. 

The precautionary motive for holding cash is based on the impact of 
asymmetric information and the agency costs of debt on the ability to raise 
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funds (Servaes and Tufano, 2006; Drobetz and Grüninger, 2006; Opler et al, 
1999). In practice, financial markets are not as well informed about the 
prospects of the firm as the management of the firm (Servaes and Tufano, 
2006). This information asymmetry between the firm and the market implies 
that the valuation of the firm in capital markets is not always ‘fair’. When a firm 
needs new financing, it is possible that its securities are undervalued by the 
market, because the market is not fully aware of the firm’s prospects. If that is 
the case, firm management may be reluctant to raise funds through the 
issuance of these undervalued securities, because this would dilute existing 
shareholders. As a result, value is lost. The precautionary motive for cash 
holdings suggests that firms hold extra cash, so that when funding needs arise, 
they do not have to access a capital market which is not fullyinformed. 

The agency costs of debt arise when the interests of the shareholders differ 
from the interests of the debtholders (Opler et al, 1999), and, possibly, when 
interests differ among various classes of debtholders. Because of these costs, 
highly leveraged firms find it difficult and expensive to raise additional funds. 
These firms also sometimes find it impossible to renegotiate existing debt 
agreements to prevent default and bankruptcy. Firms want to avoid situations 
where the agency costs of debt are so high that they cannot raise funds to 
finance their activities and invest in valuable projects. Obviously, one way to 
do so is to choose a low level of leverage. However, one would expect firms 
with valuable investment opportunities, for which the cost of raising additional 
outside funds is high, or even prohibitive, to hold more liquid assets, since the 
cost of being short of funds is higher. 

Opler, et al (1999) examined the determinants and implications of holdings of 
cash and marketable securities by publicly traded U.S. firms in the 1971-1994 
period. In time-series and cross-section tests, they found evidence supportive 
of a static tradeoff model of cash holdings. In particular, firms with strong 
growth opportunities and riskier cash flows hold relatively high ratios of cash to 
total non-cash assets. Firms that have the greatest access to the capital markets, 
such as large firms and those with high credit ratings, tend to hold lower ratios 
of cash to total non-cash assets. At the sametime, however, they found 
evidence that firms that do well tend to accumulate more cash than predicted 
by the static tradeoff model where managers maximize shareholder wealth. 
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Mikkelson and Partch (2003) investigated firms that held more than one-fourth 
of their assets as cash and cash equivalents at the end of each of the years 
1986 through 1991. They found that in the ensuing five years, firms with large 
cash holdings have median operating performance that is greater than the 
performance of firms matched by size and industry and greater than or 
comparable to the performance of firms matched by propensity to retain high 
cash reserves. Moreover, their results indicated that high cash reserves do not 
affect the operating performance. They also found that the residual or 
unexplained value of cash holdings obtained from a regression that estimate 
the normal (expected) cash holdings in 1991, does not affect the average 
operating performance in the period 1992 through1996. 

Schwetzler and Reimund (2004) found a significant operating 
underperformance of German firms that previously held excess cash over a 
three-year period. The methodology to identify firms with excessive cash 
holdings used employs Fama- MacBeth regressions on the cross-sectional 
determinants of corporate cash holdings. Using the regression residuals, firm-
years with more (2,335) or less (1,841) than expected cash holdings are 
identified. The 2,335 firm-years with more actual cash holdings than forecasted 
by the cross-sectional regression are then divided into four quartiles and only 
the one with the highest residuals is used as the sample of firms with excessive 
cash holdings. 

Dittmar and Mahrt-Smith (2005) found that firms with poor governance invest 
excess cash reserves in assets with low accounting returns. This negative 
impact of excess cash investment on operating performance is cancelled out if 
the firm is well governed. 

Oler and Picconi (2009) investigated whether future performance suffers when 
a firm deviates from an estimated optimal cash level. Results showed that one 
year ahead return on net operating assets and stock returns are decreasing in 
the level of deviation from an estimated optimal for both firms holding 
insufficient cash and firms holding excess cash. 

Dittmar and Duchin (2010) examined if and how firms manage cash toward a 
target (an estimated optimal) level of cash ratio. Estimating partial adjustment 
models of cash, they found that firms actively adjust their cash toward a target; 
however, adjustment is imperfect and there is large dispersion in the speed of 
adjustment across firms because of adjustment costs. 



 

112 
 

Naoki (2012) analyzed motivations for firms’ cash holdings and related 
influences on corporate performance and values, using panel data of Japanese 
listed firms for the period of 1980-2010. Concerning motivations, it is proven 
that Japanese firms accumulated cash holdings from the 1990s as the cash-
flow uncertainty increased. Especially in the 2000s, the continuous availability 
of low-cost funding made it easier for firms to accumulate cash holdings. In 
terms of the effects of cash holdings on corporate performance, it is elucidated 
that since the 1990s, with large investment opportunities, the positive 
relationship between firms’ returns on assets and cash holdings has weakened. 
However, external investors valued cash holdings positively after 2008. It is 
implied that under a sudden deterioration in the economy, conservative cash 
management increased firms’ market values, but in the long run, with less 
financial constraints and large investment opportunities, it would weaken firms’ 
profitability on assets. 

Abushammala and Sulaiman (2014) examined the relationships between cash 
holdings and firms’ profitability using a panel data of 65 non-financial firms 
listed in Amman Stock Exchange (ASE) during the period from 2000 to 2011. 
The results showed a positive significant relationship between cash holdings 
and profitability. 

Ehling and Haushalter (2014), Using a database of more than 180,000 private 
companies from 2000 to 2009, found that the benefits of holding more cash 
vary substantially with a firm’s size and the conditions it faces. Cash holdings 
matter most for small firms: When there are negative shocks to industry or 
macroeconomic conditions, a small firm’s cash holdings are positively 
associated with changes in its sales and assets. Cash is less important for other 
conditions. Differences in the benefits of cash holdings between large and small 
firms are traced to a firm’s ability – and willingness – to increase leverage when 
there is a cashshortfall. 

2. RESEARCH QUESTIONS AND HYPOTHESES DEVELOPMENT 

According to the tradeoff model of cash holdings, each firm has an optimal 
level of cash where the marginal benefit of holding additional cash is equal to 
the marginal cost. If firms have an optimal cash level, then holding more 
(excess cash) or less (insufficient cash) than this optimal balance should have 
adverse effects on a firm’s future operating performance (Oler and Picconi, 
2009). On one hand, when the firm holds excess cash (cash above the optimal 
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level), the costs of holding cash will be greater than the benefits. Then, excess 
cash will affect negatively the operating performance. Thus, the costs of 
holding cash represent the essential variable that directs the relationship 
between excess cash and operating performance. Firms with insufficient cash 
have less ability to exploit future investment opportunities and to prevent 
bankruptcy. 

The primary question of this research is: How do deviations from an estimated 
optimal cash level affect the future operating performance?. 

H_1: There is an optimal level of cash that balances the marginal 
costs and marginal benefits of holding cash. Hence, the 
deviations from the optimal cash level will lower the future 
operating performance. 

On the other hand, according to previous literature, firms accumulate more 
cash to exploit profitable investments and therefore could achieve more profits. 
Therefore, our second hypothesis is: 

H_2: Firms with more cash have high profitability. 

3. METHODOLOGY AND DATA SOURCES 

3.1. Data Set 

The data have been obtained from financial statements belonging to 49 
manufacturing firms listed in Istanbul stock exchange during the period from 
2015 to 2016. Thus we have 98 firm-year observations. We have considered 
the period 2015 as current period (t), and 2016 as future period (t+1). Data in 
2016 are available and taken only for the first three quarters. 

3.2. Statistical Tests 

The Spearman correlation coefficient, Linear Regression, T-Test and Mann 
Whitney U test have been used to test the hypotheses. 

3.3. Variables and Models of the Study 

The median value of cash ratio (cash to total assets) for all firms in period 
(t)has been used as a proxy for optimal level of cash. That means a firm whose 
cash ratioin period (t) is higher than median value is considered as firm with 
excess cash and classified as group 1 (G1). And a firm whose cash ratio is 
below than the median value is considered as a firm with insufficient cash and 
classified as group 2 (G2). We have calculated the mean and median values of 
(leverage, firm's size, current operating performance, future operating 
performance) for G1 and G2. The significance of difference between G1 and 
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G2 with regard to previous variables have been estimated depending on T-
Test and Mann Whitney U test. We estimate the relationship between 
operating performance and other variables depending on Spearman 
correlation coefficients. The effect of cash holdings and deviations from the 
optimal level of cash on current and future operating performance is estimated 
depending on linear regression analysis as follows: 
Model 1: OP i (t, t+1) = ß0 + ß1 (Cash it) + εit Model 2: OP i (t, t+1) = 
ß0 + ß1 (Dev it) + εit Model 3: OP i (t, t+1) = ß0 + ß1 (Pos_Dev it) + εit 
Model 4: OP i (t, t+1) = ß0 + ß1 (Neg_Dev it) + εit 

Where: 

- OP i (t) : is current operating performance = (Earnings before interest 
and taxes / Totalassets). 

- OPi ( t+1): is future (one-year-ahead) operating performance. The 
future period (t+1) is year 2016, while the current period (t) is year2015. 

- Cash: The ratio of cash and short-term investments to totalassets. 

- (Dev) is the deviations from the optimal level of cash= 
| Actual Cash it - Median (Cash) t |. Dev is calculated as absolute 

value. 

- Positive deviations (Pos_Dev) = ( Dev * D1), where D1 is a dummy 
variable equal to one if the cash deviations are positive (Excess Cash), and 
zero otherwise. 

- Negative deviations (Neg_Dev) = ( Dev * D2), where D2 is a dummy 
variable equal to one if the cash deviations are negative (insufficient Cash), 
and zero otherwise. 

- Leverage (LEV): (Total debt / Total assets). 

- Firm size (Size): (the natural logarithm of total assets). 

4. EMPIRICAL ANALYSIS 

4.1. Descriptive Statistics 

Table (1) provides mean and median values for the sample. Our main variable 
in the analysis, cash ratio, has a mean of 9 %, a median, of 5.6 %, that means 
firms hold on average 9 % of total assets in cash and short-term investments. 
Operating performance has approximately a mean of 5 % which is relatively 
low. The mean debt ratio (LEV) is 58 % and the median value is 46.5 %. 
Deviations (Dev) from the optimal level of cash has a mean of 6.8 % and a 
median of 4.3 %. 
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Table (1) provides descriptive statistics for all variables. Dev is cash deviations 
and calculated as the absolute value of (actual cash ratio for firm i in period t – 
median value of cash ratios for all firms in period t). Cash is the ratio of cash 
and short-term investments to total assets. OP is operating performance and 
defined as the ratio of earnings before interest and taxes to total assets. LEV is 
leverage (total debt over total assets). Size is defined as the natural logarithm of 
total assets. All variables are calculated in period t (2015), while future 
operating performance OP (t+1) is calculated in period t+1 (2016). N is the 
number of observations. 
Table 1. Descriptive Statistics 

Variables Cash OP (t+1) OP (t) LEV Size Dev 
Mean 0.090 0.049 0.045 0.581 8.474 0.068 
Median 0.056 0.058 0.050 0.465 8.448 0.043 
N 49 49 49 49 49 49 
4.2. T-Test and Man-Whitney Test Results 
Table (2) provides the significance of difference between G1 and G2 with 
regard to each variable depending on T-Test and Mann-Whitney test. the 
results show that firms in G1 differ significantly from firms in G2 at 5%, or 1% 
for (Dev, Cash, OP(t), LEV). We see that the mean and median values of 
operating performance in the current period (Op t) and future period (Opt+1) 
are higher for firms in G1 (firms with excess cash) compared to firms in G2 
(firms with insufficient cash), but this result is significant (at 5%) only for (Op t). 
We also find that firms with excess cash have significantly lower debt levels 
than firms with insufficient cash. 
Table (2) presents mean and median values for different variables in the group 
1 (G1) and group 2 (G2). Figures without brackets are mean values. Median 
values are bracketed. G1 presents the positive deviations of cash ratio from the 
optimal level of cash. G2 presents the negative deviations from the optimal 
level of cash. Dev is cash deviations and calculated as the absolute value of 
(actual cash ratio for firm i in period t – median value of cash ratios for all firms 
in period t). Cash is the ratio of cash and short-term investments to total assets. 
OP is operating performance and defined as the ratio of earnings before 
interest and taxes to total assets. LEV is leverage (total debt over total assets). 
Size is defined as the natural logarithm of total assets. T-Test (Sig) values are 
the significance of difference in means between G1 and G2 with regard to 
each variable depending on T test. Mann-W (Sig) represents the significance of 
difference between G1 and G2 with regard to each variable depending on 
Mann Whitney test. N is the number of observations. *, ** significant 
difference between G1 and G2 on 5% level, 1% level respectively. 
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Table 2. Mean And Median Values By Groups (1&2) 

G N Dev Cash OP (t+1) OP (t) LEV Size 
1 25 0.1

(0.056)
0.156

(0.112)
0.079

(0.079)
0.093

(0.081)
0.405

(0.430)
8.64 

(8.58) 
2 24 0.035

(0.039)
0.021

(0.017)
0.018

(0.054)
-0.006

(0.034)
0.765

(0.579)
8.30 

(8.33) 
T-Test (Sig) - 0.003** 0.000** 0.128 0.03* 0.011* 0.054 
Mann-W (Sig) - 0.019* 0.000** 0.194 0.012* 0.014* 0.186 
4.3. Spearman Rank Correlation Results 
Table (3) shows the Spearman correlation coefficients between operating 
performance and other variables. Pos_Dev is the positive deviations of cash 
ratio from the optimal level. Neg_Dev is the negative deviations of cash ratio 
from the optimal level. N is the number of observations. Values between 
brackets present P value. * P < 0.05, ** P < 0.01. 
Table 3. Spearman Rank Correlation Coefficients Between Cash Holdings And Operating 
Performance 

 Dev Pos_Dev Neg_Dev Cash Lev Size 
OP (t+1) 0.14 

(0.34) 
0.38

(0.06)
-0.3

(0.15)
0.307

(0.03)*
-0.25

(0.08)
0.34

(0.016)*
OP (t) 0.298 

(0.038)* 
0.56

(0.003)**
-0.30

(0.15)
0.51

(0.000)**
-0.48

(0.000)**
0.39

(0.005)**
N 49 25 24 49 49 49

Table (3) shows the results of the non-parametric Spearman rank correlation 
coefficients between cash holdings and operating performance. We find a 
significant positive relationship between cash and the current and future level 
of operating performance. That means, firms with more cash perform better 
during the current and future period. The association between cash 
deviationsand future operating performance is not significant. Otherwise, it can 
be observed that there is a significant positive association between positive 
deviations and current operating performance (Opt). This result indicates that 
firms with excess cash have higher levels of profitability compared to firms with 
insufficient cash. We also find a significant negative relationship between debt 
ratio (LEV) and profitability, and a significant positive relationship between 
firm's size and profitability. This indicates that small firms and firms with more 
debt have high levels of operating performance. 
4.4. Linear Regression Results 

Table (4) shows The estimated coefficients from regressing cash ratio and its 
deviations from the optimal level on current and future operating performance. 
The table contains twoparts(partA&B). The dependent variable in part A is 
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future operating performance (OPt+1). The dependent variable in part B is 
current operating performance (OPt). Each part contains four models. The 
independent variables are (Cash: cash ratio (in model 1), Dev: deviations of 
cash ratio (in model 2), Pos_Dev: the positive deviations of cash ratio (in 
model 3), Neg_Dev: the negative deviations of cash ratio (in model 4)). N is 
the number of observations. P values are reported in parenthesis. *, ** indicate 
significance at the 1%, 5%, levels,respectively. 
Table 4. Linear Regression Analysis Results 

Part (A): Dependent Variable: OP (t+1) 
Models 1 2 3 4
Constant 0.0149 0.0329 0.0565 0.199
Cash 0.383

(0.14)
Dev 0.24

(0.45)
Pes_Dev 0.228

(0.025)*
Neg_Dev -5.05

(0.13)

Adjusted R2 0.045 0.0118 0.199 0.104

N 49 49 25 24
Part (B): Dependent Variable: OP (t) 
Models 1 2 3 4
Constant -0.008 0.011 0.025 0.136
Cash 0.587

(0.02)*
Dev 0.49

(0.12)
Pes_Dev 0.41

(0.003)**
Neg_Dev -4.01

(0.21)

Adjusted R2 0.1097 0.0514 0.325 0.072

N 49 49 25 24

Table (4) shows the effect of cash holdings on operating performance using 
linear regression analysis. The results indicate that cash levels significantly and 
positively affect the current operating performance. The effect of cash level on 
the future operating performance is not significant. We also find that the 
current and future operating performance is significantly and positively affected 
by excess cash (Pos_Dev). Otherwise, the negative deviations of cash don't 
affect the current and future operating performance.  

Overall, our results suggest that the deviations from the optimal level of cash 
don't reduce the operating performance. Furthermore, we find that firms with 
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high levels of cash and firms with excess cash tend to perform better. 
Consequently, we reject the first hypothesis and accept the second hypothesis. 

CONCLUSION 

This research investigates the effect of cash management on future operating 
performance for a sample of firms listed in Istanbul stock exchange during the 
period from 2015 to 2016. The main hypothesis that have been investigated in 
this research postulates that cash has an optimal level which balances the 
marginal costs andmarginal benefits of holding cash, and any deviation from 
this optimal level will reduce the future operating performance. It is found that 
the deviations from the optimal level of cash don't reduce the operating 
performance. Furthermore, we find that firms with high levels of cash and firms 
with excess cash tend to performbetter. The results suggest that increases in 
cash lead to an increase in operating performance. This result is consistent with 
the idea that firms with more and excess cash are less constrained and have 
more ability to exploit the profitable investment opportunities. The findings 
also show that firms with more cash have lower levels of debt compared to 
firms with insufficient cash. This indicates that firms that have cash shortage 
tend to depend more on outside funds. The results also indicated that there is a 
significant positive relationship between firm's size and operating performance. 
Otherwise, we find that operating performance is negatively related to debt 
levels. Therefore, it is concluded that large firms and firms with lower levels of 
debt have higher operating performance. 
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ÜLKE RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATI İLİŞKİSİ: 
E-7 ÜLKELERİ İÇİN YENİ NESİL BİR EKONOMETRİK ANALİZ 

Abdülkadir BARUT 
Fahrettin PALA** 

Öz 

Bu çalışmanın amacı E-7 ülkeleri için  (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye, 
Meksika, Endonezya) ülke riski ile hisse senedi fiyatı arasındaki nedensellik 
ilişkisinin incelenmesidir. Bu amaçla E-7 ülkelerinin 2002:M1-2015:M12 dönemi 
verileri Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik analizi ile incelenmiştir. 
Analiz sonucunda; hisse senedi fiyatlarından ülke riskine doğru, Çin ve Endonezya 
dışında diğer ülkeler için tek yönlü nedensellik tespit edilirken, ülke riskinden hisse 
senedi fiyatlarına doğru ise sadece Meksika için tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ülke Riski, Hisse Senedi Fiyatları, E-7. 

RELATIONSHIP COUNTRY RISK AND STOCK PRICE: A NEW 
GENERATION ECONOMYMETRIC ANALYSIS FOR             E-7 

COUNTRIES 
Abstract 

The aim of this study is to examine the causal relationship between the country risk 
and the stock price for the E-7 countries (Brazil, Russia, India, China, Turkey, 
Mexico, Indonesia). For this purpose, data of E-7 countries in 2002: M1-2015: 
M12 period were analyzed by Emirmahmutoğlu and Köse (2011) panel causality 
analysis. As a result of analysis; In other countries outside of China and Indonesia, 
one-way causality was determined from stock prices to country risk, while causality 
was detected, and only one-way causality relationship was found forMexico if 
country risk was correct for stock prices. 

Keywords: Country Rısk, StockPrice, E-7. 

GİRİŞ 

Ülke riskinin hisse senedi piyasası ile olan ilişkisi ve hisse senedi fiyatları 
üzerindeki etkisi finans literatürünün önemli tartışma konularından birisidir. 
Yatırımcılar ya doğrudan yada dolaylı olarak bir ülke ekonomisinin ekonomik, 
politik ve finansal gelişmelerinden etkilenmektedirler. Şöyle ki bir ülkede 
yaşanan ekonomik, politik ve finansal gelişmelerin sonuçları ülke riskini 
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yansıtmaktadır. Ülke riski o ülkedeki yatırımların geleceği hakkında önemli bir 
gösterge olarak kullanıldığından o ülkedeki firmaları etkilemektedir.(Ayaydın ve 
Karaaslan, 2014: 2). 

Ülke riski kavramı, 1960’lı ve 1970’li yıllarda çokuluslu şirketlerin karşı karşıya 
kaldıkları ülke riskleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki 
ilişkinin incelenmesiyle literatüre girmiştir. 1980’li yıllarda birçok gelişmekte 
olan ülkenin borç krizi ile karşı karşıya kalması ülke riskinin önemli bir faktör 
olduğunu ortaya koymuş ve bu kavram literatürde yoğun bir şekilde 
incelenmeye başlanmıştır. 1990’lı yıllarda yaşanan finansal krizlerle birlikte ülke 
riski erken uyarı değişkeni olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu durum 
ekonomik, finansal ve politik risk gibi makroekonomik değişkenlerden oluşan 
endekslerle hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalara hız 
kazandırmıştır. 1980’li yıllardan itibaren ülke riskinin hisse senetleri getirileri 
üzerindeki etkilerini açıklamak üzere yapılan çalışmalar temelde 
makroekonomik faktörler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu araştırmalar, hisse senedi 
getirilerindeki değişimlerin ekonomik göstergelerin yardımıyla önceden tahmin 
edilebileceğini ortaya koymuştur. Bazı araştırmalar ise, etkin piyasa kuramı 
doğrultusunda geçmiş ekonomik verilerle gelecekte oluşacak hisse senedi 
getirilerindeki değişimlerin tahmin edilmesinin mümkün olmayacağını 
savunmuştur. Sistematik risk kapsamında yer alan ülke riski belirlenirken 
ekonomik faktörlerin yanında finansal ve politik faktörlerinde incelenmesi, 
özellikle uluslararası piyasalara entegrasyonu fazla olan ülkelerde daha da 
önemli hale gelmiştir.(Tükenmez ve Kutay, 2016: 632-634). 

Bu çalışmanın amacı, E-7 ülkeleri için (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, 
Türkiye, Meksika, Endonezya) ülke riski ile hisse senedi fiyatı arasındaki 
nedensellik ilişkisini incelemektir. Bu amaçla çalışma altı bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm girişi kısmından oluşmaktadır. İkinci bölümde teori 
ve literatür değerlendirmesi yapılmıştır. Üçüncü bölümde araştırmanın veri seti 
tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde araştırmada kullanılan yöntem ve model 
üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde araştırmadan elde edilen bulgular 
değerlendirilmiştir. Altıncı bölüm ise sonuç ve değerlendirme kısmından 
oluşmuştur. 

1. LİTERATÜR 

Ülke riski uluslararası portföy analizinde değerlendirilen kilit kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yabancı sermayenin gideceği ülkede dikkate aldığı 
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önemli faktörlerden biri de yatırım yapılacak ülkedeki risk faktörleridir. Özellikle 
1980’li yıllardan bu yana finansal liberalleşme sonucunda ülke riski iktisat ve 
finans literatüründe akademisyenlerin dikkatini çekmiş ve bu alanda çalışmalar 
yoğunluk kazanmıştır. (Kaya, 2015: 613). Bu bölümde ülke riski ile ilgili 
yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar özetlenecektir. 

Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye için ülke riskinin hisse senedi 
fiyatları üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında;  hisse senedi getirisi ile 
ekonomik, finansal, politik ve ülke risk primleri arasında negatif bir ilişki 
olduğunu, nedensellik analizi sonucunda ise; hisse senedi getirisi ile ekonomik 
risk arasında çift yönlü, hisse senedi getirisi ve finansal risk, politik risk ile ülke 
riski arasında ise tek yönlü nedensellik tespit ettiklerini ortaya koymuşlardır 
(Ayaydın vd., 2016). Ekonomik, politik ve finansal ülke risklerinin hisse senedi 
fiyatlarına etkisini tespit ettikleri çalışmalarında; ekonomik, politik ve finansal 
risk primleri ile İMKB 100 bileşik endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki 
olduğunu, bununla birlikte ekonomik risk ve politik riskten İMKB 100 
endeksine doğru bir nedenselliğin olduğunu, ancak finansal risk ve İMKB 100 
bileşik endeksi arasında ise herhangi bir nedensellik olmadığını belirtmişlerdir. 
Yine, finansal ve politik risklerin hisse senedi fiyatlarını olumsuz yönde 
etkilediğini ortaya koymuşlardır (Yapraklı ve Güngör, 2007). Politik riskin 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlı firmaların değerleri üzerindeki 
etkisini inceleyen çalışmasında; politik risk ile firma değeri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki saptandığını ve bu sebeple politik riskin firma değerini 
etkilediğini ortaya koymuştur (Çam, 2014: 109). Sistematik risk grubunda yer 
alan politik risk ile sistematik olmayan risk grubunda yer alan finansal riskin 
Borsa İstanbul’da kayıtlı sanayi şirketlerinin hisse senetlerinin yer aldığı BIST 
Sınai Endeksi üzerindeki etkisinin varlığını inceledikleri çalışmalarında; Borsa 
İstanbul Sınai Endeksi ile politik ve finansal risk arasında uzun ve kısa dönemli 
bir ilişkinin var olduğunu ortaya koymuşlardır (Oral ve Yılmaz, 2017). Ülke risk 
primlerinin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında, 
söz konusu risk primlerinden hisse senedi fiyatlarına doğru kısa ve uzun 
dönemli bir nedenselliğin varlığını ortaya koyduğunu, yapılan regrasyon 
tahminleri, ekonomik, finansal, politik ve ülke risk primlerinin hisse senedi 
fiyatlarını olumsuz yönde etkilediğini açıklamışlardır.(Kara ve Karabıyık, 2015). 
Politik riskin Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri fiyatlarını ne boyutta 
etkilediğini ortaya koymak için yapmış oldukları çalışmalarında; politik riskle 
borsa endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ve politik riskteki 
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dalgalanmaların borsa endeksinde değişim meydana getirdiğini belirtmişleridir. 
Yine söz konusu iki değişken arasındaki ilişkinin negatif olduğu ortaya 
koymuşlardır (Kaya vd., 2014). 

Ülke riski, borsa fiyatı ve renminbi (RMB)’nin ABD dolarına nazaran değişim 
oranı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için analiz ettikleri çalışmalarında, borsa 
fiyat endeksi kurdaki değişimin önemli bir belirleyicisi olduğunu, ülke riskinin 
ise, kurun önemli bir belirleyicisi olmadığını, ancak RMB kuru Çin’in ülke 
riskinin önemli derecede bir belirleyicisi olduğunu ortaya koymuşlardır (Umar 
ve Sun, 2014).  Suudi Arabistan’daki ekonomik, politik ve finansal risklerin 
borsa fiyat hareketlerini kısa ve uzun dönem açısından nasıl etkilediklerini 
ortaya koymayı amaçladığı çalışmasında; finansal risk faktörünün en yüksek 
seviyede duyarlılık gösterdiğini, her iki ekonomik risk ve borsa fiyatı getirisine 
duyarlı olduğunu belirtmiş. Ancak politik riskin Suudi Arabistan’da nispeten en 
az dikkate alındığını ortaya koymuştur (Almahmoud, 2014). Ekonomik, 
finansal ve politik riskleri kapsayan ülke riskinin yabancı portföy yatırımları 
üzerindeki etkisini tespit eden çalışmasında; finansal risk, politik risk ve 
ekonomik risk ile yabancı portföy yatırımları arasında uzun dönemli ilişki 
olduğunu; bununla birlikte finansal riskten yabancı portföy yatırımlarına, 
yabancı portföy yatırımlarından politik riske nedensellik olduğunu, ancak 
ekonomik risk ile yabancı portföy yatırımları arasında her hangi bir nedensellik 
olmadığını belirtmiştir. Yine, finansal riskin yabancı portföy yatırımlarını olumlu 
yönde etkilediğini, politik riskin yabancı portföy yatırımlarını olumsuz yönde 
etkilediğini, ekonomik riskin ise yabancı portföy yatırımlarını istatistiki olarak 
anlamlı düzeyde etkilemediğini ortaya koymuştur (Kaya, 2015: 611). BRICS 
(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkelerinin hisse senedi 
fiyatları ile finansal, ekonomik ve politik risk göstergeleri arasındaki asimetrik 
ilişkiyi inceledilkeri çalışmalarında; çoğu durumda asimetrik kanıtlar 
bulduklarını ortaya koymuşlardır (Mensi vd. 2016). Gelişmekte olan ülkeler 
içinde yer alan Türkiye ve Arjantin’e ait ülke risklerinin hisse senedi fiyatları 
üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla yapmış oldukları çalışmalarında;  
Türkiye için finansal ve politik risk derecelerinin borsa endeksi ile uzun dönemli 
bir ilişkisinin olduğunu, Arjantin içinse sadece finansal risk ile borsa endeksi 
arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, Türkiye için 
ekonomik, finansal ve politik risklerin hisse senedi fiyatlarını olumsuz yönde 
etkilediğini, Arjantin’de ise sadece finansal riskin hisse senedi fiyatlarını 
olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır (Tükenmez ve Kutay, 2016). 
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Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Venezuela gibi Latin Amerika 
ülkelerinde yaptıkları çalışmaları sonucunda; finansal risk ile hisse senedi 
getirisi arasında negatif yönlü bir ilişki tespit ettiklerini ortaya koymuşlardır 
(Clark ve Kassimatis, 2004). Ülke riskindeki artışın hisse senedi piyasasının 
performansını düşürdüğünü ve getirilerini azalttığını ortaya koymuştur (Mateus, 
2004). 

2. VERİ SETİ 

Çalışmada, G-20 ülkeleri içinde yer alan ve diğer G-20 ülkelerine göre daha 
hızlı gelişmekte olan E-7 (Emerching 7) ülkeleri olarak sınıflandırılan; Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye, Meksika, Endonezya için ülke riski ve ülke 
borsalarında işlem gören hisse senetlerinin toplam fiyatı arasındaki nedensellik 
ilişkisi incelenmiştir.  Hisse senedi fiyatları Federal Reserve Bank of St. Louis   
(fred.stlouisfed.org/ ) veri tabanından alınmış olup, ülke riski (ekonomik risk, 
finansal risk, politik risk)  verileri ise (Barut vd.,2016:127) verileri uygulamalı 
çalışmalarda güvenirliliği yüksek olan ICRG (Internetional Country Risk 
Guide)’den elde edilmiştir.  

3.  METODOLOJİ 

3.1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

Yatay kesit bağımlılığı testinde H0 hipotezi yatay kesit bağımlığı olmadığı 
yönündeyken, alternatif hipotez ise yatay kesit bağımlılığının olduğu 
yönündedir. H0 hipotezinin kabul edilmesi durumunda ( p≤0.005) ikinci nesil; 
birim kök, eş-bütünleşme, nedensellik testlerinin kullanılması daha güvenilir 
sonuçlar vermektedir. Tersi durumunda yani H0 hipotezinin ret edilmesi 
durumunda ise birinci nesil; birim kök, eş-bütünleşme, nedensellik testlerinin 
kullanılması daha güvenilir sonuçlar vermektedir. 

Panel veri setlerinde yatay kesit bağımlılığını test emek için; Breusch-Pagan 
CDLM1 (1980), Pesaran (2004) CDLM, Peseran (2004) CDLM2 ve Peseran 
vd.(2004) LMadj testleri geliştirilmiştir. Bu testlerden; Breusch-Pagan CDLM1 
(1980) ve Peseran vd.(2004) LMadj, T>N olduğu durumda, Pesaran (2004) 
CDLM N>T olduğu durumlarda, Peseran vd. (2004) CDLM2 ise T>N veya 
N>T olduğu durumlarda kullanılabilmektedir. 

3.2. Delta Testi 

Delta testi ile değişkenlerin eğim katsayılarının homojen veya heterojen olduğu 
incelenmektedir. Değişkenlerin heterojen olup olmamaları, çalışmada ilerleyen 
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aşamalarda uygulanacak birim kök ve eş-bütünleşme testlerinin biçimini 
değiştirmektedir (Erataş ve Uysal, 2014: 10).  Delta testinde H0 hipotezi 
serilerin homojen olduğunu, alternatif hipotez ise serilerin homojen olmadığını 
öne sürmektedir. p≤0.005 olması durumunda ise  H0 hipotezi kabul 
edilmektedir. 

3.3. Levin, Lin ve Chun (2002) Birim Kök Testi 

Levin, Lin ve Chu (2002) panel birim kök testi tüm birimlerin aynı otoregresif 
parametreye sahip olduğunu varsaymaktadır. Bu testte hipotezler ise aşağıdaki 
gibidir (Yerdelen Tatoğlu2013:200); 

H0: Seride genel birim kök vardır 

H1: Seride genel birim kök yoktur. 

3.4. Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) Panel Nedensellik Analizi 
Bu çalışma zaman serilerindeki, Toda-Yamamoto (1995), nedensellik analizi 
mantığına dayanan Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik analiz 
ile incelenmiştir. Emirmahmutoğlu ve Köse (2011), nedensellik analizinde, 
Toda-Yamamoto (1995) nedensellik analizinde olduğu gibi değişkenlerin birim 
kök içerip içermediği ve değişkenlerin eş-bütünleşik olup olmadıkları önemli 
değildir. Bu nedenle bu yöntem diğer yöntemlerden daha avantajlı bir yöntem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Emirmahmutoğlu ve Köse aşağıdaki gibi 
formülize edilmektedir. 

 
4. BULGULAR 

4.1. Yatay kesit Bağımlılığı ve Delta Testi Sonuçları 
Tablo 1: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

Test İstatistik Değeri Olasılık Değeri 

Lm1 (Breusch,Pagan 1980) 350.599 0.12 

LM2 (Pesaran 2004 CDlm) 50.097 0.104 
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 LM  (Pesaran 2004 CD) 14.030 0.088 

Bias-adjusted CD test 50.956 0.068 

H0:  Kabul 
Tablo 1’e göre, model için H0 hipotezi kabul edilmiştir. Yani modelde yatay 
kesit bağımlılığı yoktur. Bu işlem yapıldıktan sonra Tablo 4’te görüleceği üzere 
homojenlik testi yapılmış ve raporlanmıştır.  
Tablo 2. Delta Testi 

Test Katsayı Olasılık Değeri 
Delta_tilde: 1.346 0.88 
Delta_tilde_adj    1.345 0.87 
H0:Kabul 

Yatay kesit bağımlılığı ve delta testlerinin sonuçları ışığında birinci nesil birim 
kök testlerinden olan, homojenliği dikkate olan panel birim kök testlerinden ve 
yatay kesit bağımlılığını dikkate almayan nedensellik testlerinden 
yararlanılacaktır. 
4.2. Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Modelde homojenlik olması durumunda Levin-Lin ve Chun(2002), Breitung 
birim kök (2000) testlerinin kullanılması istatistiki olarak daha güvenilir 
sonuçlar veriyorken, değişkenler arasında heterojenlik olması durumunda ise 
Madala ve Wu (1999), Fisher birim kök testleri ve Hadri durağanlık analizinin 
kullanılması istatistiki olarak daha güvenilir sonuçlar vermektedir (Ayaydın vd. 
2016:858).  
Modelde yatay kesit bağımlılığı olmadığından ve modelin homojen olmasından 
dolayı birinci nesil birim kök testlerinden olan Levin, Lin ve Chu (2002) panel 
birim kök testi ile değişkenlerin durağanlıkları analiz edilmiş ve tablo 3 te rapor 
edilmiştir. 
Tablo 3. Levin,Lin and Chun Birim(2002)  Kök Testi 

Değişkenler t-istatistik Olasılık Değeri 
Hisse Senedi Fiyatları -0.516 0.3026 
Ülke Riski 1.550 0.9394 
Δ Senedi Fiyatları -15.7962 0.000*** 
ΔUR Ülke Riski -14.5967 0.0000*** 

Not: ***,**,* Değişkenlerin sırası ile %1, %5 ve %10 önem düzeyinde durağan olduğunu 
göstermektedir. 

Tablo 3 sonuçlarına göre, her iki değişken de seviye değerinde durağan 
değilken, değişkenlerin birinci farkları alındığında durağan hale gelmişlerdir. Bu 
bağlamda değişkenlerin eş- bütünleşme mertebeleri (dmax) I(1) olarak tespit 
edilmiştir. 
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4.3. Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) Panel Nedensellik Sonuçları 

Modelimizde yatay kesit bağımlılığı olmadığından yatay kesit bağımlılığını 
dikkate almayan testlerin Konya (2006), Demitrecu ve Hurlin (2012), Caning 
ve Pedroni (2008), ve Emirmahmutoğlu ve Köse (2011)  kullanılması daha 
güvenilir sonuçlar vermektedir. Bu bağlamda çalışmada Emirmahmutoğlu ve 
Köse (2011) panel nedensellik analizi kullanılmıştır. 
Tablo: 4 Hisse Senedi Fiyatlarından Ülke Riskine Doğru Nedensellik Sonuçları 

Ülkeler Gecikme Wald Olasılık Değeri 
Çin 1 1.001 0.317 
Hindistan 2 14.554 0.001*** 
Türkiye 2 14.828 0.001*** 
Brezilya 1 11.824 0.001*** 
Rusya 1 5.215 0.022*** 
Meksika 3 7.514 0.057* 
Endonezya 2 1.473 0.479 
Panel Fisher:61.360 
Olasılık Değeri :0.000*** 

Not: ***,**,* Değişkenlerin sırası ile %1, %5 ve %10 önem düzeyinde durağan   
olduğunu göstermektedir. Tablo 4’te panele baktığımızda hisse senedi fiyatlarından ülke 
riskine doğru %1 önem düzeyinde nedensellik tespit edilmiştir. Ancak ülke bazında 
baktığımızda ise Çin ve Endonezya için herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 
Tablo: 5 Ülke Riskinden Hisse Senedi Fiyatlarına Doğru Nedensellik Sonuçları 

Ülke Gecikme Wald Olasılık Değeri 
Çin 1 0.144 0.705 
Hindistan 2 1.954 0.376 
Türkiye 2 0.577 0.749 
Brezilya 1 0.253 0.615 
Rusya 1 0.232 0.630 
Meksika 3 12.068 0.007*** 
Endonezya 2 1.473 0.169 
Panel Fisher:18.561 
Olasılık Değeri :0.182 

Not: ***,**,* Değişkenlerin sırası ile %1, %5 ve %10 önem düzeyinde durağan olduğunu 
göstermektedir. 

Tablo 5’te panele baktığımızda ise ülke riskinden hisse senedi fiyatlarına riskine 
doğru nedensellik tespit edilememiştir. Panele ülke bazında baktığımızda ise 
sadece Meksika için herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, E-7 ülkeleri için ülke riski ve hisse senedi fiyatları 
arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesidir. Bu amaçla öncelikle doğru 
ekonometrik analizlerin seçilebilmesi amacı ile yatay kesit bağımlılığı ve delta 
testi yapılmıştır. Modelde yatay kesit bağımlılığı olmadığı için yatay kesit 
bağımlılığını dikkate almayan testlerden olan Levin-Lin ve Chun (2002) panel 
birim kök testi ile değişkenlerin durağanlık mertebeleri tespit edilmiş ve yine 
yatay kesit bağımlılığını dikkate almayan testlerden olan Emirmahmutoğlu ve 
Köse (2011) panel nedensellik analizi ile değişkenlerin nedensellik ilişkisi 
incelenmiştir.Yapılan analizler sonucunda, Endonezya ve Çin için değişkenler 
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilemezken, Meksika için iki 
yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Hindistan, Türkiye, Brezilya ve Rusya için 
ise sadece hisse senedi fiyatlarından ülke riskine doğru tek yönlü nedensellik 
tespit edilmiştir. 

Geleceğin en parlak ekonomileri olarak görülen ve hızlı gelişen E-7 ülkeleri, 
dünya ekonomisi için önemli bir yer kaplamaktadır. Ancak bu ülkeler hızlı 
gelişirken bu hızlı gelişim içerisinde büyük risklerde barındırmaktadır. Bu 
risklerin en önemlilerden biride ülke riskidir. Bu bağlamda politika yapıcıların 
ülkedeki yüksek riski minimize eden politikalar geliştirmeli ve uygulamalıdırlar. 
Bu şekilde riski minimize eden politikalar ülkenin ekonomik, finansal ve politik 
riskini azaltacak ve yabancılar ile yerli yatırımcının finansal piyasalara olan 
güvenini artıracak ve bu finansal piyasalara daha fazla yatırımcı yatırımlarını 
aktaracaktır. 
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DİNAMİK STOKASTİK GENEL DENGE MODEL TEMELLİ 
TEKNOLOJİ ŞOKLARI VE HİSSE SENEDİ PİYASASI İLİŞKİSİ 
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Öz 

Bu çalışmada, Yeni Keynesyen Dinamik Stokastik Genel Denge (YKDSGD) 
modelinden elde edilen temel iktisadi şoklardan biri olan teknoloji şoklarının hisse 
senedi piyasası üzerindeki etkisini araştırma amaçlanmıştır. YKDSGD modeli 
firmaların ve hanehalkının davranış optimizasyonunu dikkate almasından ötürü, 
hisse senedi getirilerini açıklamak için kullanılacak olan risk faktörlerinden teknoloji 
şoklarını hesaplamada tercih edilmiştir. Çalışmada, YKDSGD modeli tahmini 
Bayesyen Yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Ardından hisse senedi piyasası 
ve teknoloji şokları arasındaki ilişki Granger nedensellik analizleri ile araştırılmıştır. 
Elde edilen bulgular, teknoloji şoklarından hisse senedi getirilerine doğru tek taraflı 
nedensellik olduğunu göstermektedir. Teknoloji şokları gibi iktisadi şokların yüksek 
volatiliteye sahip olması, yatırım fırsatlarında yatay kesitsel sıçramalara sebep 
olabilecek ve piyasa riskinin artmasına sebep olan bu durum hisse senedi 
getirilerinde düşüş ve yükselişlere neden olabilecektir. Bu durum teknoloji 
şoklarından hisse senedi piyasasına olan nedensellik ilişkisini doğrular özellik 
taşıyabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler:Yeni Keynesyen Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli, 
Teknoloji Şokları, Hisse Senedi Getirileri.  

AN INVESTIGATION ON TURKEY ECONOMY FOR THE 
RELATIONSHIP BETWEEN STOCK MARKET AND TECHNOLOGY 

SHOCKS BASED ON DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL 
EQUILIBRIUM MODEL 

Abstract  

This study aims to investigate the effect of technology shocks as a basic economic 
shocks obtained from New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium 
(NKDSGE) model on stock markets. NKDSGE model has been preferred in 
calculating technology shocks from the risk factors that will be used for explaining 
stock returns because of taking consideration of behavioral optimism of firms and 
household. In the study, we predictNKDSGE model using Bayesian Approach. 
Then, the relationship between technology shocks and stock market was 
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investigated by Granger causality analysis. Obtained findings indicate that there is 
a causality relation from technology shocks to stock returns. High volatility 
economic shocks such as technology shocks can cause horizontal cross sections in 
investment opportunities and this may be lead to rise risk in this market can cause 
increasings and decreasings. This situation can be attributed to the causality 
relationship from the technology shocks to the stock market. 

Keywords:New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, 
Technology Shocks, Stock Returns.  

GİRİŞ 

Bu çalışmada amaç, Yeni Keynesyen Dinamik Stokastik Genel Denge 
(YKDSGD) modelinden elde edilen risk faktörlerinden olan teknoloji şoklarının 
hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini ölçmektir.Teknolojik yenilikler, firmalar 
için belirsizlik durumunu artırmaktadır. Kaliteli işgücü yeteneği ve ekipmanı 
olmayan firmalar, yeni teknolojilere uyum sağlamakta güçlük çekmektedir. 
Dolayısıyla, teknoloji şokları, firmaları finansal olarak güç duruma sokmakta ve 
firmalar, sermaye piyasasında meydana gelen değişimlerden olumsuz yönde 
etkilenebilmektedir. Öte yandan, pozitif teknoloji şokları, firmalar ve sermaye 
piyasaları üzerinde olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Özetle firmalara 
yapılan yatırım büyümelerindeki dalgalanmaların kaynağı, teknoloji şokları 
olabilmektedir. 

Teknoloji şoklarının ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden biri, YKDSGD 
modelidir. Yeni Keynesyen Makro Ekonomik (YKME) model uygulamaları, 
Dinamik Skolastik Genel Denge (DSGD) modelleri kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. DSGD modellerinin temeli, Kydland ve Prescottun 1982 
yılında yaptıkları “Reel İş Çevrimleri” adlı çalışmasına dayanmaktadır. Model, 
esnek fiyatlar altındaki bir ekonomide iş çevrim dalgalanmalarını açıklamada 
bazı reel şokları (teknoloji, verimlilik vb.) ve stokastik büyüme modelini birlikte 
kullanmaktadır(Barive Işıklar, 2013: 48). Daha sonra Kydland ve Prescott 
(1996), dinamik stokastik süreci ayrıntılı hale getirmişlerdirDSGD modeli, genel 
denge teorisinin günümüz makro iktisattaki bir dalıdır. DSGD modeli ekonomik 
büyüme iş çevrimleri maliye ve para politikası gibi makro iktisat temelli toplam 
ekonomik faaliyetleri mikro iktisat temeliyle açıklamaktadır. DSGD 
modellerinde dinamik ifadesi, modelin zamana bağlı değişimi içerdiğini, 
stokastik ifadesi, para şokları ya da teknoloji şokları gibi beklenmedik olayları 
içerdiğini; genel kelimesi, modelin tüm pazarları kapsadığını ve son olarak da 
denge ifadesi modelin, dengede olduğunu göstermektedir. 
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Bu çalışma, altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sunulan girişin ardından, 
ikinci bölümde konuyla ilgili kısa ve açık bir literatür özeti yer almaktadır. 
Üçüncü ve dördüncü bölümlerde çalışmada kullanılan veriler ve yöntem 
tanıtılıp, beşinci bölümde ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Çalışma, sonuç ve 
genel değerlendirmelerin yer aldığı altıncı bölümle son bulmaktadır. 

2. LİTERATÜR  

Türkiye için henüz genel kabul görmüş bir DSGD modeli bulunmamakla 
birlikte, Çebi (2011, 2012), Yüksel (2013) ve Alp ve Elekdağ (2011) gibi 
araştırmacılarla Merkez Bankası tarafından DSGD modellerinin altyapısının 
oluşturulmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Ayrıca, Yıldırım ve diğ. (2010), 
Yıldırım, Lopçu ve Çakmaklı (2011), Kazar (2012), Aşık (2013) ve Bari (2013) 
gibi yazarlar DSGD modelleri üzerinde çalışarak denge modellerinin Türkiye 
uygulaması için literatüre katkıda bulunmuşlardır.Bu bağlamda, ampirik 
literatür kapsamında ilk incelenen ve en önemli çalışma olan Smets ve 
Wouters’ın (2003) YKDSGD modelidir.  Bu çalışma DSGD modeli üzerinde 
çalışan araştırmacılar için plot çalışma olma niteliğindedir. Yazarlar 
çalışmalarında alışkanlık oluşturma, sermaye birikimi ve kapasite kullanımı gibi 
değişkenleri kullanarak Euro bölgesi için yapışkan ücret ve fiyatlara dayalı 
DSGD modeli geliştirmişler ve çalışmalarında Bayesçi tahmin metodolojisini 
kullanmışlardır. Çalışmalarında iktisadi ve yapısal şokların iş çevrim 
dalgalanmalarına olan etkilerini ölçmüşlerdir. Yazarlar yaptıkları çalışma 
sonucunda fiyat ve ücret yapışkanlığı Euro bölgesi için yüksek çıkmış ve kısa 
dönemli para politikası şokunun ekonomi üzerinde etkili olduğunu tespit 
etmişlerdir.  

Ueda ve Sugo’nun yaptıkları çalışmada (2007), Christina (2005) tarafından 
geliştiren orta ölçekli DSGD modeli Japonya ekonomisi için uygulanmıştır. 
Çalışmalarında yazarlar, yatırım ayarlamaları maliyeti şokunun, iş çevrelerini 
etkileyen verimlilik şoku kadar önemli olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca elde 
edilen bulgular, para politikası şokuna karşı enflasyonun kalıcı olduğuna işaret 
etmektedir.  

Adolfson ve diğerleri (2007), Euro bölgesi verilerini kullanarak açık bir 
ekonomi için DSGD modeli geliştirmişlerdir. Çalışmada Bayesçi tahmin 
yöntemi kullanılmıştır. Model birçok açık ekonominin özelliklerini dikkate 
alınmakla birlikte, kapalı ekonomiler için önemli olan nominal ve reel 
uyuşmazlıkları da içermektedir. Çalışmada standart DSGD modeline açık 
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ekonomi dahil edilmiş ve açık ekonominin dinamik gelişimini açıklamak için 
çeşitli şoklar ve uyuşmazlıkların göreceli önemi Bayesçi yöntemlerle 
açıklanmıştır. Ayrıca modelin ampirik özellikleri standart doğrulama yöntemi 
kullanılarak test edilmiştir. 

Silveira tarafından gerçekleştirilen çalışmada(2008), Brezilya ekonomisi için 
DSGD modeli uygulanmış, ardından alternatif model spefikasyonları tahmin 
etmek ve karşılaştırmak için Bayesçi yaklaşım ile uluslararası literatürün 
desteklediği iki içsel mekanizma olan alışkanlıklar biçimi ve fiyat endeksi 
kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre, her iki mekanizmanın da 
dinamik etkenlere bağlı olduğu, fakat fiyat endeksinin daha zayıf bir ilişkisinin 
olduğu tespit edilmiştir. 

Breuss ve Rabitsch (2008), Avrupa ekonomik ve parasal birliği içinde 
Avusturya ekonomisi için iki ülkeli DSGD modelini Bayesçi yöntemi kullanarak 
geliştirmişlerdir. Çalışmanın amacı, Avusturya ekonomisindeki iş çevrimlerinin 
kaynaklarını izah edebilmek hem de AB ülkeleri arasındaki, teknoloji, tercihler, 
maliyet ve politika şokları gibi yapısal şokları açıklamaya çalışmaktır. 
Çalışmadaki sonuca göre, Avusturya ekonomisinin talep şoklarına karşı daha 
güçlü tepki verdiği; buna karşın da Avrupa Birliği’nin geri kalan kısmının da arz 
şoklarına daha güçlü tepki verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca Avusturya’nın 
Avrupa Birliği’ne katılmadan öncesinde ve sonrasında şoklar, Avusturya 
ekonomisini etkisinde kayda değer artış göstermiştir. 

Alp ve Elekdağ (2011), kriz döneminde para politikasının ekonomik 
toparlanmaya verdiği katkıyı Bayesçi yöntemler kullanarak DSGD modeli ile 
incelemişlerdir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, dalgalı kur rejimi ve 
enflasyon hedeflemesi rejimi gibi reformların para politikası ile gerçekleştirilmiş 
olmasının, finansal krizin etkisini küçülttüğü tespit edilmiştir.  

Çebi (2011), çalışmasında Türkiye ekonomisi için maliye ve para politikalarının 
etkileşimini ve bu politikaların ekonomideki istikrar sağlayıcı rollerini Bayesçi 
tahmin yöntemi kullanmak suretiyle YKDSGD modeli ile incelemiştir. 
Araştırma kapsamında, Lubik ve Schorfheide (2007)’de yer alan metodoloji 
takip edilmiştir. Sonuç olarak, yazar para otoritesinin enflasyona karşı beklenen 
tepkiyi verdiğini; ancak üretim açığına karşı zayıf bir tepki gösterdiği 
gözlemlemiştir. Diğer taraftan, maliye politikasının borç istikrarına yönelik 
olduğunu ve üretim açığına yönelik bir etkisinin olmadığını gözlemlemiştir. 
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Karunnatre ve Pathberiya (2014), DSGD modelinin geçerliliğini küçük ve açık 
bir ekonomiye sahip olan Sri Lanka için uygulamışlardır. Çalışmada model 
tahmini için Bayesçi yaklaşım kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Sri Lanka 
Merkez Bankası’nın mali politikalar yerine enflasyonu hedefleyen politikalar 
kullanarak ekonomik reform ajandasını geliştirebileceğini belirtmişlerdir.  

3. VERİ SETİ 
Bu çalışmanın amacı, YKDSGD modelinden elde edilen risk faktörlerinden 
olan teknoloji şoklarının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini ölçmektir. 
Araştırma kapsamında kullanılan veriler çeyrek dönemlik olarak uygulamaya 
dâhil edilmiştir ve zaman aralığı 1998:1-2016:3 dönemini kapsamaktadır.  

YKDSGD modeli uygulaması kapsamında kullanılan enflasyon1, gayri safi yurt 
içi hasıla (GSYİH), özel kesim nihai tüketim harcamaları, özel kesim sabit 
yatırım harcamaları, imalat sanayide çalışılan saat endeksi, imalat sanayide 
brüt ücret-maaş endeksi verileri TÜİK web sayfasından (www.tuik.gov.tr), faiz 
oranı değişkeninin elde edildiği Hazine bonosu verileri, 
www.tcmb.gov.trinternet adresinden temin edilmiştir. 

Uygulamada kullanılan ve de teknoloji şokları hesaplamalarına kaynak teşkil 
eden sanayide çalışılan saat endeksi, enflasyon ve faiz oranları değişkenleri 
hariç, nominal makro değişkenler GSYİH deflatörü ile deflate edilerek, reel 
hale dönüştürülmüştür. İlk olarak ZVF modelinin uygulamasına kaynaklık eden 
sistematik risk faktörü olarak kullanılacak olan teknoloji şoklarını hesaplamada 
dikkate alınan makro verilere2 ilişkin zaman serileri Census X12 metodu ile 
mevsimsellikten arındırılmıştır. Değişkenlerin tamamı mevsimsellikten 
arındırıldıktan sonra, doğal logaritmik forma dönüştürülerek 
doğrusallaştırılmıştır. Son olarak değişkenlerin, faiz oranları ve enflasyon serileri 
hariç (Belirtilen iki değişken zaten yüzdelik değerler aldıkları için, yüzdelik puan 
değişimleri alınmamıştır) yüzde puan değişimleri hesaplanmış3 ve ardından, 

                                                             
1 GSYİH deflatörü formülü ile hesaplanmıştır. Enflasyon verisinin oluşturulmasında GSYİH 

deflatöründeki değişim oranları kullanılmıştır. 
2 DSGD modeli tahmininde kullanılan gözlem sayısının şok sayısından az olması veya hesaplanacak olan 

şok sayısının gözlem sayısından az olması durumunda, Stokastik Tekillik sorunu ortaya çıkmaktadır. 
Nitekim bu çalışmada, yedi şok inceleneceği üzere, yedi değişkene ait gözlem değerleri kullanıldığı için 
stokastik tekillik sorunu bulunmamaktadır. 

3 DSGD modelleri ile çalışılırken, veriler ya HodrickPrescott filtreleme yöntemi ile trendden ayrıştırılmakta 
ya da verilerin birinci dereden farkları alınması ile filtrelenerek veriler modellerde kullanılmaktadır. Bu 
yöntemlerin dışında faklı trend ayrıştırma yöntemleri de yazında mevcuttur. Değişkenlerin birinci 
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elde edilen serilerin durağanlık özellikleri incelenmiştir. Değişkenler durağan 
oldukları seviyelere göre de DSGD modeline dâhil edilmişlerdir. İnceleme 
dönemleri için, makro değişkenlere ilişkin durağanlık analizleri tablolaştırılmış 
şekilde EK 1’de yer almaktadır.  

Bu çalışmada, teknoloji şoklarını hesaplamada Smets ve Wouters (2007) 
tarafından geliştirilen dinamik stokastik genel denge (DSGD) modeli temel 
olarak alınmıştır. Bu model aracılığıyla teknoloji şoku hesaplanmıştır.Hisse 
senedi piyasasını temsil etmesi amacıyla kullanılan değişken olan BIST 100 
endeksi getirisi,  formülü ile hesaplanmıştır. BIST 100 

endeksine ilişkin veriler ise, Borsa İstanbul resmî internet sitesinden temin 
edilmiştir.  

4. YÖNTEM  

Bu çalışmada, öncelikle teknoloji şokları ve BIST 100 endeks getirisine ait 
zaman serisi verileri durağanlık sınamasına tabi tutulmuştur. Bir zaman 
serisinin durağanlık özelliği taşıması için, ortalamasının ve varyansının zaman 
içerisinde sabit olması; ayrıca iki dönem arasındaki kovaryansının, bu 
kovaryansın hesaplandığı dönem itibariyle değil de sadece iki dönem 
arasındaki uzaklığa bağlı olmasıgerekir (Gujarati, 1995: 713).  

Serilerin birim kök içerip içermediklerinin araştırılmasında, Geliştirilmiş Dickey-
Fuller (ADF) testi uygulanmıştır. ADF testi ile değişkenlerin durağan olup 
olmadıkları boş hipotezi test edilmektedir. Boş hipotezin reddedilmesi 
durumunda serilerin durağan olduğu neticesine ulaşılmaktadır.ADF testi için 
(1) numaralı denklem tahmin edilmektedir. 

            (1) 

(1) numaralı denklemde ,  ilgili değişkenleri;  birinci fark değerlerini; p, 

gecikme uzunluğunu;  ise hata terimini iade etmektedir. =0 boş hipotezinin 

reddedilmemesi durumunda, serilerin durağan olmadığı anlamına gelmektedir.  

                                                                                                                                                    
dereceden farklarını almak için ilk olarak -yüzde şeklinde ölçülen değişkenler hariç- değişkenler 100 ile 
çarpılıp yüzde puan değişimleri hesaplanır. Bu çalışmada Smets ve Wouters (2007) takip edilerek, 
değişkenler 100 ile çarpılıp (yüzdelik olarak ifade edilenler hariç) yüzde puan değişimler hesaplanarak 
kullanılmıştır. Değişkenleri 100 ile çarpma ise şokların standart sapmalarının üzerindeki önsel 
dağılımların düzeltilmesini sağlayabilecektir.  
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Çalışmada, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ve nedensellik ilişkisinin 
yönü Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Granger nedensellik analizi; bir 
değişkenin cari değerleri ile diğer değişkenin geçmiş değerleri arasında bir 
ilişkinin olup olmadığını ve eğer bir ilişki varsa bu ilişkinin yönünü tespit etmeyi 
sağlamaktadır (Durkaya ve Ceylan, 2006: 87). Granger nedensellik testinde 
nedensel ilişkinin varlığı için (→ nedensel ilişkinin yönünü ifade etmek üzere), 
aşağıdaki hipotezlerin reddedilmesini gerektirmektedir: 

 
Granger nedensellik testi uygulanırken, bağımlı değişken kendi gecikmeli 
değerleri ile regresyona tabi tutularak Akaike Bilgi Kriteri (AIC) veya Schwartz 
Bayesian Kriteri’ni (SIC) minimum yapan gecikme uzunluğu uygun gecikme 
uzunluğu olarak belirlenir. Ardından bağımlı değişken uygun gecikme uzunluğu 
ile modele dahil edilir ve modele dahil olacak bağımsız değişkenin olası tüm 
gecikmeleri ile oluşan regresyon modellerinin AIC veya SIC değerleri elde 
edilir, daha sonra en küçük bilgi kriterine işaret eden modeldeki bağımlı 
değişkenin gecikme sayısı da belirlenir. Belirlenen gecikme uzunluğu ile 
nedensellik analizi gerçekleştirilir (Kadılar, 2000: 54).  

Teknoloji şokları ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin ölçülmesi için 
öncelikle gözlemlenemeyen; ancak iktisadi bir model ile belirlenebilen teknoloji 
şoklarının ölçülmesi gerekmektedir. YKDSGD modeli iktisadi şokları içeren 
standart bir modeldir. Model, hane halkı tüketimini, ücret ve fiyat 
ayarlamalarını, yatırımı, risksiz faiz oranlarını ayarlayan Merkez Bankası 
faaliyetlerini içermektedir. Aynı zamanda fiyat ve ücret yapışkanlıkları reel ve 
nominal kırılganlıkları da model bünyesinde barındırmaktadır (Cho, 2007: 14). 
Bu özelliklerinden dolayı, çalışmada YKDSGD model baz alınmıştır. Bu 
kapsamda Bayesçi yaklaşımdan faydalanılmıştır. Bayesçi yaklaşım 
uygulanırken, Markov Zinciri Monte Carlo metodu kullanılmıştır. Sonsal 
dağılımları yakınlaştırmak amacıyla ise, Metropolis-Hastings algoritmasından 
yararlanılmıştır. Bu çalışmada iktisadi şokları hesaplamak için kullanılan 
metodolojiye ise aşağıda yer verilmiştir.  
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4.1. Bayesçi Yaklaşım 

Klasik istatiksel yöntemler literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
metotlar, bilinmeyen parametreleri sabit kabul ederler ve nispi frekanslar 
aracılığıyla bu parametrelere ilişkin olasılıkları belirlerler. Bu varsayımlardan 
yola çıkılarak, parametreler sabit olduğundan parametrelerle ilgili çıkarım 
yapılamamaktadır. Bir olayın doğruluğuna inanılma derecesini ifade eden 
inanç derecesi olarak olasılığı ve tesadüfi değişkenler olarak deneme 
parametresini kabul eden Bayesçi metotlar, alternatif bir yaklaşım özelliği taşır. 
Bayesçi yaklaşım, örneklem bilgisi ile öznel bilgileri bir araya getirerek, 
çıkarsama ve karar verme yöntemlerine farklı bir bakış açısı kazandıran 
istatistiksel tahmin yöntemidir. Klasik istatistikçiler, önsel dağılımda analize 
dâhil edilen ön bilgileri kabul etmemektedirler. Fakat buna rağmen, klasik 
istatistikçi olan Freedman (1986), verilerden çıkarsama yapılacağı zaman en 
tutucu klasik istatistikçilerin dahi, bazı varsayım ve ön bilgilerden yararlanmak 
zorunda kalacağını belirtmiştir. 

Bayesçi tahmin yöntemi, kalibrasyon ve maksimum olabilirlik yönteminin 
karışımıdır ve olasılık kuramı içine dâhil edilmektedir. Bu yaklaşım, rastgele 
değişken için olasılık dağılımı içinde koşullu olasılıklar ve marjinal olasılıklar 
arasındaki ilişkiyi vermektedir. Bu hali ile Bayes teoremi, bütün istatistikçiler 
için kabul edilebilir durumda olan ilişkiyi ifade etmektedir. Teorem, bir olayın 
gerçekleşme olasılığının, olaya ilişkin ek bilgi sağlanması durumunda nasıl 
değişeceğini göstermektedir. Bayesçi tahmin yöntemi ayrıca, parametre 
tahmini ile model karşılaştırma yapılabilmesi avantajını da sunmaktadır. 
Yöntemde bir model, önseller ve olabilirlik fonksiyonu ile belirlenmektedir. 
Olabilirlik fonksiyonu veri oluşturma sürecini sunmaktadır. Olabilirlik 
fonksiyonu ile yorumlanan model parametreleri sabit tutulmakta ve 
gözlemlenen veriler olabilirlik fonksiyonundan belirli bir kesit sunmaktadır 
(Schmidt ve Wieland, 2013: 1473). 

Bayesçi yaklaşımda, olasılık yoğunluk fonksiyonu ile tanımlı istatistiksel 

bir model kullanarak  verisine ait  parametresinin tahmini 

yapılmak istenmektedir4. Bayesçi yaklaşıma göre, dağılım ve olasılık hakkındaki 
bilgiler yetersiz olduğunda,  tam olarak belirlenemeyecektir. Genel olarak  

                                                             
4Bayes teoreminde yer alan elemanlar özetlenirse, veri(y), yapısal parametre ( ), önsel bilgi (p( ))’dir.  
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hakkındaki belirsizliği en kapsamlı açıklayacak dağılım, sıfır ortalamalı ve bir 
varyanslı normal dağılımdır. Bu yaklaşımda için, π  ile gösterilen bir olasılık 

dağılımı formüle edilir. Bu dağılım, önsel dağılım veya sadece sonsal olarak 
isimlendirilir. Önsel dağılım, veri bilinmeden önceki parametre hakkındaki 
bilgileri verir. Gözlemlenmiş  veri seti için ’nin dağılımını tanımlayan bir 

 olabilirlik fonksiyonu belirlenir. Önsel ve olabilirlik güncellenir ve  

sonsal dağılımı hesaplanır. hakkındaki bütün istatistiksel çıkarımlar sonsal 

dağılımdan elde edilir. Bahsedilen durumlar aşağıda gösterildiği gibi formüle 
edilmektedir: 

 (2) 

Yukarıda yer alan (2) numaralı eşitlikte,  sonsal dağılımın 

normalleştirme sabiti ve , ’nin marjinal dağılımıdır. ’nın olabilirlik 

fonksiyonu ’nın herhangi bir orantılı fonksiyonu ’dir. Basit 

bir şekilde ifade edilirse, Bayesçi yaklaşım, mevcut bilginin yeni bilgi ile nasıl 
güncelleneceğini ifade etmektedir (Cengiz ve diğ., 2012: 15-16). 

Bayesçi tahmin yöntemi DSGD modelleri, Vektör Otoregresif (VAR) modelleri 
ve doğrusal rasyonel bekleyiş modellerinin ekonometrik analizinde karşılaşılan 
sorunlara bir nebze çözüm sağlayabilmiştir. Çünkü bu modellerin çözümünde 
yanlış tanımlama ve yanlış belirleme problemleri ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca 
modellerin mikro temellere dayanması, veri setindeki kısıtlı bilgiden dolayı, 
teorilerle tutarsız tahminler yapılmasına sebep olabilmektedir. Ancak; Bayesçi 
tahmin yönteminin modele önsel bilgi verilebilme özelliğine sahip olmasından 
dolayı, bu sorunlar bertaraf edilebilmektedir (Kadıoğlu, 2006: 41). 

Bayes yaklaşımı, dışa açık ekonomi literatüründe Yeni Keynesyen model 
uygulamaları için para politikası analizlerinde popüler olarak kullanılmaktadır. 
Bayesçi tahmin yöntemi, birtakım avantajlar sağlamaktadır. Yöntemin ilk 
avantajı, tahmin sürecine ek bilgi dâhil edilmesini sağlayan önsel dağılımları 
kullanmasıdır. Bir diğer avantajı ise, Bayes yaklaşımın sistem bazlı olmasıdır. 
Böylelikle genel denge modellerinin avantajlarından yararlanılmış 
olunmaktadır. Üçüncü avantajı ise bu yaklaşımın, Genelleştirilmiş Momentler 
Metodu (GMM) ve maksimum olabilirlik yöntemine göre kullanılan veri 
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aralığının kısa olduğu çalışmalarda daha iyi sonuçlar vermesidir (Çebi, 2012: 
1261; Rabanal ve Rubio-Ramirez, 2001: 2). 

Bayes yaklaşımı, mikro ve makro düzeyde yapılan çalışmalara önsel bilgi 
katılmasını kolaylaştırmaktadır ve bu önsel dağılımlar analizlerde kullanılan 
verilere önceden belirlenmiş mevcut bilgileri tanımlamaktadır. Böylece Bayes 
yaklaşımı aracılığıyla, gözlenen veriler ile parametrelerin önsel ve sonsal 
dağılımları güncellenmektedir. 

Bir parametrenin önsel dağılımı, veriyi analiz etmeden önce parametre 
hakkında net olmayan bilgileri içeren olasılık dağılımlarıdır. Önsel dağılım ve 
olabilirlik fonksiyonunun çarpımı parametrenin sonsal dağılımını verir. Sonsal 
dağılımlar ile tüm çıkarımlar yapılabilir. Önsel dağılım kullanmadan modelleme 
ve Bayesçi çıkarım yapılamamaktadır. Bayesçi olasılık, tesadüfi bir olaya ait 
inanç derecesinin ölçüsüdür. İfade edilen tanımda, bu olasılık oldukça 
bilgilendiricidir (subjektiftir). 

Tüm önseller subjektif ve objektif (bilgilendirmeyen) önsel olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Sonsal dağılım, üzerinde minimum etkiye sahip olan objektif 
önsel veya düz önseller olarak isimlendirilir. Düz önseller daha objektif 
göründüklerinden ötürü birçok istatistikçi tarafından yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Fakat, parametre ile ilgili toplam belirsizliğin objektif önsele 
verilmesi her zaman doğru değildir. Bazı durumlarda, objektif önseller yanlış 
sonsallar oluşturabilir (Kass ve Wasserman, 1996: 1359). 

4.2. Markov Zinciri Monte Carlo Yöntemi 

Son yirmi yılda, bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile Markov Zinciri Monte 
Carlo (MCMC) yöntemi gibi stokastiksimilasyon tekniklerinin geliştirilmesi, 
Bayes yaklaşıma dayalı uygulamalarda büyük mesafeler kat edilmesini 
sağlamıştır. MCMC metodu, sonsal dağılımlardan örnekleme yapmak ve sonsal 
momentleri hesaplamak için kullanılan simülasyon yöntemidir. Bu yöntem 
sonlu sayıda gözlem değerleri ile sonsuz sayıda veri elde etmeyi sağlayan hedef 
dağılımdan örneklem oluşturur. Her örnek bir önceki örneğe bağlı olduğundan, 
Markov zincir notasyonu mevcuttur. Geçmişe ilişkin verilerin olmadığı hedef 
dağılıma, tesadüfi yaklaşan Markov zinciri, örneklem uygulamasıdır. 
Matematikte, Markov Zinciri (AndreyMarkov’un ismine atfen) Markov özelliği 
taşıyan stokastik süreçtir. Markov zinciri, bir önceki  tesadüfi değişkenine 
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bağlı olarak  tesadüfi değişkenlerin meydana getirdiği ,…..şeklinde 

dizilir. (Cengiz vd., 2012: 17). 
Markov özelliği, mevcut durum verildiğinde, gelecek durumların geçmiş 
durumlardan bağımsızlığı anlamını taşımaktadır. Şöyle ki mevcut durumun 
tarifi, ilgili sürecin gelecekteki evrimini değiştirebilecek tüm bilgiyi 
kapsamaktadır. Gelecek durumlara belirli bir şekille değil, olasılıksal bir süreçle 
ulaşılabilmektedir. Her bir dönemde belirli bir olasılık dağılımına kendi 
durumundan farklı bir duruma erişebilir veya eski durumunda kalabilir. 
Durumda meydana gelen değişiklikler geçiş, meydana gelen durum 
değişmeleriyle ilgili ihtimaller de geçiş ihtimalleri şeklinde isimlendirilmektedir 
(Bari, 2013: 136). 

Olabilirlik fonksiyonun değer tahmininin yapılmasının ardından, 
maksimizasyon veya tanımlama yardımıyla olabilirlik fonksiyonunun 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumun tespiti için de sonsal dağılımın 
bulunması gerekmektedir. Uygulamalarda, sonsal dağılımın kolay çözülebilir bir 
yapıya sahip olmadığı görülmektedir. Örnek olarak, model parametresi ’nın 

nokta tahmini için bir aday sonsal dağılım ortalaması aşağıda verilen biçimde 
olmaktadır: 

 (3) 

Yukarıda yer alan eşitlik (3)’teki integrali elde etmek için MCMC gibi sayısal 
yöntemler kullanılmaktadır ve buradaki amaç, sonsal ’e sahip bir 

Markov zinciri meydana getirmektir. 

4.3. Metropolis-Hastings Algoritması 

Metropolis-Hasting algoritması, sonsal dağılımlardan rassal çekimler 
yapılmasını sağlamaktadır. Bu algoritmada bütün çekimler eşit olarak 
ağırlıklandırılır, nitekim her çekim otomatik olarak kabul edilmez. Yapılan 
rassal çekimlerinin kabul veya reddine bu algoritma karar verir. Eğer yeni 
örnek kabul edilirse, algoritma yeni örnekle başlar ve kendi kendini tekrarlar. 
Eğer yeni örnek reddedilirse, algoritma şimdiki noktada yer alır ve tekrara bu 
noktadan başlar. Yeterli oluncaya kadar algoritma kendini yeniler. Kullanıcı, 
uygulamada yeterli iterasyon sayısı gerçekleşmesinden sonra, örneklemi 
durdurabilmekte ve toplam örnek sayısına karar verebilmektedir (Aşık, 2013: 
3). 



 

142 
 

Örnek olarak verilirse,  olasılık fonksiyonuna sahip tek değişkenli bir 

dağılımdan çekim yapılmak istensin. ’den elde edilen t.nci örnek olsun. 

Metropolis-Hastings algoritması kullanmak için başlangıç değeri  olarak 

kabul edilmekte, simetrik bir  hedef yoğunluk fonksiyonuna ihtiyaç 

olmaktadır. (t+1). iterasyonda  parametre değeri için ’dan örnek 

üretmeyi ve yeni örneğin kabul veya reddedilmesine karar vermeyi sağlayan 
algoritmadır. Şayet yeni örnek kabul edilirse, algoritma yeni örnekle başlayarak 
kendini tekrarlama işlemine başlamaktadır. Aksi durum olan örneğin 
reddedilmesi durumunda, algoritma bulunduğu noktadadır ve algoritma yeni 
örnekle başlangıç yaparak kendi kendini tekrarlamaktadır.  simetrik 

ve kolay bir dağılım iken, ’den  elde etme ihtimali ’den geriye 

doğru  elde etmenin olabilirliği ile aynı anlamda olan 

 olmak zorundadır (Cengiz vd., 2012: 18). 

5. BULGULAR 

YKME model uygulamaları DSGD modelleri kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. Kydland ve Prescott (1996), dinamik stokastik süreci 
ayrıntılı olarak sistematize olmuş hale getirmişlerdir. Yazarlara göre, ilk olarak 
araştırmanın amacına uygun bir model oluşturulmakta ve oluşturulan model 
tahmin edilmiş yapısal parametreler kullanılarak kalibre edilmektedir. Kalibre 
edilmiş modellerden simülasyonlar sonucu yeni zaman serileri elde edilmekte 
ve bu elde edilen zaman serileri gerçek ekonomide gözlemlenebilen zaman 
serileri ile karşılaştırılarak alternatif politika araçları üretilmektedir. Dolayısıyla 
bu çalışmada da ilk olarak parametre tahminleri Bayesçi yöntem ışığında 
yapılacaktır. 

Bayesçi tahmin yöntemi önsel dağılımların belirlenmesi ile başlamaktadır. 
Parametrelerin önsel dağılımları tanımlanırken, DSGD modelleri için Bayesçi 
tahmin literatüründe kullanılan ortak yöntem olarak tercih edilmiştir. Bu 
yöntemde [0,1) aralığında değer aldığı düşünülen parametrelerin beta dağılımı, 
pozitif ancak 1’in üzerinde de değer alma olasılığı bulunan parametrelerin 
gamma dağılımı, pozitif ya da negatif değer ama olasılığı olan (Sınırlı olmayan) 
parametrelerin normal dağılım, işaretle sınırlandırılmış parametrelerin ise ters-
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gamma (Inverse-Gamma) dağılımı izleyeceği varsayılmıştır (Öğünç ve 
Sarıkaya, 2011: 19; Kazar, 2012: 98). Liner DSGD modelinin tahmininde 
Dynare-Matlab programı kullanılmış ve önsel dağılımların ortalamaları ve 
standart hataları belirlenirken ulusal ve uluslararası literatür incelenmiştir. 

İnceleme kapsamında yer alan teknoloji şoklarını hesaplamada baz alınan 
Smets ve Wouters (2007)5 tarafından önerilen DSGD model kullanılmıştır. 
Modeldeki matematiksel denklemler iktisadi şokların hesaplanmasına ışık 
tutmaktadır. Çünkü YKDSGD modellerinde yer alan iktisadi şoklar, 
gözlemlenememekte; ancak bir makroekonomik model ile tahmin 
edilebilmektedir. 

Araştırmanın gerçekleştirilmesi için oluşturulacak DSGD modeli için beş 
parametre kalibre edilmiştir. Kalibre edilen parametreler, Aşık (2013) ve Smets 
ve Wouters (2007)takip edilerek belirlenmiştir. Aşık’ın (2013) çalışmasında ve 
ulusal literatürde yer almayan diğer parametreler Smets ve Wouters’ın (2007) 
çalışmasından alınmıştır. Bu doğrultuda Aşık (2013) takip edilerek yıpranma 
oranı 0,025 şeklinde belirlenmiştir. Hükümet harcamaları ve net ihracat/GSYİH 
rasyosu 0,18 olarak belirlenmiştir. Diğer üç parametreden biri olan emek 
piyasası durağan durum mark-up’ı 1,5 değeri ile araştırmaya alınmış; nitekim 
emek ve mal piyasaları toplulaştırma (endeksleme) parametrelerinin her 
ikisinin de değeri 0,10 olarak kabul edilmiştir. 

Calvo parametrelerinin (Ücret ve fiyat yapışkanlığı için parametreler) Alp ve 
Elekdağ (2011) ile uyumlu olarak, yılda iki kez fiyat uyarlaması olacağını ifade 
edecek şekilde önsel ortalaması 0,5 ve standart sapması 0,10 olarak 
belirlenmiştir. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde fiyat ve ücret değişimi, gelişmiş 
ülkelere nazaran daha sıklıkla yapılmaktadır. Bu durumun sebebi yüksek ve 
kronik enflasyon olabilmektedir. Tüketim alışkanlıklarının derecesi parametresi 
önsel ortalaması, Alp ve Elekdağ (2011) ve Bari (2013) tarafından değeri 0,7 
ve standart sapması 0,20 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ise, tüketim 
alışkanlık derecesi parametresinin önsel ortalaması 0,7 ve standart sapması 
0,10 olarak varsayılmıştır. Diğer taraftan emek arzı elastikiyeti Merola’nın 
(2014) çalışmasında belirttiği gibi önsel ortalaması 2 ve standart sapması 0,75 
olarak alınmıştır. Dönemlerarası ikame elastikiyeti parametresinin ise, yine 
Smets ve Wouters (2007) ile uyumlu olarak, önsel ortalaması 1,5 ve standart 

                                                             
5 Detaylı ilgi için bknz, Smets, Frank ve RafaelWouters (2007), “ShocksandFrictions in US Business 

Cycles A BayesianDSGE Approach”,WorkingPaper Series, Series No: 722. 
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sapması 0,375 olarak kabul edilmiştir. Merola (2014) ile benzer şekilde, yatırım 
için uyarlama maliyeti önsel ortalaması 4 ve standart sapması 1,55 olarak 
varsayılmıştır. Enflasyon ve çıktı açığı tepkisi için Taylor Kuralı parametreleri 
Çebi (2012) tarafından sırasıyla önsel ortalaması 1,5 ve 0,4; standart sapması 
0,5 ve 0,20 olarak belirlenmiştir. Yüksel (2013) ise, enflasyon ve çıktı açığının 
para politikası değişimine tepki parametrelerinin önsel ortalamalarını sırasıyla 
1,40 ve 0,125 ve standart sapmaların her ikisini de 0,05 olarak varsaymıştır. 
Bu çalışmada, Bari (2013) ile paralel bir şekilde enflasyon ve çıktı açığı tepki 
parametreleri 1,5 ve 0,125 önsel ortalama ve 0,25 ve 0,05 standart sapma ile 
araştırma kapsamına alınmıştır. Bu şekilde faiz oranının çıktı açığı üzerindeki 
geribildirim değerinin 0,125 olarak alınmasıyla, Çebi (2012)’nin çalışmasında 
belirtiği gibi, faiz oranı değişikliğinin çıktı açığı üzerindeki etkisi hafifletilmeye 
çalışılmıştır. 

Faiz oranlarında meydana gelen değişime karşı, kısa dönemde çıktı açığının 
tepki parametresi Yüksel (2013) ile uyumlu olarak önsel ortalaması 0,125 ve 
standart sapması 0,05 olarak alınmıştır. Merola (2014) incelenerek, politika faiz 
oranı parametresi için 0,75 önsel ortalama ve 0,10 standart sapma değerleri 
kullanılmıştır. Gali, Smets ve Wouters (2012) ile benzer bir şekilde, trend 
büyüme oranı parametresinin önsel ortalaması 0,4 ve standart sapması 0,10 
şeklinde varsayılmıştır. Yine durağan durum enflasyon oranı ve iskonto oranı 
sırasıyla Gali, Smets ve Wouters (2012) temel alınarak önsel ortalamaları 0,62 
ve 0,25 ve standart sapmaları her ikisinin de 0,10 olarak belirlenmiştir. 

Yüksel (2013), çalışmasında, emek ve mal piyasalarında fiyatlama davranışı 
için geçmişe yönelik endeksleme parametrelerinin her ikisinin de önsel 
ortalamasını 0,5 ve standart sapmasını 0,10 şeklinde almıştır. Bu araştırmada 
ise Yüksel (2013) ile uyumlu bir şekilde, belirtilen parametrelerin önsel 
ortalamaları 0,5 ve standart sapmaları 0,15 olarak kabul edilmiştir. Merola 
(2014) takip edilerek, kapasite kullanım elastikiyeti 0,5 önsel ortalama ve 0,15 
standart hata ile modele dâhil edilmiş ve üretimde sabit maliyetlerin payı 1,25 
önsel ortalama ile araştırma kapsamına alınmış; ilgili parametrenin standart 
sapması 0,125 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, sermayenin gelirden aldığı 
pay ve durağan durum işgücü büyüme oranı parametreleri Merola’nın (2014) 
çalışmasında kullandığı gibi sırasıyla 0,30 ve 0 önsel ortalama, 0,05 ve 2 
standart sapma ile araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Dışsal harcamaların 
verimliliğe tepki parametresi ise, önsel ortalaması 0,5 ve standart sapması 0,25 
olarak Gali, Smets ve Wouters’dan (2012) alınmıştır. Ters-gamma dağılımı 
izleyeceği varsayılan iktisadi şokların önsel ortalamaları 0,10 ve serbestlik 
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derecesi üç olarak varsayılmıştır; nitekim serbestlik derecesinin üç olması 
parametrelerle ilgili önsel kısıtlamaların az olduğunu ifade etmektedir. Kalıcı 
şokların AR(1) parametrelerinin beta dağılımı izleyerek 0,5 önsel ortalamaya ve 
0,20 standart sapmaya sahip olduğu varsayılmıştır. Benzer şekilde ücret ve 
fiyat mark-upları için MA parametrelerinin beta dağılımı izlediği ve 0,5 önsel 
ortalamaya ve 0,20 standart sapmaya sahip olduğu kabul edilmiştir. Tablo 
1’deher bir parametrenin önsel dağılımları özetlenmiş şekilde tablolaştırılmıştır. 
Tablo 1. Önsel Dağılımlar 

ÖnselDağılım 
Parametre Önsel 

Dağılım 
Önsel 

Ortalama 
Önsel 

Standart Sapma 
Fiyat Yapışkanlığı Beta 0,50 0,10 
Ücret Yapışkanlığı Beta 0,50 0,10 
Tüketim Alışkanlık Derecesi Beta 0,70 0,10 
Emek Arzı Elastikiyeti Normal 2 0,75 
Dönemler arası İkame Elastikiyeti Normal 1,5 0,375 
Yatırım İçin Uyarlama Maliyeti Normal 4 1,5 
Enflasyon Tepkisi İçin Taylor Kuralı Normal 1,5 0,25 
Çıktı Açığı Tepkisi İçin Taylor Kuralı (UzunDönem) Normal 0,125 0,05 
Çıktı Açığı Tepkisi İçin Taylor Kuralı (KısaDönem) Normal 0,125 0,05 
Politika Faiz Oranı Parametresi Beta 0,75 0,10 
Trend BüyümeOranı Normal 0,40 0,10 
Durağan Durum Enflasyon Oranı Gamma 0,62 0,10 
Durağan Durum İskontoOranı Gamma 0,25 0,10 
Emek Piyasası Geçmişe Dönük Endeksleme Beta 0,50 0,15 
Mal Piyasası Geçmişe Dönük Endeksleme Beta 0,50 0,15 
Kapasite Kullanım Elastikiyeti Beta 0,50 0,15 
Üretimde Sabit Maliyetlerin Payı Normal 1,25 0,125 
Durağan Durum İş Gücü Büyüme Oranı Normal 0 2 
Dışsal Harcamaların Verimliliğe Tepkisi Normal 0,50 0,25 
Sermayenin Gelirden Aldığı Pay Normal 0,30 0,05 
Verimlilik Şokunun Standart Sapması Ters-Gamma 0,10 2 
Risk Primi ŞokununStandart Sapması Ters-Gamma 0,10 2 
Dışsal Harcamalar Şokunun Standart Sapması Ters-Gamma 0,10 2 
Yatırım-Teknoloji Şokunun Standart Sapması Ters-Gamma 0,10 2 
Para Politikası Şokunun Standart Sapması Ters-Gamma 0,10 2 
Fiyat Mark-up Şokunun Standart Sapması Ters-Gamma 0,10 2 
Ücret Mark-up Şokunun Standart Sapması Ters-Gamma 0,10 2 
Verimlilik Şokunun AR Parametresi Beta 0,50 0,20 
Risk Primi Şokunun AR Parametresi Beta 0,50 0,20 
Dışsal Harcamalar Şokunun AR Parametresi Beta 0,50 0,20 
Yatırım-Teknoloji Şokunun AR Parametresi Beta 0,50 0,20 
Para Politikası Şokunun AR Parametresi Beta 0,50 0,20 
Fiyat Mark-up Şokunun AR Parametresi Beta 0,50 0,20 
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Ücret Mark-up Şokunun AR Parametresi Beta 0,50 0,20 
Fiyat Mark-up Şokunun MA Parametresi Beta 0,50 0,20 
Ücret Mark-up Şokunun MA Parametresi Beta 0,50 0,20 

Sonsal dağılımların hesaplanmasında Metropolis-Hastings algoritması 
kullanılmıştır. Metropolis-Hasting algoritması kapsamında, iki zincir ile 350.000 
çekim yapılmıştır. Zincir başına ortalama kabul oranı yaklaşık %30’dur ve 
başlangıç koşullarından bağımsızlık sağlamak için çekimlerin %50’si yakılmıştır. 
Sonsal ortalamaların belirlenmesinde güven aralığı %90 olarak varsayılmıştır. 
Tablo 2 parametrelerin sonsal dağılımlarını vermektedir.  
Tablo 2. Sonsal Dağılımlar 

Sonsal Dağılımlar 
Parametre Sonsal 

Ortalama 
%10 %90 

Fiyat Yapışkanlığı 0,6528 0,5489 0,7359 
Ücret Yapışkanlığı 0,7070 0,6764 0,7360 
Tüketim Alışkanlık Derecesi 0,3804 0,3509 0,4120 
Emek Arzı Elastikiyeti 2,0632 1,9990 2,1222 
Dönemler arası İkame Elastikiyeti 2,7132 2,5783 2,7994 
Yatırım İçin Uyarlama Maliyeti 4,0256 3,9404 4,1208 
EnflasyonTepkisiİçin Taylor Kuralı 1,5535 1,4782 1,6317 
ÇıktıAçığıTepkisiİçin Taylor Kuralı (UzunDönem) 0,0482 0,0337 0,0625 
ÇıktıAçığıTepkisiİçin Taylor Kuralı (KısaDönem) 0,2356 0,2088 0,2617 
PolitikaFaizOranı 0,9734 0,9713 0,9750 
Trend BüyümeOranı 0,4999 0,4342 0,5622 
Durağan Durum EnflasyonOranı 0,7035 0,5952 0,7978 
Durağan Durum İskontoOranı 0,1238 0,0644 0,2109 
Emek Piyasası Geçmişe Dönük Endeksleme 0,5550 0,4796 0,6444 
Mal Piyasası Geçmişe Dönük Endeksleme 0,8975 0,8287 0,9626 
Kapasite Kullanım Elastikiyeti 0,7716 0,6335 0,8941 
Üretimde Sabit Maliyetlerin Payı 2,0430 2,0402 2,0452 
Durağan Durum İş Gücü Büyüme Oranı 1,7163 1,5594 1,8719 
Dışsal Harcamaların Verimliliğe Tepkisi 0,3071 0,2798 0,3385 
Sermayenin Gelirden Aldığı Pay 0,1187 0,0854 0,15 
Verimlilik Şokunun Standart Sapması 2,9971 2,9933 3 
Risk Primi Şokunun Standart Sapması 2,4509 2,3652 2,5241 
Dışsal Harcamalar Şokunun Standart Sapması 2,9552 2,9235 2,9869 
Yatırım-Teknoloji Şokunun Standart Sapması 2,9918 2,9807 3 
Para PolitikasıŞokunun Standart Sapması 2,9732 2,9417 3 
Fiyat Mark-up Şokunun Standart Sapması 2,3641 2,3124 2,4179 
Ücret Mark-up Şokunun Standart Sapması 2,6577 2,5597 2,7512 
VerimlilikŞokunun AR Parametresi 0,9929 0,9905 0,9954 
Risk PrimiŞokunun AR Parametresi 0,4148 0,3469 0,4883 
DışsalHarcamalarŞokunun AR Parametresi 0,93501 0,9039 0,9634 
Yatırım-TeknolojiŞokunun AR Parametresi 0,7194 0,6695 0,7701 
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Para PolitikasıŞokunun AR Parametresi 0,1746 0,1033 0,2454 
Fiyat Mark-up Şokunun AR Parametresi 0,4336 0,2884 0,5834 
Ücret Mark-up Şokunun AR Parametresi 0,6420 0,6174 0,6682 
Fiyat Mark-up Şokunun MA Parametresi 0,4586 0,3334 0,5681 
Ücret Mark-up Şokunun MA Parametresi 0,2079 0,1648 0,2536 

Tablo 2’de model kapsamında yer alan parametrelerin sonsal dağılımlarının 
güven aralığının sıfırdan farklı değerler alması veya güven aralığının iki pozitif 
veya iki negatif sayı arasında değer alması parametre değerlerinin istatistiksel 
anlamlılığına işaret etmektedir. Ayrıca, tahmin edilen sonsal dağılımların önsel 
dağılımlardan farklılaşması, verilerin parametre tahminlerine önemli bilgi 
sağladığını göstermektedir6. Fakat parametrelere ilişkin önsel ve sonsal 
dağılımlar arasındaki aşırı farklar ise, ilgili parametreyi açıklamada verinin 
yeterli bilgi içermemesi şeklinde değerlendirilmektedir. Nitekim bu durum, şok 
parametrelerini kapsamamaktadır (Bari, 2013: 147). 
İnceleme dönemleri için hesaplanan teknoloji şokunun seyri, EK 2’de yer 
almaktadır. EK 3’te ise, analiz dönemi için MCMC diagnostik sonuçları 
verilmiştir. EK3’te yer alan grafiklere göre, birbirine yakınsayan ve durağan 
hale gelen kırmızı ve mavi çizgiler parametrenin tahmininin doğruluğuna işaret 
etmektedir. Bu araştırmada amaç, YKDSGD modelinden elde edilen teknoloji 
şokları ve hisse senedi piyasası ilişkisini ölçmek olduğu için, YKME modelinin 
uygulaması neticesinde ortaya çıkan bulgulara ilişkin iktisadi yorumlara yer 
verilmemiştir. 

Teknoloji şokları ve hisse senedi getirileri ilişkisinin tahmininde teknoloji 
şoklarının hesaplanmasının ardından doğru model seçimi yapmak için 
incelemede yer alan değişkenlere ilişkin durağanlık analizi gerçekleştirilmiştir. 
Bu sebeple çalışmada ilk olarak ADF durağanlık testi yürütülmüş ve test 
sonuçları Tablo 3’te raporlanmıştır. Tablo 3’te yer alan harf sembollerinde TS, 
teknoloji şoklarını; G ise, BIST 100 endeksi getirisini ifade etmektedir.  
Tablo 3. ADF Birim Kök Testi Sonucu 

Seviye Değerleri Değişkenler 
Sabitli Sabitli/Trendli 

G -8,59(0)(a) -8,87(0)(a) 

TS  -7,9(0)(a) -7,37(0)(a) 

*(a) ifadesi, %1 anlamlılık düzeyinde, değişkenlerin 
durağan olduklarını göstermektedir. 

                                                             
6 Sonsal ve önsel dağılımlar, modelde bazı parametreler için birbirlerine yakın değerler almıştır. DSGD 

modellerinde, bu tarz sonuçlar elde edilmesi muhtemeldir ve literatürde mevcuttur (Fragetta ve 
Kirsanova, 2010: 869).  
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Tablo 3’te yer alan ADF birim kök testi sonucuna göre, G ve TS 
değişkenlerinin seviye değerleri olan I(0)’da durağan oldukları tespit edilmiştir. 
Uygulama kapsamında yer alan değişkenlerin durağanlık özellikleri 
incelendikten sonra değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü veren Granger 
nedensellik analizi sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır.  
Tablo 4. Granger Nedensellik Analizi 

İlişkinin Yönü  F-İstatistik  Olasılık 
TS→G 6,74 0,00 
G→TS 0,77 0,51 

*Uygun gecikme uzunluğu 3 olup, AIC ve SIC esas alınarak elde edilmiştir. 

Tablo 4’te yer alan Granger nedensellik analizi sonuçlarına bakıldığında, G ve 
TS değişkenleri arasında TS değişkeninden G değişkenine olmak üzere tek 
taraflı nedensellik olduğu görülmektedir. Tablo 4’ten elde edilen sonuçlara 
göre, teorik beklentilerle uyumlu olarak G değişkeni TS değişkeninin etkisi 
altındadır. Bu durumda, pozitif veya negatif teknoloji şokları karşısında hisse 
senedi getirilerinin değişime maruz kalabileceği söylenebilir.  

SONUÇ 

Yatırım fırsatlarındaki değişimin unsurlarından biri olan teknoloji şokları, 
sermaye piyasaları için sistematik risk faktörü olarak alternatif varlık fiyatlama 
modelleri açısından değerlendirilmektedir. Alternatif varlık fiyatlama 
modellerinde teknoloji şoklarının sistematik risk faktörü olarak 
değerlendirilmesinde esas olan, pozitif ve negatif teknoloji şoklarının yatırım 
fırsatlarındaki değişimle gelen risk priminde harekete sebep olmasıdır.  

Bu çalışmanın amacı, gözlemlenemeyen, ancak bir makroekonomik model ile 
tahmin edilebilen teknoloji şokları ve hisse senedi piyasası ilişkisini tespit 
etmektir. Bu amaçla ilk olarak YKDSGD modeli uygulaması yapılarak teknoloji 
yenilikleri/şokları tahmin edilmiş ve ardından hisse senedi piyasası ile ilişkisi 
Granger nedensellik analizi ile araştırılmıştır.  

Granger nedensellik analizi, teknoloji şoklarından BIST 100 endeks getirisi 
değişkenine doğru tek taraflı nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Bu 
sonuç, BIST 100 endeks getirisinin teknoloji şoklarından etkilendiğine işaret 
etmektedir. Yeni teknolojiler firmaların yatırım mallarına olan talebini 
artırabilmektedir. Bu şekilde teknolojik değişimle firmalar verimliliği artıran-
özellikle pozitif teknoloji şokları ile- firmalar, kazancını ve değerini 
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artırabilmekte, sermaye maliyetini düşürebilmektedir. Ancak, negatif teknoloji 
şokları ise (teknolojik değişimin azalış eğilimli olması) ise, firma değerini azaltıcı 
etki gösterip, yatırım fırsatlarındaki değişimi yakalayamayan firmalar için ise 
daha belirgin bir şekilde, firma değerini düşürebilen sistematik risk unsuru 
olabilmektedir. Bu durumlar ise, teknoloji şoklarından hisse senedi piyasasına 
doğru olan nedensellik ilişkisini destekler özellik taşımaktadır. Ayrıca, uygulama 
kapsamında elde edilen bulgular, Davis ve Madsen’in (2008) OECD ülkeleri 
için gerçekleştirdikleri çalışma bulguları ile paralellik arz etmektedir.  
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EKLER 

EK 1: Makro Değişkenlere Ait Adf Birim Kök Testi Sonuçları 
Seviye 

Değerleri 
1. Fark 

Değerleri 
%1 

Kritik 
Değer 

Değişkenler 

Sabitli Sabitli/ 
Trendli 

Sabitli Sabitli/ 
Trendli 

 

GSYİH -1,74(4) -1,74(4) -8,97(3)(a) -8,67(3)(a) -4,09 
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Özel Kesim 
Nihai 
Tüketim 
Harcamaları 

-1,73(4) -1,69(4) -9,16(3)(a) -8,87(3)(a) -4,09 

Özel Kesim 
Sabit 
Yatırım 
Harcamaları 

-1,35(0) -3,52(4) -7,31(1)(a) -7,35(3)(a) -4,09 

İmalat 
Sanayide 
Brüt 
Ücret-Maaş 
Endeksi 

-2,85(0)(c) -2,82(0) -9,16(0)(a) -9,14(0)(a) -4,09 

İmalat 
Sanayide 
Çalışılan 
Saat 
Endeksi 

-1,32(0) -2,49(0) -9,19(0)(a) -9,15(0)(a) -4,09 

Faiz Oranı -1,74(0) -2,91(0) -10,38(0)(a) -10,35(0)(a) -4,09 
Enflasyon -3,33(0)(b) -4,57(0)(a) - - -4,09 

*(a), (b)ve (c) ifadeleri, değişkenlerin %1, %5ve %10 anlamlılık seviyelerinde durağan 
olduklarını ve parantez içindeki rakamlar ADF birim kök testi için Schwarz Bilgi Kriterine 
göre seçilen gecikme uzunluklarını ifade etmektedir. 

EK 2: Düzeltilmiş Teknoloji Şokunun Seyri 
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EK 3: Mcmc Diagnostik Sonuçlar 
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İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ  
HİSSE SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Müslüm POLAT 

Ahmet USLU** 

Öz 

Hisse senetlerinin en önemli özelliklerinde biri yatırımcılarına sermaye kazancı 
sağlamasıdır. Dolayısıyla firmaların hisse senetlerinin getiri seviyelerinin yüksekliği 
bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırım kararlarını ve hisse senedi fiyatını 
etkileyen önemli bir faktör olduğu söylenebilmektedir. Bu çalışmada, BIST’e işlem 
gören Otel ve Lokanta işletmelerinin finansal performansının hisse senedi fiyatı 
üzerindeki etkisi güncel bir panel veri analiz yöntemi olan CCE ile araştırılmıştır. Bu 
işletmelerin Ocak 2011-Eylül 2016 dönemlerine ait üçer aylık verilerin kullanıldığı 
analizler neticesinde CCE tahmincisi ile elde edilen sonuçlara göre analize tabi 
tuttuğumuz oranların PDile anlamlı bir ilişkilerinin olmadığı anlaşılmaktadır. 
Korelasyon katsayıları incelendiğinde, İşletmelerin PD ile AB, ADH, BORAK 
arasında negatif yönlü bir ilişki geri kalan değişkenler SB, CO, AK, NK, OK ile 
pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Delta Title ve Delta Titleadj testlerinden 
elde edilen sonuçlara göre modelin %1 önem seviyesinde heterojen olduğuna 
karar verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi, Finansal Performans, Piyasa Değeri. 

THE EFFECT OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF THE 
ENTERPRISES ON THE SHARE CURRENT PRICE 

Abstract 

One of the most important features of stocks is that they make capital gains to 
investors. Therefore, it can be argued that the high level of return of stocks of firms 
is an important factor affecting the investment decisions of individual and 
institutional investors and the price of stocks. In this study, the effect of the 
financial performance of hotels and restaurants traded on BIST on stock price was 
investigated by CCE, an up-to-date panel data analysis method. On the basis of 
the analysis of the quarterly data for the January 2011-September 2016 of these 
enterprisesAccording to the results obtained with the CCE estimator, it is 
understood that the ratios we have analyzed do not have a meaningful relation 
with PD (Market Value). When the correlation coefficients are examined, it is 
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understood that there is a negative relationship between the PD (Market Value) of 
the enterprises with the AB, ADH, BORAK and the remaining variables seem to be 
positively correlated with SB, CO, EC, NK, OK. According to the results obtained 
from Delta Title and Delta Titleadj tests, it was decided that the model was 
heterogeneous at 1% significance level. 

Keywords: Stocks, Financial Performance, Market Value. 

GİRİŞ 

Günümüzde yatırımcılar ellerinde bulunan sermayeyi değerlendirmek için farklı 
yöntemler kullanmak suretiyle kendileri için en avantajlı seçeneği belirler ve 
yatırım kararı verirler. Önemli yatırım araçlarından bir tanesi hiç kuşkusuz hisse 
senetleridir. Hisse senedi yatırımcıları hangi firmanın hisse senetlerine yatırım 
yapacaklarına karar verirken öncelikli olarak firmaların finansal 
performanslarını analizini yaparlar. Bu analizleri yaparken firmaların finansal 
tablolarını incelemektedirler. Dolayısıyla firmaların finansal performansının 
kârlılığının yatırımcıların hisse senedi yatırım kararları üzerinde önemli bir 
etkisinin olduğu söylenebilir. 

İşletmelerin finansal durumu, cari oranı, varlık devir hızı, alacak devir hızı, 
aktiflerindeki büyüme, satışlarındaki büyüme, net karlılık ve borsa performansı 
gibi işletmelere ait faktörlerin değerlendirilmesi, o işletmelerin hisse senetlerinin 
gerçek değerinin ne olması gerektiği hakkında yatırımcılara bilgi vermektedir. 
İşletmelerin hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde işletmelerin gerçek finansal 
durumlarını yansıtan finansal oranların kullanılmasının önemli olduğu görüşü, 
yatırımcıları ve araştırmacıları finansal oranlar ile hisse senedi getirileri 
arasındaki ilişkilerin tespit edilmesine yöneltmiştir (Büyükşalvarcı, 2010: 131). 

Finansal tabloların analizinin kullanıldığı önemli alanlardan biri bu finansal 
tabloları kullanarak işletmelerin gerçek değerini tespit etmektir. Birçok deneysel 
muhasebe araştırması finansal tablolar analizini genişletmek için hisse değeri ile 
ilgili olan muhasebe özelliklerini ortaya çıkartmaya çalışmaktadır. Klasik temel 
analize göre, işletmelerin değerleri finansal tablolardaki bilgiler tarafından tespit 
edilmektedir. Hisse senedi fiyatları bu değerlerden bazen sapma 
gösterebilmekte ve yavaş bir şekilde gerçek değerlerine doğru yönelmektedirler. 
Dolayısıyla, yayınlanan finansal tabloların analizi hisse senedi fiyatlarında 
yansıtılmayan değerleri ortaya çıkarabilir. Başka bir ifade ile, hisse senetlerinin 
piyasa fiyatları ile finansal tablolardan elde edilen gerçek değerlerin 
karşılaştırılması hisse senetlerinin az veya aşırı değerlenmiş olup olmadığını 
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belirlenmesine olanak sağlayabilir. Sonunda sapmış olan fiyatlar gerçek 
değerlerine yöneleceği için etkin yatırım stratejilerinin belirlenmesinde bu 
karşılaştırma yatırımcılar için önemli bir katkı sağlayabilir. (Ou ve Penman, 
1989: 295-296). 

Çalışmamızda, BIST’te işlem gören Lokanta ve Otel İşletmelerinin Ocak 2011-
Eylül 2016 dönemlerine ait finansal verileri panel veri analiz yöntemi ile 
kullanılarak finansal performansın hisse senedi fiyatı üzerindeki etki ölçülmeye 
çalışılmıştır. 

1. LİTERATÜR 

Yılmaz (2015), 2001-2010 yılları arasında BIST’te işlem gören tekstil 
sektöründe faaliyette bulunan ve verilerine tam olarak ulaşılabilen yedi (7) 
şirketin göstermiş oldukları finansal performanslarının hisse senedi fiyatlarına 
etkisinin olup olmadığı çeşitli finansal analiz teknikleri kullanarak ortaya 
çıkartmaya çalışmıştır. Bu çalışmada oran analizi yöntemine daha çok vurgu 
yapılmıştır. Analiz sonucunda kimi finansal oranlar ile hisse senedi fiyatı 
arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu, bazı oranlar ile pozitif yönlü bir ilişki 
olduğu sonucuna varılmıştır.Kârlılık oranlarının panel veri analizi metoduna 
göre veri girişlerinin yapılmasıyla elde edilen tahmin sonuçları incelendiğinde, 
net kâr marjı ve özsermaye kârlı-lığının hisse senedi fiyatına negatif yönde bir 
etki yaptığı görülürken, aktif kârlılığı oranının hisse senedi fiyatına pozitif bir 
etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kaya ve Öztürk (2015), 2000-2013 yılları arasında BİST’te işlem gören Gıda, 
İçki ve Tütün Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin elde ettikleri muhasebe 
karları ile hisse senedi fiyatı arasındaki ilişkiyi panel eşbütünleşme ve Granger 
nedensellik testi kullanılarak ele almıştır. Analiz sonucunda muhasebe kârları ile 
hisse senedi fiyatlarının eşbütünleşik olduğu ve muhasebe kârlarını temsil eden 
aktif kârlılığı ve net kâr marjı değişkenlerinden hisse senedi fiyatı değişkenine 
doğru tek yönlü, esas faaliyet kârlılığı değişkeni ile hisse senedi fiyatı değişkeni 
arasında iki yönlü nedensellik tespit edilmiştir. 

Oruç (2010), 1997-2008 yılları arasında İMKB-100 endeksinde işlem gören 
şirketlerin ve verileri kesintisiz olarak elde edilen şirketlerin çeşitli finansal 
oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki olup olmadığı belirlenmeye 
çalışılmıştır. Çalışmada başlıca olarak aktif devir hızı,öz sermaye toplam varlık 
oranı, öz sermaye karlılığı, satış büyüklüğü, varlık büyümesi ve piyasa değeri 
defter değeri kullanılan finansal oranlardır. Çalışmanın sonucunda yıllara göre 
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getirilerin tahmin edilmesinde aktif devir hızı, satış büyüklüğü, varlık büyümesi 
ve piyasa değeri defter değeri oranlarının etkili olduğu anlaşılmıştır. 

Aydemir vd. (2012), 1990-2009 yılları arasında İMKB’de işlem gören ve imalat 
sektöründe faaliyet gösteren 73 şirkete ait veriler kullanılarak hisse senedi 
fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan finansal oranlar panel veri yöntemiyle 
incelenmiştir. Amprik sonuçlar karlılık ve likidite oranlarının hisse senedi 
getirileri üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca 
kaldıraç oranlarının benzer bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Fakat faaliyet 
oranlarının hisse senedi getirilerini etkilemedi ortaya çıkmıştır. Çalışmanın 
sonucunda ise finansal oranların hisse senedi getirilerini etkileme oranının 
düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 

Büyükşalvarcı (2011), 2001 ve 2008 yılında Türkiye’de ekonomik kriz 
dönemlerinde finansal analizde kullanılan oranlar ile hisse senedi arasında ilişki 
olup olmadığı ve bu oranların hisse senedi getireli üzerindeki etkilerinin bu 
ekonomik kriz dönemlerinde farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye 
çalışmıştır. Çalışmasını İMKB’de işlem gören imalat sanayi şirketleri üzerinde 
ampirik bir çalışma ile gerçekleştirmiştir. Araştırmanın bulguları, 5 grup altında 
toplanan 17 finansal oran ile değerlendirilmiş, 2001 ekonomik kriz döneminde 
6 oran ve 2008 ekonomik kriz döneminde de 4 oran ile hisse senedi getirileri 
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Başka bir sonuç ise; 
2008 ekonomik kriz döneminde finansal oranların hisse senedi getirilerindeki 
değişimi açıklamada, 2001 ekonomik kriz dönemine göre daha güçlü 
olduğunu göstermiştir.  

Aktaş (2008), çalışmasında orta vadede hisse senedi getirileri ile ilişkili olan 
finansal oranları araştırmıştır. Araştırmada, hisse senedi getirileri ile finansal 
oranlar arasındaki ilişki orta vadeli olarak araştırılmıştır. Bu oranları 
araştırmasının amacı ise, özellikle emeklilik ve sigortacılık gibi finansal 
kurumların sahip olduğu orta ve uzun vadeli fonların değerlendirilebileceği 
yatırım stratejilerine oluşturulmasına destek sağlamak olmuştur. 1995-1999 ve 
2003-2006 olmak üzere iki ayrı analiz döneminin kullanıldığı bu çalışmayı 
yapmıştır. 1995-1999 döneminde orta vadede hisse senedi getirileri ile ilişkili 
olan finansal oranlar olarak, asit test ve faaliyetlerden sağlanan nakit akımı/öz 
sermaye bulunurken, 2003-2006 döneminde brüt kar/satış ve net kar/satış 
bulunmuştur. 
Sevim (2016), 2001-2014 yılları arasında BİST 100 endeksinde yer alan 32 
adet imalat işletmesinin mali tablo verilerini kullanarak bir çalışma yapmıştır. 
Çalışmasında hisse senedi getirileri ile işletmenin finansal oranları arasında bir 
ilişki olup olmadığını panel veri analizi yöntemi ile araştırmıştır. Çalışmanın 
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sonucunda işletme finansal oranlarından Stok Devir Hızı, Alacak Devir Hızı, 
Duran Varlık Devir Hızı ve Kısa Vadeli Borç/Toplam Borç oranlarının hisse 
senedi getirileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya 
koymuştur. 

Acaravcı (2016), BİST’te yerel muhasebe düzenlemelerine ve Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları’na(UFRS) uyumlu hazırlanan finansal 
tablolardan elde edilen finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki 
belirlemek ve bu ilişkinin uygulanan muhasebe standartlarına göre farklılık 
gösterim göstermediğini ekonometrik olarak araştırmak için bir çalışma 
yapmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, UFRS’ye uyumlu hazırlanan finansal 
tablolardan elde edilen finansal oranların hisse senedi getirilerini açıklama 
gücünü arttırdığını ortaya çıkarmıştır. ( (ACARAVCI, 2016) 

Dehuan ve Jin (2008), Çin’deki firmaların hisse senedi fiyatları üzerinde 
işletme performansının etkili olup olmadığı araştırmak üzere yaptıkları 
çalışmalarında Shanghai Menkul Kıymetler Borsasında faaliyet gösteren 
işletmelerden 1996-2000 döneminde en yüksek %10’luk performansa (yıllık 
hisse senedi getirisine) sahip olanları analize dâhil etmiştir. Hisse senedi 
getirileri üzerinde toplam varlık devir hızı, hisse başına kârdaki değişme, kâr 
marjı, aktif kârlılığı, özsermaye kârlılığı, satışlardaki değişme oranının etkisi olup 
olmadığı basit ve çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. Basit regresyon 
analizi sonuçlarına göre, özsermayenin kârlılığının beş yıllık uygulama 
döneminin dördünde, hisse başına kârdaki değişmenin beş yıllık uygulama 
döneminin üçünde hisse senedi getirilerini açıklama gücüne sahip olduğunu 
göstermektedir. Kâr marjı, aktif kârlılığı, satışlardaki değişme ve toplam varlık 
devir hızının hisse senedi getirilerini açıklama gücüne sahip olduğunu 
belirtmiştirler. 

Omran ve Ragab (2004), hisse senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki 
ilişkiyi belirlemek üzere Mısır’da faaliyet gösteren 46 firma için 1996-2000 
dönemini dikkate alarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında, bağımlı değişken 
olarak hisse senedi getirileri, bağımsız değişken olarak ise likidite, faaliyet, 
kârlılık, kaldıraç ve sabit giderleri karşılama oranlarını kullanmıştır. 
Çalışmalarında kurdukları doğrusal model sonuçları, özsermaye kârlılığı ile 
hisse senedi getirisi arasında önemli bir ilişki olduğu, finansal oranlarla hisse 
senedi getirileri arasında doğrusal olmayan ilişkilerin var olduğu ve doğrusal 
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olmayan ilişkilerin doğrusal ilişkiye göre hisse senedi getirilerini daha iyi bir 
şekilde açıkladığını ortaya koymaktadır. 

Uluyol ve Türk (2013) hisse senetleri BİST’te işlem gören 56 üretim 
işletmesinin 2004-2010 yılları arasındaki finansal verilerinden hareketle 
finansal rasyoları ile firma değeri arasında ilişki olup olmadığı panel veri analizi 
ile incelemişlerdir. Analiz sonucunda cari oran ve nakit oranının firma değeri 
üzerinde etkin oldukları belirlenmiştir. Stok devir hızı, öz sermaye oranı, net kâr 
marjı oranı ve hisse başına kâr oranları ile firma değeri arasında anlamlı bir 
ilişki olmadığını belirlemişlerdir. 

Karaca ve Başcı (2011), İMKB 30 endeksinde yer alan ve 2001-2009 yılları 
arasında süreklilik arz eden 14 firmanın yıllık mali tabloları ve aynı tarihler için 
hisse senedi kapanış fiyatlarından yararlanılarak yaptıkları çalışmada hisse 
senedi getirileri ile ilişkili olan finansal oranları incelemek ve kurulacak 
modeller ile yatırımcılara yön gösterebilmeyi amaçlamışlardır. Panel veri 
analizinin kullanıldığı çalışmanın sonuçlarına göre, kârlılık rasyoları ile hisse 
senedi fiyatı arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin net kâr marjı ve esas 
faaliyet kâr marjı açısından pozitif yönde olduğu belirlenmiştir.  

2. VERİ SETİ VE YÖNTEMİ 

2.1. Veri Seti 

Bu çalışmada, BİST’ e işlem gören 8 Otel ve Lokanta işletmesinin finansal 
performansının hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisi panel veri analizi ile 
araştırılmıştır. Bu işletmelerin Ocak 2011-Eylül 2016 dönemlerindeki üç aylık 
periyodlar şeklinde alınan verilerin analizleri yapılmıştır.  

Bu veriler “Finnet 2000” veri tabanından elde edilmiştir. Veriler 3 Aylık 
periyodlar halinde alınmış ve bu şekilde analiz edilmiştir. Çalışmamızda sağlıklı 
bir sonuç elde edilmesi için veriler elde edilirken veri tabanına kayıtlı bulunan 
13 Otel ve Lokanta işletmesi arasında eksik verileri bulunan 5 işletme elenerek 
çalışmamız 8 işletme üzerinde yapılmıştır. 
Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Şirketler 

 Şirketin Adı  Borsada İşlem 
Gördüğü Ad 

Verilerin Yıl Aralığı 

1 Altınyunus Çeşme Turistik Tesisleri A.Ş AYCES 2011-2016 
2 Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım 

A.Ş 
AVTUR 2011-2016 

3 Marmara Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş MAALT 2011-2016 
4 Martı Otel işletmeleri A.Ş MARTI 2011-2016 
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5 Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş NTTUR 2011-2016 
6 Petrokent Turizm A.Ş PKENT 2011-2016 
7 Tek-art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve 

Yatırımları A.Ş 
TEKTU 2011-2016 

8 Utopta Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş UTPYA 2011-2016 

Belirtilen şirketlerin, 2011-2016 yılları arasındaki aşağıda verilen oranları 
kullanılmıştır. 

PD: Piyasa Değeri   AK: Aktif Karlılık 

AB: Aktif Büyüme   NK: Net Kar Marjı 

SB: Net Satış büyüme   OK: Öz Sermaye Karlılık 

ADH: Aktif devir hızı   CO: Cari Oran 

BORAK: Borç/Aktif 

2.2. Yöntem 

Ekonometrik analizlerde üç çeşit veri kullanılmaktadır. Eğer gün, ay, yıl gibi 
zaman birimlerine göre serilerin aldığı değerlerin değişimi gösteriliyorsa bunlara 
zaman serisi, farklı birimlerin aynı zaman diliminde aldığı değerlerin gösterildiği 
serilere ise yatay kesit serisi denir. Bazı durumlarda hem zamana hem de yatay 
kesite göre değişim gösteren veriler elde etmek mümkündür. Bu verilere yani 
farklı birimlere ait değerlerin zaman içindeki değişiminin gösterildiği verilere 
karma veri denir. Karma verilerde yatay kesit birimleri değişmiyorsa yani aynı 
yatay kesit birimlerine ait veriler zamana göre değişiyorsa bu tür karma verilere 
panel veri denir (Güriş, Çağlayan, v.d., 2011). Yani Panel verinin iki boyutu 
bulunur. Bunlardan birisi zaman boyutu ve diğeri yatay kesit boyutudur 
(Hsiao, 2003). Son zamanlarda birçok çalışmada zaman ve kesit veriler bir 
araya getirilerek oluşturulan panel verilerin kullanıldığı görülmektedir 
(Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007). Bunun bir nedeni olarak panel verilere ulaşma 
imkânının artması gösterilebilir (Paap, Wang, v.d., 2015). Bir diğer sebebi 
olarak da panel veri analiziyle yapılan tahminlerin, yatay kesit ve zaman serisi 
analizlerine göre daha çok bilgi yansıtmasıdır (İnci, 2014). 

Peseran (2006) uzun dönem katsayısının tahmini için yatay kesit bağımlılığı ve 
heterojenliği dikkate alan Ortak İlişkili Etkiler (Common Correlated Effect, 
CCE) tahmincisini tavsiye etmiştir. CCE yönteminde hem bağımsız değişkenin 
hem de ortak faktörlerin dışsal oldukları kabul edilmektedir. Peseran yine aynı 
makalede yatay kesit bağımlılığı ile birlikte eğim parametrelerinin homojen 
olduğu durumda Ortak İlişkili Etkiler Havuzlanmış (Common Correlated Effects 
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Pooled, CCEP) tahmincisinin kullanılmasını önermiştir (Yapraklı ve Kaplan, 
2015).  

Peseran (2006) CCE testini durağan serilerin tahmininde kullanmışken 
Kapetanios, Pesaran ve Yamagata (2011) CCE testinin durağan olmayan 
seriler içinde kullanılabileceğini tespit etmişlerdir (Kapetanios, Pesaran, v.d., 
2011). Dolayısıyla serilerin birim kök içermesi CCE tahmincilerinden elde 
edilen sonuçları değiştirmeyeceğinden bu yöntemi kullanırken birim kök test 
yapmaya gerek yoktur. 

3. ANALİZ VE BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiki bilgiler ve 
değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları verildikten sonra değişkenler ve 
modelin yatay kesit bağımlılığı için testler yapılmış daha sonra model heterojen 
mi veya homojen mi olduğunu belirlemek etmek için homojenlik testi yapılmış 
ve son kısımda ise CCE tahmincisi ile tahmin edilmiştir. 
Tablo 2. Değişkenlere Ait Genel istatistiki Bilgiler 

 PD AB ADH AK CO NK OK SB BORAK 
Ortalama 9,900 63,730 26,402 -0,249 283,429 -43,154 -6,655 1,982 31,837 
Medyan 9,865 7,390 15,500 -0,445 76,500 -8,580 -0,775 8,005 20,545 
Maksimum 10,764 2415,990 838,000 15,640 2114,000 1242,120 29,740 141,650 98,200 
Minimum 8,667 -29,200 1,000 -15,880 4,000 -1419,42 -389,660 -99,480 2,130 
Stan. 
Sapma 0,305 336,078 67,584 5,036 427,303 256,286 36,197 37,594 24,896 

Jarque-Bera 73,480 14162,230 100794,800 37,381 284,105 1248,002 43644,720 23,695 16,996 
Olasalık 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Göz. Sayısı 183 182 184 184 184 184 184 184 184 

Değişkenlere ait genel istatistiki bilgilerin bulunduğu Tablo 2 incelendiğinde 
çalışma kapsamında ele alınan dönemler itibariyle işletmelerin Aktif karlığının 
(AK), Net Kar marjının (NK) ve Öz sermaye karlılık oranlarının (ÖK) 
ortalamalarının negatif olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile bu işletmelerin 
çalışma kapsamında ele alınan dönemlerde genel itibari ile zarar ettiğini 
söylemek mümkündür. Jargue-Bera istatistiki verilerini incelediğimizde ise 
çalışma kapsamında ele alınan değişkenlerin normal dağılım göstermediği 
anlaşılmaktadır. 

Korelasyon katsayısı iki serinin birbiriyle ola ilişkisini -1 ile 1 arasında değişen 
değerler ile gösterir. Bu değerlerden 1 güçlü bir ilişkiyi, 0 hiçbiri ilişkinin 
olmadığını, -1 ise negatif bir ilişki olduğunu ifade etmektedir(Beaumont, 2012: 
8). Araştırmada kullanılan değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 
3’te sunulmuştur.  
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Tablo 3. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

 PD AB ADH AK CO NK OK SB BORAK 
PD 1         
AB -0,374 1        
ADH -0,422 0,647 1       
AK 0,324 -0,012 -0,066 1      
CO 0,167 -0,104 -0,135 0,242 1     
NK 0,160 0,036 -0,065 0,520 0,131 1    
OK 0,217 -0,030 -0,027 0,423 0,136 0,136 1   
SB 0,289 -0,316 -0,157 0,135 -0,152 0,106 0,015 1  
BORAK -0,587 0,252 0,411 -0,417 -0,523 -0,194 -0,410 -0,048 1 

Değişkenler arasındaki korelasyon oranları değişkenler arasındaki ikili ilişkiyi 
göstermekle birlikte bağımsız ve kontrol değişkenleri arasında bulunan ilişkinin 
çoklu doğrusal bağlantı hatasına sebebiyet verip vermeyeceği konusunda da 
bilgi verir. Açıklayıcı değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi %80’inin üzerine 
çıktığı zaman çoklu doğrusal bağlantı hatasına sebep olabilir(Turanlı ve 
Güneren, 2003: 10). Tablo 3’teki korelasyon katsayıları incelendiğinde 
değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarının çoklu doğrusal bağlantı 
hatasına sebep olmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. PD ile AB, ADH, 
BORAK arasında negatif yönlü bir ilişki geri kalan değişkenler ile pozitif yönlü 
bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Panel veri analizlerinde yatay kesit bağımlılığını kontrol etmek için; Pesaran 
(2004) CDLM testi, Breusch-Pagan (1980) CDLM1 testi ve Pesaran (2004) CDLM2 
testleri kullanılabilmektedir. Bunlardan CDLM1 ve CDLM2 testleri (T>N) iken 
yani zaman boyutu kesit boyutundan büyük olduğu zamanlarda 
kullanılmaktadır. CDLM testi ise bunu aksine (N>T) iken yani kesit sayısı zaman 
sayısından fazla olduğu durumlarda kullanılmaktadır (Hepaktan ve Çınar, 
2011: 142). Ayrıca CDLM testi N ve T’nin her ikisi de büyük olduğu durumlarda 
da kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu analizde değişkenlerde yatay kesit 
bağımlılığı olup olmadığı CDLM1 (Breusch-Pagan 1980) ve CDLM2 (Pesaran 
2004) testleri ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo 4’e yerleştirilmiştir. 
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Tablo 4. Yatay Kesit Bağımlılığı İçin Yapılan Testlerin Sonuçları 

CDLM1 CDLM2 Değişkenler Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli/ Trendli 
PD 67.894*  (0.001) 82.610*  (0.000)    3.759*(0.000) 7.298*  (0.000) 
AB 50.231*  (0.006) 60.738*  (0.000) 2.971*  (0.001) 4.375*  (0.000) 
ADH 51.941*  (0.004)   59.092* (0.001) 3.199*  (0.001) 4.155*  (0.000) 
AK 42.721** (0.037) 45.578** (0.019) 1.967** (0.025) 2.349*  (0.009) 
CO 73.384*  (0.000) 82.039*  (0.000)   6.065* (0.000)   7.221* (0.000) 
NK 62.086*  (0.000) 70.487*  (0.000)   4.555* (0.000) 5.678* (0.000) 
OK 62.924*  (0.000) 45.259 **(0.021) 4.667*  (0.000) 2.306**(0.011) 
SB 73.687*  (0.000) 88.784*  (0.000) 6.105*  (0.000) 8.123* (0.000) 
BORAK 42.107**  (0.042) 71.751*  (0.000) 1.885** (0.030) 5.847*  (0.000) 
MODEL                    143,61  (0,000) 15,449 (0,000) 

Not 1: Parantez içleri olasılık değerlerini göstermektedir. 

Not 2: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 önem düzeyinde anlamlılıkları ifade etmektedir. 

Tablo 4’te yatay kesit bağımlılığı testlerinden CDLM1 ve CDLM2 testlerine ait 
sonuçlar görünmektedir. CDLM1 ve CDLM2 testlerine göre bütün değişkenlerde, 
sabitli ile sabitli ve trendli modellerin hepsinde %1 ve %5 arasında değişiklik 
gösteren önem seviyelerine göre yatay kesit bağımlılığı vardır.  İki teste göre de 
değişkenlerin sabitli modellerinden AK ve BORAK’ ta %5 önem seviyesinde, 
geri kalan değişkenlerde %1 önem seviyesinde yatay kesit bağımlılığı olduğu 
anlaşılmaktadır. Sabitli ve trendli modellerde ise AK ve OK’ de %5 önem 
seviyesinde, geri kalan değişkenlerde %1 önem seviyesinde yatay kesit 
bağımlılığı olduğu anlaşılmaktadır. Modelde ise iki teste göre de % 1 önem 
seviyesinde yatay kesit bağımlılığı bulunmaktadır. 

Yukarıdaki analizler yapıldıktan sonra modelimizin heterojen mi yoksa 
homojen mi olduğunu belirlemek için Delta Tidle ve Delta Titleadj testleri 
yapılmıştır. Yapılan testlerden elde edilen sonuçlar tablo 5’te verilmiştir. 
Tablo 5. Model İçin Homojenlik Testi Sonuçları 

TESTLER İstatistik p-değeri 
Delta Tilde 7,409 0.000 
Delta Tildeadj 7,920 0.000 

Delta Title ve Delta Titleadj testlerinden elde edilen sonuçlara göre modelin %1 
önem seviyesinde heterojen olduğuna karar verilmiştir.  

Yatay kesitlerin homojen olduğunu varsayan birçok testin aksine yatay 
kesitlerin heterojenliğini dikkate alan CCE tahmincisi ile elde edilen tahmin 
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. CCE tahmincisi ile yapılan tahminlerde 
modelin eğim parametreleri homojen ve yatay kesit bağımlılığı içeriyorsa 
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CCEP tahmincisini, Eğer eğim parametreleri heterojen ve yatay kesit 
bağımlılığı içeriyorsa CCEMG tahmincisini kullanmak daha tutarlı sonuçlar 
verir (Kaplan ve Aktaş, 2016). 
Tablo 6. CCE Tahmin Sonuçları 

 Sabit Katsayı  Sabit Katsayı 
CCEMG (PD) Katsayı t-değeri CCEP (PD) Katsayı t-değeri 
AB -0,001 -1,158 AB 0,000 0,404 
SB 0,001 1,640 SB 0,000 1,785 
ADH -0,011 -1,396 ADH 0,002 2,837 
AK 0,011 0,277 AK -0,003 -0,805 
NK 0,000 1,266 NK -0,000 -0,222 
OK -0,015 -0,458 OK -0,001 -0,723 
CO 0,001 1,387 CO -0,000 -0,350 
BORAK -0,002 -0,520 BORAK -0,008 -3,916 

CCE tahmincisi sonuçlarında anlamlı ilişki bulunması için elde edilen t-
değerinin mutlak değer olarak 2’nin üstünde bulunması gerekmektedir. 
Yukarıdaki tabloda CCE tahmincisi ile elde edilen sonuçlara göre analize tabi 
tuttuğumuz oranların Otel ve Lokanta işletmelerinde ilgili dönemde PD ile 
anlamlı bir ilişkilerinin olmadığı tespit edilmiştir. Model heterojen çıktığı için 
firmalara ait birim etkilere bakmak gerekir. 

Firmalara ait birim etkiler incelendiğinde, Aktif Büyümenin sadece NTTUR 
firmasında anlamlı etkiye sahip olduğu diğer firmalarda anlamlı bir etkiye sahip 
olmadığı belirlenmiştir. Net Satış Büyüme oranının etkisi NTTUR, PKENT ve 
UTPYA firmalarında anlamsız iken diğer firmalarda anlamlıdır. Aktif Devir Hızı 
oranın AYCES, MARTI ve NTTUR firmalarında, Aktif Karlılık oranının AYCES, 
MARTI, PKENT ve NTTUR firmalarında, Net Kar Marjı oranının AYCES ve 
MAALT firmalarında, Öz Sermaye Karlılık oranının AYCES ve PKENT 
firmalarında anlamlı etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Cari Oranının da aynı 
şekilde AYCES, AVTUR, MAALT ve TEKTU firmalarında anlamlı etkiye sahip 
olmadığı diğer firmalarda anlamlı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Borç/Aktif 
oranının ise dört firmada anlamlı dört firmada ise anlamsız etkiye sahip olduğu 
tespit edilmiştir. 
Tablo 7. CCE Tahmin Sonuçları (Bağımlı Değişken Piyasa Değeri) 

 AB SB ADH AK NK OK CO BORAK SABİT 
KATSAYI 

FİRMALAR Katsayı 
(t-değeri) 

Katsayı 
(t-değeri) 

Katsayı 
(t-

değeri) 

Katsayı 
(t-

değeri) 
Katsayı 

(t-değeri) 
Katsayı 

(t-değeri) 
Katsayı 

(t-değeri) 
Katsayı 

(t-değeri) 
Katsayı 

(t-değeri) 

AYCES -0,001 
(-1,000) 

0,004* 
(4,000) 

0,023* 
(2,556) 

0,282* 
(2,058) 

0,001* 
(100,000) 

-0,244* 
(-2,369) 

0,000 
(0,000) 

-0,001 
(-0,083) 

-4,812* 
(-3,862) 

AVTUR -0,003 
(-1,500) 

0,001* 
(100,000) 

-0,003 
(-1,500) 

-0,052 
(-1,405) 

0,000 
(0,000) 

0,021 
(1,105) 

0,000 
(0,000) 

-0,002 
(-0,200) 

-14,877 
(-1,866) 
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MAALT -0,005 
(-1,667) 

-0,001* 
(-100,000) 

-0,005 
(-1,667) 

-0,002 
(-0,016) 

0,002* 
(2,000) 

0,012 
(0,110) 

0,000 
(0,000) 

0,025* 
(3,571) 

-0,701 
(-0,354) 

MARTI 0,000 
(0,000) 

0,004* 
(4,000) 

-0,015* 
(-3,750) 

0,014* 
(2,800) 

0,000 
(0,000) 

-0,001 
(-1,000) 

0,002* 
(2,000) 

-0,003 
(-1,000) 

7,630* 
(4,158) 

NTTUR -0,010* 
(-1000,00) 

0,001 
(1,000) 

-0,062* 
(-2,952) 

-0,027* 
(-3,375) 

0,000 
(0,000) 

0,004 
(1,000) 

-0,001* 
(-1000,000) 

-0,016* 
(-8,000) 

13,729* 
(7,832) 

PKENT 0,002 
(1,000) 

0,000 
(0,000) 

-0,009 
(-1,800) 

-0,014* 
(-2,800) 

0,000 
(0,000) 

-0,008* 
(-2,667) 

0,006* 
(3,000) 

-0,020* 
(-4,000) 

10,703 
(1,872) 

TEKTU 0,002 
(1,000) 

0,001* 
(100,000) 

-0,012 
(-1,091) 

-0,100 
(-1,538) 

0,000 
(0,000) 

0,084 
(1,527) 

0,000 
(0,000) 

-0,005* 
(-2,50) 

3,620 
(1,674) 

UTPYA 0,001 
(1,000) 

0,000 
(0,000) 

-0,009 
(-1,500) 

-0,011 
(-0,524) 

0,000 
(0,000) 

0,007 
(0,778) 

0,002* 
(2,000) 

0,003 
(0,750) 

-6,628 
(-1,360) 

SONUÇ 

Günümüzde firma yöneticileri ve ticari faaliyette bulunmak amacıyla yatırımda 
bulunmuş veya bulunacak yatırımcılar açısından, firmaların finansal 
performanslarını anlamak ve yorumlamak oldukça önemlidir. Bu kapsamda 
firmaların finansal performanslarını anlamak için finansal oranların sağlıklı bir 
şekilde elde edilmesi ve analiz edilmesi, yöneticiler ve yatırımcılar açısından 
önemli konulardan biridir. Yöneticilerin, hangi oranların firmanın değerini 
etkilediğini bilmeleri bu oranları iyi durumda tutmaları açısından önem arz 
etmektedir. Aynı şekilde bireysel yatırımcılar da firmanın değerine etki eden 
oranları bilmesi, yatırım yapacağı firmaların bu oranlarını dikkate alarak 
yatırımını daha sağlıklı yapmasına olanak tanıyacaktır. 

Çalışmada, borsada işlem gören 8 Otel ve Lokanta işletmesinin finansal 
performansının hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisi panel veri analizi ile 
araştırılmıştır. İncelemeye tabi tutulan işletmelerin Ocak 2011-Eylül 2016 
dönemlerindeki üç aylık periyodlar şeklinde alınan verileri ile analizler 
yapılmıştır. 

Analize tabi tuttuğumuz Otel ve Lokanta işletmelerinin ilgili dönemde analize 
tabi tutulan oranları ile Piyasa Değeri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı 
CCE tahmincisi ile elde edilen sonuçların analiz edilmesi neticesinde ortaya 
çıkartılmıştır. Model için yapılan homojenlik testi ile modelin heterojen olduğu 
tespit edilmiştir. Bu sonuca göre firmalara ait birim etkilere bakmak gerekir. Bu 
kapsamda firmalara ait birim etkiler incelendiğinde Aktif Büyümenin NTTUR 
firmasında hariç diğer firmalarda anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit 
edilmiştir. Net Satış Büyüme oranının etkisi AYCES, AVTUR, MAALT, MARTI 
ve TEKTU firmalarında anlamlı iken diğer firmalarda anlamsız olduğu 
belirlenmiştir. Aktif Devir Hızı oranının AVTUR, MAALT, TEKTU, PKENT ve 
UTOPYA firmalarında, Aktif karlılık oranın AVTUR, MAALT, TEKTU ve 
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UTOPYA firmalarında, Net Kâr Marjı Oranının AVTUR, MARTI, TEKTU, 
PKENT, NTTUR ve UTOPYA firmalarında, Öz Sermaye Karlılık oranının 
AVTUR, MAALT, MARTI, TEKTU, NTTUR ve UTOPYA firmalarında anlamsız 
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Cari Oran ve Borç/Aktif oranının ise dört 
firmada anlamlı dört firmada ise anlamsız etkiye sahip olduğu saptanmıştır. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROAKTİF 
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE KARİYER HEDEFLERİ VE 

GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Zeliha TEKİN 
Erdal EKER** 

Öz 

Proaktif kişilik yapısına sahip kişiler, iş yaşamlarındaki amaçlarına ulaşmak için 
devamlı olarak çaba sarf eder ve kendilerini geliştirmek isterler. Buradan hareketle 
bu çalışmanın amacı, kariyer hedefleri ve girişimcilik eğiliminin demografik 
özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ve girişimcilik eğilimi, kariyer 
hedefleri ile proaktif kişilik özelliği arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. 
Sosyal bilimler alanında eğitim görmekte olan 190 meslek yüksekokulu öğrencisi 
üzerinde yapılan araştırmada, SPSS 24 ve AMOS 21 programları kullanılmış; 
araştırma değişkenlerinin güvenirlikleri Cronbach Alpha katsayılarına bakarak 
saptanmaya çalışılmıştır. Kruskal Wallis H ve Mann-Whitney U non parametrik 
testleri ile Regresyon ve Korelasyon analizleri neticesinde, öğrencilerin proaktif 
kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasında pozitif ve istatistiki olarak doğru 
yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Buna karşılık girişimcilik eğiliminin ve kariyer 
hedefinin; öğrencilerin eğitim gördükleri bilim dalı, cinsiyet gibi demografik 
özelliklere göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Proaktif Kişilik Özelliği, Kariyer Hedefi, Girişimcilik, 
Girişimcilik Eğilimi. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE PERSONALITY 
AND CAREER OBJECTIVES-ENTREPRENEURSHIP 
INTENTION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS 

Abstract 

In order to achieve their goals in work life, individuals with proactive personality 
improve themselves continuously and are always in struggle for the improvement. 
The purpose of this study examines a significance differences in career objects and 
entrepreneurship intentions according to the demographic characteristics and 
correlation between the proactive personality and career objects, entrepreneurship 
intentions. The study populations was held on 190 vocational school students 
studying in social sciences. The data which contained in study was analyzed in 
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SPSS 24 and AMOS 21 programmes. Reliabilities of research variables have been 
attempted to be found out by considering Cronbach Alpha coefficient. Non-
parametric testsKruskalWallis-H and Mann Whitney-U and Correlation, Regression 
Analyses were used to analyze the data. As a result of this study, it has been 
discovered that proactive personality trait do increase career objects and 
entrepreneurial intention. Whereas it’s not found that education field, and gender, 
make difference on an individual’s propensity to entrepreneurship. 

Keywords: Proactive Personality, Career Objects, Entrepreneurship, 
Entrepreneurship Intentions. 

GİRİŞ 

Girişimcilik eğiliminin önemli göstergelerinden biri olan proaktif kişilik özelliği 
ile kariyer hedefi ve girişimcilik eğilimi arasında bir ilişkinin var olup olmadığı 
bu ampirik çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Muş Alparslan Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden anket yöntemi 
uygulanarak sağlanan veri girişinde SPSS 24 paket programı kullanılmış AMOS 
programı ile doğrulayıcı faktör analizi ve regresyon hesapları yapılmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca Kruskall Wallis H ve Mann Whitney U Non-parametrik 
testleri ve Korelasyon analizleriyapılmıştır. Araştırmada aşağıdaki sorulara 
cevap aranmıştır: 

 Proaktif kişilik özelliği ile kariyer hedefi arasında bir ilişki var mıdır? 
 Proaktif kişilik özelliği ile girişimcilik eğilimi arasında bir ilişki var mıdır? 
 Kariyer hedefi ile girişimcilik eğilimi arasında bir ilişki var mıdır? 
 Değişkenler arasındaki ilişkiler demografik faktörlere göre değişmekte 

midir? 

Girişimcilik eğilimiyle ilgili olarak pek çok araştırma yapılmış olmakla beraber 
(Greenberger ve Sexton, 1988; Learned, 1992; Brandstatter, 1997,Wang ve 
Wong, 2004; Konaklıoğlu ve Kızanlıklı, 2011; Bilge ve Bal, 2012) girişimcilik 
eğilimi, proaktif kişilik özelliği ve kariyer hedefi değişkenlerini içeren/aynı 
çalışmada üç değişkenin de kullanıldığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. 
Belirtilen bu açıklamalar kapsamında, tüm sektörlere ara eleman sağlayan 
meslek yüksekokulu öğrencilerinin proaktif kişilik özelliklerinin girişimcilik 
eğilimleri ve kariyer hedeflerine olan etkilerin incelenmesinin ilgili alan yazına 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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1. PROAKTİF KİŞİLİK ÖZELLİĞİ 
Proaktif terimi, işletme terimleri sözlüğünde “daha olaylar meydana gelmeden 
önce geleceğe yönelik bir davranışa sahip olma, sorunları önceden görebilme 
ve onlarla mücadele etmeye dönük olumlu adımlar atma” olarak 
tanımlanmaktadır. Proaktiflik ise, Lumpkin ve Dess (1996) tarafından 
“gelecekte meydana gelecek problemlerden, ihtiyaçlardan ve değişimlerden 
önce harekete geçme” olarak tanımlanmaktadır (Ağca ve Kurt, 2007: 95). 
Buradan hareketle girişimcilik eğiliminin önemli 
belirleyicilerinden/boyutlarından olan proaktif davranış/kişilik özelliği (Miller ve 
Friesen, 1983; Covin ve Slevin, 1989; Lumpkin ve Desk, 1996; Knight, 1997; 
Morris ve Kuratho, 2002), insanların çevrelerini etkilemek için harekete geçme 
isteklerini tanımlayan özellik olarak ifade edilebilir (Crant, 1995: 532). Proaktif 
kişilerin iş yaşamı ve kariyerlerine yaklaşımları, proaktif olmayan bireylerden 
daha farklıdır (Seibert, Crant ve Kraimer, 1999: 417). Proaktif bireyler iş 
performanslarını artıracak seçimler yapar ve pozisyon yaratırlar (Crant, 1995: 
532). Proaktif bireyler, bir değişimi başlatabilmek için fırsat gözlerler, inisiyatif 
alır, harekete geçerler bir fark yaratıncaya kadar sabır ve kararlılıkla mücadele 
ederler (Bateman ve Crant, 1993). Proaktif kişilik ölçeğindeki cinsiyet, eğitim 
alanı, girişimci bir ebeveyne sahip olma ve proaktif kişilik sergileme gibi pek 
çok maddenin kişinin girişimci olma olasılığı açısından iyi birer gösterge olduğu 
belirlenmiştir (Robbins, Dezenzove Coulter, 2016: 397). 

2. KARİYER HEDEFİ 

İnsanlar kendi yeteneklerine uygun bir meslek seçmek, seçtikleri mesleklere 
uygun bir işte çalışmak ve çalışma yaşamları boyunca mesleklerinde kariyer 
yapmak, yukarılara doğru çıkmak arzusu duyarlar (Bingöl, 2003: 244). Meslek 
seçimi ve kariyer tercihi, bireyin toplum içindeki statüsünü, iletişimde olacağı 
kişileri tayin eden, yaşamını/yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin başında 
gelmektedir ve bireyin çalışma yaşamındaki rotasıdır (Özden, 2007: 60-63). 
Üniversite yılları, öğrencilerin gelecek planlaması dâhilinde kariyerleri hakkında 
karar verip seçim yapacağı kritik bir dönemdir. Bu dönemde verilen kararlar, 
tüm yaşamı etkileyeceğinden dolayı zorlayıcı ve karmaşık bir süreçtir (Gati, 
Krauszve Osipow, 1996: 510). Bu süreçte birey çeşitli faktörlerin de etkisiyle 
yanlış hedefler belirleyip, yanlış kararlar alabilmektedir. Bundan dolayıdır ki 
kariyer hedefi belirlenirken fırsatların iyi değerlendirilmesi, bireyin kariyer 
hedefine ulaşabilmesi için bilgi ve deneyimlerini gözden geçirmesi içsel ve 
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dışsal faktörler arasındaki dengeyi kurabilmesi gerekir. Birey kariyer 
planlarken/kariyer hedefi belirlerken aşağıdaki sorulara cevaplar verebilmelidir 
(Zajas ve Zajas, 1994: 19): 

 Kariyer yapmak istediğim X firmasının kariyer olanakları nelerdir? 
 Kariyer hedeflerim nelerdir? 
 Kariyer hedeflerimi yönetime nasıl bildireceğim? 
 Kariyer hedeflerime ulaşabilmek adına kendimi nasıl geliştirebilirim? 

Bu kariyer hedefine ulaştıracak soruların, aile, özel, toplumsal yaşam 
hedeflerini de göz önünde tutacak şekilde iş performansı, terfi yolları, ilişki, 
eğitim, finans hedefleri, manevi ve dini hedefler gibi alanlardan en azından bir 
kısmını içermesi gerekmektedir (Zajas ve Zajas, 1994: 20). 

Kariyer yönetimi alanında yapılmış kapsamlı araştırmalar sonucunda başarılı 
bir kariyere sahip olabilmek için yapılması gerekenler şunlardır (Robbins, 
Dezenzove Coulter, 2016: 194): 

 Kişisel olarak zayıf ve güçlü yönlerinizi değerlendirin. 
 Kariyerinizi yönetme sorumluluğunuzu alın. 
 Kişiler arası ilişki yeteneğinizi geliştirin. 
 Performansınızı geliştirmek için sürekli olarak alıştırmalar yapın. 
 Güncel ve görünür kalın. 
 Amaçlarınızı gerçekleştirmek adına diğer insanlarla ağ kurun. Kendinize 

bir Mentor bulun. 
 Rekabetçi üstünlüğünüzü artırın. 
 Becerilerinizi taze tutmak, gelirinizi artırmak ve iş yerinizdeki 

sorumluluklarınızı ilgi çekici tutmak için iş değiştirmekten korkmayın. 
 Piyasa fırsatlarını belirleyin. Fırsatlara hazırlıklı olun, başarı şansını 

kaçırmayın. Risklerden korkmayın. 

3. GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ 

Girişimci kişi, risk ve sorumluluk alabilen, dinamik kişilik yapısına sahip, 
yeniliklere açık, kişidir. Girişimci, rekabetçidir ve başarma motivasyonuna 
sahiptir. Girişimcinin bağımsız olarak kendi kendine karar alabilme yeteneği 
vardır. Yeni bilgi, insan ve eylemlere açıktır. Farklı yazarlar tarafından yapılan 
girişimcilik tanımlarındaki ortak nokta girişimcinin sergileyebileceği davranış 
biçimleridir. Bu davranış biçimleri ise şöyledir: Belirsizliği tolere edebilme, 
yaratıcı ve esnek düşünebilme, problem çözme ve karar verme, fırsatları ve 
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riskleri önceden fark edebilme, zorlukların üstesinden gelebilme, riskleri 
azaltma ve yönetme kapasitesi, vizyoner olma ve diğerlerini etkileme gücüne 
sahip olma (Johnson, 2001: 137). Bu davranış kalıpları girişimcilik eğiliminin 
yönünü tayin eder. Bu bağlamda girişimcilik eğilimi, işletmelerin giriştikleri 
girişimcilik faaliyetlerinde strateji oluşturma süreçleri ve stilleri olarak ele 
alınmaktadır (Bektaş ve Köseoğlu, 2007: 297). 

4. ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ, MODELİ VE YÖNTEMİ 

Çalışmanın bu kısmında araştırmanın modeline, hipotezlerine, yöntemine, 
araştırmaya ait bulgu ve sonuçlara yer verilmiştir. 

4. 1. Araştırmanın Örneklemi 

Deneklere ulaşmada problem yaşanmayacağının düşünülmesinden dolayı bu 
araştırmanın evrenini,  Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulunun öğrencileri oluşturmaktadır. Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulundaki tüm bölüm ve programlardan 190 öğrenci örneklemimizi 
oluşturmaktadır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki tüm bölüm ve 
programlar genelde benzer yapılanmaya sahip olduklarından dolayı 
örneklemimizin evreni temsil ettiği düşünülmektedir.Araştırmada, kolay 
erişilebilir olduğu düşüncesiyle araştırmaya gönüllü katılan öğrenciler dâhil 
edildiğinden dolayı kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayda 
örnekleme, örneğe seçilecek bireylerden sadece ulaşılabilir olanların örnek 
kapsamına dâhil edilmesidir (Gegez, 2007: 249).  

4. 2. Araştırmanın Modeli, Yöntemi ve Hipotezler 

Bu çalışmanın verileri anket yoluyla elde edilmiştir. Anket formundaki sorular, 
bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar da dikkate alınarak, literatür 
taraması sonrasında oluşturulmuştur. Araştırmada öncelikle öğrencilere 
cinsiyetleri, yaş aralığı, akademik ortalamaları, okudukları bölümler ve kaçıncı 
sınıf oldukları sorulmuştur. Araştırmada Proaktif Kişilik Özelliği Bateman ve 
Crant tarafından 1993’te geliştirilen 17 soruluk ölçek ile ölçülmüştür. Kariyer 
Hedefi boyutu ise, Ayşenur Büyükgöze Kavas (2011) ve Aydın’ın (2014) 
orijinali 1976’da Osipow vd. tarafından geliştirilen ölçekten Türkçe’ye 
uyarladıkları çalışmalarıyla ölçülmüştür. Son olarak Girişimcilik 
EğilimiThompson’un 2009’da geliştirdiği ölçekle ölçülmüştür. Proaktif Kişilik 
Özelliği ve Girişimcilik Eğilimi ölçekleri 7’li Likert tipinde uygulanmıştır (1. 
Tamamen Katılmıyorum, 7. Tamamen Katılıyorum) Kariyer Hedefi ölçeği ise 
5’li Likert tipinde uygulanmıştır (1.Beni Hiç Yansıtmıyor, 5.Beni Tamamen 
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Yansıtıyor). Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik ve geçerlilikleri tekrar 
test edilmiştir. Araştırmadaki ölçek ifadeleri farklı akademisyenler aracılığıyla 
önce İngilizceden Türkçeye, ardından Türkçeden İngilizceye çevrilerek doğru 
tercümeye ulaşılması hedeflenmiştir. 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 24 programı ile 
değerlendirilmiştir. Kruskall Wallis H Testi, Mann-Whitney U Testi,Spearman 
Korelasyon Analizleri yapılmıştır. Araştırmanın hipotezleri şunlardır: 

H1:  Proaktif kişilik özelliği ile kariyer hedefi arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki vardır.  

H2: Proaktif kişilik özelliği ile girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişkivardır.  

H3:  Kariyer hedefi ile girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı bir 
ilişki vardır. 

5. VERİLERİN ANALİZİ VE ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırma sonucunda veriler üzerinden istatistiksel analizleri yapılarak, elde 
edilen sonuçlar tablolar ile açıklanmıştır. Verilerin istatistiksel açıdan anlamlılığı 
ve varsayımların doğrulanıp doğrulanmadığı değerlendirilmiştir. Kruskal Wallis 
H testi ile Mann- Withney U Testiuygulanmış; proaktif kişilik özellikleri ile 
girişimcilik eğilimi ve kariyer hedefleri arasındaki ilişki Spearman Korelasyon 
Analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. 
5.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Frekans Analizi ile değerlendirilen katılımcıların cinsiyet, yaş, sınıf, bölüme 
ilişkin bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. Araştırmaya 190 öğrenci katılmıştır. 
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Girişimcilik Eğilimi Kariyer Hedefi                    

Proaktif Kişilik Yapısı/Özellikleri 
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Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Özellikler 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların 81’inin (% 42.6) kız, 109’unun (% 57.4) 
erkek olduğu görülmektedir. Anketi cevaplayanların yarıdan fazlası 18-22 yaş 
aralığında olup %70.5’iikinci sınıf öğrencisidir. Ankete katılanların %38.4gibi 
büyük oranı Yönetim ve Organizasyon bölümü öğrencisidir. 

5.2. Anketin Geçerliliği ve Güvenilirliği  

Araştırmada yapısal geçerliliği sağlayabilmek adına sıkça Faktör Analizi ve 
Hipotez Testi yöntemleri kullanılır. Bu araştırmada yapı geçerliliğini 
doğrulamak için Açıklayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi 
kullanılmıştır. Açıklayıcı Faktör Analizi öncesinde KMO Katsayısına- Barlett 
Testine bakılmıştır. KMO’nun %50’nin üzerinde olması beklenir. Araştırmanın 
KMO değerleri her bir ölçek için sırasıyla; ,908,774ve ,685’tir.Barrtlettise 
sig0.05 eşitliğini sağlamış p=0.000 güven seviyesinde anlamlı çıkmış ve 
değişkenler arasında yüksek korelasyonların olduğu görülmüştür.Ayrıca 
CronbachAlfa (α) güvenilirlik testiylede değişkenlerin güvenilirliği ölçülmüş, 
tüm alfa değerlerinin istenilen değer olan 0,70’in üzerinde olduğu görülmüş 
böylece çalışmanın güvenilir bir araştırma olduğu kanısına varılmıştır. 

5.3. Açıklayıcı Faktör Analizi 

Proaktif Kişilik Özelliği için yapılanAçıklayıcı Faktör Analizi sonucunda 3 faktör 
oluşmuştur. Bu faktörlerin açıkladığı toplam varyans oranı ise %60,97 
dir.Duygusallık olarak isimlendirilen 1. faktör, 8,17, 6,11, 7, 14,1,3, 12,4. 
ifadeleri; etkililik olarak isimlendirilen 2. faktör, 16, 13, 10, 9, 15. ifadeleri; dışa 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde 
Erkek 109 %57,4 Cinsiyet Kız 81 %42,6 
16-18 7 %3,7 
18-20 63 %33,2 
20-22 65 %34,2 
22-24 30 %15,8 

Yaş 

24 ve üstü 25 %13,2 
Bir 56 %29,5 Sınıf İki 134 %70,5 
Pazarlama ve reklamcılık 24 %12,6 
Yönetim ve organizasyon 73 %38,4 
Finans, banka ve sigortacılık 43 %22,6 
Büro yönetimi ve sekreterlik 22 %11,6 
Görsel-işitsel teknikler ve medya yapımcılığı 8 %4,2 

Bölüm 

Muhasebe ve vergi 20 %10,5 
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dönüklük olarak isimlendirilen 3. faktör ise 5 ve 2. ifadeleri içermektedir. 
Ölçeğin Cronbach  Alfa değeri ise 834;KMO değeri 908’dir.  

Kariyer Hedefiiçin yapılanAFAsonucunda 3 faktör oluşmuştur. Bu faktörlerin 
açıkladığı toplam varyans oranı %65,11 dir. Kararsızlık olarak isimlendirilen 
1.faktör, 3, 4, 2, 11. ifadeleri; denetim olarak isimlendirilen 2.faktör, 6, 7, 5, 9. 
ifadeleri; mükemmeliyetçilik olarak isimlendirilen 3. faktör, 10, 1, 8. ifadeleri 
içermektedir. Ölçeğin Cronbach  Alfa değeri ise 792; KMO değeri ,774’tür.  

Girişimcilik Eğilimi için yapılanAFAsonucunda 3 faktör oluşmuştur. Bu 
faktörlerin açıkladığı toplam varyans oranı %59,94’tür. Eğitim olarak 
isimlendirilen 1.faktör, 1, 5, 6, 10. ifadeleri; planlama olarak isimlendirilen 
2.faktör, 2, 3, 8. İfadeleri; isteksizlik olarak isimlendirilen 3. faktör, 9, 4, 7. 
ifadeleri içermektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa değeri ise 719;KMO değeri 
685’dir.  
Tablo 2. Varimax Döndürmesi İle Bulunan Faktör Yükleri 

İFADELER FAKTÖR 
YÜKLERİ 

AÇIKLANAN 
VARYANS 

Proaktif Kişilik Özelliği 
(PA8) Her türlü olasılığa rağmen, bir şeye inanırsam bunun 
gerçekleşmesi için çalışırım. 
(PA17) Birisinin sorunu olduğunu görürsem, elimden gelen yardımı 
yaparım. 
(PA6)Hiçbir şey, fikirlerimin hayata dönüştüğünü görmekten daha 
heyecanlı değildir. 
(PA11) Her zaman işleri daha iyi yapmanın yollarını ararım 
(PA7) Hoşlanmadığım bir şey görürsem onu düzeltirim 
(PA14) Bir sorunum olduğunda başa çıkabiliyorum. 
(PA1) Sürekli olarak hayatımı iyileştirmenin yeni yollarını ararım. 
(PA3) Başkalarının yeni projelere başlama konusunda inisiyatif 
almalarını desteklerim 
(PA12) Bir şeye/fikre inanıyorsam, hiçbir şey onu gerçekleştirmeme 
engel olamaz. 
(PA4) Nerede olursam olayım değişim yaratma konusunda etkili bir güç 
olurum. 
(PA16) Güzel fırsatları başkaları görmeden çok daha önce 
yakalayabilirim. 
(PA13) Statükoya meydan okumayı severim. 
(PA10) Fırsatları görebilmede mükemmelim. 
(PA9)İnsanların muhalefetine rağmen fikirlerimin galip gelmesini 
seviyorum. 
(PA15) Sorunları fırsata dönüştürmede çok iyiyimdir. 
(PA5) Fikirlerime yönelik engellerle karşılaşmayı ve üstesinden gelmeyi 
severim. 
(PA2) Yaşadığım toplum ve dünya için bir fark yaratmak amacıyla 
yaratıldığımı hissediyorum. 

 
,833 
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,737 
,733 
,717 
,660 
,636 
,573 
,496 
,773 
,731 
,609 
,540 
,512 
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,620 
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Kariyer Hedefi 
(KH3) Bir kariyer alanını seçmeyle ilgili her şey çok belirsiz göründüğü 
için cesaretimin kırıldığını hissediyorum. Öylesine cesaretim kırıldı ki şu 
an için bir karar vermek istemiyorum. 
(KH4)  Şu anda bir kariyer seçimi yapamam çünkü yeteneklerimin neler 
olduğunu bilmiyorum 
(KH2) Birçok kariyer alanı bana eşit derecede cazip geliyor. Aralarında 
karar vermekte zorlanıyorum. 
(KH11) Eninde sonunda işe girmek zorunda olacağımı biliyorum. Fakat 
kariyer alanlarının hiçbirisi bana cazip gelmiyor. 
(KH6) Eğer farklı kariyer seçenekleri hakkında daha çok bilgi sahibi 
olursam, daha iyi bir kariyer kararı verebileceğim. 
(KH7) Eğer farklı kariyerler için ihtiyacım olan eğitimi bilirsem, daha iyi 
bir kariyer seçimi yapabileceğim. 
(KH3) Bir kariyer alanına karar vermeden önce farklı meslekler hakkında 
daha fazla bilgiye ihtiyacım var. 
(KH9) Eğer kariyerler hakkında bilgi toplamak için yeterince zaman 
harcarsam, iyi bir karar vermek için neleri bilmem gerektiğini 
öğrenebilirim. 
(KH10) Mezun olma ve işe başlama konusunda heyecanlıyım. 
(KH1) Bir kariyer alanı üzerinde kararımı verdim ve bu konuda kendimi 
rahat hissediyorum. Kararımı nasıl uygulayacağımı da biliyorum. 
(KH8) Eğer ilgilerimi ve yeteneklerimi bilirsem, kendime uygun bir 
kariyer seçebilirim. 
 
Girişimcilik Eğilimi 
(GE1)Gelecekte bir şirket kurmak niyetindeyim. 
(GE5)Finans kitaplarına ilgim vardır. 
(GE6)Okulum bitince iş kurmak için şimdiden para biriktiriyorum. 
(GE10)Bir iş yeri açmayla ilgili araştırmalar yapıyorum. 
(GE2)Geleceği dikkatlice planlamak gerektiğine inanıyorum. 
(GE3)İş gazetelerini okumak gerektiğine inanıyorum. 
(GE8)Finans faaliyetlerinin dikkatlice planlanması gerektiğini 
düşünüyorum. 
(GE9)Okul bitince kendi işimi kurmayı düşünmüyorum. 
(GE4)Asla iş kurma girişiminde bulunmayacağımı düşünüyorum 
(GE7)İş kurmayla ilgili kitap okuyacağımı düşünmüyorum. 
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5.4. Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Doğrulayıcı faktör analizi, özellikle test ifadeleri/maddeleri gibi gözlenmiş olan 
değişkenler ile gizil değişkenler arasındaki ilişki ile ilgilenen Yapısal Eşitlik 
Modeline ait olan bir tekniktir. Tüm değişkenlerle ilgili doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizlerine İlişkin Uyum İndeksleri 
Sonuçlar Uyum indeksleri Proaktif Kişilik Özelliği Kariyer Hedefi Girişimcilik Eğilimi 

CMIN/DF (modelin genel uyumu) 1,649 1,515 1,656 
CFI (karşılaştırmalı uyum indeksi) 0,900 0,930 0,887 
NFI  (normlaştırılmış uyum indeksi) 0,787 0,831 0,784 
IFI (arttırmalı uyum indeksi) 0,904 0,936 0,901 
TLI (tucker-lewis indeksi) 0,867 0,888 0,799 
RFI (göreli uyum indeksi) 0,720 0,729 0,603 
RMSEA (yaklaşık hataların ortalama 
karekökü) 0,083 0,074 0,084 

Tablo 4. Regresyon Değerleri 

   Estimate 
proaktif <--- yaş ,116 
proaktif <--- cinsiyet ,014 
kariyer <--- proaktif ,284 
girişim <--- kariyer ,175 
girişim <--- proaktif ,358 

Tablo incelendiğinde, ortaya konulan modelin kabul edilebilir sınırlar içerisinde 
olduğu görülmektedir. 
5.5. Ölçme Modeline Ait Değerler 
AMOS’taki “estimates” değişkenler arasındaki ilişkilerin sonuçları, regresyon 
ilişkilerinin parametre tahminlerini içermektedir. 
Modelin tahmin sonuçlarında proaktif kişilik özelliğinin kariyer hedefi ve girişim 
eğilimi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Standardize edilmiş 
regresyon(beta) değerlerine bakıldığında proaktif kişilik özelliğinin kariyer 
hedefi üzerinde (β=0,16; p<0,05) ve girişimcilik eğilimi üzerinde (β=0,16; 
p<0,05) pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.  
Tablo 5. Standartlaştırılmış Regresyon Değerleri 

   Estimate S.E. C.R. P 
proaktif <--- yaş ,158 ,082 1,932 ,053 
proaktif <--- cinsiyet ,042 ,212 ,200 ,841 
kariyer <--- proaktif ,159 ,052 3,041 ,002 
girişim <--- kariyer ,297 ,180 1,651 ,099 
girişim <--- proaktif ,340 ,087 3,887 *** 
Tablo 6. Yapısal Eşitlik Modeli Uyum İndeksleri 

Uyum İndeksleri Sonuçlar 
CMIN/DF ,470 

CFI 1,000 
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NFI ,954 
IFI 1,057 
TLI 1,170 
RFI ,886 

RMSEA 0,000 

Yapısal modele ait uyum değerlerine bakıldığında bu çalışmaya ait değerlerin 
kabul edilebilir ölçüler içinde kaldığı söylenebilir. Demografik özellikler ile 
proaktif kişilik özelliği, kariyer hedefi ve girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiyi 
saptayabilmek için Kruskal Wallis H Testi (yaş, bölüm) ve Mann- Whitney U 
Testi(sınıf, cinsiyet) uygulanmıştır. 
Tablo 7.Değişkenler Arası İlişkinin Anlamlılığı 

p değerleri 
 Yaş Okuduğunuz bölüm Sınıf Cinsiyet 
Proaktif kişilik ,163 ,401 ,278 .434 
Girişimcilik eğilimi ,815 ,477 ,735 ,754 
Kariyer hedefi ,705 ,956 ,288 0,914 
Tablo incelendiğinde, tüm değişkenler için p>,05 olduğundan anlamlı bir ilişki 
olmadığı sonucuna varılabilir. Araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci 
özellikleri, proaktif kişilikleri ve kariyer hedeflerinin var olup olmadığı hem yaşa 
göre, hem cinsiyete göre hem de okudukları bölüm ve sınıfa göre anlamlı 
farklılık göstermemiştir. 
Tablo 8. Değişkenler Arası Korelasyon Değerleri 

 Proaktif  kişilik özelliği Kariyer hedefi Girişimcilik eğilimi 
Proaktif  kişilik 
özelliği 1 ,259 ,479 

Kariyer hedefi ,259 1 ,368 
Girişimcilik eğilimi ,479 ,368 1 

Öğrencilerin proaktif kişilik yapıları ile girişimcilik eğilimleri ve kariyer hedefleri 
arasındaki ilişkinin düzeyini ve yönünü belirlemek için korelasyon analizi 
yapılmıştır.Tablo 8incelendiğinde,001 anlamlılık düzeyinde bir ilişki tespit 
edilmiştir.Bu ilişki, proaktif kişilik özelliği ile kariyer hedefi vegirişimcilik 
eğilimiarasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı (R=,259 ve R= ,479); 
girişimcilik eğilimi ile kariyer hedefi arasında yine (R=,368) anlamlı pozitif bir 
ilişkidir.Tablo 8’e bakıldığında değişkenler arasındaki en yüksek korelasyon 
değerinin proaktif kişilik özelliği ile girişimcilik eğilimi (r=0,479) arasında 
olduğu görülmektedir. 

 

 



 

181 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kariyer hedefini ve girişimcilik eğilimini en çok etkileyen konuların başında, 
bireyin çevresiyle kurduğu tepkiyi ve kendisini ifade ediş biçimini gösteren risk 
alabilme, problem çözüp karar verebilme, fırsatları ve riskleri görebilme, 
zorlukların üstesinden gelebilme, proaktiflik gibi kişilik özellikleri gelmektedir. 
Proaktif kişiliğe sahip olanlar kendilerine ulaşabilecekleri bir hedef koyarlar ve 
buna ulaşmak için de inisiyatif alıp var güçle çalışırlar. Literatürde proaktif 
kişiliğin, iş performansı, takımlara etkili lider olabilme ve girişimcilik gibi 
konularla bağlantılı olduğu sıkça vurgulanmıştır.Araştırma bulgular literatürdeki 
pek çok çalışma (Seibert vd., 1999; Crant, 1996; Becherer ve Maurer, 1999; 
Gupta ve Bhawe, 2007) ile örtüşmektedir. 

Bu çalışma genel olarak değerlendirildiğinde, H1 ve H2 hipotezleri olan 
“proaktif kişilik özelliği ile kariyer hedefi ve girişimcilik eğilimiarasında pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki vardır” ile H3 hipotezi olan “kariyer hedefi ile 
girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkivardır” hipotezleri 
kabul edilmiştir. Ayrıca, çalışma neticesinde araştırmaya katılan meslek 
yüksekokulu öğrencilerinin, girişimcilik eğilimini tespit etmeye yönelik olan 
“gelecekte kendi işini kurma niyetinde olma” gibi sorulara verdikleri 
cevaplardan öğrencilerin genel olarak girişimci eğilimli oldukları sonucuna 
varılabilir. Aynı şekilde ankete katılanların “fırsatları değerlendirebilme”, 
“engellerin üstesinden rahatlıkla gelebilme”, “bir şeye inanıldığı takdirde bunun 
gerçekleştirilmesi için çalışma” gibi ifadelere katılma oranlarından proaktif 
kişiliklerinin var olduğu sonucuna ulaşılabilir. Kariyer hedefine yönelik 
sorularda ise öğrencilerin okudukları bölümün onların kariyer hedeflerini 
belirlemelerinde en etkili faktör olduğu sonucuna varılmıştır. Demografik 
faktörler göz önünde tutulduğunda, araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci 
özellikleri cinsiyete, yaşa, sınıfa ve de okudukları bölüme göre anlamlı farklılık 
göstermediği sonucu ortaya çıkmıştır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
dünya markaları çıkarabilmenin ön koşullarından biri de başarılı girişimcilerin 
varlığıdır. Bunun için de okullarda girişimcilik eğitimine ayrı bir önem verilmeli; 
ders müfredatlarında öğrencilerin sektörleri tanımalarına yönelik uygulamalı 
dersler yer almalı; iş yerlerinde girişimcilik kişiliği/girişimcilik ruhunu ortaya 
çıkarabilecek staj yaptırılmalıdır. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN 
TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ 
Ramazan ASLAN 

Yasemin EZİN** 
Öz 

Küreselleşmenin neticesinde ortadan kalkan sınırlar, ülkeler arası rekabeti 
artırmaktadır. Yeni üretim alanlarının oluşturulması veya mevcut üretim alanlarının 
büyütülmesi için girişimcilere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle büyümekte olan 
ülkelerde girişimcilik kavramının önemi bu sebeple gittikçe artmaktadır. Bu 
çalışmada geleceğin girişimci adayları olan üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri 
göz önünde bulundurularak girişimcilik eğilimlerinin tespiti ve üniversitelerdeki 
girişimcilik dersleri ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik bir çalışma yapılmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda girişimci ve girişimcilik kavramları açıklanmış, girişimciliğin 
önemi üzerinde durulmuştur.  Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 bahar 
yarıyılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Girişimcilik dersi alan son sınıf 
öğrencileri ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Girişimcilik dersi alan 
öğrenciler arasından tesadüfî yöntemlerle seçilmiş, 119 gönüllü öğrenci 
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmada kullanılan anket formu 3 
bölümden oluşmakta olup formda toplamda 37 soru yer almaktadır. Verilerin 
analizinde SPSS paket programından yararlanılarak “t testi”  ve “anova testi“ 
kullanılmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgular yorumlanarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi. 

A RESEARCH ON DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP 
TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF 

ADIYAMAN UNIVERSITY 

Abstract 

Open borders due to globalization leads to increased competition between 
countries. Entrepreneurs are needed now than more than ever, to create new 
production areas or to expand existing production areas. Therefore, the 
importance of entrepreneurship is especially increasing in developing countries. 
The main aim of this study is to determine the tendencies of students with the 
potential of being future entrepreneur candidates in the different academic 
programs and their opinions on entrepreneurship courses in universities. For this 
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purpose, a survey, which consist of three parts has been carried out and the data 
was obtained by the survey. This study applied to 119 students, who took 
entrepreneurship lesson in Faculty of Economics and Administrative Sciences and 
Vocational School in Adiyaman University in 2016 – 2017 academic year. The 
obtained data were analyzed by t-test and ANOVA. The resulting findings were 
analyzed. 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Entrepreneurial Tendency. 

GİRİŞ 

Girişimcilik, ekonomik ve sosyal gelişimin temel lokomotiflerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet ortamında yaşam 
kalitesini artırabilmek için girişimcilere duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. 
Küreselleşen dünya ekonomisinde önemi gittikçe artan girişimcilik kavramı, 
Fransız iktisatçı Say’dan itibaren dördüncü üretim faktörü olarak kabul 
görmüştür. Böylece klasik üretim faktörleri olan emek, sermaye ve tabiat 
faktörlerine girişimcilik de dahil edilmiştir (Müftüoğlu ve Durukan, 2004). 

Girişimcilikte,“Girişimcilik, bir kişilik özelliği midir, yoksa öğrenilebilir bir süreç 
midir?” sorusu, en temel sorudur. Yapılan araştırmalarda bu sorunun cevabı, 
bireylerin kısmen kişilik özellikleri, kısmen de eğitim yolu ile elde edilen bir 
süreç olarak değerlendirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Kişiler sadece 
doğuştan gelen bazı özelliklerle girişimci olamaz. Bu noktada eğitim, her alanda 
olduğu gibi, girişimcilikte de önemli kilit noktadır (Dilsiz ve Kölük, 2008). 

Girişimcilik, kavramsal olarak ele alındığında, birey ve toplum için değer 
yaratan, ekonomik fırsatlara cevap veren veya ekonomik fırsatlar yaratan 
bireyler tarafından ortaya konulan, getirdiği yeniliklerle ekonomik sistemde 
değişikliklere neden olan bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Muzyka, Program 
ve Koning, 1995). Başka bir kavramsal boyutta ise, bir fırsat algılama ve o 
fırsatı ele geçirmek için bir organizasyon yaratma faaliyeti olarak ele 
alınmaktadır (Mueller ve  Thomas, 2000). 

Bireylerin sahip oldukları kişilik özellikleri, girişimcilik algılarını etkileyen önemli 
faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin, aile yapılarının ve 
sosyal çevrelerinin belirlediği kişilik özelliği, buna paralel olarak bireyin 
girişimcilik özelliğinde de etkili olmaktadır (Küçük, 2014). 

Girişimci kavramı ise, yeni fırsat noktaları konusunda öngörüsü olan ve o 
fırsatlar üzerinde harekete geçmek için düşünen bir kimsedir (Serhateri ve 
Coşkun, 2006). Bu nedenle, bir ülkenin ekonomik açıdan kalkınması için 
ekonomiye katma değer sağlayacak ve hızla değişen koşullara uyum 
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sağlayabilecek girişimcilere ihtiyacı vardır. Dolayısıyla girişimci başka bir 
tanımlamada, mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için sahip olduğu 
sermayeyi ortaya koyarak amacına ulaşmak için bir işletme kuran ve bu 
işletmeyi ya yöneten ya da yönetim konusunda profesyonel bir uzmandan 
yardım alan ve kar elde etmeyi amaçlayan kişi olarak ele alınmaktadır (Efil, 
2006) . 
Ön lisans ve lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri karşılaştırmalı olarak 
araştırıldığı bu çalışmanın amacı, yeni iş hayatına başlayacak olan üniversite 
öğrencilerinin geleceğe nasıl baktıklarını ve girişimcilik eğilimlerini ortaya 
çıkarmaktır. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin demografik ve kişilik özellikleri ile 
girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen veriler 
doğrultusunda girişimcilik eğitiminin üniversite öğrencileri açısından önemi 
tespit edilmeye çalışılmıştır. 

1. YÖNTEM 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin 
farklı değişkenlere göre değişimi incelenmiştir. Temel olarak cinsiyet, ailenin 
eğitim durumu, gelir düzeyi, öğretim türleri, girişimcilik eğitimine bakış açıları 
ve kişilik özellikleri gibi çeşitli değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

1.2. Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı 

1.2.1. Veri Toplama Aracı  

Sosyal bilimler alanında en yaygın veri toplama yöntemlerinden biri olan anket 
uygulaması bu çalışmada da kullanılmıştır. Araştırmada demografik özelliklerin 
tespit edilmesi ile birlikte girişimcilik eğilimini belirlemek için Girginer ve Uçgun 
(2004) tarafından geliştirilen “Girişimcilik Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Anketin 
birinci bölümünde, öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik toplamda 13 
adet sorudan oluşan tanımlayıcı sorular yer almaktadır. İkinci bölümünde ise 
öğrencilerin girişimcilik eğilimlerin yönelik düşüncelerini belirleyebilmek için 14 
ifadeden oluşan Girişimcilik Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. 5’li likert türündeki bu 
ölçeğin değerleri, 1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3 = 
Kararsızım, 4 = Katılıyorum ve 5 = Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Daha 
sonra verilerin daha iyi analiz edilebilmeleri için, bu sorular kendi arasında 
gruplandırılarak heveslilik, yenilikçilik, kararlılık ve işgören olmama eğilimi 
şeklinde dört alt boyutta ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise girişimcilik eğitimi 
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ölçmek için 10 ifadeden oluşan girişimcilik eğitimine yönelik tutum ölçeği 
kullanılmıştır. Bu ifadelerin ölçülmesi için yine 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. 

1.2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları 

Araştırma, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma hayatına daha yakın olmaları sebebiyle İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri 
araştırmanın kapsamına alınmıştır.  

Araştırmanın kısıtları olarak, verilerin tek bir üniversiteden toplanmış olması, 
araştırmada sadece anket tekniğinin kullanılması, araştırma sonuçlarının 
örneklemin nitelikleri ile sınırlı olması gösterilebilir. Ayrıca, araştırma maliyet ve 
zaman diğer kısıtlar olarak değerlendirilmelidir. Araştırmada tesadüfü 
örnekleme yöntemi kullanılarak evrendeki her bireyin örnek kütleye eşit olarak 
girmesine imkân sağlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini ise, 2015-2016 Bahar yarıyılında bu alanda eğitim 
gören “Basit Tesadüfî Örnekleme” yoluyla seçilmiş,  61 kız ve 58 erkek, toplam 
119 öğrenci oluşturmaktadır. Cevaplandırılan anketler incelendiğinde sadece 
101 tanesinin eksiksiz olarak doldurulduğu görülmüştür. Elde edilen anket 
sonuçları SPSS 23 programından yararlanılarak bulgular değerlendirilmiştir.  

Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı t-testi, ikiden 
fazla grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Tek 
yönlü (Oneway) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Scheffe 
testi kullanılmıştır. Bu yüzden, yapılan ölçümlerde bağımsız t testi ve tek yönlü 
varyans analizi (Anova) kullanılmıştır.  

Araştırmada verileri değerlendirebilmek amacıyla Cronbach's Alpha testi 
uygulanmıştır. Öğrencilere uygulanan Girişimcilik Eğilimi Ölçeği güvenirlik testi 
yapılmış ve Cronbach's Alpha 0,743 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Girişimcilik 
Eğitimi Ölçeğinin de güvenirlik testi sonucunda, Cronbach's Alpha değeri 
0,756 olarak bulunmuştur. Güvenilirlik analizleri sonucunda faktörlerin 
Cronbach’s Alpha değerleri 0.60’ın üzerindedir. Bu da faktörlerin yeterli 
güvenilirlik düzeyinde olduğu anlamına gelmektedir. 

2. BULGULAR 

Tablo 1’de ankete cevap veren öğrencilerin kişisel bilgilerine ilişkin yüzde-
frekans dağılımları yer almaktadır. 
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Tablo 1.Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Ait Tablo 

Cinsiyet Sayı Oran(%) 
Bayan 53 52,5 
Erkek 48 47,5 
Eğitim Yeri 
Fakülte 52 51,5 
Meslek Yüksekokulu 49 48,5 
Genel Not Ortalaması 
1.0-2.0 5 5 
2.1-2.5 25 24,8 
2.6-3.0 47 46,5 
3.1 ve üzeri 24 23,8 
Annenizin Eğitim Durumu 
Okur Yazar Değil 41 40,6 
İlkokul 38 37,6 
Orta Okul 13 12,9 
Lise 9 8,9 
Babanızın Eğitim Durumu 
Okur Yazar Değil 7 6,9 
İlkokul 40 39,6 
Orta Okul 24 23,8 
Lise 22 21,8 
Üniversite 8 7,9 
Annenizin İş Durumu 
Çalışmıyor 88 87,1 
İşçi 13 12,9 
Babanızın İş Durumu 
Çalışmıyor 14 13,9 
Memur 5 5 
İşçi 24 23,8 
Memur Emeklisi 5 5 
İşçi Emeklisi 21 20,8 
Kendi İşi 32 31,7 
Ailenizin Aylık Geliri 
0-500 TL 9 8,9 
501-1000 TL 27 26,7 
1001-2000 TL 38 37,6 
2001-3500 TL 11 10,9 
3.500 ve üstü  16 15,8 

 

Katılımcılar cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde araştırmada 53 kişinin 
(%52,5) bayan, 48 kişinin (%47,5) ise erkek olarak dağıldığı görülmektedir. 
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Öğrencilerin genel not ortalamalarına bakıldığında ise yaklaşık %70,3’ü 2.6 
üzerinde bir not ortalaması olduğu ve çalışmanın başarılı öğrenciler üzerinde 
uygulandığı tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim düzeyi değişkenine göre ele alındığında 
yaklaşık %70’i Lise ve dengi okullardan mezun olmadığı görülmektedir. 
Toplamda (anne ve baba)lise mezunu 31, üniversite mezunu 8 kişidir. Bu 
durum öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim seviyelerinin; 81'i (%31,8) lise, 127'si 
(%49,8) lisans, 22'si (%8,6) lisansüstü olarak dağılmaktadır. 

Katılımcıların annelerinin meslekleri incelendiğinde ise yaklaşık %80’nin 
çalışmadığı görülmektedir. Araştırmanın yapıldığı ilde kadın çalışan sayısının 
düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Katılımcıların babalarının işçi veya işçi 
emeklisi olanların toplamı %44,6 olarak en fazla olan gruptur. Kendi işine 
sahip olanların oranı ise, %31,7’dir. Memur ve memur emeklisi olanlar 
toplamda %10’luk bir kısım olarak tespit edilmiştir. 

Ankete katılan bireylerin ailelerinin aylık gelir değişkenine göre 9'u (%8,9) 0-
500 TL , 27'si (%26,7) 501-1000 TL, 38'i (%37,6) 1001-2000 TL, 27'si  
(%26,7) 2001 TL üstü olarak dağılmaktadır.  
Tablo 2. Öğrencilerin Kariyer Hedefleri ve Girişimcilik İle İlgili Genel Bilgilerine Ait Tablo 

Kariyer Hedefiniz Sayı Oran(%) 
Özel Sektör 20 19,8 
Kamu 56 55,4 
Kendi İşi 20 19,8 
Diğer 5 5 
Girişimcilik dersi aldınız mı? 
Evet 97 96 
Hayır 4 4 
Girişimciliğe teşvik 
Evet 76 75,2 
Hayır 25 24,8 

Öğrencilerin kariyer hedefi değişkenine göre 56'sı (%55,4) kamu, 20'si (%19,8) 
özel, 20'si (%81,6) kendi işini kurmak, 5'i (%5) diğer olarak dağılmaktadır.  
Girişimcilik eğitimi almış katılımcıların 76’sı (75,2%) almış oldukları girişimcilik 
eğitiminin kendilerini girişimciliğe teşvik ettiğini ifade ederken, kalan 25’i (24,8 
%) eğitimin girişimciliğe olan katkısına olumsuz yanıt vermiştir.  
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Tablo 3.Anket Katılımcılarının Tanımlayıcı, Ruh Hali ve Kişilik Özelliklerine Ait Tablo 

Tanımlayıcı Sayı Oran(%) 
Zeki 9 8,9 
Çalışkan 14 13,9 
Dürüst 39 38,6 
Lider 15 14,9 
Cesur 6 5,9 
Güler yüzlü 18 17,8 
Ruh hali 
Stresli 24 23,8 
Huzurlu 19 18,8 
Hırslı 19 18,8 
İdealist 24 23,8 
Kaderci 8 7,9 
Hayalci 7 6,9 
Kişilik 
Çekingen 21 20,8 
Kuralcı 14 13,9 
Dağınık 7 6,9 
Asosyal 6 5,9 
Girişken 42 41,6 
Yenilikçi 11 10,9 

Çalışmaya katılan öğrencilerin kendilerini tanımladıkları kelimeler yukardaki 
tabloda gösterilmektedir. Öğrencilerin %38,6’sı kendini dürüst olarak 
tanımlamaktadır. İdealist ve stresli olanların oranları %23,8 ile önde 
gelmektedir. Kişilik olarak kendilerini girişimci veya yenilikçi olarak 
tanımlayanlar %52,5 ile toplamın büyük kısmını oluşturmaktadır.  

2.1. Faktör Analizi 

Sosyal bilimler alanında t testi, hipotez testlerinde en yaygın olarak kullanılan 
yöntemdir. Bu yüzden araştırmamızda cinsiyet değişkenine göre farklılık olup 
olmadığının incelenmesi için kadın ve erkek değişkenine bağımsız t testi 
uygulanmış ve aşağıdaki tablodaki bilgiler elde edilmiştir.   

Açıklayıcı faktör analizinde araştırmacı araştırma yaptığı konuyla ilgili olarak 
değişkenler arasındaki ilişkiyi ele alabilecek bir öngörüsünün olmaması 
sebebiyle değişkenler arasındaki muhtemel ilişkiyi ortaya çıkarmaya çalışır 
(Altunışık, Yıldırım vd., 2005). 

Faktör analizinin temel amacı çok sayıda değişkeni az sayıda kavramsal olarak 
anlamlı faktörlerde toplamaktır. Kısaca veri indirgeme metotlarından biridir. 
Faktör Analizi, faktör içindeki değişkenleri(anket soruları) yüksek korelasyonlu 
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faktörler arasında ise, ilişki olmayacak şekilde sonuç verir. Faktör analizi bir 
veri azaltma tekniğinden oluşmaktadır (Yılmaz, 2004). 
Tablo 4. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre “t”  Testi ile Karşılaştırılması 

Boyut Cinsiyet n Ort. T P 
Bayan 53 3,33,48 1,922 0,057 Heveslilik Erkek 48 3,23,75   
Bayan 53 4,33,13 0,514 0,608 Yenilikçilik Erkek 48 4,23,20   
Bayan 53 3,73,22 0,923 0,358 Kararlılık Erkek 48 3,43,37   
Bayan 53 3,92,85 0,021 0,983 İşgören olmama olma Erkek 48 3,52,85   
Bayan 53 3,93,53 1,514 0,133 Girişimcilik Eğitimi Erkek 48 3,73,71   

“Girişimcilik Eğilimi Ölçeği” cinsiyet farklılıklarına göre kadın ve erkek 
durumları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı 
belirlenmiş ve tablodan da görüleceği gibi anlamlı bir korelasyon 
saptanmamıştır (p >0,05). 

Yılmaz ve Sünbül (2009), Selçuk Üniversitesinin farklı bölümlerine ait 474 
öğrencisi üzerinde yapmış oldukları araştırmada, elde edilen verilerin 
istatistiksel analizleri sonucunda kız ve erkek üniversite öğrencilerinin(cinsiyete 
göre) girişimcilik düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunamamıştır (Yılmaz ve 
Sünbül, 2009). Benzer çalışmalarda öğrencilerinin cinsiyetlerine göre 
girişimcilik eğilimleri arasında aynı şekilde farklılık bulunamamıştır (Bilge ve 
Bal, 2012; Aktürk, 2012; Doğan, 2013; Özdemir, 2013). 
Cinsiyet açısından anlamlı bir farkın ortaya çıkmamasının nedeni olarak 
toplumsal yapının değişmesiyle birlikte, kız öğrencilerinde erkek öğrencilerle 
aynı eğitim imkânlarından faydalanabilmesinin önemi ve örneklem grubundaki 
dengeli dağılımında etkili olduğu gösterilebilir. Cinsiyet değişkeninde anlamlı 
bir ilişki bulunamadığından, öğrencilerin eğitim yerlerine göre anlamlı bir 
farklılık yaratıp yaratmadığına göre t testi yapılmıştır ve aşağıdaki bulgular elde 
edilmiştir. 
Tablo 5. Öğrencilerin Eğitim yerlerine Göre “t”  Testi ile Karşılaştırılması 

Boyut Eğitim Yeri n Ort. T P 
MYO 49 3,33,78 2,390 0,019 Heveslilik Fakülte 52 3,23,45   
MYO 49 4,33,19 0,290 0,772 Yenilikçilik Fakülte 52 4,23,14   
MYO 49 3,73,29 0,013 0,989 Kararlılık Fakülte 52 3,43,29   
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MYO 49 3,92,84 0,092 0,927 İşgören olmama Fakülte 52 3,52,86   
MYO 49 3,93,72 1,680 0,096 Girişimcilik Eğitimi Fakülte 52 3,73,52   

“Girişimcilik Eğilimi Ölçeği”  eğitim yerlerine göre karşılaştırıldığında heveslilik 
boyutunda Meslek Yüksekokulu öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık olduğu; 
diğer faktörler incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı 
belirlenmiştir. 
Tablo 6. ÖğrencilerinAldıkları Girişimcilik Eğitimlerinin Girişimcilik Teşvikine Göre “t”  
Testi ile Karşılaştırılması 

Boyut Eğitim Alma n Ort. T P 
Evet 76 3,33,71 2,610 0,010 Heveslilik Hayır 25 3,23,29   
Evet 76 4,33,14 0,659 0,512 Yenilikçilik Hayır 25 4,23,25   
Evet 76 3,73,25 0,949 0,345 Kararlılık Hayır 25 3,43,43   
Evet 76 3,92,92 1,244 0,217 İşgören olmama Hayır 25 3,52,64   
Evet 76 3,93,76 4,709 0,000 Girişimcilik Eğitimi Hayır 25 3,73,18   

Araştırmaya katılan öğrencilerin Girişimcilik Eğitimi alma durumları 
incelendiğinde, girişimcilik eğitimi alanların heveslilik faktöründe istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde Anova analizi yapılacaktır. Tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) normal dağılımlı bir seride üç ve daha fazla bağımsız 
ortalama arasındaki farkın manidarlığının hesaplanmasında kullanılır. ANOVA 
tek başına üç veya daha fazla grubun aritmetik ortalamalarını kümülatif olarak 
karşılaştırır; bu karşılaştırmalardan en az birisi anlamlı olduğunda ANOVA 
sonucu da anlamlı bulunur (Otrar, 2015). ANOVA analizinde sig.(anlamlılık(p)) 
değeri incelendiğinde p>0,05 ise gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı, 
p<0,05 ise gruplar arasında incelenen özellik bakımından anlamlı fark olduğu 
söylenir. Bu verilere göre bağımsız değişkenlerimizdeki anlamlı bir farklılık olup 
olmadığını anlamak için Tek Yönlü Anova Testi yapılmıştır.  
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Tablo 7.Öğrencilerin Ailelerin Aylık Gelir Durumuna Göre Girişimcilik Eğilimlerinin Tek 
Yönlü ANOVA ile Karşılaştırılması 

 Kar. Top. Ar. Ort. Karesi F P 
Gruplar Arası       3,815 ,954 1,920 
Gruplar İçi 47,961 ,497  

Heveslilik 

Toplam 51,506   

,113 

Gruplar Arası       2,565 ,641 1,174 
Gruplar İçi 52,462 ,546  

Yenilikçilik 

Toplam 55,028   

,327 

Gruplar Arası       2,106 ,526 ,801 
Gruplar İçi 63,108 ,657  

Kararlılık 

Toplam 65,214   

,528 

Gruplar Arası       6,721 1,680 1,708 
Gruplar İçi 94,447 ,984  

İşgören olmama 

Toplam 101,168   

,155 

Gruplar Arası       1,204 ,301 ,860 
Gruplar İçi 33,588 ,350  

Girişimcilik 
Eğitimi 

Toplam 34,792   

,491 

Araştırmaya katılan öğrencilerin girişimciliğe yönelik eğilim puanlarının 
ortalamalarının ailenin aylık gelir değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 
sonucunda grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmadığı yukarıdaki tabloda görülmektedir. 
Tablo 8.Öğrencilerin Ailelerin Eğitim Durumuna Göre Girişimcilik Eğilimlerinin Tek Yönlü 
ANOVA ile Karşılaştırılması 

 Kar. Top. Ar. Ort. Karesi F P 
Gruplar Arası       1,725 ,431 ,832 
Gruplar İçi 49,781 ,519  

Heveslilik 

Toplam 51,506   

,508 

Gruplar Arası       4,564 1,141 2,171 
Gruplar İçi 50,464 ,526  

Yenilikçilik 

Toplam 55,028   

,078 

Gruplar Arası       ,631 ,158 ,235 
Gruplar İçi 64,583 ,673  

Kararlılık 

Toplam 65,214   

,918 

Gruplar Arası       3,155 ,789 ,773 
Gruplar İçi 98,013 1,021  

İşgören olmama 

Toplam 101,168   

,564 

Gruplar Arası       ,260 ,065 ,181 
Gruplar İçi 34,532 ,360  

Girişimcilik 
Eğitimi 

Toplam 34,972   

,948 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin girişimciliğe yönelik eğilim puanlarının 
ortalamalarının ailenin eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (Anova) 
yapılmıştır. Tablodaki veriler incelendiğinde grup ortalamaları arasındaki farkın 
istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir. 
Tablo 9. Öğrencilerin Kariyer Hedeflerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tek Yönlü ANOVA ile 
Karşılaştırılması 

 Kar. Top. Ar. Ort. Karesi F P 
Gruplar Arası       8,306 2,679 5,977 
Gruplar İçi 43,470 ,448  

Heveslilik 

Toplam 51,506   

,001 

Gruplar Arası       2,166 ,722 1,325 
Gruplar İçi 52,862 ,545  

Yenilikçilik 

Toplam 55,028   

,271 

Gruplar Arası       ,648 ,216 ,325 
Gruplar İçi 64,566 ,666  

Kararlılık 

Toplam 65,214   

,808 

Gruplar Arası       19,435 6,478 7,689 
Gruplar İçi 81,733 ,843  

İşgören olmama 

Toplam 101,168   

,000 

Gruplar Arası       3,625 1,208 3,760 
Gruplar İçi 31,168 ,321  

Girişimcilik 
Eğitimi 

Toplam 34,792   

0,013 

Katılımcıların girişimcilik eğilimlerin kariyer hedefi değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 
analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur.  
Anova testinin anlamlı çıkmasından sonra farklılıkların kaynaklarını belirlemek 
amacıyla tamamlayıcı Post-HocScheffe testi yapılarak alt boyutlar arasında 
yorum yapılabilmektedir. Bu amaç doğrultusunda Heveslilik, Yenilikçilik, 
Kararlılık, İşgören olmama ve Girişimcilik Eğitimi boyutlarında öğrencilerin 
kariyer hedefleri türüne göre alt gruplar arasındaki farklılığı belirlemek üzere 
yapılan Post-HocScheffe testi uygulanmıştır. 
Kariyer hedefi kendi işini kurmak olanların girişimciliğe yönelik heveslilik 
puanları (4,090 ± 0,442), kariyer hedefi kamu olanların girişimciliğe yönelik 
heveslilik puanlarından (3,439 ± 0,628), kariyer hedefi özel sektör olanların 
girişimciliğe yönelik heveslilik puanlarından (3,750 ± 0,843) yüksek 
bulunmuştur. 
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Tablo 9 incelendiğinde, katılımcıların yenilikçilik ve kararlılık alt faktörlerindeki 
puan ortalamalarının kariyer hedefi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 
(Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmamıştır.  
Öğrencilerin işgören olmama eğilimi puanları ortalamalarının kariyer hedefi 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. 
Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi 
yapılmıştır. Kariyer hedefi kendi işini kurmak olanların işgören olmama eğilimi 
puanları (3,250 ± 1,094), kariyer hedefi kamu olanların işgören olmama 
eğilimi puanlarından (2,509 ± 0,891) yüksek bulunmuştur. 

Kariyer hedefi özel olanların girişimcilik eğitimine yönelik tutum puanları 
(3,665 ± 0,600), kariyer hedefi kamu olanların girişimcilik eğitimine yönelik 
tutum puanlarından (3,514 ± 0,565) yüksek bulunmuştur. Kariyer hedefi 
kendi işini kurmak olanların girişimcilik eğitimine yönelik tutum puanları (3,965 
± 0,520), kariyer hedefi özel olanların girişimcilik eğitimine yönelik tutum 
puanlarından (3,665 ± 0,600) yüksek bulunmuştur. 
Tablo 10. Öğrencilerin Ailede Girişimci Olma Durumuna göre Girişimcilik Eğilimlerinin Tek 
Yönlü ANOVA ile Karşılaştırılması 

 Kar. Top. Ar. Ort. Karesi F P 
Gruplar Arası       1,58 ,318 ,604 
Gruplar İçi 49,918 ,525  

Heveslilik 

Toplam 51,506   

,697 

Gruplar Arası       1,250 ,250 ,442 
Gruplar İçi 53,778 ,566  

Yenilikçilik 

Toplam 55,028   

,818 

Gruplar Arası       4,413 ,883 1,379 
Gruplar İçi 60,801 ,640  

Kararlılık 

Toplam 65,214   

,239 

Gruplar Arası       9,192 1,838 1,899 
Gruplar İçi 91,976 ,968  

İşgören olmama 

Toplam 101,168   

,102 

Gruplar Arası       3,480 ,696 2,112 
Gruplar İçi 31,312 ,330  

Girişimcilik 
Eğitimi 

Toplam 34,972   

,071 

Araştırmaya katılan öğrencilerin girişimciliğe yönelik eğilim puanlarının 
ortalamalarının babalarının mesleki durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip 
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göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (Anova) 
yapılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Aynı 
durum benzer çalışmalarda da görülmemektedir (Küçük, 2014). 

İş hayatında diğerlerine göre kısa sürede büyük başarılar elde eden girişimcilere 
rastlanılmaktadır. Ancak gerek çalışma alanları gerek yaptıkları işler açısından 
başarılı girişimcilerin çok farklı özelliklerinin olduğu da görülmektedir. Bununla 
beraber başarılı diyebileceğimiz girişimcilerde ortak olarak risk alabilme 
sorumluluk üstlenme, dinamik bir kişilik, yeniliğe, değişime ve dönüşüme açık 
bir yapı, ihtiraslı ve büyük olma tutkusu, nihayet başarıya odaklanma gibi 
özellikler sayılabilir. Bu niteliklere sahip olmayan insanların girişimci olarak 
başarılı olmaları mümkün değildir (Oktay, 1996). 

Bu çalışmada ayrıca, kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimi arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin girişimcilik eğilimlerinin kendilerini 
tanımlayıcı kelime ve genel ruh hallerini tanımlayan özelliklerine göre anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 
varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Katılımcıların kişilik özelliklerine 
bakıldığında ise heveslilik ve işgören olmama faktörlerinde kendilerini girişken 
ve yenilikçi olarak tanımlayanlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde artan rekabet ortamında yeni işletmelerin kurulması veya mevcut 
işletmelerin hayatlarını sürdürebilmesi girişimcilik bilince sahip bireylere 
bağlıdır. Bu yüzden gençlerin girişimciliğe yönlendirmesi ve ülkedeki girişimci 
sayısının arttırılması önemli bir konudur. İşsizliğe alternatif bir çözüm olarak 
artan girişimcilerle yeni firmaların kurulmasıyla istihdam olanakları artacaktır.  

Bu çalışma, 101 ön lisans ve lisans öğrencisi üzerinden anket uygulaması 
yapılmıştır. Gelecekte girişimcilik konusunda yapılacak olan çalışmalarda daha 
geniş çaplı bir örneklem değerlendirilerek ve araştırma genişletilebilir. 
Küreselleşmenin etkisiyle işletmeler veya devlet kurumları giderek küçülmekte 
ve üniversite mezunlarının iş bulma ihtimali gittikçe zorlaşmaktadır. Bu yüzden 
girişimciliğin önemi gelecekte daha da artacaktır. Bu düşünceyle lisans ve lisans 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ve girişimcilik eğitimine bakışları bu 
çalışmada araştırılmış ve karşılaştırılmıştır. Heveslilik haricinde faktörlerde 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Eğitim yerleri içerisinde ön 
lisan öğrencileri lisans öğrencilerine göre daha hevesli olma nedeni, lisans 
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mezunlarının devlet ya da özel sektörde iş bulma olanaklarının daha fazla 
olmasına bağlanabilir. Bu durumda ön lisans öğrencilerinin girişimcilik 
eğilimlerinin daha fazla olmasının zorunluluktan kaynaklandığı 
söylenebilir.Girişimcilik potansiyeli ve eğilimi yüksek ülkeler arasında önemli 
bir yere sahip olan Türkiye’de girişimcilik eğitimleri ile var olan bu potansiyel 
değerlendirilmelidir. Üniversite öğrencilerinin, girişimcilik eğitimleriyle ülkenin 
diğer kesimlerine de örnek teşkil edecek seviyede donanımlı hale getirilmeleri 
toplum açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden üniversitelerde 
girişimcilik konusunda eğitimler, konferanslar ve seminerler düzenlenmelidir. 
Ayrıca teorik eğitim ile birlikte uygulamalı eğitimlerde öğrencilerin girişimcilik 
anlayışlarında yeni ufuklar açılmasında faydalı olacaktır. Bu yüzden üniversite-
sanayi işbirliği içerisinde yeni çalışmalar yapılmalıdır. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İÇERİSİNDE KADINA BİÇİLEN 
ROLLERİN İNCELENMESİ VE OLUŞTURULAN SINIRLARI 

AŞABİLEN  “GİRİŞİMCİ KADINLAR” 

Bahar BURTAN DOĞAN* 
Gamze BAŞBOĞA** 

Öz 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de kadınların çalışma hayatına adım atmasıyla 
başlayan zorlu süreçler ve karşılaştıkları problemler karşısında geliştirdikleri baş 
etme süreçlerini toplumsal cinsiyet ekseninde ele almaktır. Toplumsal cinsiyet 
rollerini benimsemek zorunda kalan kadınların bu rollerin geliştirdiği kalıp ve 
sınırları zorlayarak değişimci yanlarını ortaya koyan ve ayakları yere basan bireyler 
olarak var olmak istekleri ve çabaları incelenmiştir. Araştırma kapsamında 
toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal sınırlar, kadın istihdam alanları, ataerkillik gibi 
kavramlar üzerinde durulmuştur. Araştırma nitel yöntemlerle gerçekleştirilmiş olup 
çalışma grubunu ise Diyarbakır ili Jiyan Semt Pazarında çalışan kadınlar 
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 5 kadın çalışan ile yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği ile yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Kadınların çalışma hayatına girme süreçlerinin her katılımcı için farklılık gösterdiği 
görülmekle birlikte, katılımcıların cinsiyetlerine biçilen rollerden kaynaklı benzer 
zorluklar yaşadığı ve halen bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri geliştirmeye 
çalıştıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Sınırlar ve 
Eşitsizlikler. 

THE RESEARCH OF THE ROLES PROVIDED TO WOMEN           
IN THE SOCIAL GENDER ROLES AND “THE WOMEN 

ENTREPRENEURS”  WHO GET BEYOND THE LIMITS VERGED 
Abstract 

The aim of the research is to deal with the difficult processes that started with the 
step of women in working life in the Turkey and the processes of coping with the 
problems they face in terms of gender. Women who have had to adopt gender 
roles have examined the willingness and efforts to exist as individuals who put their 
entrepreneurial side and push their feet to the forefront by pushing the patterns 
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and boundaries developed by these roles. Within the scope of the research, 
concepts such as gender roles, social borders, areas of women’s employment, 
patriarchy are emphasized. The research has been carried out with qualitative 
methods and the work group is working women who are operating in Diyarbakır 
province Jiyan District Market. In context of the research, face-to-face interviews 
were conducted in-depth with five female employees and a semi-structured 
interview technique. Although the process of entering women’s working life differs 
for each participant, participants have experienced similar difficulties due to their 
gender roles and currently trying to develop ways to cope with these difficulties. 

Keywords: Gender, Gender Roles, Social Borders and Inequalities. 

GİRİŞ 

Toplumsal cinsiyet, kadın ile erkek cinsiyetinin kültürel ve sosyal açıdan 
birbirinden ayırt edilme biçimini ve toplumun bu cinsiyetlere biçtiği rollerin 
tanımlanması olarak ifade edilmektedir (Ecevit, 2011: 4). Toplumsal cinsiyet 
bireyin yaşadığı çevre ve kültüre bağlı olarak bireye toplum tarafından verilen 
rollerdir. Verilen bu rollerde ise kadın erkeğe göre bir alt kefede tutulmaktadır. 

Toplumsal cinsiyetin oluşturduğu ayrım işgücü alanında, oluşturulan sınırlarla 
kadının ötekileştirilmesi yani geri plana atılmasıdır. Cinsiyet ayrımcılığı kadına 
yönelik bir ayrımcılık olup sosyal bir sorunu ifade etmektedir (Demirbilek, 
2007: 13). Örneğin, ev işlerinde kadının, çalışma hayatında ise erkeklerin ön 
planda olması. 

Sosyal yaşamda kadına anne, babaanne gibi temel roller verilmektedir 
(Demirbilek, 2007: 16). Kadın çalışıyorsa bile, kadının ev işlerini sürdürmesi, 
çocuğa bakması, evin reisi olan erkeğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi 
ve kadının daha özverili davranması beklenmektedir. Ataerkillik, sosyal, 
kültürel ve ekonomik alanlarda yani hayatın her alanına yerleşmiş bir erkek 
egemenliği olarak tanımlanmaktadır (Ecevit, 2011: 14). Burada ataerkillikten 
kasıt ailenin reisi olan erkeğin karar alma mekanizmasını oluşturması olarak 
ifade edilmektedir. Kadınların ezilme durumu söz konusu olurken, erkeklerin 
üstün olması belirtilmektedir.  

Bireyin ait olduğu toplumun kültür bileşenleri, kadın ve erkeğin nasıl 
davranması, düşünmesi ve hareket etmesi gerektiğini belirlemektedir. Bu 
dinamiklere rağmen kendisine biçilen rolleri ve dayatılan yaşam biçimini 
reddeden kadınlarda bulunmaktadır. Bu kadınlar, görünmez sınırlarla 
oluşturulan baskı ve arka planda kalmışlık duygusunu kısmen yenebilen ve bu 
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yönde çabası olup da kendilerini topluma kanıtlamalarıyla “girişimci kadınlar” 
olarak ön plana çıkmaktadırlar. 

Bu makalenin amacı, toplumsal cinsiyet çerçevesinde kadına biçilen rollerden 
kadının sıyrılarak girişimci ruhlarını ortaya koymasını ve girişimciliği ise ne gibi 
yöntemleri kullanarak sınırlarını aştıklarını ortaya çıkarıp incelemektir. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Toplumsal Cinsiyet 

Toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı iş bölümünü ve biyolojik cinsler arasındaki 
ilişkileri belirlemek için, toplumda kadın ve erkeğin yerini ifade etmek için 
kullanılan bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Demirbilek, 2007: 20). Bu 
ayrım sosyal sınıf farkı, ataerkillik ve toplumda üretim biçimiyle 
ilişkilendirilmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı, kadının toplumda geri plana 
atılmasını, fırsatlardan yararlanamamasını, çalışma hayatında ise ikinci planda 
olmasını, erkeklere göre eşit olmayan koşullarda yaşaması şeklinde 
tanımlanmaktadır (Günay, 2011: 158). 

Toplumda tabakalaşma sisteminde cinsiyet ayrımcılığı, sistemin önemli bir 
parçasını oluşturmaktadır. Kız ve erkek çocuklarının doğduğu andan itibaren 
ailede bir ayrımcılığa maruz kaldığı söylenmektedir (Demirbilek, 2007: 13). 
Örneğin, kızın pembe erkeğin ise mavi kıyafet giydirilmesi, farklı oyuncaklarla 
büyütülmesi mesela erkekler araba, silah kızlar ise bebek gibi oyuncaklarla 
büyütülmektedirler. Veya meslek seçimlerinde kızların öğretmenlik, erkeklerin 
ise mühendislik gibi alanlara yöneltilmesi örnek olarak verilmektedir. Verilen 
bu örneklerle cinsiyet ayrımcılığına çağrışım yapılmaktadır. Kısacası ailede 
başlayan bu ayrımcılık okul hayatındaki eğitim sürecinde de devam etmektedir 
(Vatandaş, 2003: 38). 

1.2. Cinsiyet Rolleri 

Bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü, kadın ve erkeğin rollerinin 
belirlenmesinde etken olmaktadır. Geleneksel düşünceye göre kadının rolü 
ailenin beraberliğini sağlamak ve çocuk doğurmaktır (Günay ve Bener, 2011: 
159). Kadınlar sosyal, ekonomik, siyasal ve yasal haklara sahip olmasına karşın 
kadınların bu hakları kullanmada erkekler karşısında eşitsizliğe uğramaktadırlar. 
Örneğin, bir kadının kocasından boşanmak istemesi yasal hakkı olmasına 
rağmen, kadın kocası tarafından şiddete maruz kalmakta ve çoğu zamanda 
sonrasında ise öldürülmektedir. Bu örnek erkek ile kadının haklarını 
kullanmada aynı güçte olmadığını göstermektedir. 
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 Kadın çalışma hayatının dışında; eş, anne, babaanne, kız kardeş gibi temel 
rollere bürünmektedir. Kadının bu durumu da kariyerinden fedakârlıkta 
bulunduğunu ortaya koymaktadır (Demirbilek, 2007: 17). Kadınlar hane içi 
denilen evde ücretsiz çalışan “emekçi” rolündedir (Ersoy, 2009: 220). Ancak 
kadının ev içindeki emekçi rolü erkekler tarafından görülmemektedir. 

Hane içi alan, günlük ihtiyaçların karşılandığı ”özel alan “ olarak ifade 
etmektedir. Kadınlar bu özel alanda ihtiyaçlarını giderirler. Örneğin çocuk 
bakımı, yemek pişirme, temizlik vs ile uğraşmaktadırlar. Ailenin reisi erkek ise 
kamusal alan da rollerini gerçekleştirmektedir. “Kamusal alan” ise, bireyin 
siyasete dâhil edildiği,  politik ilkelerin tartışıldığı ve yasaların yapıldığı alan 
olarak tanımlanmaktadır (Ayata, 2011: 444). 

Erkeklerin toplum lideri olarak kabul edilmiş rolleri otoriteyi erkeklikle 
bağdaştıran geleneksel anlayışlarda daha çok görülmektedir (Tan, 2011: 39). 
Ataerkil aile yapısı hâkim olan evlerde, kadın evinin düzenlemesinde bile 
kendisi karar veremez. Erkek karar mekanizması rolünde olup, söz sahibi 
konumundadır. 

1.2.1. Evli ve Bağımlı Kadın 

 Kadınların erkeklere ekonomik olarak bağımlı olması, kadınların iş gücü 
piyasasında gücünün ciddiye alınmamasına zemin hazırlamaktadır. Kadının ev 
içi üretimi işgücüne dâhil edilmemekte ve milli gelir hesaplamalarında göz ardı 
edilmektedir. 

1.2.2. Anne-Kadın 

Evlenen kadınların bir rolü de annelik olup temel görevi çocuklarını büyütüp, 
ev işlerini yapmaktır. Kadınların bu nedenle ev dışında yani kamusal alanda 
çalışması uygun görülmemektedir. Çünkü kadınların ev işlerini tam 
yapamayacakları ve çocuklarını düzgün yetiştiremeyecekleri ileri sürülmektedir. 

1.2.3. Verimlilik  

Sanayi piyasasında kadının işgücü niteliksizdir. Böylece erkekle aynı ücreti 
almaları beklenmez. 

1.2.4. Rasyonalite 

Kadınlar irrasyoneldir bu da onların iktisadi rasyonaliteye aykırı davrandıklarını 
göstermektedir. Aslında bu durum onlara biçilen geleneksel rollerden yani 
anne, eş v.b. rollerin sonucudur. Bu nedenle rasyonel olamamaktadırlar 
(Serdaroğlu, Özkaplan, 2010: 25). 
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1.3. Toplumsal Sınırlar ve Eşitsizlik 

Toplumsal cinsiyetteki eşitsizlik, erkeklerin kadınlar aleyhinde kayırılması diye 
tanımlanmaktadır (Dedeoğlu, 2004: 142). Bu ayrım beslenmeden eğitime, 
hatta sevilmeye kadar geniş bir yelpazeyi kaplamaktadır. Örneğin yeni doğan 
bir çocuğun erkek olması baskın aile yapısını daha çok sevindirmektedir. Ailede 
başlayan eşitsizlik kadının hayatı boyunca devam etmektedir (Vatandaş, 2003: 
35). Örneğin, geleneksel ailelerde kız çocukları hem yetiştikleri ailede hem de 
gelin gidecekleri ailelerde ataerkil aile yapısına uyum sağlamak üzere 
yetiştirilmektedirler. Kısacası, kadınlar küçük yaşlardan beri başlayarak evdeki 
bu işlere yardım etmekte hatta ev işlerine karşı özendirilerek yeniden üretim 
sürecine hazırlanmaktadırlar. Kadınlar erkeklerin baskısı altında kalarak ve 
ezilerek bu süreci geçirmektedirler (Ersoy, 2009: 211). Sosyal yaşamda kadına 
yönelik bu ayrımcılık, kadının kendini ifade edememesine neden olmaktadır. 

İktisat’ta  bir kadın kimliğinin nasıl biçimlendirildiğini ifade eden kalıplaşmış 
yargılar; 

 Kadınlar, erkek yakınlarına mesela eşine, kardeşine, babasına iktisadi 
olarak bağımlıdırlar. 

 Kadınlar, üretici rolü ile ev kadını statüsünde uzmanlaşırlar. 

 Kadın işgücü sanayisinde üretici değildir. 

 Kadınlar, rasyonel değillerdir bu nedenle iktisadi karar almada 
güvenilmezler (Özkaplan, Serdaroğlu, 2010: 50 ). 

Tablo 1. İktisadın Özel Alan - Kamusal Alan “Çağdaş” Tanımı 

Merkez (marj içindekiler) Marjdakiler  
(marj dışında kalanlar) 

                                                        İlgi Alanı                                                                                      
kamusal alan 
birey ajanlar 
etkinlik 
kıtlık 

özel alan 
toplum, kurumlar 
eşitlik 
bolluk 

                                                        Yöntemi  
Nicel 
nesnel 
bilimsel 
tarafsız 
genel 
resmi 
matematiksel 

nitel 
öznel 
bilim-dışı 
taraflı 
özgül 
gayri resmi 
sözel 

                                      Temel Varsayımları  
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Birey(ajan) 
kendi çıkarını düşünen 
özerk 
rasyonel 
seçimlerine göre davranan 
rekabetçi 

Toplum(insan) 
başkalarını da düşünen 
bağımlı 
duygusal 
doğal edimlere sahip 
paylaşımcı 

                                         Toplumsal cinsiyet  
Eril 
erkek 

Dişil 
kadın 

Kaynak: (Özkaplan, Serdaroğlu, 2010: 52). 

1.4. Girişimci Kadın 

Girişimcilik, bireylerin ellerindeki ekonomik kaynakları kullanarak harekete 
geçme faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Girişimci ruha sahip insanlar aslında 
risk alarak sahaya inmektedirler, ayrıca da başarma ihtiyacı üzerinde 
yoğunlaşmışlardır. Girişimciliğe bakıldığında genelde sosyal çevrenin 
baskısından sıyrılarak girişimci bireyin harekete geçmesidir (Aytaç, 2006: 156 ). 

Girişimci kadın iktisadi faaliyetle iktisadin sınırlarını zorlamaktadır. Toplum 
insanları belli bir role doğru yönlendirir ancak girişimci kadınlar bu kalıplaşmış 
rolleri yıkarak özel alandan kamusal alana inip para kazanarak evin geçimini 
sağlamaktadırlar. Bunu bir direniş olarak öne sürerek girişimci ruhunu ortaya 
çıkarmaktadırlar. Çalışma hayatına girmek kadının dünyaya bakış açısını 
değiştirmektedir (Tuskan, 2016: 445). Böylece kadınlar ayakları yere basan, 
dinamik ve risk alabilen bir birey haline gelmektedirler (Yetim, 2002: 82). 

Toplumsal cinsiyette kadının kamusal alandaki ilişkilerinde erkeklere oranla 
zayıf, iş dünyasına erkeklerin hâkim olduğu ve kadınların bu alana ayak 
uydurmakta zorlandıklarını belirten girişimci kadınlar kendilerini bu süreçte bir 
öncü olarak görmektedirler (KSSGM, 1999). Bunun nedeni de cinsiyet rolleri 
esas alındığından kadına ve erkeğe özgü işler diye ayrışmaların yaşanmasıdır. 
Girişimci kadınlar toplumsal statülerini yükselterek erkeklerle eşit olduklarını 
topluma kanıtlamaktadırlar. “Kadının yeri evidir” anlayışını ortadan kaldırıp 
erkelerin arkasında değil yanında olduğunu ispatlamaktadırlar. Hane içi 
sorumluluklar, çocuk bakımı gibi yükümlülüklerin yanı sıra kadınlar özel 
alandan çıkıp kamusal alanda sahaya inmişlerdir. Girişimci kadınlar ideal bir 
anne ve eş olduklarını göstermektedirler. 
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2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

2.1. Nitel Araştırma 

Nitel araştırma, olgu ve olayların sosyal dünyada gerçekçi ve bütüncül olarak 
ortaya konmasının izlendiği bir araştırma süreci olarak ifade edilmektedir 
(Şavran, 2009: 27 ). Nitel araştırma yöntemi ise, insanların kendilerinin ve 
diğer insanlarla olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayan, daha çok karşılıklı 
etkileşim gerektiren tutum ve stratejileri kapsamaktadır (Demir, 2009: 47). 
İnsanların yaşadığı dünyayı ve içinde bulunduğu çevreyi nasıl algıladığını ifade 
etmektedir.  

3.1.1. Nitel Araştırma Yönteminin Genel Özellikleri 

 Sosyal gerçeklik anlayışı: Birbirleriyle etkileşimde olan aktörler 
arasında eylem yaratmaktadır, bu sosyal gerçeklik değişebilmektedir ve 
evrensel değildir. 

 Sosyal araştırmanın amacı: Sosyal olay ve olguları derinlemesine 
betimleyerek yorumlamaktır. Tahmin ve genelleme yapılmaz, içeriden bakarak 
yorumlanır. 

 Araştırmacı katılımcı özneldir: Sosyal olgu kendi sosyal ve kültürel 
bağlamda incelenmektedir, empati kurulur, etkileşime girilmektedir. 

 Araştırma doğal ortamda yürütülür: Sosyal olgu içinde olduğu 
ortama göre biçimlenmektedir, incelenen sürece müdahale edilmez. 

 Tümevarım ilkesi hâkimdir: Sosyal olgular parçalanamazlar, 
birbirlerinden ayrı incelenmeleri mümkün değildir (Şavran, 2009: 29). 

3.2. Görüşme 

Nitel araştırmada en çok kullanılan yöntemlerdendir. Görüşme, önceden 
hazırlanmış soruların belli bir sistem dâhilinde görüşülene sorulması ve 
cevapların alınması olarak tarif edilmektedir (Demir, 2009: 48).  

3.2.1. Derinlemesine Görüşme 

Kişilerin düşünce, görüş ve deneyimleri aracılığıyla bilgi toplamak istenildiğinde 
kullanılan teknik olarak ifade edilmektedir (Şavran, 2009: 30). Bu makalede 
kullanılacak yöntemde derinlemesine görüşme metoduyla Bağlar Jiyan semt 
pazarında 5 kişi olarak belirlenen kadınlarla görüşme yapılarak araştırmanın 
kadınların girişimci ruhlarını kullanarak nasıl bu noktaya geldikleri açıklanmaya 
çalışılmaktadır. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi izlenmiş 
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olup mesleği pazarcılık olan 15 kadından 5 kadının aydınlatılmış rızası alınarak 
örneklem grubu oluşturulmuştur.  

4. BULGULAR 

Toplumsal cinsiyet bağlamında ele alınan girişimci kadınlar örneğinde 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde örneklem olarak Diyarbakır ilinde bağlar 
Jiyan semt pazarında çalışan 5 kadınla görüşme yapılmıştır. Yapılan 
görüşmede öncelikle araştırmacı kendini tanıttıktan sonra görüşmecilere konu 
hakkında bilgi verilip, görüşme yapılmasını onaylayan 5 çalışan kadın ile nitel 
araştırmanın derinlemesine görüşme metodu gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmecilerden özellikle çalışmaya ne zaman ve nasıl başladıkları, çalışmak 
için yaşadıkları engelleri ve sonrasında ise kendilerini nasıl hissettiklerini 
anlatmaları istenmiştir. Katılımcı girişimcilerle yapılan görüşmeler kadınların 
kimlik bilgilerine yer verilmeksizin G1, G2, G3, G4 ve G5 olarak doğrudan 
anlatım yoluyla aktarılmıştır. 

Jiyan semt pazarında çalışan G1 ile yapılan görüşme: 

“45 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim, çocuklarım okuyor, eşim geçici bir işte 
çalışıyor. Pazar bizim mahallede açıldı. Kadınların çalıştığını duyunca neden 
ben de çalışmayayım dedim ve belediyeye çalışmak için başvuruda 
bulundum. Başvuru da bulunduktan sonra pazarda çalışmaya başladım, 
çalışmamın amacı borçlarımızın olması ve eşime destek olmaktı. Pazar kapalı 
bir alanda kuruluydu daha sonra açık alana indik, kapalı pazarda iş fazla 
olmuyordu. Bu nedenle açık alana inilmesi benim için daha iyi oldu, 
ihtiyacımı karşılayacak kadar kazanıyorum. Pazarda sadece kadınların olması 
beni daha rahat hissettiriyor ben bu pazarda lif, yazma patik türü şeyler 
satıyorum önceden kendim yapıp satıyordum ancak şimdi haftanın 6 günü 
pazarda çalıştığım için yetiştiremiyorum. Bence kadınlar her zaman çalışmalı 
çalıştıkları zaman daha değerli oluyorlar.” 

Görüşmeci 1 ile yapılan konuşmadan da anlaşılacağı gibi kadınlarda çalışma 
hayatında var olabileceklerini girişimci ruhlarının her zaman devam ettiğini 
elinde herhangi bir sermayesi olmadan bile kendi yaptıkları ile para 
kazanabilmektedirler. Kadına biçilen pasif rolünü yıkmaktadırlar. 

Jiyan semt pazarında çalışan G2 ile yapılan görüşme 

“25 yaşındayım, nişanlıyım ve 4 senedir çalışıyorum, Pazarda ise 1 yıldır 
çalışıyorum. Nişanlımın haberi yok duymasını istemem çünkü çalışmamı 
engelleyebilir. Ona göre çalışmak erkeğin görevidir kadınlar sadece ev 



 

207 
 

içerisinde çalışabilirler. Pazarda çalışmamın sebebi paraya ihtiyacımın olması 
çünkü burada kazandığım parayla çeyizimi hazırlıyorum. Ben çalışmaktan çok 
mutluyum, çalıştığımdan ailemin haberi var nişanlı olduğumdan dolayı 
haftanın 2 günü çalışıyorum imkanım olsa daha fazla çalışmak isterdim. Bana 
kalırsa hep çalışmak isterim ancak toplumdaki sınırlardan dolayı 
çalışamıyorum. Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilir hatta her işi 
yapabilirler bu nedenle evde durmayıp çalışıyorum. Kadınların çalışmasına 
izin vermeyen erkekler bence tam bir köy kafalılar. İşe başladıktan sonra daha 
özgüvenli hissediyorum. Ayrıca istediğim şeyleri yapabileceğime inanıyorum, 
hayata bakış açımda çok değişti. Çok istediğim bir şey var o da okul okumak 
çünkü okul okusaydım daha rahat çalışırdım en azından izin almama gerek 
kalmazdı.” 

G2 ile yapılan görüşmeden de anlaşılacağı gibi ataerkilliğin çizmiş olduğu 
sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ki sınırlılıklardan dolayı kadının 
çalışmaya başlaması için kocasından izin alması gerekmektedir. Erkeğin söz 
sahibi olması kadının çalışma yaşamını da etkileyebilmektedir. Ama buna 
rağmen kadınlar sınırlarla oluşturulan baskı ve arka planda kalmışlık 
duygusunu kısmen de olsa yenebilmekte ve kendilerini topluma kanıtlayarak 
girişimci yönlerini ön plana çıkarmaktadırlar. 

Jiyan semt pazarında çalışan G3 ile yapılan görüşme 

“38 yaşındayım, 2 çocuk annesiyim. Bu pazar da 4 aydır çalışıyorum, 
önceden müşteriydim baktım kadınlar çalışıyor neden ben de çalışmayayım 
diye düşündüm belediyeye gittim başvuruda bulundum ve çalışmaya 
başladım. Eşim yok ben hiç koca ekmeği yemedim ona göre biz kadındık ama 
hiçbir şeye layık değildik. Bence kadınların ayakları üzerinde durması çok 
güzel hayatım boyunca hep çalıştım. Eşim eve bakmıyordu çalışmaya 
mecburdum kapıcılık, merdiven silme, kasaplık gibi birçok iş yaptım. Her 
zaman çocuklarıma ve eve bakmaya çalıştım, eşim vefat etti o vefat etikten 
sonra daha rahat çalışmaya başladım. Haftanın 6 günü çalışıyorum 
çocuklarıma bakıyorum ve çok mutluyum. Kadınlar erkeklerin onlara 
baktığıyla kalmamalı bence her zaman çabalamaları gerekir,  ben hayatım 
boyunca hep böyle yaptım.” 

G3 ile yapılan görüşmede ataerkilliğin kadına bakış açısı kısmen de olsa ortaya 
çıkarılabilmektedir. Kadınların aslında değersiz ve sadece ev sınırları içerisinde 
kalmaları gerektiği anlayışı G3 adlı görüşmecinin eşinin düşünceleri olarak 
ortaya çıkmaktadır. Fakat kendisini girişimci olarak gören kadınlar hiçbir 
zaman boş durmamakta her alanda çalışmayı göze alabilmektedir. 
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Jiyan semt pazarında çalışan G4 ile yapılan görüşme 

“40 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. Bu pazarı komşularımdan duydum ve 
pazarda çalışmak istedim ancak eşim çalışmama izin vermiyordu sonrasında 
ev aldık. Kredi borcunu ödemek ve çocuklarımı okutmak için çalışıyorum. Ev 
aldıktan sonra eşim hastalandı çalışamaz hale geldi. Eşim de evde olduğu için 
bana arada yardım eder. 3 senedir bu pazardayım. Belediyeye gidip izin aldım 
ve izin aldıktan sonrada çalışmaya başladım.” 

G4 ile yapılan görüşme de toplumsal cinsiyetin oluşturduğu sınırların hala 
var olduğu göz önünde bulundurulmalı çünkü kadın pazarda çalışmak için evin 
reisi olan erkekten izin almak zorundadır. Kadınların girişimci oldukları 
çalışmanın sonucunda da anlaşılmaktadır fakat işte bu noktada sınırlar 
dediğimiz şey eşinin çalışmaya izin verip vermemesidir. İzin verilmezse 
çalışılmaz ayrıca bakmamız gereken başka bir noktada kadının ne kadar 
çalışırsa çalışsın ya da ne kadar yorulursa yorulsun eve gelip kendi özel alan 
sınırları olan o alanda yapması gereken işleri yine yapmak zorundadır. İşte bu 
nokta kadın fedakârlıkta bulunmaktadır. 

Jiyan semt pazarında çalışan G5 ile yapılan görüşme 

“35 yaşındayım bir oğlum var. Pazarın kurulduğunu arkadaşlarımdan 
öğrendim. Pazarın kurulduğunu arkadaşlarımdan öğrendim, nasıl 
başlayacağımı öğrendikten sonra belediyeye gidip izin aldım, 2 yıldır bu 
pazarda çalışıyorum. Eşim başta izin vermiyordu benim kararlı olduğumu 
anlayınca ve pazarda çalışan herkesin sadece kadın olduğunu duyunca 
çalışabilirsin dedi. Eşim izin vermeseydi bile ben yine de çalışmak için elimden 
geleni yapardım kadınların sadece ev içinde kalmaları bence hiç hoş bir şey 
değil onlarında para kazanmaya hakkı var. Ama her zaman toplumumuzda bu 
engelleniyor. Ben bunu aştığım için çok mutluyum eşimden para beklememek 
ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak beni daha özgüvenli yapıyor. 15 
yaşında bir oğlum var ona her zaman kadınlarında çalışması gerektiğini 
söylüyorum onun büyüdüğü zaman babası gibi düşünmemesi için elimden 
geleni yapıyorum çünkü kadınlar her zaman çalışmalı.” 

G5 ile yapılan görüşmede ise, çalışmak isteyen kadınlar fırsatı değerlendirmek 
için hemen araştırmaya girişmektedirler. Belediye’ye gidip Pazarda nasıl 
çalışabilecekleri hakkında merak ettiklerini sormaktadırlar. Bu görüşmede, 
toplumsal cinsiyetin kadına biçtiği roller içerisinde annelik rolünü kendi 
çocukları üzerinde sergileyerek birazcık da olsa kalıplaşmış düşünceleri yok 
etmek istedikleri gözlenmektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma bulguları sonucunda elde ettiğimiz verilerle vardığımız sonuçlara 
göre, kadınların bir kısmı eşlerinden habersiz çalışmaktadırlar, gizli ve riskli bir 
ruh halindeler, çalışmaktan ve para kazanmaktan mutlular, kendileri gibi 
kadınların da çalışmalarını istemektedirler, eşlerinin haberleri olanlar da 
ekonomik yükü üstlendiklerinin farkındalar, aile kavramının toparlayıcılığına ve 
destekleyiciliğin başrolü konumundalar, öte yandan gündelik işlerini ve diğer 
sorumluluklarını ihmal etmemektedirler. Kadınların girişimci ruhlarının var 
olduğu ve her zaman çalışmak için hevesli oldukları yapılan görüşme sonunda 
anlaşılmaktadır. Ancak bu noktada eleştirilecek kısım kadınların her zaman 
eşlerinden izin almak zorunda olmaları ve habersiz hiç bir şey 
yapamadıklarıdır. Bazı kadınlar çalışmak istediğini dile getirmeye çalışırken bile 
sıkıntı yaşarken ele alınan kadınlar bunu aşmış ve çalışma hayatının içine 
girmiş bulunmaktadırlar. Çalışmaya başlayan kadınlar kendilerini daha 
özgüvenli hissetmekte ve bir şeyler başarabileceklerine olan inançlarını daha 
fazla ortaya çıkarmaktadırlar. Aslında toplumsal cinsiyetin oluşturduğu sınırlar 
ve eşitsizlikler görüşmelerin sonucunda da anlaşılacağı gibi hala vardır. Buna 
örnek kadınların girişimci ruhlarını ele alıp çalışma ortamına girmeleri kabul 
edilmekte fakat bu çalışma alanında yani pazarda çalışmalarındaki en büyük 
etken kadınların çalışabiliyor olmalarıdır. İşte bu noktada çalışmanın 
sonucundan anlaşılacağı üzere oluşturulan o cinsiyet eşitsizlikleri ve sınırları 
hiçbir zaman yok edilememektedir. Kadınlar çalışma ortamına girdiklerinden 
kendilerini daha özgüvenli ve mutlu hissetmektedirler, çünkü kendi 
yaşantılarında gerçekleşen sınırları bir nevi aştıklarını düşünmektedirler. 
Girişimciliğin, iktisadi yaşamı, sosyal ve kültürel ilişkileri, yeni bir hayatın 
başlangıcını oluşturmada büyük bir önem taşıdığı görülmektedir.Erkek egemen 
toplumun, kadını sınırlayan, kadınların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden 
bir takım yaptırımlara ve muameleye maruz kaldığı görülmektedir. Kadınların 
iktisadi anlamdaki varoluşsal çabalarını ve girişimci yanlarının söz konusu 
dinamiklerle sınırlandırılmaya çalışıldığı ancak girişimci kadınların ise bu 
dinamiklerin getirdiği sınırlamalara karşı direnç gösterdiği görüşmelerde tespit 
edilmiştir. Kadının çalışma hayatına girerken karşılaştığı ve çalışırken de devam 
eden güçlüklerin başında yer alan erkek egemen söylemler ve tutumlar ile ilgili 
kurumsal mekanizmaların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırma 
bulgularında görüldüğü üzere erkeğin rızası olmaksızın kadınların çalışma 
hayatında varlıklarını sürdürmeye çalıştıkları görülmekte olup bu durumun 



 

210 
 

cinsiyetçi toplumlarda kadının şiddet görmesinden ölümüne kadar uzanan 
geniş bir yelpazede sonuçlar doğurabileceği düşünülmektedir. Kadını sınırlayan 
erkek bireylere (eş) kadın istihdamı ve kadının çalışma hakları konusunda 
rehberlik hizmeti verilmesi uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca girişimci 
kadınların tespit edilmesine, çalışma hayatına teşvikine yönelik saha 
çalışmalarının, bilgilendirme etkinliklerinin başlatılması ve yaygınlaştırılması 
kadın ile toplum yararına olması düşünülmektedir. Çalışma hayatına giren her 
kadının cinsiyetçi toplumun kurallarıyla ilgili bir algı kırılması yaşadığı 
düşünülürse eğer, istihdam alanındaki girişimci her kadının cinsiyetçi 
toplumlarda farkındalık yaratacağı ve cinsiyete dayalı olmayan yaşamlara katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Kadını her alanda güçlendirmek, kadınların 
potansiyellerini keşfetmek ve kadınları desteklemenin önemini vurgulayan 
politika ve uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle hayata geçmesinin gerekli 
olduğu vurgusunu yapabiliriz. 
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BEYİN-MÜZİK İLİŞKİSİ: TÜKETİCİLERİN REKLÂM 
MÜZİKLERİNE TEPKİLERİNİN NÖROPAZARLAMA İLE 

İNCELENMESİ 
Atilla YÜCEL 

Yunus Emre GÜR** 
Öz 

Nöropazarlama, bilinçaltının sayısallaştırılmış tepkilerinin, özellikle, kişinin düşünce 
yapısını etkileyen, dikkat, ilgi ve duygusal çekim, görsel, işitsel, gibi duyu organları 
aracılığıyla tercihler üzerindeki etkilerinin ölçümlenmesi olarak ifade edilmektedir. 
Bir diğer ifade ile tüketicilerin satın alma karar mekanizmasını etkileyen duyusal 
uyarıcıların beyindeki kontrol alanlarıyla ilişkisini ortaya koymaktadır. 
Nöropazarlama; bu uyarıcıların tüketici karar mekanizması üzerindeki etki 
seviyelerini ölçümlemekte, elde edilen veriler çerçevesinde tüketiciyi ve tüketici 
karar verme mekanizmasını anlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, müzik-
beyin etkileşimlerine ilişkin yeni bilgileri paylaşmak ve müziğin beynimizdeki 
yolculuğuna nörobilim açısından bakmaktır. Bu bağlamda, Bu araştırmada 30 
gönüllü katılımcı üzerinde Electroencephalography- EEG-EPOC cihazı kullanılarak 
reklam müziklerinde verilmek istenen mesajlara tüketicilerin nasıl tepki verdikleri ve 
müşterinin bilinçaltındaki düşünceleri anlaşılmaya çalışılacaktır. Yapılacak bu 
çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: -Reklam müzikleri tüketicinin 
tercihi etkiler mi? -Reklam müziklerine tüketici nasıl tepki vermektedir? –Tüketiciler 
dinledikleri müzik ile marka arasında duygusal bağ kurar mı? 

Anahtar Kelimeler: Beyin, Müzik, Nöropazarlama, Reklam, Marka. 

BRAIN-MUSIC RELATIONSHIP: CONSUMERS’ REACTIONS 
TO ADVERTISING MUSIC THROUGH NEUROMARKETING 

Abstract 

Neuromarketing is expressed as the measurement of the effects of the digitized 
responses of the subconscious, especially on the preferences, through sensory 
organs such as attention, interest and emotional attraction, visual, auditory, 
affecting one's thinking structure. In other words, it relates to the control areas in 
the brain of sensory stimulants that affect the purchasing decision mechanism of 
consumers. But neuromarketing; These stimuli measure the impact levels on the 
consumer decision mechanism and try to understand the consumer and consumer 
decision making mechanism within the data obtained.  
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** Yük.Lis.Öğr., Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yunusemregur2323@gmail.com.  
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The aim of this study is to share new information about music-brain interactions 
and to look at the neuroscience of music's journey in our brains.In this context, in 
this study, 30 respondents will try to understand how consumers react to the 
messages they want to give in advertising music by using Electroencephalography- 
EEG-EPOC device and their conscious thoughts. The following questions will be 
answered in this work:- Is the effect of the consumer preference of commercial 
music?-How does the consumer react to commercial music?-Thanks to emotional 
ties between the music they listen to and the brand? 

Keywords: Brain, Music, Neuromarketing, Advertising, Brand. 

GİRİŞ 
Nörobilim dünyasında müzik, giderek artan bir şekilde, bir biyolojik işlev olarak 
ele alınmaktadır. Yetkin ve profesyonel anlamda bir müzik kapasitesine sahip 
olmayan insanlarda bile, müziği kavramaya yönelik işlemleri yapabilme yetisi, 
eski çağlardan beri beyinde doğuştan var olan özelliklerden biridir. Yeni işlevsel 
beyin görüntüleme teknikleri genel olarak beyni, özel olarak da beynin müzikle 
ilgili yönlerini anlamaya yönelik yeni anlayışların yolunu açmaktadır. İşlevsel 
beyin görüntüleme çalışmalarının meta-analizleri, müziğin beyindeki birçok 
alanı içeren yaygın sinir şebekelerinde işlendiğini göstermektedir. Özellikle 
bellek, duygu-durum, dikkat ve algı gibi müziğin bilişsel yönleri ile ilgili işlemler 
müzik-dışı genel beyin işlemleri ile ortak şebekeleri paylaşırken, yalnızca müzik 
işlemlerine özgü bazı sinir devreleri de bulunmaktadır.Müziği oluşturan işitsel 
uyaranlar motor, duyusal ve bilişsel işlemlerin yapıldığı beyin alanlarına 
ulaşarak hareketleri, duyusal algıları ve bilişsel becerileri düzenleme ve 
pekiştirmeye katkı sağlar. Müzik konusunun farklı disiplinlerde ele alınması 
konunun Nöropazarlama çerçevesinden de incelenmesini gerekli kılmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında, müzik pazarlamada reklamların önemli bir unsuru 
olarak da ortaya çıkmaktadır. Reklamlar içerisindeki müzik başlığı adı altında 
sesler, tınılar, melodiler, makamlar, şarkılar, türküler, ezgiler, jıngıllar vs. bir 
reklam filmini çerçeveleyen bir ezgi olmadığı sürece akılda kalıcılığı da 
azalmaktadır. Reklam filmini görsel olarak izlense bile müziği olmadan reklamın 
etkililiği azalmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, insan-beyin-müzik-reklam-
nöropazarlama ilişkisinin ortaya konulması önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin reklam müziklerine vermiş olduğu tepkilerin 
nöropazarlama ile incelenmesine ilişkin yeni bilgileri paylaşmak ve müziğin 
beynimizdeki yolculuğuna nörobilim çerçevesinden bakmaktır. 
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1. NÖROPAZARLAMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

1.1. Tanımlar 

Literatürde nöropazarlama ile ilgili farklı tanımlar yer almaktadır. Treutler’a 
göre (2010), duygular insan davranışlarını etkileyen en önemli unsurdur ve 
duygular daha çok bilinçaltı düzeydeki davranışlarımızı etkilemektedir. Bu da 
bilinçaltımızın davranışlarımızda önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 
Nöropazarlama ise nörobilim prensiplerinin pazarlama araştırmalarına 
uygulanmasıdır (Treutler,2010: 243). Yücel ve Çubuk’a göre (2013: 172), 
Nöropazarlama, farklı disiplinlerin bir araya gelerek tüketicinin satın alma 
kararlarını almasını sağlayan duygusal tepkilerin ölçülmesidir. 

Tüzel’e göre (2010: 164-165) ise, nöropazarlama, nörogörüntüleme teknikleri 
sayesinde tüketicinin bilinç ya da bilinçaltı düzeyde nelerden etkilendiği tespit 
edilerek elde edilen veriler sayesinde daha etkili reklam ve pazarlama 
stratejileri oluşturulması ve bunun pazarlama yönetimine uygulanmasıdır. 

Nöropazarlama, tüketicinin satın alma kararlarının yalnızca rasyonel olmadığını 
aynı zamanda rasyonel olmayan kararların alınabileceğini savunmakta ve 
tüketici satın alma kararlarının rasyonel olmadığını göstermek için de 
nörogörüntüleme tekniklerinden faydalanmaktadır (Yücel ve Çubuk, 2013: 
174). 

Nöropazarlama tüketici davranışı çalışmaları ile nörobilim arasında köprü 
kuran ve gelişmekte olan bir alandır. Dünya genelinde her yıl reklam 
kampanyalarına 400 milyar doların üzerinde harcama yapılmaktadır. Ancak 
geleneksel metotlar bu yatırımların tüketici üzerindeki etkileri hususunda 
genellikle başarısız olmaktadır. Şirketler reklam kampanyalarına harcadıkları 
paraların karşılıklarını efektif bir şekilde alamamaktadır. Çünkü bu metotlar 
tüketicinin o reklama maruz kaldıkları zamanki hislerini ne kadar iyi ifade 
edebildiğine doğrudan bağlıdır. Nöropazarlama ise bu noktada tüketicinin 
yetkinliğine ya da istekliliğine bakmaksızın direkt olarak tüketicinin beynini 
inceleyen farklı bir yöntem önermektedir (Morin, 2011: 134). 

 

1.2. Nöropazarlamanın Tarihçesi 

Nörobilim son yıllarda hızlı bir gelişim göstermesine rağmen pazarlama alanına 
henüz tam olarak etki edememiştir. Bunun nedenlerinden bir tanesi oldukça az 
sayıda pazarlamacının bilişsel nörobilim alanında eğitime sahip olmasıdır. 
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İkinci ve daha önemlisi ise pazarlama araştırmacılarının nörogörüntüleme 
teknolojilerinin ticari amaçlarla kullanılmasının potansiyel etik ve kişisel gizliliği 
ihlal anlamına geleceğine dair genel bir kanıdan korkarak bu alanda çalışmalar 
yapmaktan çekinmeleri olarak gösterilebilir. Bunun bir sonucu olarak da, 
oldukça az sayıda bilimsel nöropazarlama çalışması yapılmıştır ancak bu 
durum hızlı bir şekilde değişmektedir. Nöropazarlama hızla gelişen bir alandır. 
Bir çok şirket EEG, Eye Tracking, fMRI gibi beyin görüntüleme tekniklerinin 
pazarlama alanında kullanılmasının önemini ve değerini anlamaya başlamıştır 
(Morin,2011: 133). 

Nörogörüntüleme teknikleri vasıtasıyla tüketici davranışlarını inceleme 
çalışmaları ilk olarak Harvard Üniversitesi’nden Gerry Zaltman’ın 1990’lı 
yılların sonunda fMRI cihazını pazarlama araştırmalarında kullanması ile 
başlamıştır. Nöropazarlama terimi ise ilk olarak Profesör AleSmidts tarafından 
2002 yılında kullanılmıştır. İlk nöropazarlama konferansı ise 2004 yılında 
Houstan’daki Baylor College of Medicine ‘da yapılmıştır (Lewis ve Bridger, 
2005: 36). 

1.3. Nöropazarlamanın Kullanım Alanları 

Beyin uzun süredir kainattaki en kompleks yapı olarak tanımlanmaktadır. 
Birçok bilim adamı fMRI cihazını klinik ve deneysel beyin araştırmaları için 
şimdiye kadar yapılmış en iyi teknolojik gelişme olarak görmektedir. 
Nörogörüntüleme teknolojilerinin 1980’lerin ortasında ortaya çıkması bilim 
dünyasında büyük heyecan yaratmıştır. Buna ek olarak beyin devrelerinin 
haritalanmasındaki hızlı gelişmeler nörofizyoloji, nöropsikoloji, nöroetoloji ve 
nöroanatomi gibi alanlarda da gelişmelere yol açmıştır (Morin,2011:134). 

İnsan beyni pazarlama araştırmaları için oldukça uygundur. Bunun nedeni 
karar alma süreçlerinde tüketicinin duygularının önemli yer tutmasıdır. Aynı 
olay için farklı tüketiciler birbirinden farklı tepkiler verebilmektedir. Bu nedenle 
tüketicilerin isteklerinin ne olduğunun doğru bir şekilde tespit edilmesi 
pazarlamacılar açısından oldukça önemlidir. Nörogörüntüleme tekniklerinin 
pazarlama alanında kullanılmasıyla ortaya çıkan nöropazarlama tüketicilerin 
gerçekte ne düşündüğünün tespit edilmesi için önemli bir alternatif olarak 
ortaya çıkmıştır (Özdoğan vd.,2008:2). 

Nöropazarlama, nörobilim ve klinik psikolojiyi birleştirerek ürünlere, markalara 
ve reklamlara verdiğimiz tepkilere beyin aktivitelerini inceleyerek farklı bir bakış 
açısı getirmektedir. Bu şekilde pazarlamacılar başarılı bir pazarlama faaliyeti ile 
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fiyasko ile sonuçlanan bir pazarlama faaliyeti arasındaki ince çizgiyi anlamaya 
çalışmaktadır (Mucha,2005). 

Nörogörüntülemenin pazarlama alanında daha aktif olarak kullanılabilmesi için 
üç temel soru vardır. Birincisi nöropazarlama geleneksel metotlar ile elde 
edilemeyen gizli bilgileri açığa çıkartabilir mi ? İkincisi nöropazarlama sayesinde 
daha doğru fayda maliyet analizi yapılabiliyor mu ? Üçüncü ve son olarak ise 
nöropazarlama ürün tasarımı ile alakalı ürün piyasaya sunulmadan fikir 
verebiliyor mu ? (Ariely ve Berns,2010: 284). 

Nöropazarlama sayesinde birçok farklı pazarlama araştırması yapılabilmektedir. 
Nöropazarlama alanında faaliyet gösteren İngiltere merkezli bir danışmanlık 
firması olan NeuroCo şirketinin sağladığı hizmetler şirketin kurucularından 
David Lewis (2007) tarafından aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Lewis, 2007:  7-8), 

1- Televizyonlar için hazırlanan animasyonların hangilerinin daha 
hatırlanabilir ve markalar için olumlu duygular oluşturduğu 
belirlenebilir, 

2- Hangi izleyicilerin reklamlardaki bilgileri zihninde hangi ölçüde analitik 
ya da duygusal olarak işler sorusuna cevap verilebilir, 

3- Farklı ambalaj dizaynları için bilinçaltı tepkilerin izlenmesi, 

4- EyeTracking cihazı ile billboard ya da dergi reklamlarının tam olarak 
hangi bölgesinin daha çok dikkat çektiğinin belirlenmesi, 

5- Reklamda kullanılan müziğin verilmek istenen mesaja ne kattığı ya da 
ne eksilttiğinin belirlenmesi, 

6- Yeni bir ürünün farklı dizayn özellikleri, yeni bir araba fikri ya da bir 
bilgisayarı incelerken tüketicinin zihninde neler olduğu ortaya 
çıkarılabilir, 

7- Hedef grubun daha çok görsel mesajlara mı yoksa işitsel olan 
mesajlara mı daha açık olduğu ortaya çıkarılabilir, 

8- Üretilen yeni ürün için hangi renk seçiminin daha başarılı olabileceği 
belirlenebilir, 

9- Hangi vitrin tasarımı mağazanın önünden geçenlerin daha çok 
dikkatini çeker ve satın alma isteği oluşturur, 

10- Yeni bir koku, aroma veya tat için bilinçaltı tepkiler ortaya konulabilir, 
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11- Fokus grup çalışmaları ya da anketler gibi geleneksel pazarlama 
araştırma yöntemlerinin bulgularının doğruluğu kuvvetlendirilebilir. 

Satın alma kararlarımızı etkileyen ana unsurlardan bir tanesi de görsel 
algımızdır. Algılarımızın büyük bir kısmını görsel algılar oluşturmaktadır. Görsel 
algılar sırasında beyin görme duyusundan farklı tepkiler verir. Görsel algılama 
sırasında beyin birey beklentilerinden, bireyin geçmiş yaşantısından ve diğer 
duyu organlarından gelen duygulardan etkilenerek bunları toplumsal ve 
kültürel etkenlerle birleştirir. Beynimize gelen duyguların seçilmesi, bazılarının 
yok sayılması, bazılarının daha ön plana çıkarılması, boşlukların doldurulması 
ve kişinin beklentilerine göre anlam verme bu aşamada gerçekleşmektedir 
(Alpan Bangir, 2008: 83). 

Nörogörüntüleme teknikleri vasıtasıyla yapılan çalışmalarda reklam gibi 
pazarlama çalışmalarında kullanılan görsellerin tüketiciyi ne oranda etkilediği, 
hangi görsellerin tüketicinin satın alma davranışını olumlu yönde etkileyeceği 
tespit edilebilir. Lindstorm (2009), çalışmaya katılan katılımcılara sigara içen bir 
grubun videosunu göstermiştir. Videoda bulunan insanlar bir yandan sigara 
içerken bir yandan sohbet ediyordur ancak sigaralarından duman yerine tırtıla 
benzeyen yağ topakları çıkmaktadır ve videodaki kişiler konuşup hareket 
ettikçe bu yağ topakları onların kıyafetlerini ve vücudunu sarmaktadır. Oldukça 
rahatsız edici bir görüntü olmasına rağmen fMRI incelemesinde deneklerin arzu 
merkezlerinin harekete geçtiği görülmüştür. Katılımcılar yağ topaklarının 
rahatsız edici görüntüleri yerine videodaki ortama ve sigaraya odaklanmışlardır 
(Lindstorm, 2009: 85). Nörogörüntüleme tekniklerinin önemi bu noktada 
ortaya çıkmaktadır. Bu deneyin geleneksel pazarlama yöntemleri ile yapıldığı 
farz edildiğinde, katılımcılar büyük oranda çevrenin de etkisiyle reklamın 
kendilerini etkilediğini, sigaranın zararlarını anlattığını söyleyeceklerdir ancak 
fMRI görüntüleri bunun tam tersini söylemektedir (Çubuk, 2012: 34). Bu gibi 
görüntüler özellikle sosyal pazarlamada sıklıkla kullanılmaktadır. Sigara 
paketlerinin üzerindeki görüntüler tüketicileri ne kadar etkilemektedir? Sigara 
ve zararlı alışkanlıklara karşı hazırlanan kamu spotları amacına ne kadar 
ulaşmaktadır. Şirketler ürünleri için hazırladıkları reklam kampanyalarında 
hangi görselleri kullanmalıdır? Kullanılacak olan görsellerden hangisi tüketici 
üzerinde daha etkili olur? Nörogörüntüleme teknikleri sayesinde bu sorulara 
daha doğru cevaplar vermek mümkün olmaktadır. 
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1.4. Nöropazarlama Çalışmaları 

Bununla beraber, nöropazarlama araştırmaları tüketicilerin otomobil 
tercihlerinden gıda ürünlerinin renk ve kokuları arasındaki ilişkiye yada hangi 
reklam çeşidinin hangi farklı mesajları tüketiciye ulaştırmada daha başarılı 
olduğuna kadar bir çok farklı konuya parmak basmaktadır (Lee vd., 2007: 
200). Nöropazarlama alanında yapılan çalışmalar tüketici karar verme sürecine 
farklı bir açıdan bakmaya vesile olmaktadır. Yapılan son çalışmalar birçok 
beyin bölgesinin ödül ve zevk ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Erk ve diğerleri 2002 yılında fMRI cihazı ile yaptıkları çalışmada spor 
otomobiller gibi toplum nazarında değeri daha yüksek olan objelerin 
orbitofrontal korteks, anteriorcongulate bölgeleri, oksipital korteks gibi beynin 
ödül merkezi olarak bilinen bölgelerinde daha düşük değere sahip küçük 
otomobillere göre daha fazla aktiviteye neden olduğunu ortaya koymuştur (Erk 
vd., 2002: 2501). 

Peter Graser vd. yaptıkları MRI çalışmasında deneklere Madonna, suşi, brokoli, 
Bill Clinton, Golden Retriever, Coca-Cola resimleri göstererek beyin 
görüntülerini MRI cihazında incelemişlerdir. Çalışma sonucunda deneklerin 
hoşlandıkları bir resmi gördükleri zaman medialprefrontal kortekslerinde 
faaliyetin arttığını gözlemlemişlerdir. Bu bölge benlik duygusu ve tercihler ile 
ilişkili olan beyin bölgesi olarak bilinmektedir (Wahlberg, 2004). 

Ülkemizde yapılan uygulamaya yönelik nöropazarlama çalışmalarının sayısı da 
giderek artmaktadır. Yücel vd. (2015), 100 gönüllü ile yaptıkları çalışmada 
katılımcıların devlet başkanlarının güç, karizma, güven ve barışçıl kavramlarını 
nasıl eşleştirdiklerini nöropazarlama yöntemlerini kullanarak tespit etmeyi 
amaçlamışlardır. Yücel vd.(2015) 18-26 yaş arasındaki 30 gönüllü ile EEG 
cihazını kullanarak tüketicilerin kahve marka tercihlerini tespit etmeyi 
amaçlamıştır. 

2. MÜZİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

2.1. Müzik ile İlgili Kavramlar 

Müziğin çok çeşitli tanımlamalarının yanı sıra müzik ile ilgili de birçok kavram 
ve terim vardır. Bu terim ve kavramlar müziğin daha iyi anlaşılmasına ve daha 
iyi yapılmasına olanak sağlamaktadır. Burada bu kavram ve terimlerin 
konumuzla ilgisi açısından önemli olanları yer almaktadır. 
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2.1.1. Ses 

Doğada var olan titreşimlerin belli bir yüksekliğe ulaşması ile kulağımızın bu 
titreşimi algılaması olayını ses olarak tanımlayabiliriz. “Akustik bir dalganın 
doğurduğu işitme duygusuna ses denilir. Ses, cisimlerin titreşimlerinden 
meydana gelen fiziksel bir olaydı ve bir titreşimin ses olarak işitilebilmesi için, 
esnek bir ortamda dalgalar halinde yayılarak kulağa kadar gelmesi 
gerekir”(Sözen, 2003: 1). Doğada boşluk içinde yer kaplayan her maddenin bir 
sesi vardır. Temel olarak her sesin bir anlamı vardır. Bir kuş sesi orada bir 
kuşun yaşadığını anlatır ya da bir arabanın motor sesinden bir arabanın 
ilerlemekte olduğunu ya da durmakta olduğunu anlarız. İnsan yaşamında 
sürekli var olan bu sesler anlamsal açıdan iki türdedir. Birincisi; insanı rahatsız 
eden “bütünsel” olarak bir anlamı olmayan seslerdir ki bu “gürültü” olarak 
ifade edilir. İkinci olarak ise; bütünsel olarak bir anlamı olan, kulağa hoş gelen 
belli bir melodik ve ritimsel düzene sahip seslerdir ki buna “müzik” diyebiliriz. 

2.1.2. Tür veya Stil 

Klasik müzik, pop müziği, rock müziği, halk müziği, caz müziği gibi; dizi, 
makam, ritim, köken ve yapı gibi bakımlardan bir birine benzerlik gösteren 
müzik müzikler müzik türlerini oluşturur. 

2.1.3. Melodi 

Bir birine uyumlu kulağa hoş gelen seslerin ard arda çalınmasına ya da 
okunmasına denir. Melodi müziğin ana karakterini oluşturur. Müzikten ritmi 
çıkardığınızda geriye kalan kısmı melodidir. 

2.1.4. Armoni 

Aynı anda duyulan seslerin oluşturduğu ses kümesidir. Amacı, aynı anda 
duyulan aynı anda duyulan farklı frekanslardaki seslerin meydana getirdiği 
bileşimlerin oluşturduğu etkiyi tanımayı, sınıflandırmayı ve bu bileşimleri 
enstruman ve vokal seslere uygun biçimde sıralamayı, düzenlemeyi ve bir 
birine zincirlemeyi öğretmektir (Tura, 1977: 11). 

2.1.5. Ritim 

Bir müzik parçasının eşit süreli bölümlerine ritim ya da ölçü denir. Ritim bir 
müzik eserinin melodiden sonraki diğer ana parçasıdır. Müzik parçasında 
seslerin uzunlukları her zaman aynı olmaz. İşte bu farklı uzunluktaki seslerin 
doğadaki boşluk içinde kapladıkları sürelerin toplamının eşit dilimlere 
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bölünmesi müziğin ritmini oluşturur. 2/4, 3/4, 4/4 gibi ritimler basit ritimler, 6/8, 
9/8, 7/8 gibi ritimler aksak ya da karmaşık ritimler olarak adlandırılır. 

2.1.6. Tempo 

Müzik parçasının istenilen duyguyu yaratmada melodi ve ritimden sonra gelen 
diğer bir önemli unsuru da müziği temposu ya da metronomudur. Tempo 
müziğin hızıyla ilgilidir. Hızlı, yavaş, çok hızlı, orta yavaş gibi söyleyişler 
tempoyu ya da metronomu anlatmak için kullanılır. Metronom tempodan farklı 
olarak 1 dakika içindeki toplam vuruş sayısını gösterir. Bir dakika içinde 60 
vuruş var ise bu 60 metronom demektir. Tempoya göre daha kesindir. 

2.1.6.1. Tempo terimleri: 

Grave: Çok çok Yavaş, Largo: Çok Yavaş, Lento: Yavaş, Adagio: Yavaş, 
Andante: Yavaşça, Moderato: Orta Hızda, Allegrato: Hızlıca, Allegro: Hızlı, 
Presto: Çok Hızlı. 

2.2. Müziğin İnsanlar Üzerindeki Etkileri 

Müziğin insanların ve hayvanların üzerinde önemli etkileri olduğu artık 
bilinmektedir. Ayrıca bitkiler üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. Müziğin insanlar üzerindeki etkileri anne karnında başlar. Birçok 
bilim adamı anne karnındaki bebeğe klasik müzik dinletilmesini tavsiye 
etmektedir. 

2.2.1. Müziğin Fizyolojik Etkileri 

Müzik aletleri sinir sistemimizi etkilemektedir. Yüksek veya alçak ses, bir sinirsel 
gerilim veya gevşeme şeklinde etki gösterebilir. Aşırı hız veya ses yoğunluğu 
sinirlerin aşırı uyarılmasına neden olabilmekte ve bu da fiziksel ağrılı bir durum 
oluşturabilmektedir. Yaklaşık 70-80 desibel üzerine çıkan titreşimler duyma 
bozuklukları, kulak ağrısı, sinir hücresi rahatsızlıkları ve psişik rahatsızlıklara 
neden olmaktadır (Şahin, 1981: 58). 

Müzik karşısında verilen bazı fiziksel karşılıkların kendiliğinden kontrolsüz 
reflekslerden oluştuğu bilinmektedir. Örneğin; müzik dinlerken aniden hızlanan 
bir pasaj sırasında nefes alış verişi de hızlanır. Araç içinde yüksek sesle müzik 
dinlerken reflekslerin zayıflaması da müziğin bu türden etkileri yüzündendir. 
Günümüz teknolojisinde müziğin insan bedeni üzerindeki etkisi vücudun 
verdiği reaksiyon, kan basıncı, metabolizma ve beyin dalgaları grafiği gibi 
somut ölçülerle ölçülebilmektedir (Şahin,1981: 132).Müziğin duygusal etkileri, 
hafif de olsa, belirli fizyolojik cevaplara neden olmaktadır. Örneğin, kan 
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dolaşımında veya nefes alma sürecindeki değişiklikler bu türdendir. Müziğin 
ritmi kas faaliyetlerini ve bedensel hareketleri uyarmaktadır. Belirli ilkel insanlar 
örneğin; savaş dansları fiziksel enerjiyi arttırmada kullanılmaktadır (Altınölçek, 
2001). 

2.2.2. Müziğin Psikolojik Etkileri 

Müziğin insanlar üzerindeki en büyük etkisi oluşturduğu “ruh halidir.” 
Dinlenilen müzik türüne göre insanları karamsar ya da neşeli, hırçın ya da 
barışçıl, itaatkâr ya da isyankâr, tek düze ya da yaratıcı, ürkek ya da atılgan gibi 
değişik ruh hallerine sokan müziğin bu yönü günümüz dünyasında son derece 
profesyonelce kullanılmaktadır (Şahin,1981: 60). Reklamlar da bunun 
göstergelerinden biridir. Görüntüyle beraber verilen müzikler sayesinde 
reklamlar hatırda kalmakta, ürüne karşı duyulan sempati müzikle birlikte 
pekiştirilmektedir (Odabaşı, 2003: 17). 

Tümata’ nın (Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu) yaptığı araştırmaya 
göre, büyük Türk bilgini Farabi (870-950) musiki makamlarının ruha etkisini 
şöyle sınıflandırmıştır: 

1. Rast makamı: İnsana neşe, huzur verir. Seher zamanlarında etkilidir. 

2. Rehavi makamı: İnsana sonsuzluk fikri verir. Seher zamanlarında 
etkilidir. 

3. Köçek makamı: İnsana hassasiyet, duyarlılık verir. 

4. Büzürk makamı: İnsana çekinme, sakınma duygusu verir. 

5. İsfahan makamı: İnsana hareket kabiliyeti ve güven hissi verir. 

6. Neva makamı: İnsana lezzet ve ferahlık verir. 

7. Uşak makamı: İnsana mutluluk verir. Gün batarken etkilidir. 

8. Zirgüle makamı: İnsana uyku verir. 

9. Saba makamı: İnsana cesaret, kuvvet, azim verir. Sabahtan öğleye 
kadar etkilidir. 

10. Buselik makamı: İnsana kuvvet verir. 

11. Hüseyni makamı: İnsana huzur ve rahatlık verir. Sabah saatlerinde 
etkilidir. 

12. Hicaz makamı: İnsana alçak gönüllülük verir. Öğle ile ikindi vakitleri 
arasında etkilidir. 
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13. Nihavend Makamı: İnsana sakinlik ve huzur verir. Bu nedenle akıl 
hastalıklarının tedavisinde önem kazanmıştır. Öğleden sonra etkilidir. 

Büyük İslam bilgini ve filozofu İbn-i Sina (980-1037), müzikle de ilgilenmiştir. 
Müziğin insan ruhu ve sağlığı üzerindeki yapıcı etkisini şöyle tanımlamaktadır: 
“Tedavinin en iyi yollarından, en etkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi 
güçlerini arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele için cesaret vermek, ona 
en iyi musikiyi dinletmek, onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir...” 
(Yener, 2011: 122) 

2.2.3 Müziğin Sosyolojik Etkileri 

Müziğin psikolojik ve fizyolojik etkilerinin insanı etkilemesi gibi, toplumsal 
yaşamı da etkilemesi kaçınılmazdır. Her müziğin, melodinin yaşandığı dönemi 
anlatması, müziğin toplumsal yaşamın bir parçası olarak ortaya çıkmasını 
gösterdiği gibi, toplumu etkileyen tarafını da göstermektedir. 

Kültürlerarası etkileşimin yoğun olduğu günümüzde çeşitli etkenlerle sürekli 
gelişen, değişen yenilenen müzik, tarihin her döneminde kendini gösteren ve 
toplumsal etkileşimle yaşanan bir süreci ifade etmektedir. Günümüz 
koşullarında küresel kültürün etkisiyle gelişen, değişen ve karmaşık süreçlere 
yönelen kendine özgü bir görünüm kazanan müzik, sürekli bir ayrılma ve 
yeniden bütünleşme dinamiği içinde etnik, teknolojik, finansal, medya ve 
ideolojik araçlardan etkilenmektedir. Bu etki geleneksel anlamda kendine yer 
edinmiş müziklerin modern tekniklerle yeniden yorumlanmasına imkân 
sağlamakta ve bireylerin eğitim düzeyine göre değişmektedir. Benzer şekilde, 
ülkemizde yaşayan müziksel renklerin, köyden kente göç ile birlikte değiştiği, 
otantik inceliklerle parıldadığı ve halk ezgilerinin folklorla bütünleşen bir kulak 
alışkanlığına ve yaşam biçimine dönüştüğü görülmektedir. Ancak bu durumun 
eğitim düzeylerine göre farklı kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Örneğin, müziğin 
klip ile çalgısal ifadesinin teknolojik ve modern biçimini, müziksel yaşama 
ilişkin değişimi, eğitim düzeyi yükseldikçe kabul görmektedir. Çocuklardan 
gençlere, gençlerden yaşlı kuşaklara yayılan değişik müzik öğeleri teknolojinin 
de katkısıyla toplumda giderek daha baskın hale gelmesine karşılık eğitim 
düzeyi açısından farklı yorumlamaya tabi tutulmaktadır. Türkiye, günümüzde 
doğu ve batı etkileşimli medeniyetler zincirinin ortasında kaçınılmaz olarak 
yaratıcı, özümseyici, heyecan ve enerji verici müzik anlayışları 
geliştirebilmektedir (Cengiz, 2011: 374; Güven, 2012:14). 
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2.2.4. Ruh Hali (Mood) Yaratma 

Ruh halini (mood) Gardner 24 “kişiye özgü hissediş durumları” olarak 
tanımlanmıştır. Bu durumların genel ve duygulardan daha az yoğun olduğunu 
da eklemiştir (Güven,2012: 15). Dinleyicinin ruh halini değiştirmek istemek için 
çeşitli sebepler vardır. Aslında “dinleyici” terimi yerine “duyan” terimini 
kullanmak daha yerinde olur çünkü duyanlar her zaman dinleyici değildirler; 
dinleyici olmak özellikle dikkati vermeyi gerektirir. Oysaki duyanlar bilinçli 
olarak müziği fark etmezler fakat yine de ruh halleri etkilenir. 

Panksepp ve Bernatzky (Güven, 2012: 15) müziğin ruh hali üzerindeki 
etkilerini araştırmak için yaşları 19 ile 23 arasında değişen 16 üniversite 
öğrencisi üzerinde bir deney yapmışlardır. Deneklere ilk oturumda 40 dakika 
neşeli müzik, ikincisinde 40 dakika üzüntülü müzik olmak üzere iki ayrı 
oturumla müzik dinletmişlerdir. Deneklerden müzikleri dinlemeden önce, 
dinledikten hemen sonra ve sonrasındaki iki 10’ar dakikalık aralıkla kendilerini 
nasıl hissettiklerini işaretlemeleri istenmiştir. 

Neşeli tarzda bir müzik ruh halinde olumlu etkiler yaratırken, üzüntülü tarzdaki 
müzik olumsuz duyguları güçlendirmekte, olumlu duyguları ise 
zayıflatmaktadır. Hem neşeli hem üzüntülü durum için müziğin ruh hali 
üzerindeki etkileri müziği dinledikten hemen sonra en üst düzeydedir. 20. 
dakikadan sonra ise bu etki dikkate alınmayacak kadar azalmaktadır. Dikkat 
çeken diğer bir nokta da her iki tipteki müzik de endişe ve kızgınlık hislerini eşit 
ölçüde azaltmaktadır ve bu etki özellikle müziği dinler dinlemez en fazladır 
(Güven, 2012: 15). 

2.3. Reklam - Müzik İlişkisi 

Reklamlar; olabildiğince yaygın kabul görebilmek amacıyla biçimlerini popüler 
kültürden alırlar. Rutherford bu taklitlerin ve aşırmaların bilinen deyimiyle 
“metinler arasılığın” olağanüstü örnekleri olduğunu vurgular (Aktaran, Erol 
2002: 190). Tasarlanmış olan meta (kendisi için), promosyon işlevi gördüğü 
sürece de metinlerarası ağa çekilmektedir. Dolayısıyla ürün promosyonu 
metinlerinin karşılıklı bağımlılığı; reklamcılık, ticari medya ve toplu eğlenceler 
arasında geliştirilmiş olan bağlar sayesinde, kültürün kendisinin metalaşması -
ve reklamcılığa dönüşmesi üzerine kurulu daha da geniş bir promosyon 
kompleksinde soğurulmuştur (Wernick 1996: 148). Müzik burada önemli bir rol 
oynar. Çünkü tanınıyor olmak, reklam dünyasında uyumlu bağlantıyı doğurur. 
Reklam yapımcıları amaçlarına uygun özel müzik ya da özel tasarımlanmış kısa 
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müzikli anlatımlar yaptırıyorsa da bu uygulama içinde genel müzik 
repertuarından seçilen parçaların kullanması daha baskındır. 

İster Japonya’daki grafit teknolojisinin başarısını sergilemek için ister 
Brezilya’da belirli bir giysi markasını tanıtmak için olsun klasik müziğin 
kullanılması genellikle nitelik ve klas dair çağrışımı yapar. Güzel bir kadının 
Nestle çikolatasını yedikten sonra kendinden geçişi, Carl Orff’un Carmina 
Burana’sının eşlik etmesi ya da bir başka içecek reklamında Verdi’nin La 
Traviata operasının görkemli görüntülerinin kullanılması bu durumu 
desteklemektedir. Klasik müzikle uyumlu bağlantı oluşturma yolundaki benzer 
çabalar bir biçimde Türkiye’de yayınlanan reklamlarda görülmüştür. Carl 
Orff’un aynı eseri bir araba reklamında kullanılmıştır. Bunun dışında 
Türkiye’de bulunan bir bankanın tanıtımını yapmak için Vivaldi’nin Dört 
Mevsim’inin (Bahar) melodisinin kullanılması ve dünyaca ünlü bir jean 
firmasının farklı bir modelini tanıtmak için Handel’in de Sarabande’ında 
kullandığı bir Folia melodisini temel ezgisel çizgi olarak kullanması birer 
örnektir. 

Televizyon reklamlarının hemen hepsi, ekrandaki görüntüyü canlandırmak, 
bütünleştirmek, kampanyanın tümü ile bağlantı kurabilmek için bir şarkı 
kullanırlar. Rutherford Coca Cola için 1970’lerde yapılan bir reklamı anlatırken 
görüntü ve şarkının birlikteliği ile gücüne güç katan tılsımını şöyle aktarır: 

“İngiliz grubu New Seekers tarafından söylenen “sevgiye şarkı” ezgisiyle çok 
uyumluydu. Solistler “dünyaya bir ev almayı”, “sevgiyle döşemeyi”, “elma 
ağaçları ve bal yetiştirmeyi”, “dünyaya uyum içinde şarkı söylemeyi” umut 
ediyorlardı. Dünyaya bir coke ısmarlamayı ve yalnız bırakmamayı istiyorlardı, 
çünkü dünyanın istediği “gerçek olan” dı. Böylesine basit, böylesine moral 
verici bir şarkı, yumuşak halk ve Noel şarkıları geleneğine uzanıyordu. Rock 
müziğinin enerji dolu ve sıklıkla kızgın, hoşnutsuz ya da protesto dolu sözlerine 
hiç benzemiyordu (Aktaran, Erol 2002: 192). 

Dolayısıyla reklam içerisinde müziğin önemi bir kez daha karşımıza 
çıkmaktadır. Bir reklam filmini çerçeveleyen bir ezgi olmadığı sürece akılda 
kalıcılığı da azalmaktadır. 

3. AMAÇ, YÖNTEM VE ÖRNEKLEM 

Bu çalışmanın amacı; tüketicilerin reklam müziklerine olan tepkilerini ölçmektir. 
Bu amaç doğrultusunda Nöropazarlama alanında yapılan çalışmalar 
incelendiğinde; bu alanda çok fazla deneysel çalışmanın yapılmadığı 
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belirlenmiştir. Bu sebeple, yapılacak bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 
ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca, Reklam müziğinin etkinliğinin ve müziğe verilen tepkilerin doğru olarak 
belirlenebilmesi için EEG Analiz yönteminin kullanılması da önem arz 
etmektedir. Çalışma;Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Araştırma 
Merkezi kapsamında yaş, cinsiyet, meslek, gelir düzeyi gibi demografik olarak 
farklı gruplardan oluşan 30 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara 
müzik temalı bir reklam filmi izletilerek elektro beyin grafisi 
(Electroencephalography- EEG) çıktıları analiz edilecektir. Çalışma için Fırat 
Üniversitesi Etik Kurulundan izin alınmıştır. 

Araştırmanın ilk aşamasında, katılımcılara kişisel bilgilerini içeren ve açık uçlu 
soruları kapsayanGönüllü Katılım Formu doldurtulmuştur. Bu form 
tamamlandıktan sonra katılımcılara araştırma beyan formu doldurtularak, 
araştırmaya gönüllü olarak katıldıklarını beyan etmeleri istenmiştir. 

Çalışmaya daha sonra Elektro Beyin Grafisi (Electroencephalography-EEG) 
ölçümü ile devam edilmiştir. Katılımcılara reklam izletilerilerek EEG analiz 
yöntemi ile katılımcıların beyin dalgaları incelenmiş ve reklam müziğine 
verdikleri tepkiler incelenmiştir. 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Çalışmada, Nöropazarlama araştırma tekniklerinden biri olarak kullanılan 
elektro beyin grafisi (Electroencephalography- EEG) tekniği kullanılmıştır. EEG 
analizleri karşılaştırılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırmada; Emotiv 
EPOC adında uluslararası 10-20 sistemine göre tasarlanmış 14 kanallı EEG 
cihazı kullanılmıştır (Khushaba vd., 2013). Emotiv EPOC olarak tanımlanan 
yüksek çözünürlüklü bu cihaz; saniyede 2048 Hz frekansta veri toplamaktadır. 
EEG cihazı, toplanan verileri 128Hz frekanslık bir örneklem dahilinde kablosuz 
ağ vasıtasıyla bilgisayara aktarmaktadır. EmotivEpoc adlı EEG cihazıyla 
ölçümlenen veriler belirli algoritmalar dahilinde ölçüme katılan gönüllü 
katılımcıların duygusal tepkilerini ortaya koymaktadır. 
Kafatası üzerine yerleştirilen elektrotlar yardımı ile edilen EEG dalgaları; tam 
periyodik olmayan ritmik dalgalardır. Beynin aktivite durumuna göre değişen 
dalgalanmaların frekansları: 0,5-70 Hz, genişlikleri 5-400 μV aralığında değişir. 
Beyinde aktiviteler arttıkça EEG dalga frekansları yükselir ve genişliklerinde 
azalma meydana gelir. Elektrotlar beyin aktivitelerindeki gerilim farklılıklarını 
mikrovolt (μV) aralığında ölçerek EEG ile çok fazla sayıda nöronun aktiviteleri 
ölçülür. EEG beynin farklı bölgelerinin hareketliliğini düzenli bir şekilde 
kaydedebilmek için 8 veya 16 kanallı elektrot başlıklı araçlardır (Yücel ve 
Çubuk, 2014: 134). EEG, nöropazarlama alanında herhangi bir pazarlama 
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alanındaki uyarıcılara karşı vermiş oldukları tepkileri beyindeki elektrik 
aktivesinin ölçümüyle belirlenen bir tekniktir. Kafa derisine temas edecek 
şekilde yerleştirilen elektrotlar beynin uyarıcılara karşı vermiş olduğu anlık 
tepkileri belirler ve anlamlandırır. 

Deneyde kullanılan reklam, Allianz sigorta şirketi tarafından hazırlanmıştır ve 
toplam 72 saniye sürmektedir. Reklam; Kadın doğum uzmanına giden bir çift 
ile başlamaktadır ve bu esnada doktor ultrasonda bebeği babaya 
göstermektedir. 6-10. saniyeler arasında müzik devreye girmektedir ve baba 
şaşkınlık içerisinde ağlamaktadır. Bu sahnede müzik“Seni gördüğüm zaman 
dilim neden tutulur” ifadesi ile devam etmektedir. 11-15 saniyeler arasında 
başka bir çift aldıkları haber ile birlikte koşa koşa kız çocuğunun yanına 
giderler. Oraya vardıklarında kız antrenman sırasında sakatlanmış ve sedyede 
uzanmaktadır daha sonra kız sedyede uzanırken annesinin elini tutması dikkat 
çekmektedir. Bu sahnede müzik “Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur” 
ifadesi ile devam etmektedir. 16-25. saniyeler arasında başka bir çift doktor 
karşısına çıkar ve adama kanser teşhisi konur. Daha sonra sahne kadının 
gözyaşları ile devam eder.Bu sahnede müzik “Seni gördüğüm zaman, zaman 
sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur” ifadesi ile devam 
etmektedir. 26-29. saniyeler arasında sakatlık geçiren kızın bacağına protez 
takılmıştır ve annesinin babasının kolunda merdivenleri çıkmaya çalışmaktadır. 
Bu sahnede müzik “Susma gönlüm sen söyle” ifadesi ile devam etmektedir. 
30-33. saniyeler arasında bayan kanser olan eşini elleriyle tıraş etmektedir. Bu 
sahnede müzik “Haydi gönlüm sen söyle” ifadesi ile devam etmektedir. 34-37. 
saniyeler arasında eşini doğuma yetiştirmeye çalışan adamın taksiciye “bas 
bas” diye bağırması dikkat çekmiştir. Bu sahnede müzik bir önceki sahnedeki 
müzik ifadesi ile aynen devam etmektedir. 38-40. saniyeler arasında bacağında 
protez olan kız bu sefer koltuk değnekleri ile yürümeye çalışmaktadır. 40-42. 
Saniyeler arasında kanser olan adamın hastanede eşi ile birlikte kemoterapiye 
girmesi dikkat çekmektedir. Bu ve bahsi geçen bir önceki sahnede müzik 
“Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye” ifadesi ile devam etmektedir. 43-45. 
saniyeler arasında doktorun adama “Kızınız oldu” demesi ile adamın sevinmesi 
ve doktora sarılması dikkat çekmektedir. 46-50. saniyeler arasında sakatlanan 
kızın iyileşip antrenmanlara katılması dikkat çekmiştir. Bu sahne ve bahsi geçen 
bir önceki sahnede müzik “Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi haydi söyle” ifadesi 
ile devam etmektedir. 51-55. saniyeler arasında anne kucağında bebeğine 
mama yedirir ve baba arkadan ikisini de izlemektedir. Bu sahnede müzik “ 
Rüyalarda gördüğümü haydi söyle ” ifadesi ile devam etmektedir. 56-60. 
saniyeler arasında Doktor “ Sonuçlarınız çok güzel ” diyerek adamın kanseri 
yendiğini söyler ve kadın sevinç gözyaşlarına boğulur. Bu sahnede müzik 
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“Uykusuz gecelerimi haydi söyle” ifadesi ile devam etmektedir. 61-72. 
saniyeler arasında reklam “Sen sadece sevdiğini söyle. Allianz seninle ve 
sevdiklerinle” sloganı ile son bulmaktadır. Bu sahnede müzik nakarat 
bölümünün tekrar ifade edilmesi ile devam etmektedir. 
Tablo 1. Reklamın İçeriği 

 Saniye  
Aralığı 

 Görseller          Müzik İfadeleri 

1 0-5 saniye Doktor ultrasonda bebeği babaya gösterir ve 
ekler işte burada! 

                 - 

2 6-10 saniye Tam bu sırada müzik devreye girer ve baba 
şaşkınlık içerisinde ağlar dili tutulmuş gibi.  

Seni gördüğüm zaman 
dilim neden tutulur 

3 11-15 saniye Anne ile baba koşa koşa sakatlık geçiren 
kızlarının yanına gelirler. Kız sedyede 
annesinin ellerini tutmaktadır.  

Seni gördüğüm zaman 
güller elimde kurur 

4 16-25 saniye Çiftin doktor karşısına çıkması ve doktorun 
kanser teşhisi koyması ve kadının gözyaşları 

Seni gördüğüm zaman 
zaman sanki son bulur 

5 26-29 saniye Sakatlık geçiren kızın bacağına protez 
takılmıştır ve annesinin babasının kolunda 
merdiveni çıkmaya çalışmaktadır. 

Susma gönlüm sen söyle                

6 30-33 saniye Bayan kanser olan eşini elleriyle tıraş eder. Haydi gönlüm sen söyle 
7 34-37 saniye Eşini doğuma yetiştirmeye çalışan adamın 

taksiciye bas bas! Diye bağırması. 
Haydi gönlüm sen söyle 

8 38-40 saniye Bacağında protez olan kızın bu sefer koltuk 
değnekleriyle yürümeye çalışması (annesi 
yanında)  

Aşkımı sevgiliye, derdimi 
sevgiliye 

9 40-42 saniye Kanser olan adamın hastanedeki serum 
tedavisi (eşi yanında).  

Aşkımı sevgiliye, derdimi 
sevgiliye 

10 43-45 saniye Doktor kızınız oldu! Diyerek babayı sevince 
boğar. Baba çok teşekkür ederim!  

Haydi söyle onu nasıl 
sevdiğimi haydi söyle 

11 46-50 saniye Sakatlanan kızın iyileşip antrenmanlara 
katılması. 

Haydi söyle onu nasıl 
sevdiğimi haydi söyle 

12 51-55 saniye Annenin kucağında bebeğin mama yemesi ve 
babanın ikisini arkadan izlemesi. 

Rüyalarda gördüğümü 
haydi söyle               

13 56-60 saniye Doktor sonuçlarınız çok güzel! Diyerek 
adamın kanseri yendiğini söyler ve kadın 
sevinç gözyaşlarına boğulur.  

Haydi, söyle uykusuz 
gecelerimi! 

14 61-72 saniye Sen sadece sevdiğini söyle Allianz seninle ve 
sevdiklerinle! 

Uykusuz gecelerimi haydi 
söyle 

Tablo 1’de, gönüllü katılımcılara izlettirilen Allianz reklamının saniye aralıkları 
ile bu aralıklara denk gelen görseller ile müzik ifadeleri görülmektedir.  

5. ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME  

Allianz sigorta şirketinin reklam filminde deneye katılan 30 kişinin EEG verileri 
incelendiğinde %3.3 ’ü (n=1 kişi) spota tepki vermediği geriye kalan 
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%96.7’sinin ise (n=29 kişi) tepki verdiği belirlenmiştir. Gözlemlenen tepkilerin 
6-10.; 11-15. ; 15-25. ; 56-60. ; 61-72. Saniyeleri arasında olduğu tespit 
edilmiştir.  
Resim 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1‘de izlettirilen sahne; Reklamın altıncı ve onuncu saniyeleri arasında 
yer almaktadır. Bu resimde; Doktor ultrasonda bebeği babaya göstermektedir 
ve baba konuşamayacak vaziyette heyecanla izlemektedir. İzlettirilen sahneye 
16 gönüllü katılımcının tepki verdiği tespit edilmiş olup özellikle 
F3,F4,F7,F8,FC6,AF4,P7,P8 elektrotlarının olduğu bölgelerde aktivite oranının 
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte “Seni gördüğüm zaman dilim 
neden tutulur” ifadesi ile amplitütlerde bir artış görülmektedir. Müzik ve görsel 
ile birlikte eş yükseliş devam etmektedir ve değişim artmaya başlamaktadır. Bu 
sahnede Müzik ifadesi ile görsel arasında bağlantı olduğu tespit edilmiştir. 
Müzikte geçen “Dilim neden tutulur” ifadesi ile baba adayının heyecandan 
konuşamadığı sahne uyuşmaktadır.  
Resim 2. 
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Resim 2’de izlettirilen sahne, Reklamın on birinci ve on beşinci saniyeleri 
arasında yer almaktadır. Bu resimde; Kız sakatlanmıştır ve sedyede annesinin 
ellerini tutmaktadır. İzlettirilen sahneye 10 Gönüllü Katılımcının tepki verdiği 
tespit edilmiş olup özellikle F3,F4,AF3,AF4,P7,P8 elektrotlarının olduğu 
bölgelerde aktivite oranının yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
“Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur” müzik ifadesi ile amplitütlerde bir 
artış görülmektedir. Müzik ve görsel ile birlikte eş yükseliş devam etmektedir ve 
değişim artmaya başlamaktadır. Bu sahnede Müzik ifadesi ile görsel arasında 
bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Müzikte geçen “Güller elimde kurur” ifadesi ile 
annenin kızının elini tuttuğu sahne örtüşmektedir. Reklamın izlenme sırasında 
aktivite olan beyin bölgeleri genellikle frontal loblardır. Frontal lob;motor 
beceriler, konuşma gibi istemli kasların kontrolünü sağlamaktadır. Karar verme, 
düşünme, hareketleri planlama, sevinç, mutluluk, sakinlik, keder gibi karmaşık 
cevapların kaynaklandığı alan olarak gösterilmektedir (Yorgancılar,2015: 146). 
Bu bölgelerdeki uyarılmalar diğer bir ifade ile amplitüt sayısındaki artış 
reklamın birey üzerindeki etki uyandırma düzeyini göstermektedir. 
Resim 3.    

 
Resim 3’de izlettirilen sahne, Reklamın on altıncı ve yirmi beşinci saniyeleri 
arasında yer almaktadır. Bu resimde; çift doktor karşısına çıkar ve adama 
kanser teşhisi konur. Daha sonra sahne kadının gözyaşları ile devam eder. 
İzlettirilen sahneye 13 gönüllü katılımcının tepki verdiği tespit edilmiş olup 
özellikle F3,F4,F7,F8,AF3,AF4,FC5,FC6,P7,P8 elektrotlarının olduğu 
bölgelerde aktivite oranının yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte 
“Seni gördüğüm zaman zaman sanki son bulur” müzik ifadesi ile amplitütlerde 
bir artış görülmektedir. Müzik ve görsel ile birlikte eş yükseliş devam etmektedir 
ve değişim artmaya başlamaktadır. Bu sahnede Müzik ifadesi ile görsel 
arasında bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Müzikte geçen “Zaman sanki son 
bulur” ifadesi ile kadının kötü haberi aldığı sahne uyuşmaktadır.  
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Resim 4. 

 
Resim 4’de izlettirilen sahne, Reklamın elli altı ve altmışıncı saniyeleri arasında 
yer almaktadır. Bu resimde; Doktor “ Sonuçlarınız çok güzel ” diyerek adamın 
kanseri yendiğini söyler ve kadın sevinç gözyaşlarına boğulur. İzlettirilen 
sahneye 15 gönüllü katılımcının tepki verdiği tespit edilmiş olup özellikle 
F3,F4,F7,F8,AF3,FC6,P8 elektrotlarının olduğu bölgelerde aktivite oranının 
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte “Haydi, söyle uykusuz 
gecelerimi” müzik ifadesi ile amplitütlerde bir artış görülmektedir. Müzik ve 
görsel ile birlikte eş yükseliş devam etmektedir ve değişim artmaya 
başlamaktadır. Bu sahnede Müzik ifadesi ile görsel arasında bağlantı olduğu 
tespit edilmiştir. Müzikte geçen “Haydi, söyle uykusuz gecelerimi” ifadesi ile 
kadının kötü günleri atlatıp sevinç gözyaşlarına boğulduğu sahne 
uyuşmaktadır.  
Resim 5. 

 
Resim 5’de izlettirilen sahne; Reklamın altmış bir ve yetmiş ikinci saniyeleri 
arasında yer almaktadır. Bu resimde;“Sen sadece sevdiğini söyle. Allianz 
seninle ve sevdiklerinle” sloganı ile reklam son bulmaktadır. İzlettirilen sahneye 
13 gönüllü katılımcının tepki verdiği tespit edilmiş olup özellikle 
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F4,F7,F8,AF4,P7,P8 elektrotlarının olduğu bölgelerde aktivite oranının yüksek 
olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte müzikte nakarat bölümünün tekrar 
ifade edilmesi ile amplitütlerde bir artış görülmektedir. Müzik ve görsel ile 
birlikte eş yükseliş devam etmektedir ve değişim artmaya başlamaktadır. Tek 
bir reklamın incelendiği araştırmanın EEG sonuçlarına göre yapılacak genel 
çıkarım; katılımcıların özellikle duygusal temaya uygun müzik ve renklerin 
kullanıldığı sahnelerde olumlu tepkilerin alındığı yönündedir. Bu bakımdan 
reklam kurguyla bağlantılı olacak bir müzik ile hazırlanmıştır ve bu yönde 
olumlu tepkiler alınmıştır. Katılımcıların tepkileri doğrultusunda reklam 
incelendiğinde, “Hüzün” kurgulu sahnelere paralel olarak müzik temposunun 
Lento (Yavaş) olarak verildiği tespit edilmiştir. Bu bakımdan “Mutluluk” 
kurgulu sahnelere paralel olarak müzik temposunun Moderato (Orta Hızda), 
Allegrato (Hızlıca) olarak verildiği görülmektedir. Bu unsurların yer aldığı 
sahneler katılımcıların algısını olumlu yönde etkileyerek ilginin pozitifliğini 
arttırdığı ortaya çıkan bulgular arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, reklamın 
kurgusu ile birlikte kullanılan temponun paralellik göstermesi ve katılımcıların 
ilgisini çekmesi reklam filminin başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.  

SONUÇ 

Yapılan bu araştırma çerçevesinde ortaya konulan bulgular 
değerlendirildiğinde, EEG Yöntemi ile reklam müziklerine tüketicilerine olan 
tepkileri değerlendirilmiş ve katılımcıların gerçek tepkileri ortaya konulmuştur. 
İzlettirilen 72 saniyelik reklama katılımcılar tarafından olumlu tepkiler verilmiş 
ve beyin-müzik ilişkisi kapsamında reklam amacına ulaşmıştır. Yapılan çalışma 
ile bu reklam müziğinin etkin olduğu ve katılımcılar üzerinde gerekli mesajları 
verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, reklam-müzik çerçevesinde EEG analiz 
yönteminin kullanılarak etkinliğinin ölçülmesi ve deneysel bir çalışmanın 
yapılmasının sosyal bilimler alanına ve pazarlama araştırmalarına ayrı bir katkı 
sağlayacağı ve yeni bir bakış açıcı getireceği düşünülmektedir. 
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NÖROPAZARLAMA ÇERÇEVESİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET 
TEMALI KAMU SPOTLARININ EEG ANALİZİ YÖNTEMİ İLE 

İNCELENMESİ 
     Nurcan YÜCEL 

Koray GÜNDÜZ** 

Yavuz ATLI*** 
Öz 

Kadına yönelik şiddet; kadınlar üzerinde bir baskı oluşturarak onlara karşı kuvvet 
kullanma, zarar verme sonucu sağlık sorunları ile karşı karşıya bırakılması durumu 
olarak ifade edilmektedir. Kadınlara uygulanan şiddetlerin kadınların fiziksel ve 
ruhsal sağlığını olumsuz bir şekilde etkilediği ve bu durumun da toplumsal bir sorun 
oluşturduğu görülmektedir. Bu çalışmada; gönüllü katılımcılara “Kadın Yönelik 
Şiddet” temalı kamu spotu izlettirilmiş ve EEG analiz yöntemi kullanılarak bu kamu 
spotuna yönelik vermiş oldukları tepkiler ile kamu spotunun etkinliği tespit 
edilmiştir. EEG analiz yönteminin kullanılarak etkinliğinin ölçülmesi ve deneysel bir 
çalışmanın yapılmasının Sosyal Bilimler alanında ve pazarlama araştırmalarına ayrı 
bir katkı sağlayacağı, yeni bir bakış açısı getireceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Şiddet,  Nöropazarlama, EEG Analizi, Kamu Spotu. 

INVESTIGATION OF PUBLIC SPOTS BASED ON VIOLENCE 
AGAINST WOMEN IN THE FRAMEWORK NEUROMARKETING BY 

EEG ANAYLSIS METHOD 
Abstract 

Violence against women; the use of force against them by creating a pressure on 
women, the end of the damage to health problems are expressed as the situation. 
It appears that violence against women negatively affects the physical and mental 
health of women, which in turn constitutes a social problem.  

In this study; volunteer participants were exposed to a public spot with the theme 
"Violence Against Women" and the effectiveness of thepublic spot was determined 
by their reactions to this public spot using the EEG analysis method. Measuring the 
effectiveness of the EEG analysis method and carrying out an experimental study 
is thought to bring a new perspective, which will contribute to the social sciences 
and marketing research separately. 
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Keywords:Violence in Women, Neuromarketing, EEG Analysis, Public Spot. 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihi ile birlikte var olan şiddet olgusu, bireysel ya da toplumsal öğe 
olarak karmaşık bir yapı içermektedir. Farklı şekillerde ortaya çıkan şiddet 
kavramı; günümüzde sıkça karşılaşılan bir olgu olmaktadır. Şiddet; baskı, 
eziyet, korkutma, sindirme, öldürme, cezalandırma, başkaldırma gibi şekillerde 
sürekli ortaya çıkan şiddet türleri olarak söylenebilmektedir (Kocacık, 2001: 1). 

Günümüzde önemli bir toplumsal sorun olarak bilinen kadına yönelik şiddet 
kadının fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Kadınlara 
yapılan şiddet sonucu meydana gelen yaralanmalar kadın sağlığına olan fiziksel 
şiddetin etkisini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kadınlardan şiddet 
yaşamış olanların ruhsal durumları ile ilgili ifadeleri, şiddetin fiziksel olduğu 
kadar ruhsal açıdan da etkilerinin olduğunu göstermektedir (Tezcan, Yavuz ve 
Tunçkanat, 2009: 71). 

Gelişen teknoloji ile birlikte beyin görüntüleme teknolojileri de gelişim 
göstermekte ve bu teknolojiler sayesinde insan beyninin aktivitelerine yönelik 
çalışmalarında arttığı görülmüştür. Bu gelişmeler; tüketici davranışlarını daha 
açık bir şekilde anlayabilmek için nörobilim ve bilişsel psikoloji alanlarını bir 
araya getiren, yeni bir alan olan tüketici nörobilimi yani nöropazarlamayı 
ortaya çıkarmıştır. Tüketicilerin bilinçaltının davranışlar üzerine etkilerini 
anlamaya çalışan nöropazarlama pazarlama araştırmalarında kullanılmakta ve 
hızlı bir şekilde gelişmekte olan bir alan olmuştur (Aytekin ve Kahraman, 2014: 
49). 

Nöropazarlamanın temel amacı, tüketicilerin davranışlarını daha iyi bir şekilde 
anlamak ve tahmin etmektir. Farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan 
nöropazarlama; pazarlama uyarıcıları karşısında tüketicilerin beyinlerinde hangi 
bölümlerin aktif hâle geldiğini tespit etmeye çalışmaktadır. Nöropazarlama; 
tüketici davranışlarında önemli bir yeri olan dikkat, duygusal bağlılık, zihinde 
kalma gibi üç önemli parametreyi ölçmeye olanak sağlamaktadır. Tüketicilerin 
bir reklam karşısında veya bir süpermarkette dolaşan birinin raflara bakması 
sonucunda; tüketicilerin neyi sevdiği, izlenilen reklamın veya görselin ne 
kadarının ve hangi kısımlarının zihinde kaldığının ölçülmesi parametrelere 
örnek olarak verilebilmektedir.Bu doğrultuda nöropazarlama çalışmalarının 
pazarlama alanına yeni bir bakış açısı getirdiği görülmektedir (Aytekin ve 
Kahraman, 2014: 50). 
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1. KADINA YÖNELİK ŞİDDET 

Şiddet kavramı, sert, kötü, kaba davranış ve kuvvet kullanımı olarak 
tanımlanmaktadır. Şiddet olayı ise; insanların sindirme anlamında bir baskı 
oluşturarak onları korkutması olayıdır. Bir kişiye bir güç uygulama sonucu 
yaralama, sakat bırakma ve öldürme gibi durumlarda şiddetin gücü aştığı 
söylenmektedir. Bu şekildeki eylemlerin kişiler üzerinde tehdit meydana 
getirdiği ve kişiye fiziksel ve ruhsal zarar veren davranışları şiddet olarak 
tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, kişilerin mallarına verilen zararlarda 
eklenebilmektedir. Şiddet ile ilgili davranışlara bakıldığında, kişilere zarar 
verme, hakaret etme, onurunu kırma, huzuru bozma, haklarını çiğneme, 
hırpalama, incitme ve zor kullanma gibi davranışları içermektedir (Kocacık, 
2001: 2).Kadınlara yapılan şiddetin fiziksel anlamda saldırıyı içermese de sözel, 
duygusal ve cinsel boyutları da bilinmektedir. Bir çalışmada, Uruk ve Sayger’e 
göre (2004); kadınların %89 ‘unun psikolojik şiddete maruz kaldığı, bunların 
%39’u fiziksel şiddete maruz kaldığı, %15.7 ‘sinin cinsel ilişkiye zorlandığı, 
%5.2 ‘sinin ekonomik sınırlamalarla tehdit edildiği bulguları çıkmıştır. Yapılan 
bir başka çalışmada Doğrusöz’e (2004) göre; Türk erkeklerinin %30 ‘unun 
eşlerine karşı şiddet uyguladıkları saptanmıştır (Erbek vd., 2004: 197). 

Aile içerisinde şiddet kadınları etkileyen önemli bir sağlık sorunu olmaktadır. 
Aile içindeki şiddet olayı kadınlar üzerinde fiziksel ve psikososyal sorunlara 
sebep olmaktadır. Şiddet gören kadınların sağlık durumları kötü bir hâle 
gelmekte ve yaşam kalitelerinde düşüş görülmesiyle sağlık hizmetleri ihtiyaçları 
artış göstermektedir. Dünya üzerindeki kadınların şiddete maruz kaldığı 
bilinmekte, kadınların statü durumları ve ekonomik koşulları sebebiyle özgür 
olamadıkları için kadına yönelik şiddet gizlenmektedir. Aile içi şiddet olayının 
tanımlanması toplumdaki bireylerin kültürel değerleri ile şekil almaktadır. Bu 
açıdan şiddet toplum içinde benimsenmiş bir davranışın ve herkes tarafından 
doğal karşılandığı durumlarda şiddetin tanımlanması da zor olmaktadır (Efe ve 
Ayaz, 2010: 24). 

Kadına yönelik şiddet küresel düzeyde de bir sorun olmaktadır. İnsan hakları 
açısından bakıldığında insan hakkı ve özgürlüğünü ihlal edici bir durum olan 
kadına şiddet, kadınların toplumsal yaşam içinde ve ekonomik hayatlarında 
yoksun olmalarına hatta fiziksel ve sağlık sorunları yaşamalarına sebep 
olabilmektedir. Yapılan araştırmalar fiziksel şiddetin kadının eşi veya birlikte 
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olduğu kişiler tarafından uygulandığını ortaya koymaktadır. Kadına yönelik 
şiddetin fiziksel, duygusal, ekonomik ve sosyal etkileri sadece kadınları 
etkilememekte ayrıca çocukları, aileleri ve toplum içinde de etkisini 
göstermektedir (Ergöçmen vd., 2009:  19).  

2. NÖROPAZARLAMA KAVRAMI 

Nöropazarlama, beynin yapısı ile ilgilenen nörobilimin alt dallarından birisi 
olmaktadır. Nörobilim ile pazarlama disiplinlerinin birlikte kullanılabileceğini ilk 
kez 1990’larda Gerry Zaltman fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme 
(fMRI) cihazını araştırmasında kullanması sonucunda ortaya koymuştur. 
Nöropazarlama, tüketicilerin herhangi bir pazarlama faaliyeti ile karşılaşması 
sonucunda kişinin tepkilerinin ve zihinsel durumunun incelenmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Nöropazarlama teknikleri ile tüketicilerin düşünceleri, hisleri 
ve gerçek duyguları tespit edilmektedir (Aytekin ve Kahraman, 2014: 
49).Nöropazarlama, tüketicilerin ürün veya reklama karşı vermiş oldukları 
tepkilerin beyin aktivasyonlarını görüntüleyerek tüketicilerin tepkileriyle ilgili 
sonuçlar ortaya koymaktadır. Nöropazarlama çalışmaları ile tüketicilerin bir 
ürünü satın alırken o ürünün zihinlerinde kalıp kalmadığı belirlenmeye 
çalışılmaktadır (Fırat ve Kömürcüoğlu, 2016: 23-24).Nöropazarlama, kişilerin 
duygusal yönlerini pozitif uyarıcılar (koku, müzik, renk, raf düzeni vd.) 
sayesinde tüketicilerin 5 duyu organını etkileme yolunu sunduğunu ve 
tüketicilerin bir ürünü satın alma kararlarını nasıl aldıklarını anlamaya 
çalışmaktadır. Nöropazarlama, tüketici davranışlarını anlamasıyla birlikte 
pazarlama araştırmalarında yeni bir yol olarak görülmektedir. 
Nöropazarlamanın amacı; tüketicilerin istek ve arzularını daha iyi anlayıp 
seçimlerini daha doğru yapmalarına yardımcı olabilmektir (Bayassova ve 
Kazan, 2016: 72-73). 

Nöropazalama alanında yapılan çalışmalarda Fonksiyonel Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (fMRI), Pozitron Emisyon Tomografisi (PET), Sabit Hal 
Tipografisi (SST), Manyetoensefalografi (MEG), Elektro Beyin Grafisi (EEG), 
GRS (Galvanic Deri Tepkisi), Eye Tracking (Göz izleme) gibi yöntemlerin 
kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan EEG yöntemi; insan beynindeki 
nöronların elektriksel dalgalanmaları düzenli bir şekilde ölçülüp kaydedildiği bir 
teknik olmaktadır (Aytekin ve Kahraman, 2014: 51). 

3. AMAÇ, YÖNTEM, ÖRNEKLEM 
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Bu çalışmanın amacı, kadına şiddet üzerine yapılan kamu spotlarının etkinliğini 
ve bireylerin kamu spotuna karşı tepkilerini belirlemektir. Bu amaç 
doğrultusunda Nöropazarlama alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde; bu 
alanda çok fazla deneysel çalışmanın yapılmadığı belirlenmiştir. Bu sebeple, 
yapılacak bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı ve bundan sonra yapılacak 
olan çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Ayrıca, “Kadına Yönelik 
Şiddet” içerikli kamu spotunun etkinliğinin ve tepkilerin doğru olarak 
belirlenebilmesi için EEG Analiz yönteminin kullanılması da önem arz 
etmektedir. Çalışma, Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Araştırma 
Merkezi kapsamında yaş, cinsiyet, meslek, gelir düzeyi gibi demografik olarak 
farklı gruplardan oluşan 30 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara 
kadına şiddet içerikli kamu spotu gösterilmiş ve Elektro Beyin Grafisi 
(Electroencephalography-EEG) çıktıları analiz edilmiştir. Çalışma için Fırat 
Üniversitesi Etik Kurulundan izin alınmıştır. 

Araştırmanın ilk aşamasında, katılımcılara kişisel bilgilerini içeren ve açık uçlu 
soruları kapsayan Gönüllü Katılım Formu doldurtulmuştur. Bu form 
tamamlandıktan sonra katılımcılara araştırma beyan formu doldurtulmuş, 
araştırmaya gönüllü olarak katıldıklarını beyan etmeleri istenmiştir. 

Çalışmaya daha sonra Elektro Beyin Grafisi (Electroencephalography-EEG) 
ölçümü ile devam edilmiştir. Katılımcılara kadına yönelik şiddet içerikli kamu 
spotu izlettirilmiş ve EEG analiz yöntemi ile katılımcıların beyin dalgaları 
incelenerek kamu spotuna verdikleri tepkiler gözlemlenmiştir. 
Şekil: 1 Emotiv EPOC 

 
Kafatası üzerine yerleştirilen elektrotlar yardımı ile edilen EEG dalgaları; tam 
periyodik olmayarak ritmik dalgalardır. Beynin aktivite durumuna göre değişen 
dalgalanmaların frekansları: 0,5-70 Hz, genişlikleri 5-400 μV aralığında değişir. 
Beyinde aktiviteler arttıkça EEG dalga frekansları yükselir ve genişliklerinde 
azalma meydana gelir. Elektrotlar beyin aktivitelerindeki gerilim farklılıklarını 
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mikrovolt (μV) aralığında ölçerek EEG ile çok fazla sayıda nöronun aktiviteleri 
ölçülür. EEG beynin farklı bölgelerinin hareketliliğini düzenli bir şekilde 
kaydedebilmek için 8 veya 16 kanallı elektrot başlıklı araçlardır (Yücel ve 
Çubuk, 2014: 134).  

4. BULGULAR 

Kadına yönelik şiddet içerikli kamu spotu; toplam 88 saniye sürmektedir. Spot, 
bayanın bir kuaföre gelip oturup sıra beklemesi ile başlamakta, sonrasında ise 
kuaförde çalışan bayanın bekleyen bayana “buyurun bayan sıra sizde” ifadesi 
ile devam etmektedir. Çalışan bayanın saçlarını kestirmek isteyen bayana 
“saçlarınızı nasıl yapalım”ifadesi ile ilerlemekte ve saçlarını kestirmek isteyen 
bayanın “kısa kes” ifadesiyle spotdevam etmektedir. 15-19 saniyeler arasında 
çalışan bayan: “Fakat böylesine güzel saçlar… Uçlarından almamı ister 
misiniz?” sözü ile birlikte bayanın kafasını sallayarak hayır demesi dikkat 
çekmektedir. 19-31 saniye aralığında saçların kesilme anları gösterilirken 
çalışan bayanın “yeterli mi efendim?” ifadesi ile bayanın “daha kısa kes” ile 
sürmektedir. Çalışan bayanın “daha da mı kısa” sözünün ardından saçlarını 
kesmeye devam ederek“şimdi nasıl diye sorar” ve bayanın tekrar “kısa kez” 
sözleri karşısında çalışan bayanın şaşkın bakışı ile “saçınızı taramak için fazla 
vakit bulamıyorsunuz sanırım” sözünün ardından çalışan bayan“Kat kesersek 
çok daha güzel görünür bence” cümlesini kullanmaktadır. Çalışan bayanın 
saçın kesim işlemini yaptıktan sonra “şimdi harika oldu“ sözünün ardından 
saçlarını kestiren kadın  “Saçlarını tutarak daha kısa yap” ifadesini kullanırken, 
burada dış ses ile de vurgu yapılmaktadır. 70-85 saniye aralığında spotun etkili 
vurgusunun yapıldığı yer olan saçlarını kestiren bayanın “öyle kes ki kimse 
böyle tutamasın!” sözleriyle birlikte etrafındaki bayanların şaşkın bakışları 
arasında kadının saçlarını tutup öyle durması gösterilmektedir. 
Tablo 1. Kamu Spotunun İçeriği 

 Saniye Aralığı      Görseldeki Konuşmalar 
1 0-10 saniye Çalışan Bayan: Buyurun bayan, sıra sizde. Ne kadar güzel saçlar…    
2 10-13 saniye Çalışan Bayan: Saçlarınızı nasıl yapalım bayan?  
3 13-15 saniye Saçlarını kestiren kadın: Kısa kes!  
4 15-19 saniye Çalışan Bayan: Fakat böylesine güzel saçlar… Uçlarından almamı ister 

misiniz?   
5 19-31 saniye Söz yok saçların kesilme anları  
6 31-33 saniye Çalışan Bayan: Yeterli mi efendim?  
7 33-34 saniye Saçlarını kestiren kadın:  Daha kısa… 
8 34-36 saniye Çalışan Bayan: Daha da mı kısa? 
9 36-43 saniye Tekrar saç kesilen sahne söz yok 
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10 43-45 saniye Çalışan Bayan: Şimdi nasıl? 
11 45-48 saniye Saçlarını kestiren kadın:  Daha da kes! 
12 48-51 saniye Tekrar saç kesilen sahne ve çalışan bayan “saçınızı taramak için fazla vakit 

bulamıyorsunuz sanırım”  
13 51-56 saniye Çalışan Bayan: Kat kesersek çok daha güzel görünür bence söylüyor 
14 56-60 saniye Çalışan Bayan: Saçları kesilen kadının son hali ve çalışan kadının “şimdi 

harika oldu “ sözü  
15 60-70 saniye Saçlarını kestiren kadın:  Saçlarını tutarak daha kısa yap söylüyor 
16 70-85 saniye Saçlarını kestiren kadın:  Öyle kes ki kimse böyle tutamasın! 
17 85-88 saniye Ağlayan kadın ve etrafındakilerin bakışları ve sonrasında yerdeki kesilen 

saçlar görseli 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kadına şiddet içerikli kamu spotunda deneye katılan 30 kişinin EEG verileri 
incelendiğinde, %3.3 ’ü (n=1 kişi) spota tepki vermediği, geriye kalan 
%96.6’sinin ise (n=29 kişi) tepki verdiği belirlenmiştir. Gözlemlenen tepkilerin 
ise; 0-10. ; 60-70. ;70-85.  saniyeleri arasında olduğu tespit edilmiştir. 
Resim 1. 

 
Resim 1‘de görülen görsel, sıfır ve onuncu saniyeleri arasında yer almaktadır. 
Bu resimde; sıra bekleyen bayan ve sonrasında saçının kesilmesi için koltuğa 
oturup çalışan bayanın ilgilendiği görsel gösterilmektedir. İzlettirilen resim 1’de; 
özellikle Frontal bölge ile Paryetal bölgede FC6, F3, P8 elektrotlarının olduğu 
bölgelerde aktivite oranının yüksek olduğu görülmektedir. Kamu spotlarını 
izleme sırasında aktivite olan beyin bölgeleri genellikle Frontalloblar ile Paryetal 
loblardır. Bu bölgelerdeki uyarılmalar diğer bir ifade ile amplitüt sayısındaki 
artış; spotun birey üzerindeki etki uyandırma düzeyini göstermektedir. 
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Şekil 2.     Şekil 3. 

 

Resim 2. 

 
Resim 2‘de izlettirilen görsel, altmışıncı ve yetmişinci saniyeler arasında yer 
almaktadır. Bu resimde; saçlarının son hâlini görüp şaşkın bir şekilde kendine 
bakarak saçlarını tutan bayan görseli gösterilmektedir. İzlettirilen resim 2’de 
özellikle aktivite Frontal ve Paryetal bölgede F3, F7,AF4, P8 elektrotlarının 
olduğu bölgelerde aktivite oranının yüksek olduğu görülmektedir. Bununla 
birlikte, 60-70. Saniyede dış sesin “Daha kısa yap!” cümlesiyle amplitütlerde 
bir artış görülmektedir. Dış ses ve görsel ile birlikte eş yükseliş devam etmekte 
ve değişim artmaya başlamaktadır. Kamu spotlarını izleme sırasında aktivite 
olan beyin bölgeleri genellikle frontal loblardır. Frontal lob;motor beceriler, 
konuşma gibi istemli kasların kontrolünü sağlamaktadır. Karar verme, 
düşünme, hareketleri planlama, sevinç, mutluluk, sakinlik, keder gibi karmaşık 
cevapların kaynaklandığı alan olarak gösterilmektedir (Yorgancılar,2015:146). 
Paryetol lob; vücudun çeşitli yerlerinden toplanan duyusal bilgilerden 
sorumludur. Bilgi işlem, hareket, mekansal yönelim, konuşma, görsel algı, 
tanıma, okuma ve yazma gibi işlevler paryetal lobun görevleri içinde yer 
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almaktadır.  Bu bölgelerdeki uyarılmalar diğer bir ifade ile amplitüt sayısındaki 
artış spotun birey üzerindeki etki uyandırma düzeyini göstermektedir. 
Şekil 4.     Şekil 5. 

 
Resim 3. 

 
Resim 3 ‘de izlettirilen spot, yetmişinci ve seksen beşinci saniyeler arasında yer 
almaktadır. Bu resimde; yerde sürünen ağ görseli gösterilmektedir. İzlettirilen 
resim 3’de özellikle aktivite Frontal bölgede FC5, FC6, AF4, F3,F7 
elektrotlarının olduğu bölgelerde aktivite oranının yüksek olduğu 
görülmektedir. Dış ses ve görsel ile birlikte eş yükseliş devam etmektedir ve 
değişim artmaya başlamaktadır. Kamu spotlarını izleme sırasında aktivite olan 
beyin bölgeleri genellikle Frontal loblardır. Bu bölgelerdeki uyarılmalar diğer 
bir ifade ile amplitüt sayısındaki artış spotun birey üzerindeki etki uyandırma 
düzeyini göstermektedir. 
Şekil 6.                                                       Şekil 7. 
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Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, kadına yönelik olarak hazırlanan 88 
saniyelik bu kamu spotunun yapılan çalışma neticesinde etkili olduğu ve dikkat 
çektiği tespit edilmiştir. Özellikle çalışma yapılmadan önce katılımcılara 
herhangi bir bilgi verilmemiş ve gerçek duygular ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Bu doğrultuda; katılımcıların izledikleri kamu spotuna tepkileri tespit edilmeye 
ve kamu spotunun etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır.  

Yapılan araştırma sonucunda, katılımcıların 0-10. ; 60-70. ; 70-85.  saniyeleri 
arasında tepki verdikleri tespit edilmiştir. Bu saniyelere denk gelen görseller 
incelendiğinde; 0-10. saniyeler aralığında “Çalışan Bayan: Buyurun bayan, sıra 
sizde. Ne kadar güzel saçlar…” ifadeleri ile katılımcının kamu spotunu merak 
ettiği, dikkatini çektiği ve ilgilendiği görülmüştür. Böylece, kamu spotunun ilk 
anda dikkat çekmesi ile katılımcılar üzerinde merak uyandırması etkinliğini 
ortaya koymuştur. Katılımcılar kamu spotunu dikkatlice izlemişler ve vermek 
istenen mesaj ile ilgilenmişlerdir.  

Bununla birlikte, 60-70. Saniyeler aralığında “Saçlarını kestiren kadın:  
Saçlarını tutarak daha kısa yap söylüyor” ifadesi ve dış sesin vurgusu ile kadına 
yönelik şiddet temasına katılımcıların tepki verdiği görülmüştür. Burada 
verilmek istenen mesaj katılımcılara verilmiş ve katılımcıların dikkati tamamen 
kamu spotuna toplanmıştır.  70-85.  saniyeleri arasında ise; “Saçlarını kestiren 
kadın:  Öyle kes ki kimse böyle tutamasın!” vurgusu kadına yönelik şiddeti 
ortaya koymuş ve katılımcılar tepki vermiştir.  

Bu kapsamda kadına yönelik olarak hazırlanan bu kamu spotunun etkin 
olduğu ve katılımcıların dikkatini çektiği belirlenmiştir. Kamu spotu ile verilmek 
istenen mesaj verilmiş ve kadına yönelik şiddet vurgusuna katılımcılar 
tarafından tepki verildiği tespit edilmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde, kadına 
yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğu ve bu sorunun çeşitli şekillerde 
ortaya konulduğu görülmektedir. Kadına yönelik şiddet toplumsal sorun 
olmakla birlikte bu sorunun çözümü için toplumda farkındalık yaratılması ve 
toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetin toplum 
tarafından meşru hâle getirilmemesi ve toplumun tepkisini ortaya koymasının 
önemi aşılanmalıdır. Böylece, toplumsal bir sorun olan ve günümüzde birçok 
kadının yaşadığı kadına yönelik şiddetin ortadan kalkacağı düşünülmektedir. 
Toplumsal duyarlılığın artırılması için bu şekilde kamu spotlarının yapılması ve 
farkındalığın oluşturulması, bu alanda çalışmaların yapılması gerekmektedir.  
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İKTİSAT/ ECONOMICS 
REINVESTIGATION OF THE UNEMPLOYMENT HYSTERESIS 

FOR THE STATES OF THE USA 
Burcu ÖZCAN 

Abstract 

In this study, we aim to test for the unemployment hysteresis hypothesis across 50 
states of the United Statess panning the period 1980: Q1-2017:Q2. Based on the 
Fourier unit root tests, we providemoreevidence of the hysteresis hypothesis 
against the natural rate hypothesis and also structuralist hypothesis. Our results 
indicate that 35 states are under the pressure of hysteresis, where as only 15 states 
corroborate the natural rate hypothesis. Therefore, as a policy suggestion, 
numerous active fiscal and monetary policies should be implemented to prevent 
the upward trend in the unemployment series. Otherwise, higher unemployment 
levels in those states will likely gainrigidity. 

Keywords: Hysteresis; Unemployment; Fourierfunction; unitroot; United States. 

İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN ABD EYALETLERİ İÇİN YENİDEN 
İNCELENMESİ 

Öz 

Bu çalışmada, 1980 ve 2017 dönemi için çeyrek dönemlik veriler yardımı ile 
Amerika Birleşik Devletlerin (ABD) 50 eyaleti için işsizlik histerisi hipotezini test 
etmekteyiz. Fourier birim kök testlerine dayalı olarak elde ettiğimiz sonuçlar daha 
çok doğal oran ve yapısalcı hipotezlerin aksine işsizlik histerisi hipotezini 
doğrulamaktadır. Sonuçlar, 35 eyaletin histeri etkisi altında olduğunu, geriye kalan 
15 eyaletin ise doğal oran hipotezini doğruladığını ortaya koymaktadır. Bu 
nedenle, politik bir öneri olarak, bir takım aktif para ve maliye politikaları 
uygulanarak işsizlik serilerindeki yukarı yönlü trend önlenmelidir. Aksi halde söz 
konusu eyaletlerin emek piyasalarındaki yüksek oranlı işsizlik kalıcı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler:Histeri, İşsizlik, Fourier fonksiyonu; Birim Kök, Birleşik 
Devletler. 

GİRİŞ 

İşsizlik ve iş çevrimleri ilişkisine dair literatür, iki temel hipotez üzerine 
kuruludur. İlki, çıktıdaki salınımların işsizlik oranında konjonktürel hareketler 
doğuracağını, uzun dönemde ise işsizliğin denge değerine geri döneceğini ifade 
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etmektedir. Bu hipotez doğal işsizlik oranı (Friedman, 1968; Phelps, 1967, 
1968) hipotezi olarak adlandırılmakta olup, işsizlik dinamiklerini ortalamaya 
geri dönen bir süreç şeklinde karakterize etmektedir. İkinci hipotez ise tersine, 
işsizlik histerisi (Blanchard ve Summers, 1987) olarak adlandırılmakta olup, 
konjonktürel salınımların emek piyasası katılıkları nedeniyle işsizlik seviyesi 
üzerinde süreklilik gösteren etkilere sahip olacağını savunmaktadır. Genel 
olarak, histerinin varlığının iki teorik nedeni ileri sürülmektedir: İlki, piyasa 
katılıklarına dayalı olan Lindbeck ve Snower (1988) tarafından geliştirilen 
içeridekiler-dışarıdakiler (insider-outsider) modelini esas almaktadır. Burada, 
histeri denge ücretini yüksek tutan işçi sendikalarının gücü nedeniyledir. İşçi-
işveren görüşmelerinde, ücret pazarlıkları, sendika üyesi olan ya da istihdam 
edilen ve yüksek ücret talep eden içeridekiler olarak adlandırılan işçiler 
tarafından yönlendirilmektedir. Tersine, uzun süreli işsizler yani dışarıdakiler 
“outsiders” olarak adlandırılıp, pazarlık sürecinde çok fazla baskı doğuramayan 
gruptur. Bu nedenle, emek piyasasında ücret düzeyleri düşmeye karşı 
dirençlidir. İkinci neden olarak ise histeri, Phillips Eğrisi yaklaşımına dayalı 
olarak, enflasyonu düşürme yönünde uygulanan politikaların uzun dönemde 
yüksek ve kalıcı işsizlik oranlarına neden olduğudur (Mohan vd., 2008). Bu iki 
hipoteze ilaveten, Phelps (1994) tarafından yapısalcı (structuralist) bir görüş de 
ileri sürülmüştür. Burada, işsizliğe yönelik çoğu şokun geçici olduğu, fakat 
doğal oranın ara sıra, emek verimliliği, teknolojik değişim, reel faiz oranları, 
reel döviz kurları ve enerji fiyatları gibi yapısal faktörlerdeki değişimlerinden 
etkilendiğini ve kalıcı olarak değiştiğini ileri sürmektedir (Romero-Avila ve 
Usabiaga, 2007). 

Bu üç teoriye bağlı olarak emek piyasasına yönelik uygulanan hükümet 
politikalarının etkileri de farklılık arz etmektedir. Örneğin, histeri hipotezinin 
geçerli olması halinde, yüksek işsizlik kendi başına bırakıldığı vakit direnç 
gösterecek ve uzun dönemde dahi ekonomide ciddi bir sorun olmaya devam 
edecektir. Bu durum ise resesyon ile mücadele ve ekonomiyi yönetmede aktif 
hükümet politikalarına daha fazla kapı aralamaktadır (Song ve Wu, 1997). 
Diğer taraftan, doğal işsizlik oranının geçerli olması halinde, emek piyasasına 
yönelik herhangi bir şok  geçicidir, başka bir ifade ile işsizliğin doğal oranından 
sapması sadece kısa bir süre içindir. Sonuç olarak, işsizlik nihayetinde orijinal 
denge düzeyine döneceği için politik müdahale zorunlu değildir. İktisat 
teorisinde politika geliştirmek için bu teorilerden hangisinin desteklendiği 
ampirik olarak test edilmektedir. Bu nedenle de birim kök testleri 
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uygulanmaktadır. Histeri hipotezi bir birim kök süreci şeklinde formüle 
edilirken, birim kök sürecinin reddedilmesi ise doğal oran hipotezine (eğer 
model spesifikasyonunda kırılma içerilmemiş ise) kanıtlar sunarken; birim kök 
sürecinin kırılmalara izin verilerek reddedilmesi ise yapısalcı hipotezi 
desteklemektedir (Romero-Avila ve Usabiaga, 2007). 

Bu çalışmada amaç, özellikle yaşadığı 2008 finansal krizi ile ciddi ölçüde işsizlik 
sorunu ile karşılaşan Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 50 Eyaleti için bu 
üç hipotezden hangisinin geçerli olduğunu tespit etmektedir. 2007-2008 
döneminde ABD’de başlangıç gösteren ve dünyaya yayılan global finansal kriz 
(ya da Büyük Resesyon olarak adlandırılan süreç), ABD’de işsizlik oranlarının 
2010 yılının Haziran ayında %10.6 civarına kadar yükselmesine neden 
olmuştur ki, bu seviye 1963 yılından beri tecrübe edilmeyen bir orandır (Jiang 
ve Chang, 2016). Literatüre baktığımız zaman gerek ABD bazında, gerek de 
eyaletleri bazında bu konuyu ampirik olarak ele alan çalışmaların var olduğunu 
görmekteyiz (Örneğin, Bahmani-Oskooeevd.,2017; Blanchard ve 
Summers,1986; Caporale ve Gil-Alana, 2007; Cheng vd., 2012, Cevik ve 
Dibooglu, 2013; Dreger ve Reimers, 2009; Jiang ve Chang, 2016; Leon-
Ledesma, 2002; Mitchell, 1993; Roed,  1996; Romero-Avila ve 
Usabiaga,2007; Song ve Wu, 1997, 1998; Srinavasan ve Mitra, 2016).  
Bu çalışmada ise, hem yapısal kırılmaları, hem de doğrusal dışılığı ele alan 
Fourier birim kök testleri ile ABD’nin 50 eyaleti için 1980 ve 2017 dönemi 
boyunca çeyrek yıllık veriler kullanılarak işsizlik serilerinin zaman serisi 
özellikleri incelenecektir. Çalışmanın bundan sonraki aşamalarında ise öncelikle 
model ve veri seti tanıtılacak ve daha sonra ampirik bulgulara yer verilecektir. 
Son aşamada ise, sonuç ve politika önerileri ile çalışma sonlandırılacaktır. 

1. MODEL VE VERİ SETİ 

Çalışma 50 ABD eyaleti için 1976:Q1-2017:Q2 dönemi için çeyrek yıllık 
verileri içermektedir. (1) Nolu denklem aracılığı ile işsizlik histerisi hipotezini test 
edebiliriz (Song ve Wu, 1998): 

*
1 (U )t t t t tP E P U                                  (1)  

tP Cari enflasyon oranı, 

1t tE P  Beklenen enflasyon oranı, 

tU      Cari işsizlik oranı, 
*
tU     Doğal işsizlik oranı, 

  Sabit parametre 
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Histeri hipotezine göre, doğal oran geçmişte gerçekleşen işsizlik oranlarının bir 
fonksiyonudur. Dolayısı ile şimdiki ve geçmişteki işsizlik oranları arasındaki 
ilişkiyi (2) Noludenklem ile ifade edebiliriz: 

* * *
1 1 1( )t t t tU U U U            (2)  

Burada eğer 0   ise, bu süreçhisteriyi işaret etmektedir. Tersine, eğer 0   
ise doğal işsizlik oranı hipotezi doğrulanmaktadır. İşsizlik verileri 
BirleşikDevletler’in İstihdam Departmanı, İşgücü İstatistikleri Kurumundan 
temin edilmiştir (bkz. https://www.bls.gov/). 

2. AMPİRİK BULGULAR 

Çalışmada öncelikle, doğrusal ve geleneksel kırılmaları içermeyen birim kök 
test sonuçlarını Tablo 1’de verilmektedir.   
Tablo 1. ADF, LM ve RALS-LM Test Sonuçları (Kırılmasız Durumda) 

Eyaletler 
ADF  LM  LMRALS  

%1 %5 %10 

Alabama -2.7251 -2.65738 -2.9628c -3.5449 -2.9810 -2.6963 
Alaska -2.5897 -2.70906 -2.8733c -3.6125 -3.0356 -2.7617 
Arizona -3.0070 -2.94768c -3.2627b -3.5840 -3.0151 -2.7371 
Arkansas -2.5933 -2.6015 -2.7401c -3.5595 -2.9974 -2.7159 
California -3.4485b -3.40735b -3.3087b -3.5776 -3.0105 -2.7316 
Colarado -2.2360 -2.4062 -2.3965 -3.6021 -3.0282 -2.7528 
Connecticut -3.4917b -3.02687c -3.1425b -3.6035 -3.0292 -2.7540 
Delaware -3.2181c -2.74586 -2.3340 -3.4601 -2.8900 -2.5965 
Florida -3.1366 -3.14604b -3.5192a -3.4860 -2.9152 -2.6229 
Georgia -2.5039 -2.47255 -2.5326 -3.4892 -2.9183 -2.6262 
Hawaii -3.2904c -3.09224b -3.1999b -3.5565 -2.9953 -2.7134 
Idao -3.3367c -3.38929b -3.7983a -3.3821 -2.7899 -2.4851 
Illinois  -2.3779 -2.41321 -2.6980 -3.5628 -2.9998 -2.7188 
Indiana  -2.3265 -2.15836 -2.7743c -3.4709 -2.9006 -2.6076 
Iowa -2.2318 -2.24728 -2.9451c -3.5308 -2.9616 -2.6730 
Kansas -2.8648 -2.96388c -3.1166b -3.6034 -3.0291 -2.7539 
Kentucky -2.1255 -2.15535 -2.9015c -3.5315 -2.9626 -2.6742 
Louisina -3.0796 -2.37833 -3.0816b -3.3434 -2.7370 -2.4231 
Maine -2.8723 -2.55982 -2.3092 -3.5339 -2.9659 -2.6782 
Maryland -3.6219b -2.62172 -2.3156 -3.5545 -2.9939 -2.7117 
Massachusetts -2.1081 -2.00841 -2.0820 -3.5386 -2.9723 -2.6859 
Michigan -2.2139 -2.17902 -2.8832c -3.5310 -2.9619 -2.6734 
Minnesota -2.5301 -2.55458 -3.7084a -3.4406 -2.8682 -2.5736 
Mississippi -2.1796 -2.05244 -2.0369 -3.5456 -2.9819 -2.6973 
Missouri -2.4726 -2.24748 -2.2787 -3.5435 -2.9790 -2.6938 
Montana -2.5863 -2.5945 -1.8858 -3.5882 -3.0182 -2.7408 
Nebraska -3.0925 -3.08965b -3.2124b -3.5629 -2.9999 -2.7189 
Nevada -3.9472b -3.78026a -4.3019a -3.5539 -2.9933 -2.7110 
New Hampshire -3.3718c -2.54638 -2.6180 -3.5519 -2.9906 -2.7077 
New Jersey -2.4211 -2.40439 -2.1242 -3.5377 -2.9711 -2.6844 
NewMexico -3.4002c -3.04797b -2.9581c -3.5774 -3.0104 -2.7314 
Newyork -2.5482 -2.49048 -4.2795a -3.3572 -2.7517 -2.4395 
North Carolina -2.4782 -1.93964 -2.0666 -3.6030 -3.0288 -2.7536 
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North Dakota -2.8764 -2.86924c -3.1916b -3.5793 -3.0117 -2.7331 
Ohio -2.9539 -1.88773 -1.9096 -3.6110 -3.0346 -2.7605 
Oklahoma -3.2764c -2.28691 -3.0258b -3.5338 -2.9657 -2.6779 
Oregon -3.1389 -3.11874b -2.9288c -3.5404 -2.9748 -2.6888 
Pennsylvania -3.6525b -2.53123 -2.0971 -3.6022 -3.0282 -2.7529 
RhodeIsland -2.4494 -2.45648 -2.8583c -3.5788 -3.0114 -2.7327 
SouthCarolina -1.9471 -1.95476 -2.6950c -3.5357 -2.9684 -2.6812 
SouthDakota -2.6633 -2.7068 -3.2231b -3.5399 -2.9741 -2.6881 
Tennessee  -3.7651b -3.11298b -3.1593b -3.5442 -2.9800 -2.6950 
Texas -2.9197 -2.92625c -3.0552b -3.3936 -2.8093 -2.5086 
Utah -3.2990c -3.11621b -3.8294a -3.5331 -2.9647 -2.6768 
Vermont -2.4417 -2.42523 -2.2475 -3.5818 -3.0135 -2.7352 
Virginia  -2.6424 -2.47703 -2.6454 -3.5335 -2.9652 -2.6774 
Washington -3.2332c -3.12454b -3.2400b -3.5922 -3.0210 -2.7442 
WestVirginia -2.9457 -2.34575 -3.6948a -3.4770 -2.9066 -2.6138 
Visconsin -3.5522b -2.1072 -1.5257 -3.5318 -2.9630 -2.6747 
Wyoming -3.5522b -2.1072 -1.5257 -3.5318 -2.9630 -2.6747 

Notlar: ADF augmentedDickey-Fuller  (1981) test istatistiğini, LM  ve LMRALS  ise LM 

ve  RALS-LM test istatistiklerini göstermektedirler. ADF testi için kritik değerler, 100.000 
iterasyon ile %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde sırası ile -4.016 -3.435 -3.140 şeklinde 
elde edilmiştir. ADF testinde gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre seçilmiştir. LM 
testi için ise kritik değerler %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyleri için sırası ile -3.61245, -
3.03563 ve -2.76173 şeklinde elde edilmiştir. RALS-LM testine ait kritik değerler ise son üç 
sütunda verilmiştir. Tüm kritik değerler 150 gözlem sayısı için türetilmiştir. Her birim kök 
testinde, otokorelasyonu düzeltmek için dahil edilen ilk fark terimlerinin gecikmeli 
değerlerinin sayısı ise Campbell ve Perron (1991) tarafından önerilen genelden özele doğru 
yöntemine göre seçilmiştir. Maksimum gecikme uzunluğu 8 olarak seçilmiştir. Tüm birim kök 
testleri sabit ve trend içermektedir. a, bve c 1%, 5% ve  10% düzeylerinde birim kök sıfır 
hipotezinin reddedildiğini göstermektedir.  

Schmid ve Phillips’in (1992) kırılmasız Lagrange Çarpanı (LM) birim kök 
testine göre, 50 eyaletten sadece 16’sı 7 için birim kök hipotezi reddedilmekte, 
dolayısı ile doğal oran hipotezi geçerli olmaktadır. Geri kalan 34 eyalet için ise 
histeri hipotezi geçerli görünmektedir. ADF (Dickeyve Fuller, 1982) testine göre 
ise yine 16 eyalet8 için doğal oran, 34 eyalet için ise histeri hipotezi geçerlidir. 
Fakat hata terimlerinde olası doğrusal dışılığı modelleyen residual augmented 
least squares-Lagrange multiplier (RALS-LM) testine göre ise (Meng vd., 2016) 
31 eyalet9 için doğal işsizlik hipotezi, geriye kalan 19 eyalet için ise işsizlik 
histerisi hipotezi geçerli görünmektedir. RALS-LM testi daha yüksek moment 
                                                             
7 California, Connecticut, Delaware, Hawai, Idao, Maryland, Nevada, New Hampshire, New Mexico, 

Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Utah, Washington, Visconsin ve Wyoming.  
8 California, Connecticut, Delaware, Hawai, Idao, Maaryland, Nevada, New Hampshire, New Mexico, 

Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Utah, Washington, Visconsin, Wyoming 
9 Alabama, Alaska, Arizona,  Arkansas, California, Connecticut, Florida, Hawai, Idao, Indiana, Iowa, 

Kansas, Kentucky, Louisina, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Mexico, Newyork, North 
Dakota, Oklahoma, Oregon, RhodeIsland, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, 
Washington, West Virginia 
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terimleri oluşturmak için doğrusal olmayan hata terimlerindeki bilgiyi de 
içermekte olup bu bilgiyi test regresyonuna dahil etmektedir.  
Tablo 1’deki sonuçlar kırılmaların olmadığı durumu rapor etmektedir. Fakat 
Perron (1989) tarafından ifade edildiği üzere, eğer mevcut serilerde bir yapısal 
kırılma var ise fakat ihmal ediliyor ise, durağanlığa işaret eden alternatif 
hipotezin doğru olması durumunda, birim kök sıfır hipotezini reddetmenin 
gücü zayıflatmaktadır. Dolayısı ile Lee ve Strazicich (2003) tarafından 
geliştirilen kırılmalı LM testi ile RALS-LM testini kırılmaları dahil ederek tekrar 
uygularsak Tablo 2’deki sonuçlarla karşılaşmaktayız.  
Tablo 2. Kırılmalı LM ve RALS-LM Test Sonuçları 

Kritik değerler Eyaletler  *
LM  *

RALS LM   BT̂  %1 %5 %10 
Alabama -5.791a -6.305a 2008:01 2009:03 -4.692 -4.156 -3.888 
Alaska -6.011a -6.238a 1987:02 1989:04 -4.724 -4.187 -3.921 
Arizona -4.840a -5.783a 2007:04 2009:03 -4.616 -4.070 -3.797 
Arkansas -3.148 -3.416 2008:02 2009:02 -4.743 -4.205 -3.939 
California -4.597b -4.631b 2007:04 2009:04 -4.678 -4.142 -3.873 
Colarado -3.312 -3.302 2008:01 2010:01 -4.751 -4.214 -3.948 
Connecticut -4.300b -4.926a 2007:04 2010:01 -4.692 -4.156 -3.888 
Delaware -3.781 -3.824c 2007:04 2009:03 -4.455 -3.888 -3.598 
Florida -4.705b -5.148a 2007:03 2009:04 -4.487 -3.921 -3.634 
Georgia -2.718 -3.677c 2008:01 2009:03 -4.415 -3.849 -3.556 
Hawai -3.519 -3.650 2008:01 2009:02 -4.683 -4.148 -3.879 
Idao -7.257a -6.627a 2007:04 2009:02 -4.689 -4.153 -3.885 
Illinois  -4.001c -4.418b 2008:02 2009:03 -4.652 -4.117 -3.847 
Indiana  -4.297b -5.255a 2008:01 2009:03 -4.500 -3.934 -3.649 
Iowa -5.348a -5.680a 2007:04 2009:04 -4.646 -4.111 -3.841 
Kansas -3.491 -3.784 2008:03 2009:02 -4.721 -4.184 -3.917 
Kentucky -3.743 -4.489a 2008:02 2009:02 -4.652 -4.117 -3.847 
Louisina -14.635a -14.611a 2005:01 2006:02 -4.751 -4.214 -3.948 
Maine -4.157c -4.052c 2008:02 2009:02 -4.647 -4.113 -3.843 
Maryland -4.607b -4.536b 2007:04 2009:04 -4.670 -4.135 -3.865 
Massachusetts -2.837 -3.002 2008:02 2009:04 -4.624 -4.080 -3.808 
Michigan -3.226 -4.028c 2008:03 2009:02 -4.699 -4.163 -3.895 
Minnesota -3.341 -4.554a 2008:02 2009:02 -4.403 -3.837 -3.543 
Mississippi -3.464 -4.093b 2008:01 2009:03 -4.627 -4.085 -3.813 
Missouri -3.936 -4.077c 2006:04 2010:01 -4.704 -4.168 -3.900 
Montana -4.382b -3.598 1985:03 1990:01 -4.709 -4.173 -3.906 
Nebraska -4.477b -4.976a 2007:04 2010:01 -4.694 -4.158 -3.890 
Nevada -5.337a -5.611a 2008:03 2009:02 -4.704 -4.167 -3.900 
New Hampshire -5.135a -5.656a 2008:02 2009:03 -4.633 -4.093 -3.821 
New Jersey -6.424a -6.672a 2008:02 2009:03 -4.664 -4.129 -3.860 
New Mexico -4.640b -4.787a 2008:02 2009:03 -4.706 -4.170 -3.902 
Newyork -7.477a -7.897a 2008:02 2010:04 -4.696 -4.160 -3.892 
North Carolina -6.109a -6.414a 1986:01 2000:02 -4.704 -4.168 -3.900 
North Dakota -4.929a -4.964a 2007:04 2009:03 -4.751 -4.214 -3.948 
Ohio -3.243 -3.193 2008:02 2009:03 -4.749 -4.212 -3.946 
Oklahoma -6.642a -6.775a 2008:02 2009:02 -4.746 -4.209 -3.943 
Oregon -5.312a -5.263a 2008:02 2009:03 -4.644 -4.108 -3.838 
Pennsylvania -5.388a -5.292a 2007:01 2010:01 -4.751 -4.214 -3.948 
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RhodeIsland -5.125a -5.461a 2008:01 2009:03 -4.687 -4.151 -3.883 
SouthCarolina -3.358 -3.815 2008:02 2009:02 -4.700 -4.164 -3.896 
South Dakota -5.360a -5.599a 2008:02 2009:03 -4.632 -4.091 -3.820 
Tennessee  -3.717 -3.651 2008:03 2009:03 -4.635 -4.095 -3.824 
Texas -11.145a -11.132a 2008:03 2009:03 -4.751 -4.214 -3.948 
Utah -5.551a -6.284a 2008:02 2009:02 -4.599 -4.046 -3.770 
Vermont -4.134 -4.013c 2008:01 2009:04 -4.725 -4.188 -3.921 
Virginia  -5.414a -5.633a 2008:02 2009:03 -4.620 -4.075 -3.802 
Washington -3.977c -4.015c 2008:02 2009:03 -4.730 -4.193 -3.926 
West Virginia -5.962a -6.316a 1983:03 1989:04 -4.598 -4.044 -3.769 
Visconsin -2.490 -2.472 2008:03 2009:02 -4.652 -4.117 -3.847 
Wyoming -2.490 -2.472 2008:03 2009:02 -4.652 -4.117 -3.847 

Notlar: *
LM  ve *

RALS LM   LM ve RALS-LM test istatistiklerini göstermektedir. 

BT̂ kırılmatarihlerini göstermektedir. Kırılmalar trend kırılmalarının lokasyonuna duyarlı 
değildir çünkü dönüştürülmüş testler kullanılmıştır. a, b  ve c sırası ile %1, %5 ve %10 
düzeylerinde birim kök sıfır hipotezinin reddedildiğini göstermektedir.LM ve RALS-LM 
testleri kırılma tarihlerinin belirlenmesinde ve optimal gecikme uzunluğunun seçiminde 

saptanmasında aynı prosedürü izlemektedirler. LM testi için kritik değerler %1 için  -4.751, 

%5 için -4.213 ve %10 için ise -3.948 şeklindedir. Kritik değerler 150 gözlem için 100.000 
Monte Carlo simülasyonu ile türetilmiştir. Son üç sütun ise RALS-LM testine ait kritik 
değerleri vermektedir.  

Tablo 2’deki sonuçlara göre, LM testi 32 eyalet10 için doğal oran hipotezinin 
geçerli olduğunu göstermektedir. Kırılmaların dikkate alınması ile doğal oran 
hipotezinin geçerli olduğu eyalet sayısı 16’dan 32’ye çıkmaktadır. RALS-LM 
testinde ise 39 eyalet11 için doğal oran hipotezi geçerli görünmektedir. 
Kırılmasız durumda doğal oran hipotezi 32 eyalet için geçerli iken iki kırılmanın 
test sürecine dahil edilmesi ile ilaveten 7 eyalet için doğal oran hipotezi geçerli 
görünmektedir. Kırılma tarihlerine bakıldığı zaman ise ağırlıklı olarak yaşanan 
son global finans krizinin (2008 ve 2009’lu yıllarda) işsizlik serilerinde önemli 
kırılmalara neden olduğu görülmektedir. 

Kukla (dummy) değişken olarak kırılmaların modellendiği duruma alternatif bir 
yaklaşım ise Fourier bazlı birim kök testlerini kullanmaktır. Bu amaçla Enders 
ve Lee (2012) tarafından geliştirilen Fourier LM (FLM) ve Meng vd. (2017) 
tarafından geliştirilen Fourier RALS-LM  (RALS-FLM) testleri kullanılacaktır. 
                                                             
10 Alabama, Alaska, Arizona, California, Connecticut, Florida, Idao, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, 

Louisina, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New, 
Hampshire, New Jersey, New Mexico, Newyork, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Oregon, 
Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia 

11 Alabama, Alaska, Arizona, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idao, Illinois, Indiana, 
Iowa, Kentucky, Louisina, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, 
Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Newyork, North Carolina, North Dakota, 
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Texas, Utah, Vermont, Virginia, 
Washington, West Virginia. 
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Fourier testleri, serideki muhtemel bilinmeyen kırılmaları ve doğrusal olmayan 
fonksiyonel biçimleri modellemektedirler. Böylece, test sürecinde belli bir 
kırılma sayısı varsayımı, kırılma noktalarını belirleme ve spesifik kırılma 
biçimleri tanımlama ihtiyacından kurtarmaktadır. Fourier testleri serideki olası 
yumuşak kırılmaları belirlemektedir. Tablo 3’de Fourier fonksiyonunun dahil 
edildiği durumdaki LM ve RALS-LM test sonuçları verilmektedir.  
Tablo 3. Fourier LM ve RALS-LM Birim Kök Test Sonuçları 

Eyaletler   FLM RALS-FLM %1 %5 %10 
Alabama -2.276 -2.547 -3.730 -3.098 -2.778 
Alaska -2.636  -2.837  -3.838 -3.191 -2.867 
Arizona -2.610 -2.719  -3.830 -3.184 -2.860 
Arkansas -2.200 -2.503  -3.775 -3.138 -2.816 
California -2.475  -2.591  -3.787 -3.148 -2.825 
Colarado -2.158  -2.242  -3.838 -3.191 -2.867 
Connecticut -2.368 -2.471  -3.819 -3.175 -2.852 
Delaware -2.062 -1.701  -3.617 -2.996 -2.679 
Florida -2.845  -3.028b -3.628 -3.006 -2.689 
Georgia 2.059 -1.764  -3.624 -3.002 -2.685 
Hawai -2.659 -2.694  -3.884 -3.232 -2.896 
Idao -3.190c  -3.615a -3.510 -2.882 -2.563 
Illinois  -1.837  -1.772  -3.826 -3.181 -2.857 
Indiana  -1.710  -2.348  -3.630 -3.008 -2.691 
Iowa -1.935 -2.773c -3.707 -3.078 -2.758 
Kansas -2.683 -2.864  -3.838 -3.191 -2.867 
Kentucky -1.817  -2.764c -3.685 -3.058 -2.740 
Louisina -2.378  -3.082b -3.330 -2.735 -2.425 
Maine 1.855  -1.999  -3.723 -3.092 -2.772 
Maryland -2.182 -2.042 -3.791 -3.152 -2.829 
Massachusetts -1.795 -1.828  -3.712 -3.082 -2.763 
Michigan -1.805  -2.531  -3.711 -3.081 -2.762 
Minnesota -2.022 -2.707c -3.620 -2.998 -2.681 
Mississippi 1.700  -1.745  -3.761 -3.126 -2.804 
Missouri -1.973 -2.175  -3.758 -3.124 -2.802 
Montana -2.167 -1.551  -3.821 -3.177 -2.854 
Nebraska -2.334 -2.789 -3.761 -3.126 -2.804 
Nevada -2.634  -3.097c -3.794 -3.154 -2.831 
New Hampshire -1.724 -1.871 -3.780 -3.142 -2.820 
New Jersey -2.118 -2.104  -3.651 -3.041 -2.733 
New Mexico -2.145  -1.963  -3.805 -3.163 -2.840 
Newyork -2.092 -3.354b -3.475 -2.851 -2.533 
North Carolina -1.940  -2.067  -3.623 -3.046 -2.754 
North Dakota -2.378 -2.624  -3.795 -3.155 -2.832 
Ohio -1.594 -1.718  -3.830 -3.184 -2.861 
Oklahoma 1.815  -2.837b -3.694 -3.066 -2.747 
Oregon -2.030 -1.957  -3.748 -3.114 -2.793 
Pennsylvania -1.802  -1.390  -3.824 -3.179 -2.856 
RhodeIsland -2.112 -2.510  -3.809 -3.179 -2.843 
SouthCarolina -1.677  -2.561  -3.613 -3.013 -2.706 
South Dakota -2.488  -2.840c -3.725 -3.093 -2.773 
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Tennessee  -2.880c -2.978c -3.724 -3.093 -2.773 
Texas -2.928c -3.181b -3.515 -2.886 -2.567 
Utah -2.715 -3.505b -3.731 -3.099 -2.779 
Vermont -2.002 -1.874  -3.823 -3.178 -2.779 
Virginia  1.963 -2.351  -3.705 -3.076 -2.757 
Washington -2.493  -2.690  -3.814 -3.171 -2.848 
West Virginia -1.949 -3.209b -3.665 -3.039 -2.722 
Visconsin -2.028  -1.395  -3.834 -3.186 -2.859 
Wyoming -2.028 -1.395 -3.834 -3.186 -2.859 

Notlar:a , b ve c  sırası ile%1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde birim kök sıfır hipotezinin 
reddedildiğini   göstermektedir. Fourier LM testi için kritik değerler %1 için -3.838 , %5 için -
3.191 ve %10 için ise -2.867 şeklindedir. Maksimum frekans sayısı (k) 5, maksimum 
gecikme uzunluğu ise 8 olarak belirlenmiştir.  

Louisiana ve North Dakota eyaletleri hariç diğer 48 eyalet için sonuçlar Fourier 
teriminin ( sin(2 / ) cos(2 / )kt T kt T  ) anlamlı olduğu tespit edilmiş olup bu 

nedenle debirim kök testi sonuçlarında söz konusu 48 eyalet için hem doğrusal 
dışılığı, hem de bilinmeyen ve yumuşak geçişli kırılmaları dikkate alan Fourier 
bazlı birim kök test sonuçlarının dikkate alınması gereklidir. Bu duruma FLM 
testi sadece Idao, Tennessee ve Texas eyaletleri için işsizlik serisinin durağan 
olduğuna işaret etmektedir. RALS-FLM testi ise, Florida, Idao, Iawo, Kentucky, 
Louisina, Minnesota, Nevada, New York, Oklahoma, South Dakota, 
Tennessee, Texas, Utah ve West Virginia (14 eyalet ) için işsizlik serilerinin 
durağan olduğuna, geri kalan 36 eyalet için ise işsizlik serilerinin histeri etkisi 
altında olduğuna işaret etmektedir.  

Tüm bu sonuçlara dayalı olarak eyaletlere ait işsizlik serilerini histeri hipotezi, 
doğal oran hipotezi ve yapısalcı hipotezi doğrulayanlar şeklinde sınıflandıracak 
olursak Florida, Idao, Iawo, Kentucky, Louisina, Minnesota, Nevada, New 
York, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West 
Virgina şeklinde 15 eyalet için doğal oran hipotezinin geçerli olduğunu 
görmekteyiz. Çünkü bu eyaletlere ait işsizlik serileri hem kırılmasız, hem de 
kırılmalı birim kök (Fourier LM ya da Fourier RALS-LM) testi sonuçlarına göre 
durağandırlar. Geriye kalan 35 eyalet için ise histeri hipotezi doğrulanmaktadır. 
Fakat eyaletler arasında yapısalcı hipotezi doğrulayan bir eyalet yoktur. Bir 
başka ifade ile kırılmasız birim kök testlerinin herhangi birinde durağan 
olmayan, fakat söz konusu testin kırılmalı halinde durağanlaşan bir işsizlik serisi 
mevcut değildir. Özet olarak, çoğu ABD eyaletinin işsizlik serilerinin histeri 
etkisi altında olduğu bu nedenle aktif hükümet politikaları ile istihdam 
piyasasına müdahale edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmaktayız. Çünkü bu 
eyaletlere işsizlik serileri ortalamalarına ya da doğal oranlarına geri 
dönememektedirler.  
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SONUÇ 

Bu çalışmada, 50 ABD eyaleti için 1980:Q1 ve 2017:Q2 dönemi boyunca 
işsizlik serilerinin histeri, doğal oran ve yapısalcı hipotezlerden hangisini 
doğruladıkları Fourier birim kök testleri ile test edilmiştir. Sonuçlar Fourier 
fonksiyonunun 48 eyalet için anlamlı olduğunu ve bu nedenle birim kök testi 
sürecinde Fourier teriminin içerilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu 
doğrultuda uygulanan Fourier birim kök testleri çoğu eyaletin (35 eyalet) 
işsizlik serilerinin histeri etkisi altında olduğunu, doğal oranlarına ya da 
ortalamalarına geri dönme eğilimi sergilemediklerini ortaya koymuştur.  

Dolayısı ile, histeri etkisinin varlığı, stabilizasyon politikalarının ABD eyaletleri 
üzerinde uzun süreli ya da kalıcı etkilere sahip olabileceğine işaret etmektedir. 
Örneğin, sıkı talep politikaları nedeniyle işsizlikteki artışlar süreklilik kazanabilir, 
bu ise daha yüksek bir doğal işsizlik oranına yol açabilir. Bu nedenle işsizlikteki 
artışı önleyip, emek piyasasının performansını iyileştiren yapısal reformlar 
gereklilik arz etmektedir. Mesela, işsizlik yardımlarının süresini ve seviyesinin 
azaltılması, istihdam koruma yasalarının revizyonu, aktif emek piyasası 
politikaları ya da işsizlerin yeniden eğitilip emek piyasasına entegrasyonlarının 
sağlanması şeklinde çözümler sunulabilir. 
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GÖRÜNMEZ EL’İN MODERN YAKLAŞIMLARI 
Sema Yılmaz GENÇ 

Onur Can BAYRAKTAR** 
Öz 

Adam Smith’in 18. yy’ da ortaya attığı görünmez el kavramı, toplumların kendi 
çıkarlarına dayalı olarak hareket ettikleri ya da etkileşim kurduklarında 
beklenmeyen kazanımların ortaya çıkması fikrini ifade eder. Adam Smith serbest 
piyasa ekonomisindeki rasyonel öz çıkarların ekonomik büyümeye ve refaha nasıl 
gittiğini açıklar. Devletin serbest piyasadaki rolünü en az seviyede tutsa da onu 
tamamen yok saymaz, devlete önemli görevler verir. Devlet, toplumu iç ve dış 
tehlikelere karşı koruyacak güçlü bir orduyla otoritesini sağlayacaktır. Devlet 
toplumun refahı için; güvenli, adil, hak ve özgürlüklerin korunduğu bir ortam 
sağlamakla yükümlüdür. Her yönden güçlü bir devlet, toplumsal düzenin 
sağlanması ve ekonomik refahın artması yönünden belirleyici unsur 
olacaktır.Günümüz ekonomisinin de temelini oluşturan iş bölümü, sermaye, emek, 
tutum ve kar kavramları görünmez elin işleyişinde temel öğeleri oluşturur. Üretimin 
artması ve iktisadi büyüme iş bölümüyle oluşur.  Görünmez el kuramında üretimin 
temel unsuru emektir. Sermaye birikimini de emek oluşturur. Adam Smith, değerin 
kaynağının tamamen emek olduğu görüşünü ortaya koyar;  bu kavram gelişerek ve 
kendini yenileyerek emek-değer paradoksu olarak günümüz ekonomisinin alt 
yapısını oluşturur. 

Anahtar Kelimeler:Adam Smith, Görünmez El, Devlet, İş Bölümü, Emek, 
Değer. 

THE MODERN APPROACHES OF ‘INVISIBLE HAND’ 

Abstract  

The invisible hand concept that Adam Smith put forward in the eighteenth century 
expresses the idea that societies emerge unexpected gains when they act or 
interact based on their own interests. Adam Smith explains how rational self-
interest in the free market economy is about economic growth and refinance. It 
does not completely ignore the role of the state in the free market, but gives 
important tasks to the state. The state will ensure its authority with a strong army 
that will protect the society against internal and external threats. For the welfare of 
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the state society; Safe, fair, rights and freedoms. A strong state in all directions is a 
determining factor in ensuring social order and increasing economic prosperity. 

The division of labor, capital, labor, attitude and profit, which form the basis of 
today's economy, are the basic elements of the invisible hand. Increase in 
production and economic growth occur with division of labor. Invisible hand 
theory is the main element of production. Capital accumulation also forms labor. 
Adam Smith suggests that the source of value is total labor; This concept develops 
and renews itself and constitutes the substructure of today's economy as a labor-
value paradox. 

Keywords: Adam Smith, Invisible Hand, Government, Division of labor, Labor, 
Value. 

GİRİŞ 

Adam Smith Ulusların Zenginliği kitabında (2011), iyi yaşamanın nasıl 
sürdürüleceğini, ahlakın nereden geldiğini, kendi çıkarları ve hırslarıyla 
çelişmelerinde dahi insanların ahlak ve erdemle hareket edebileceğini 
açıklamaya çalışmıştır. Adam Smith’in ünlü görünmez el teorisi, serbest piyasa 
ekonomisindeki rasyonel öz çıkarların ekonomik refaha nasıl gittiği 
konusundaki açıklamalarına dayanmaktadır. Adam Smith’in görünmez el 
teorisi, ekonomik özgürlükler olarak geliştirdiği en meşhur savunularından 
biridir; önemi ve etkisi günümüze kadar uzanmış küresel ekonominin temelini 
oluşturmuştur. Adam Smith’in iktisadi büyümeyi anlattığı ünlü eseri Ulusların 
Zenginliği kitabında denetimsizmiş gibi görünen serbest piyasanın aslında 
kendiliğinden görünmeyen bir el tarafından yönetildiğini varsaymıştır. Ünlü 
eserinde ekonomiye olan katkılarından bahsederek, devletin rolü hakkındaki 
görüşlerini açıklamıştır. Kendi geliştirdiği sermaye kullanım sisteminin bu 
makro- ekonomik modeli hakkındaki bilgileri, döneminde büyük etki 
yaratmıştır (Skinner,1999: 6). 

Adam Smith, ‘Görünmez El’ teorisi ile gizli ilahi güçlere atıfta bulunmamış, tam 
tersi bir görüşle görünmez güçlerin bilimde yeri olmadığını savunmuştur. 
İnsanın kendi çıkar dürtüsüyle hareket etmesi sonucu farkında olmadan, 
toplumun bütününün çıkarları için en uygun noktaya gelmesini sağlayan şeyin 
görünmez el olduğunu açıklar. Anlaşılacağı üzere toplumların ilerlemesi, 
bireylerin tasarlanmış niyetleri sonucunda değil, çıkarı içeren tutkuları 
sonucunda oluşmaktadır (Kara ve Aydınonat, 2010: 202-203). 
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Modern iktisadın kurucusu Adam Smith’in görünmez el teorisinin iktisadi 
düşüncedeki önemi fizikteki Einstein'ın İzafiyet Teorisi’nin öneminden farklı 
değildir. Görünmez el teorisi, piyasa mekanizması aracılığıyla temelinde 
bireysellik olan kapitalizme toplumsal bir özellik kazandırır. Bu ilişki kapitalist 
sistemde hükümetlerin piyasanın işleyişine müdahale etmemeleri gerekliliğini 
ortaya çıkarır (Ünsal, 2014). 

Adam Smith, görünmez el teorisinin işlemesi için devlet müdahalesinin en 
düşük seviyede tutulmasını öngörse de, toplumun refahını artıracaksa devlet 
faaliyetlerine de karşı değildir. Aslında ortada görünmez bir şey yoktur;  her şey 
bireylerin davranışlarına ve birbirleri arasındaki alış-veriş ile etkileşimlerine 
bağlıdır. Bir bakıma görünmez el günümüzün serbest piyasa işleyişini ifade 
eder. Bilinçsizce sadece kendi çıkarı için para kazanan birisi, farkında olmadan, 
topluma da katkıda bulunmuş olur. Sanayide ürettiği ürünün en değerli 
olmasını isteyip, kendi kazanımını düşünen birey, görünmez elin teşviki ile hiç 
niyetlenmediği yararlı bir sona ulaşır. Adam Smith’in görünmez eli, kıt 
kaynaklar için rekabet yoluyla serbest piyasa kapitalizmine yön veren doğal 
gücü tanımlamak için kullandığı terimdir. Arz ve talebi eşitleyen bir serbest 
piyasa mekanizması da denilebilir. Smith arz ve talep arasında görünmez bir 
dengenin varlığından bahseder. Günümüz modern yaklaşımıyla görünmez el 
statik bir olgudur. Dengeye odaklıdır ama dengeye nasıl ulaşıldığı ile ilgilenmez 
(Aydınonat, 2010: 165). 

1. ADAM SMITH’İN GÖRÜNMEZ EL TEORİSİNİN İŞLEYİŞİ 

1.1. Birey ve Toplum İlişkisi 

Adam Smith, birey ile toplum yararı arasında pozitif yönlü bir ilişki kurar. Ona 
göre her birey kendi çıkarları doğrultusunda yaşarken hiç amaçlamadığı bir 
şekilde fazlasıyla topluma katkı sunmaktadır. Herkesin bencil olduğu bir 
toplumda uyum, bilinçli bir müdahale olmasa da kendiliğinden oluşacaktır. 
Bireyler farkında olmadan amaçlamadıkları bir yöne doğru görünmez el 
tarafından yönlendirilirler. Bu kendiliğinden oluşumu sağlayan görünmez el, 
piyasa ilişkileridir. Smith, görünmez el ifadesiyle piyasanın dışarıdan bir 
müdahale olmadan kendi kendine verimli bir noktaya geleceğini belirtmiştir. 
Bireyler fayda, üreticiler de kar amacında olurlarsa ekonomide devlete büyük 
ölçüde gerek kalmayacaktır. İktisadi hayat bireycidir. Kişisel menfaat iktisadi 
hayat için itici bir güçtür. Doğası gereği kişi en az zahmetle en çok tatmine 
ulaşmaya çalışacaktır (Kara ve Aydınonat, 2010: 155-156). Bu bağlamda, 
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görünmeyen el kavramlaştırması Smith’in yaşadığı dönemin koşullarına bağlı 
olarak, toplumsal düzenin işleyişinin önemli bir parçası olan iktisadi yapının 
anlaşılması ve açıklanmasında, bir kilometre taşı olmuştur (Özsoy, 2014: 86). 

Her birey, gerektiğinde toplumun toplam gelirinin olabilecek en iyi yüksek 
seviyede olabilmesi için elinden geldiğince emek verir. Gerçekte, genel olarak, 
kamu menfaatini kollamaya niyeti olmadığı gibi, bu çıkarı ne derece gözettiğini 
fark etmez. Yerli çalışmayı tutmayı yabancı emeği desteklemeye tercih etmekle 
yalnızca kendi güvenliğini gözetir. O çalışmayı, ürünü en büyük değerde olacak 
biçimde yönetmekle de yalnız kendi kazancını düşünür; bunda birçok başka 
hallerde olduğu gibi görünmez bir el onu hiç aklından geçmeyen bir amacı 
gözetlemeye sevk eder. Dolayısıyla, kendi çıkarı peşinde koşmakla toplumun 
çıkarını çoğu zaman gerçekten onu yükseltmeye niyet ettiği zamandakine göre 
çok daha etkin şekilde yükseltmiş olur. (Smith, 2008: 59). Görünmeyen elin 
yol göstermesiyle kişi, kendi çıkarlarını takip ederek elde ettiği kazançla, hiç 
farkında olmadan topluma çok daha etkili ve yararlı bir iş yapmış olacaktır 
(Courtemanche, 2011: 14-15).Kişi, davranışlarında toplum çıkarını gözeterek 
davranmaz; kendi çıkarlarını düşünerek yaptığı davranışlarda, hiç farkında 
olmadan toplum yararına olacak çok fazla katkı sağlar. Örneğin, sabah okula 
gelirken bir simit aldığımızı düşünelim. Aldığımız simiti simitçiyi düşünerek 
değil, aç olduğumuz için almışızdır. Bu karar bizi mutlu eder; çünkü karnımız 
doymuştur. Satıcı da mutludur. Çünkü her sattığı simitten kar etmiştir. Dağıtıcı 
mutludur, dağıtımdan para kazanmıştır. Üretici mutludur. O da üretimden para 
kazanmıştır. Her bir bireyin niyetlenmeden yaptığı davranışları kendiliğinden 
toplumsal düzeni oluşturmuştur. Bireyler kendi çıkarı için davranırken, hiç 
tasarlamadığı halde toplumsal faydanın sağlanmasına yönelik katkıda 
bulunmuştur. Yalnızca kendi tatminine yönelmiş insanların tutkuları, insanların 
bir arada yaşamasına olanak sağlayan bir toplumsal düzene dönüşür 
(Hirschman, 2008: 38).Aynı şekilde, kendi çıkarlarını izleyen her bir bireyin, 
diğer insanların davranışları üzerine getirdiği kısıtlama, insan eylemi sonunda 
oluşan ancak insan tasarımı olmayan bir kendiliğinden düzen yaratır (Watkins, 
1994: 180). Düşünürlerin ortaya koyduğu tutku ve çıkarlar üzerine olan bu 
yaklaşımları Adam Smith’in görüşleriyle örtüşmektedir. Smith’in görünmez el 
yaklaşımı da aynı düşünce tarzının iktisadi hayata uygulanmış bir biçimidir 
diyerek öngörüyü pekiştirmektedir (Kara, 2010: 119). Bireyin sadece kendi 
menfaatini düşünerek yaptığı iş görünmez bir el yardımıyla kişiyi hiç 
amaçlamadığı bir sonuca götürmüştür. “Akşam yemeğimizi, kasabın, biracının 
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ya da fırıncının sevgisinden değil, kendi çıkarımızdan dolayı alıyoruz’’ (Smith, 
1976: 26). Kişi gerçekten toplum yararına iş yapan bir bireye göre farkında 
olmadan çok daha fazla toplum yararına iş yapmıştır. ‘‘Kendi çıkarı peşinde 
koşan birey görünmez bir el tarafından, hiçbir biçimde kendi niyetlenmediği bir 
hedefe doğru yönlendirilir’’ (Smith, 1776: 477). Görünmez el teorisine göre, 
her birey kendi menfaatleri içinde hareket ederek, mal ve hizmetleri 
başkalarına en etkin bir biçimde sunarak kar yapar ve planlanmayan bir sürece 
girerler. Başka bir örnek de üreticiden verirsek, bir pazarcı sattığı domatesleri 
müşterilerinin en memnun olacağı lezzetle yetiştirmek isteyecektir. Böylece hem 
diğer domatesçilerin müşterilerini kazanacak hem de en iyi ürünü daha iyi 
fiyata satacaktır. Asıl amacı kar olan bu pazarcı farkında olmadan müşterileri 
memnun etmiş olacaktır. Böylece piyasa da kendi kendine işleyen çark 
olacaktır. Bireyci bir yaklaşımdan hareketle oluşturulan iktisadi kuramlara göre 
artık insan, piyasa mekanizması içinde, faal bir şekilde davranan, rasyonel bir 
oyuncudur, kişisel çıkarlarını gözetir ve bencilce davranır (Özsoy, 2014: 86). 
İdeal ekonomik yapı, doğal düzenin çerçevesi içinde kendiliğinden ortaya 
çıkar. Bunlar içinde iş bölümü, parasal sistemin gelişmesi, tasarrufların 
büyümesi ve yatırımların artması, dış ticaretin gelişmesi, arz ve talebin birbirine 
göre ayarlanması sayılabilir. Bunlar ve kendiliğinden oluşan (spontoneus)  
düzenin diğer kurumları insanın kişisel çıkarlarına dayalı davranışından doğar 
ve bütün toplumun yararına olan sonuçlar oluşturur (Savaş, 1997: 269-270). 
İnsanın kişisel çıkarının dürtüsüyle hareket edebildiği her toplumda mutlu bir 
iktisadi düzen kendiliğinden oluşmaktadır. Her malın bir fiyatı vardır, bu fiyat 
onların üretim bedelidir ve piyasa fiyatı bu gerçek fiyatın etrafında gider gelir. 
Talep arzın altında olduğu zaman piyasa fiyatı üretim fiyatının altına düşer. 
Kendi çıkarını düşünen sanayici, zararına satmaya başladığı bir malın üretimini 
durdurur; böylece arz talebe göre azalmış olur, bu da piyasa fiyatının, üretim 
maliyetinin üstüne çıkmasına yol açar. Kişisel çıkar, üreticiyi kendisine çok 
kazanç getiren bir malı daha fazla üretmeye sevk eder ve bu böylece sürüp 
gider. Arz-talep yasası ile kişisel çıkar, toplumların uyumlu bir şekilde 
düzenlenmesini ve gelişmesini sağlar. Buradan, bireylerin kendi menfaatlerini 
göz önünde tutarak yaptıkları tercihlere dayalı, arz ve talebin fiyat 
mekanizmasıyla dengelendiği ortamın en optimal sonuçlara yol açacağını 
savunan doğal özgürlükçü, bireyci rekabete dayalı serbest piyasacı görüş (Acar, 
2013: 9) sonucunu çıkarabiliriz. 
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1.2. İş Bölümü 

Adam Smith’e göre, servetin–ülke zenginliğinin- kaynağı emektir. Ülkelerin 
zenginliğini arttıran temel etken topraktan çok insan emeğine bağlıdır. 
Ekonomik gelişmenin koşulu da sermaye birikimidir. Emek özellikle iş 
bölümünde aktif rol oynar. Gelişmiş ülkelerde emeğin sermaye birikimini 
sağlamada önemli bir katkısı olmuştur. Görüldüğü gibi ekonomik büyümenin 
itici gücünü iş bölümü oluşturur. İş bölümü teknik ilerlemeye, üretim artışına ve 
sermaye birikimine yol açmaktadır. Her birey tek bir alana odaklandığı zaman, 
o alanda uzmanlaşır, daha üretken olur ve toplumun refahını arttırır. İş bölümü 
ile Smith’e göre emeğin üretici güçlerindeki en büyük gelişme meydana gelir. 
Adam Smith’in 18. yüzyılda dile getirdiği bu yaklaşımlar bugün dahi 
geçerliliğini korumaktadır (Kara ve Aydınonat, 2010). 

Smith, iş bölümünün üretimi nasıl arttırdığını toplu iğne üretimiyle ilgili bir 
örnekte şu şekilde açıklar: İş bölümü ile ayrı bir zanaat haline gelen yetişmemiş 
o işte kullanılan aletlerin nasıl kullanıldığını bilmeyen bir işçi, son raddeye dek 
çalışmakla, günde belki bir iğneyi güç yapar; yirmi iğneyi ise hiç yapamaz. 
Ama şimdiki yapılış şekliyle bu iş, başlı başına zanaat olduktan başka, çoğu 
yine ayrı birer iş olan, bir sürü kollara ayrılmıştır. İşçinin biri teli çekip gerer; bir 
başkası bunu düzeltir; bir üçüncüsü keser; bir dördüncüsü ucunu sivriltir; bir 
beşincisi baş geçebilmesi için tepesini ezer. (…) Önem taşıyan iğne yapma işi, 
böylece on sekiz ayrı işleme bölünmüştür (Smith, 2008: 6). Buradan da 
anlaşılacağı üzere, birçok aşamadan geçen toplu iğne üretiminde tüm işi tek bir 
kişi yapınca yaklaşık on toplu iğne üretebiliyor; ancak üretimin her bir 
aşamasını yalnızca bir kişi yapınca 100 iğne üretilecektir. On kişi 
çalıştırıldığında ise iğne sayısı 4800’leri bulacaktır; iş bölümü sayesinde üretim 
kırk sekiz kat daha artmıştır. Her bir aşamasını tek bir işçinin yaptığı üretimde 
işçinin el yatkınlığı artacak; belli bir süre sonra dalında uzmanlaşarak, bir 
zanaat kolu meydana getirecektir. Az zamanda çok daha fazla üretime sebep 
olacaktır. Smith’e göre her sanatta ve imalatta iş bölümünün büyük bir etkisi 
vardır. Emeğin birkaç alt bölümlere bölünmesi, emeğin üretken gücünün 
orantılı bir şekilde artmasını sağlar (Kara ve Aydınonat, 2010: 35). Kendi 
tüketimini aşan bütün emek ürününün fazla kısmını, gereksinebileceği 
başkalarının emek ürününün benzeri kısımları ile değiş edebileceğinden emin 
bulunması, her insanı kendini belirli bir işe vermeye, bu iş için olanca yetenek 
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ve zekâsını geliştirip mükemmelleştirmeye özendirir’ (Yücel, 2006: 17). İş 
bölümü sonucunda oluşan iş miktarındaki artışın üç nedeni ortaya çıkmaktadır. 
Birincisi her işçide el yatkınlığı artmakta, ikinci yitirilen vakitten tasarruf 
edilmekte ve sonuncu olarak, uygun kullanılan makineler, emeği kolaylaştırıp, 
işi kısaltmaktadır. İş bölümü böylece ihtisaslaşmayı kolaylaştırmış; her gün aynı 
işi yapan işçiyi ustalaştırmıştır. Tek bir aletle tek bir işi görmesi onun lehine 
zaman tasarrufu sağlamış bu sayede eli de hızlanmıştır. Topluluk geliştikçe iş 
bölümünün etkisi faaliyet olarak da çokça görülür. Topluluk geliştikçe bilimsel 
faaliyetler ayrı bir sınıfın özel uğraşı olur. Beceri artar, zaman kazandırır ve 
uzmanlaşma olur. Başarılı işin miktarı artarak bilgi miktarı çoğalır (Aydınonat 
ve Kara, 2010: 35-36).  

1.3. Devlet Anlayışı 

Adam Smith’e göre devlet, iktisadi konularda müdahaleci değil düzenleyici ve 
denetleyici olmalıdır. Devlet korumacı gücünü de göstererek, aşırı vergilerden 
kaçınmalı, ticaret ve üretime serbestlik tanımalıdır. Smith bugün dahi 
geçerliliğini koruyan vergi ilkeleri öne sürmüştür: Devlet vergi yükü dağılımında 
adaletli davranmalı - adalet ilkesi- her mükelleften ödeme güçlerine göre vergi 
alınmalıdır. Ayrıca vergiler belirlenirken keyfi değil; ödeme zamanı, yeri, 
miktarı ve biçimi, açık, anlaşılır ve kesin olmalı-kesinlilik ve belirlilik ilkesi- vergi 
düzenlemesinde keyfi uygulamalara olanak verilmemelidir. Mükelleflerden en 
uygun şartlarda ve zamanda- uygunluk ilkesi- vergi alınmalıdır. Ayrıca vergi 
mükelleflerinin cebinden çıkan para ile devletin hazinesine giden para mümkün 
olduğu kadar birbirine yakın olmalıdır. Yani mükelleften alınan vergiler en az 
kayıpla -iktisadilik ve tasarruf ilkesi- hazineye girebilmelidir. İktisadi refahın 
artması güçlü bir devlet ile mümkündür. Adam Smith her ne kadar devlet 
müdahalesinin büyük ölçekli müdahalesini öngörmese de, devleti tamamen 
yok saymaz, iktidardan toplumun yararına olacak düzenlemeler ister: 

(…) çiftçilerin ürünlerini en iyi pazara göndermelerinin düzenlenmesi; tekstil 
endüstrisinin gelişmesi için prim ve teşvikler sağlanması; yol temizliğinin 
sağlanması, yangın ve felaketlere karşı şehirlerin korunması; erzakların ucuz ve 
bol olmasının garanti edilmesi; yol, köprü, kanal ve limanların kurulması; para 
basılması; posta servisinin sağlanması; şirketlerle ilgili kurumsal düzenlemelerin 
yapılması; bazı özel durumlarda telif, patent gibi tekel haklarının verilmesi; 
gençlerin eğitilmesi ve müfredatın tasarlanması; yetişkinlerin eğitimi; salgın 
hastalıkların engellenmesi; arazi ve ev kredilerinin ve büyük ölçekli gemilerin 
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kayıt altına alınması; borç faizlerinin düzenlenmesi ve kısıtlanması gereken 
durumlarda (açlık, vb.) mısır ihracatının kısıtlanması ve çeşitli amaçlarla 
vergileme (Kennedy, 2008: 247-248).12 

Adam Smith’in görünmez eli, her türlü devlet müdahalesinin gereksiz olduğunu 
ima etmez, aksine Smith devletin iktisadi faaliyetlere müdahalesinin gerekli 
olduğu pek çok durumdan bahsetmekte ve adeta bir sosyal devlet savunması 
yapmaktadır (Kara ve Aydınonat, 2010: 160). Smith’e göre, devletin 
ekonomiye müdahalesi en küçük seviyede olmalıdır; ancak refahı arttıracaksa 
devlet faaliyetlerine de körü körüne karşı değildir. Ekonominin güçlü olması 
doğal, özgür ve adaletli bir toplumla mümkündür. Bu durumda devletin de 
yapması gereken görevler vardır; devlet toplumu başka devletlerin tehdit ve 
istilalarına karşı koruyacak güçlü bir orduya sahip olmalı; yurttaşları için adil bir 
yönetim sağlamalı, yani hukuk devleti olmalıdır. Devletin sağladığı güvenlik ve 
adalet ortamı, ekonomik faaliyetlerinde düzenli işleyişini sağlayacaktır. Devlet; 
halkının yararına olacak kamusal kurumları kurmak, korumak, sürdürmek ve 
kamusal yatırımları yapmakla sorumludur. Adam Smithbu konuda devlete 
şöyle seslenir: ‘‘Daha önce bahsi geçen toplumun savunması ve adaletin idare 
edilmesi için gereken kamu kurum ve kamu işlerinden daha sonra, bu türdeki 
başlıca diğer iş ve kurumlar, toplumun ticaretini kolaylaştırmak ve insanların 
eğitimini desteklemek ve ilerletmek için olanlardır’’ (Smith,1789: 170). Smith, 
daha sonraları devletin klasik görevleri diye adlandırılacak olan devletin klasik 
görevlerini, savunma, adalet, bayındırlık ve kısmi de eğitim hizmetleri olarak 
belirlemiştir (Savaş, 1997: 293). 

Görüldüğü üzere, görünmez elin işleyişi, devletin güçlü bir orduya sahip 
olması, adalet sisteminin sağlanması ve devletin halkının refahını sağlayacak 
tüm kamu kurum ve kuruluşları kurmasıyla mümkün olacaktır. Kendi 
amaçlarına hizmet eden her kişi görünmeyen el ile aslında herkesin refahına 
hizmet edecektir. Birçok insanın bireysel çabaları, farkında olmadan toplumun 
iyiliği için fayda sağlayacaktır. Piyasalardaki siyasi müdahaleye de sınırlama 
gelmelidir. Smith’e göre her birey, kendi arzularını, hedeflerini, durumunu yasa 
koyucudan daha iyi bilir; kişiler mallarını ve emeklerini nasıl satacaklarına 
kendileri karar vermeli, devlet müdahalede bulunmamalıdır (Otteson, 2004:10-
11). 

 
                                                             
12 Adam Smith’in devlete biçtiği rol ile ilgili olarak ayrıca bkz. (Skinner, 1995; Viner, 1927; Young, 2005). 
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1.4. Serbest Piyasa 

Adam Smith, tarihte belki de serbest ticaretin en etkili savunucusudur 
diyebiliriz. Piyasanın büyümesi; üretken kapasite, emeğin bölünmesi ve 
sermaye birikimiyle olur. Her bireyin kendi bölümünde uzmanlaşması üretimde 
verimlilik sağlar. Ülkenin gelecekteki geliri bu birikime bağlıdır. Verimli bir 
üretimle ne kadar çok yatırım yapılırsa, gelecekte de o kadar servet oluşacaktır. 
Smith, emeği arttıran ve emeğin daha verimli çalışmasını sağlayan her şeyi 
sermaye olarak tanımlar. Toprak, makine, alet, gübre birer sermayedir. 
Sermayeye konulacak bir vergi üretimi azaltacaktır. Sermaye para elde etmekle 
oluşur ve bu sermayenin oluşması da tasarrufla mümkün olur. Sınırlı bir ticaret 
bir ülkenin refahını artırmaz. Bir ülkenin refahı ne kadar geniş olursa emekle 
birlikte zenginlik potansiyeli de o oranda artar. Smith, görünmez el ile serbest 
ticareti savunmuştur; ancak, serbestleşmenin kısa dönemde getirebileceği kötü 
etkilerinin farkındadır (Aydınonat, 2010: 161). 

Yurtiçi piyasanın birden bire yabancıların rekabetine açılmasıyla, işini bırakmak 
zorunda kalan büyük bir sanayi girişimcisi, şüphesiz önemli ölçüde zarara 
uğrar. Sermayesinin üretim malları almak ve çalışanların ücretlerini ödemek 
için kullanılan kısmı belki fazla bir güçlükle karşılaşmadan başka bir iş bulabilir. 
Fakat, bu sermayenin iş yerlerine ve ticaret araçlarına sabitlenen kısmından 
nadiren önemli bir kayıp olmadan [başka bir iş alanında] kullanılabilir. Bu 
sebeple, [bu girişimcinin] çıkarı hakkındaki insaflı bir değerlendirme, bu türden 
değişikliklerin hiçbir zaman aniden değil, fakat yavaşça, kademeli olarak ve çok 
önceden yapılan bir uyarı ile yapılması gerektiğini gösterir. Kanun koyucunun, 
kararlarını kısmi çıkarların gürültücü tacizlerinin değil de geniş kapsamlı genel 
faydanın yönlendirmesi imkanı olsa, belki de sırf bu yüzden, bu türden yeni 
tekeller yaratmamaya ve zaten var olanları genişletmemeye özellikle dikkat 
etmesi gerekir. Bu türden her düzenleme devletin yapısına bir ölçüde gerçek bir 
düzensizlik yaratmadan tedavi etmek güç olacaktır (Smith, 1789: IV.2.44). 

Anlaşılacağı üzere, Smith başka ülkelerin mallarına vergi koyulması ya da 
ülkenin güvenliği gibi durumlarda toplum yararı düşünülerek ticaretin 
sınırlandırılabileceğini belirtir. Adam Smith, ticaretin serbestleşmesinin birden 
değil yavaş ve aşamalı olmasından yanadır. Devlet düzenleme yaparken çıkar 
guruplarının baskılarıyla değil,toplumun faydasını gözeterek davranmalıdır. 
Ekonomik büyüme sermaye birikimiyle olacaktır. Sermaye birikimi kar ve 
tasarrufla olur, kaynağı da tutumluluktan geçer. Tasarrufla birlikte artan 
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sermaye birikimi makineleşmeyle de desteklenince ekonomik gelişme olacaktır. 
Serbest piyasa ilişkileri hem ekonominin verimli işlemesini sağlar, hem de 
bireyin özgürlüğünü geliştirir (Kara, Aydınonat, 2010:161). 

Adam Smith’in dış ticaret alanında sınırlamaların kalkmasını isteyerek, serbest 
ticareti de savunur. Her ülke kendi için en iyi olan malı üreterek o alan da 
ihtisaslaşma sağlanacak, böylece rekabete dayalı piyasa oluşacaktır. Adam 
Smith serbest ekonomide emeğin değerinden bahsederek, zaman içinde 
ekonominin geliştikçe, üretimin gerçek maliyetinin düşeceğini söyler. 
Makineleşme ve ihtisaslaşma arttıkça verim yükselecektir. Piyasanın büyümesi 
iç ve dış yasakların kalkmasıyla olur.Serbest dış ticareti de bu olguya 
dayanarak savunur ve önemser. Smith serbest piyasanın büyümesiyle artan 
emek talebinin, çalışanların kendi işçilerini sömürmesine engel olacağı 
görüşündedir. Bunun yanında pazardaki rekabet ile de toplumun tüm 
üyelerine fayda sağlayacak ve ekonomik büyümeyi teşvik edecektir. Piyasanın 
görünmeyen eli kendine olan ilgiden dolayı pazarı yönlendirip;  kişisel 
kazançlarını arttıran bir kişi tarafından genel olarak tüm ekonominin kazanımını 
teşvik etmektedir. Serbest piyasada herkesin kendi çıkarları doğrultusunda 
çalışması sonucu ekonomi kendiliğinden düzene girecektir. Devlet tarafından 
ticaret yapmada özgür bırakılan piyasada ki tüccarlar, birbirleriyle rekabeti 
sonucu görünmeyen bir elin yardımıyla ekonomiyi olumlu bir düzene sokmuş 
olurlar. Adam Smith ile başlayan süreçte ortaya konan bu düzenleyici 
mekanizma başka bir deyişle görünmeyen el kavramlaştırması altında 
açıklanan olgu, bireysel çıkarın elde edilmesi girişiminin, eylemi gerçekleştiren 
kişi tarafından tasarlanmamış olmasına rağmen, toplumsal faydanın 
sağlanmasına yönelik katkıda bulunması üzerine temellenmiştir (Özsoy, 2014: 
77). 

Bir malın fiyatı artan talep veya daha düşük arz nedeniyle arttığında, daha 
fazla kişi bu malları üretmeye başlayacaktır. Bunu da yüksek satış fiyatından 
dolayı kendi çıkarından dolayı yapacaktır. Ancak daha fazla mal tedariği, 
malların daha fazla alıcıya sunulmasının yanında fiyatı da aşağıya 
çekeceğinden, toplumun yararına bir durum ortaya çıkmış olacaktır. 
Görünmeyen el, toplumun ihtiyaç duyduğu şeylerden fazlasını ve ihtiyaç 
duymadığı şeylerden daha az üretmesi planlanan malları bu düzen içinde 
sürekli dengede yürütecektir. Smith, ülkeyi zenginleştirmek için gerekli olan iki 
unsur olarak, ithalatta kısıtlama ve ihracata teşvik sonucuna vararak, devletin 
zenginleşmesinin bu şekilde artacağını açıklamıştır (Skinner, 1999: 27-28). 
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2. ADAM SMITH SONRASI GÖRÜNMEZ EL TEORİSİNİN İKTİSADİ 
DÜŞÜNCE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

2.1. Emek-Değer Paradoksu 

Adam Smith, kendisinden önce gelen düşünürlerden (Hume) etkilendiği gibi; 
geliştirdiği teorileriyle de kendinden sonra gelen iktisadi düşünürleri de 
etkilemiştir. Smith’in ortaya sürdüğü değerin tamamen emek tarafından 
oluştuğu görüşü, David Ricardo ve Karl Marx tarafından genişletilerek emek-
değer teorisi adını almış; günümüz ekonomisinin alt yapısını oluşturmuştur 
(Bocutoğlu, 2012: 132). 

Adam Smith, önce emeği değerin tek kaynağı olarak göstermiş, daha sonra 
bunun ancak ilkel toplumlarda olabileceğini belirtmiştir. Bunun nedeni gelişmiş 
toplumlarda malların, biriktiği sürece kar kavramının ortaya çıkmasıdır. 
Malların değerini belirleyen bir unsurda kardır. Emekçi, üretimini ve emeğin 
değerini sermaye ve mal sahipleriyle bölüşmek zorundadır; bu paylaşıma, 
sermaye sahiplerinin de katılımıyla ortaya üretim maliyeti değer teorisi 
çıkmaktadır. Böylece malların gerçek değerini bu üç unsur belirler: ücret, kâr ve 
rant. Smith’e göre her şeyin fiyatlara bağlı olduğu yerde, ücret de emeğin 
fiyatıdır. İşçiler emeğin fiyatını yükseltmeye, işverenler ise düşürmeye çalışırlar 
(Şahin, tarihsiz: 5). 

Smith, Milletlerin Zenginliği  (2011) adlı kitabında, bir malda elde edilen 
toplam faydayı, kullanım değeri, bir malın diğer malları satın alma gücünü ise 
değişim değeri diye tanımlar. Adam Smith’e göre kullanım değeri yüksek olan 
malların, değişim değerlerinin de yüksek olması gerekir. Oysa Adam Smith’in 
vurguladığı gibi, gerçek hayatta kullanım değeri yüksek olan malların çoğu kez 
değişim değerleri hiç yoktur, ya da tam tersidir. Örneğin, su yaşam için 
vazgeçilmez bir unsur, elmas ise süs ve gösteriş dışında bir anlamı olmayan 
nesnedir. Buna karşın elmasın piyasa değeri su ile ölçülemeyecek kadar 
fazladır. Bu çelişkinin sebebi bolluk-kıtlık, arz-talep meselesidir. Bir şey bolsa 
(arzı talebinden fazlaysa) fiyatı düşer, bir şey kıtsa (arzı talepten düşükse) fiyatı 
yükselir. Su doğada bol bulunur, elmas ise kıttır. Fiyatı belirleyen; bir malın ne 
kadar yararlı vazgeçilmez olduğu değil, onun ne kadar az ya da çok bulunur 
olma durumudur.  Kısaca, değer paradoksunu yaşamsal değeri düşük, marjinal 
faydası yüksek malların (elmas), yaşamsal değeri yüksek (su), marjinal faydası 
düşük mallara olan avantajı şeklinde tanımlanarak, bir soruyla da açıklanabilir: 
Neden yararı olan suyun değeri o kadar düşüktür de; yararı hemen hemen hiç 
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olmayan elmasın fiyatı o kadar yüksektir? Elmas nadirdir, yenisini üretmek için 
katlanılan maliyet yüksektir; su elmasa göre daha boldur ve dünyanın birçok 
yerinde maliyeti daha düşüktür diyebiliriz. 

Sanayi kapitalizmini savunan Smith ve Ricardo gibi düşünürler tarafından 
geliştirilen, fakat Marx tarafından sanayi kapitalizmini yıkacak bir silah haline 
dönüştürülen emek-değer teorisi, sanayi kapitalizminin ve klasik iktisadın en 
büyük paradokslarından biridir (Bocutoğlu, 2012: 69). Aslında Adam Smith bu 
paradoksu çözmüş değildir. Ancak, kullanım değeri ile mübadele değeri 
arasında bir ayrım yapmıştır. Bir malın kullanım değeri iktisadi refaha yaptığı 
katkıdır; mübadele değeri ise malın satışından elde edilen toplam nakli değer 
ya da gelirdir. Smith, marjinal faydayı toplam faydadan ayırt edecek duruma 
gelmemiştir. Suyun toplam yararı onun fiyatını ya da talebini belirlemez. 

Ticaretin uluslararası serbestliği, istihdam politikaları-nüfusun artmasıyla birlikte 
ücretlerdeki aşağı yönde azalış düşüncesi-tüketici dengesinin varlığı, firma 
dengesi gibi kavramlar, Smith’ten günümüze kadar gelen yaklaşımlardır 
(Bocutoğlu,2012:130). 

Emek-değer tartışmalarında Smith’ten başlayıp gelen üç ana yaklaşım vardır: 

Emek-değer Teorisi ve İmsak Teorisi: David Ricardo (1772-1823), Adam 
Smith’in değer teorisini daha da geliştirerek emek- değer teorisini kurmuştur. 
Ricardo’nun modeli sermaye birikimi ile bölüşümün karşılıklı ilişkileri üzerine 
kurulmuştu; kar sermaye birikiminin kaynağı olmakta, sermaye birikimi ise 
bölüşümü ve karı belirlemektedir (Akyüz, 1980a,60, : 3). Ricardo, analizleri ile 
hem Marx’ı, hem de diğer marjinalistleri etkileyecektir. 

Alternatif Maliyet Teorisi: William Nassau Senior (1790-1864), 
Ricardo’nun emek kuramını reddederek yerine sübjektif değer kuramını ortaya 
sürmüştür. Senior’a göre Ricardo’nun göremediği şey sermaye kullanımının, 
sadece ürün ortaya çıkıncaya uzun bir bekleme süresini gerektirmekle 
kalmayıp, aynızamanda daha verimli olması vesermayenin getirisinin hem 
beklemenin verimliliğine hem de beklemenin maliyetine ve zahmetine 
dayanmasıdır (Savaş,1997: 369). Senior, fayda konusundaki analizi ve 
üretimdeki sermayenin rolü üzerinde durması ile Neoklasik ekole geçiş 
aşamasını temsil etmektedir (Öztürk,2009: 68-69). David Ricardo’nun değeri 
emeğe bağlayan teorisi, Jean-Baptiste Say ve William Nassau Senior gibi klasik 
iktisatçıları değerin kaynağı konusunda farklı arayışlara itti. Eğer Ricardo’nun 
emek-değer teorisi doğru varsayılır ise emek ile sermaye arasında ortaya 
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çıkacak çatışma klasik kapitalist sistemin özünü zedeleyecekti. Bu nedenle Say 
ve Senior değerin kaynağının emek olmadığını gösteren çalışmalar yaptılar 
(Kazgan, 1997: 70-71). 

Marjinal Fayda Teorisi: William Stanley Jevans (1835-1882), klasik 
iktisatçıların emek-değer teorisine karşıt bir görüş ortaya koyarak; emeğin 
değerin belirleyicisi olamayacağını, emeğin kendi değerinin eşitsiz olduğunu, 
kalite ve etkinlik bakımından sonsuz farklılıklar gösterdiğini ileri sürmüştür. 
Jevans, klasik iktisatçıların çözemediği su-elmas paradoksunu çözmüştür. 
Suyun toplam faydasının, elmasın toplam faydasından daha yüksek olduğunu; 
buna karşılık suyun marjinal faydasının elmasın marjinal faydasından daha 
düşük olduğu tezini savunmuştur.W. S. Jevans ‘a göre bir malın değeri o 
maldan sağlanan marjinal fayda tarafından belirlenir; su bol olduğu için 
marjinal faydası düşük ve değersiz elmas kıt bir mal olduğundan marjinal 
faydası daha yüksek ve değerli bir üründür (Bocutoğlu,2012:143). Tıpkı 
Jevans gibi Carl Menger de (1840-1921), değer teorisini fayda kavramı üzerine 
kurmuş; Jevons’tan farklı olarak teorilerinde matematik kullanmamıştır. 
Jevons, mübadele değerini marjinal fayda ile açıklarken, Menger ise toplam ve 
marjinal fayda ile açıklamıştır. 

SONUÇ 

Adam Smith, Görünmez El kavramı ile iktisadın sınırlarını çizerek piyasanın 
işleyişine açıklık getirmiştir. Piyasa ekonomisinin, devlet müdahalesi olmadan 
kendiliğinden oluşacağını savunarak; kişilerin kendi tutku ve çıkar amaçlı 
davranışların hiç farkında olmadan topluma yararlı sonuçlara dönüşecektir. 
Toplum refahının artmasını sağlayan bu davranışlar sonucu, ekonomide 
kendiliğinden oluşan bir düzen ortaya çıkacaktır. Bu sistemin işleyişi de kişilerin 
özgür girişimleri ve serbest rekabet edebilmeleri sayesinde mümkün olacaktır. 
Smith’e göre iktisadi düzenin sağlanmasında devletin büyük oranda 
müdahalesine gerek yoktur. Toplumsal refah, devletin sağladığı adil bir düzen 
ve güvenli bir ortamla mümkündür; devamında iş bölümüyle birlikte ortaya 
çıkan uzmanlaşmayla emeğe dayanan bir verimlilik oluşur. Bu üretim 
sürecinde zamandan da tasarruf edilerek kaliteli üretim yapılır, sosyal refah 
artar; bunu sağlayan güç de emeğin değeridir. 

Smith’e göre, iktisadi kalkınmanın ana unsuru üretimdir. Piyasa 
ekonomisinde iş bölümü ile birlikte herkes başkalarının ihtiyacı için değil kendi 
çıkarı için üretim yapar. Bir ürünün fiyatı da, Smith’in emek-değer kuramına 
göre o ürünün içerdiği emek süreciyle belirlenir. Yani bütün üretilen ürünlerin 
gerçek bir fiyatı vardır. İktisadi büyüme sermaye birikimiyle olur; bu birikim de 
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kar ve tasarrufla mümkündür. Tasarruf arttıkça sermaye birikimi de artar, 
makineleşmeyle birlikte ekonomik büyüme meydana gelir. İş bölümünde artış, 
üretimde verimlilik ve iş bölümünde uzmanlaşma toplumun refahını artırır 
(Aydınonat ve Kara, 2010).Görünmez elin işleyişi eşitsizliği ve sermaye 
uçuşunu sınırlandırarak piyasa ekonomisini istikrara kavuşturur. Kişilerin 
çıkarları ile toplumun çıkarları arasında görüldüğü gibi bir çatışma değil aksine, 
kendiliğinden oluşan bir uyum vardır. Bu uyumu sağlayan mekanizma da 
denge durumudur; olası bütün durumlara göre en iyi sonuçları olandır. Adam 
Smith’in iktisadi düşünceleri bugün dahi kapitalizmin sorunlarına çözüm 
bulmak ve yol göstermek adına değer arz etmektedir. Özellikle emek-değer 
teorisi kendisinden sonra gelen düşünürler tarafından da çok kafa yorulmuş, 
tartışılmış; günümüze kadar gelerek bugünkü küresel ekonominin alt yapısını 
oluşturmuştur. Adam Smith’in başlattığı serbest piyasa ekonomisi daha güçlü 
devlet anlayışıyla varlığını sürdürecektir.Sonuç olarak, piyasanın kendiliğinden 
düzgün işleyişi; fiyat, değer, ilerleme, verimlilik, uzmanlaşma ve servet -ulusal 
zenginlik- gibi tüm koşulların özgür bir ortamda uygulanışına bağlıdır. Kişilerin 
çıkarları da bu durumu motive eder. Devletin uygun şekilde sınırlarını aşmadan 
yapacağı düzenleyici uygulamalar da serbest piyasa düzeninin doğru işlemesini 
sağlayacaktır. 
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3. HAVALİMANININ EKONOMİK VE STRATEJİK ETKİSİ 

Vedat Veli ÇAY 
Ömer Osman DURSUN** 

Öz 

Transit yolcuların sıklıkla tercih ettiği Avrupa’daki lokasyon merkezlerinin başında 
Frankfurt, Amsterdam, Londra ve Paris gibi yoğun talep gören havalimanları 
gelmektedir. Bu durum bu merkezlerdeki ülkeler açısından önemli bir gelir 
kaynağıdır. Yapılması planlanan 3. Havalimanıyla birlikte Avrupa’daki aktarma 
merkezlerini geride bırakacak olan İstanbul, transit yolcu sayısı açısından bölgedeki 
ülkeler arasında rekabeti oldukça kızıştıracaktır. Dünyanın en büyük havalimanı 
olacak olan 3. Havalimanı, Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük havacılık lokasyon 
merkezine çevirecek altyapıya sahip mega bir projedir. Bu çalışmada 3.Havalimanı 
projesinin ulusal ve uluslararası hava taşımacılığı açısından önemine vurgu 
yapılarak ekonomik ve stratejik etkisi ifade edilmiştir. Bu kapsamda bölgedeki 
mega havaalanlarına sahip lokasyon merkezleriyle ile 3.Havalimanına kavuşacak 
İstanbul lokasyon merkezi mevcut ve potansiyel durumları açısından 
karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 3.Havalimanı, Lokasyon Merkezi ve HavacılıkSektörü. 

ECONOMIC AND STRATEGIC EFFECTS OF 3rdAIRPORT 

Abstract 

Frequently preferred by transit passengers are major airports in Europe, such as 
Frankfurt, Amsterdam, London and Paris. This is an important source of income 
for the countries in these centers. Istanbul, which will leave the transit centers in 
Europa together with the planned Airport 3, will be very competitive among the 
countries in the region in terms of number of transit passengers. The third airport, 
which will be the world's largest airport, is a mega-project within frastructure that 
will turn Turkey into Europe's largest aviation location. In this study, economic and 
strategic effects were expressed by emphasizing the importance of the 3rd Airport 
Project in terms of national and international air transport. In this context, the 
location centers which have mega airports in the region and Istanbul location 
center which will have the 3rd airport are compared in terms of current and 
potential situations. 

Keywords: 3rd Airport, Location Centers and Aviation Sector. 
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GİRİŞ 

Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde havacılık sektörü büyük bir gelişim 
göstermektedir. Özellikle havacılık alanında yapılan çeşitli düzenlemeler ve 
ekonomi bu sektörün büyümesini sağlayan en önemli faktörlerdir. Ekonomik 
büyümeye paralel olarak hava trafiğinde artış yaşanmaktadır. Tablo 1 ve Şekil 
1’de Devlet Havameydanları İşletmesinin (DHMİ) 2010-2016 yılları arasındaki 
veriler incelendiğindeiç hat ve dış hat yolcu trafiğinin sürekli arrtığı 
görülmektedir(DHMİ). Sadece 2016 yılı itibari ile bölgede yaşanan 
olumsuzluklar ve turizmden kaynaklı olarak bir düşüş yaşanmıştır. Artan hava 
trafiği havalimanlarının kapasite problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Hava 
trafiği ve yolcu sayısının artmasıyla havalimanlarının kapasiteleri yetersiz 
kalmaktadır. Mevcut havalimanlarının genişletilmesi veya yeni havalimanlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır(SDE). Ülkemizde hava trafiğinin artmasıyla birlikte 
özellikle İstanbul’da bulunan Atatürk Havalimanı’nın hava trafiğindeki 
yoğunluğunun azaltılması planlanmıştır. İstanbul Atatürk Havalimanı’nın 
konumu itibari ile genişletilmeye müsait olmamasından dolayı Sabiha Gökçen 
Havalimanı yapılmıştır. Ancak Sabiha Gökçen Havalimanı’nında ileride hava 
trafiğinden etkilenerek mevcut yolcu trafiğini kaldıramayacağı tahmin 
edilmektedir. Tablo 2 incelendiğinde, 2016 yılı itibari ile İstanbul Atatürk 
Havalimanı yaklaşık 61 milyon yolcu kapasitesi ile dünyada 11.sırada 
Avrupa’da ise Frankfurt ve Amsterdam Havalimanlarını geride bırakarak 3. 
sırada yer almaktadır (Airport Council International). Ülkemizde, genellikle 
transit yolcuların tercih ettiği Frankfurt, Amsterdam, Paris ve Londra gibi 
havalimanları ile rekabet edebilmek ve hava ulaşımında coğrafi konumunu 
değerlendirmek amacıyla 3. havalimanı projesi ortaya konulmuştur. Çalışmada 
3. havalimanının ülkemiz üzerindeki ekonomik etkileri incelenmiş ve çözüm 
önerileri sunulmuştur. 
Tablo 1. Yolcu Sayısı (2010-2016). 

Yolcu Sayısı 
Yıl İç Hat Dış Hat Toplam 
2010 50575426 52224766 102800192 
2011 58158324 59362145 117520469 
2012 64721316 65630304 130351620 
2013 76148526 73281895 149430421 
2014 85416166 80304068 165720234 
2015 97041210 84033321 181074531 
2016 102499358 71244179 173743537 

Kaynak: dhmi.gov.tr. 
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Şekil 1. Yolcu Sayısının artışı (2010-2016). 

 
Kaynak: dhmi.gov.tr. 

Tablo 2. 2016 Nisan ayı itibari ile dünyadaki havalimanlarının 
yolcu sayısı(ACI) 

Sıra Havalimanı Yolcu Sayısı 
1 Atlanta 101 489 887 
2 Beijing 89 938 628 
3 Dubai 78 010 265 
4 Chicago 76 942 493 
5 Tokyo 75 316 718 
6 Londra 74 989 914 
7 Los Angeles 74 704 122 
8 Hong Kong 68 342 785 
9 Paris 65 771 288 
10 Dallas 64 072 468 
11 İstanbul Atatürk 61 836 781 
12 Frankfurt 61 032 022 
13 Shangai 60 053 387 
14 Amsterdam 58 284 848 

1. 3. HAVALİMANI’NIN EKONOMİK ETKİSİ 

3. Havalimanı’nın yaklaşık maliyetinin 10,25 milyar Euro olacağı tahmin 
edilmektedir. Yapılması planlanan havalimanı maliyet açısından ülkemiz 
tarihindeki en büyük projedir. Havalimanı konum itibari ile İstanbul’un Avrupa 
yakasında kuzey bölgesinde yapılmaktadır. Havalimanı 76,5 milyon metrekare 
alana inşa edilmektedir. Havalimanı tam anlamıyla tamamlandığında bütün 
uçak tiplerine hizmet verebilecek 6 pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasitesi, 
280 akıllı yolcu köprüsü, 3 ayrı terminal binası, hava trafik kontrol ve 3 teknik 
blok, 4,5 milyon metrekare apron, kargo ve genel havacılık terminali, kargo 
terminal binaları, bakım hangarları, ibadethaneler, güç santralleri, çöp tesisleri, 
şeref salonu, devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli kapalı ve açık otopark, 
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sağlık merkezleri, oteller, itfaiye ve garaj merkezleri gibi tesisleriyle dünyanın en 
büyük havalimanı olma özelliğini taşıyacaktır. Havalimanının tamamlanmasıyla 
200 bin yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır. Havalimanının metro ve 
karayolu entegrasyonu ile kent merkezine rahat ulaşım sağlanması 
gerçekleştirilmektedir (EDAM, 2016).  

3. Havalimanı, kendisine en yakın yatırım bedeli olan on milyar Euro 
değerindeki TÜPRAŞ ile kıyaslandığında TÜPRAŞ’ın sağladığı istihdam beş bin 
kişinin altında iken 3. Havalimanının 100 bin kişiye istihdam sağlayacağı 
tahmin edilmektedir.  

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği açısından Dünya’da 11. sırada 
bulunmaktadır. 3. Havalimanı ile ülkemizin dünya sıralamasında daha 
yukarılara çıkarılması hedeflenmektedir (ACI). Uluslararası havayolu ulaşım 
sektörünün son on yıllık büyümesi %5,6 olarak gerçekleşmişken Türkiye’de 
%14 oranında büyüme olmuştur. Aynı büyüme sektördeki finansal 
büyüklüklere de yansımıştır. 3. Havalimanının yapılması Türkiye’nin marka 
değerlerinden olan THY’nin kendisini geliştirmesini ve filo açısından 
büyümesini destekleyici yönde olacaktır. Filo büyüklüğünü kaldırabilecek ve 
hizmet kalitesini arttıracak topla-dağıt şeklinde altyapıya ülkemiz 3. havalimanı 
ile ulaşmış olacaktır. Havayolları uzun vadeli ekonomik büyümeyi destekleyici 
ve geliştirici bir rol oynamaktadır. Havayolları kullanıcılara ve ekonominin 
gelişmesine doğrudan fayda sağlayarak ülkelerin küresel ekonomiye 
entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır(IATA, 2007). Havayolu firmaları küresel 
olarak rekabet edebilmeleri için her türlü altyapıyı destekleyen üsse ihtiyaç 
duymaktadır. Dünyada havayolu yolcu taşıma sayılarına göre yolcu trafiğinin 
en fazla olduğu havalimanı Atlanta Havalimanıdır. Atlanta Havalimanının diğer 
bir özelliği ise dünyada uçak filosu olarak 2. Sırada bulunan Delta Airlines’ın 
merkez üssü olmasıdır. 3. Havalimanının tamamlanması hem THY açısından 
hem de yolcu trafiği açısından Türkiye’yi küresel bazda önemli bir konuma 
getirecektir. 3. havalimanı ile 150 havayolu şirketine ve 350 uçuş noktasına 
uçuş imkânı sağlanması planlanmaktadır(EDAM, 2016). 

Türkiye’nin coğrafi konumu ülkemizi uluslararası hava trafiği bakımından 
önemli bir geçiş ve güzergâh noktası haline getirmektedir. 2013 yılında 
ülkemizin hava sahasında 21 saniyede bir uçak geçmekte iken 2015’te bu süre 
18 saniye olmuştur. Veriler Amerika kıtası, uzak Asya ve Orta Doğu arasında 
ülkemizin aktarma - transfer merkezi olarak önemli bir potansiyeli olduğunu 
göstermektedir.  
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Günümüzde hava ulaşımındaki en önemli kavramlardan bir tanesi 
bağlanabilirlik diğeri ise aktarmasız ulaşımdır. Bağlanabilirlik, ülkenin 
havalimanlarından küresel hava taşımacılık ağına olan erişimi ölçmektedir. 
Uçuşların kapasitesi ve zamanlaması bağlanabilirliğin en önemli bileşenleridir. 
İşletmeler ve yolcular açısından doğrudan bağlanabilirlik aktarmalı 
bağlanabilirlikten daha hızlı ve değerlidir. Yolcuların büyük bir kısmı aktarmasız 
bir uçuş varsa aktarmasız uçmayı ve aktarmasız uçuş gerçekleştirmek için daha 
fazla ücret ödemeyi tercih etmektedirler. Ülkelerin hub-aktarma niteliğinde bir 
havalimanına sahip olması kıtalararası bağlanabilirlik için önem arz etmektedir. 
3. Havalimanı ülkemiz için kıtalararası bağlanabilirlik ve küresel hub-aktarma 
merkezi olması açısından önemlidir. Havayolu taşımacılığının bağlanabilirliği ile 
ülkelerin büyümeleri arasında doğrusal bir ilişki vardır (Koppelman, Coldren, 
Parker, 2008). 

Ekonomik etki, bir sektörün istihdam, giderler, gelirler gibi ekonomik 
faaliyetlerinin genel ekonomi üzerine olan etkisini ifade etmektedir. Şekil 2’de 
görüldüğü gibi havalimanının ekonomik etkileri hızlandırıcı, tetikleyici, 
doğrudan ve dolaylı olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır.  Hızlandırıcı 
etki, turizm, dış ticaret, yatırımlar, verimliliği arttıran havayolu bağlantılarıdır. 
Tetikleyici etki ise çalışanların ülke ekonomisi içerisindeki tüketimleri ile ilgilidir. 
Doğrudan ekonomik etki havalimanı veya yakınındaki işletmelerde dâhil olmak 
üzere, havalimanının yönetimi ve havalimanındaki faaliyetlerin yürütülmesi 
için istihdam ve gelirleri içermektedir. Dolaylı ekonomik etki ise, uçuşu 
gerçekleştirmek için gereken ürün, hizmet, istihdam ve gelirleri içermektedir 
(InterVISTAS). 
Şekil 2. Havalimanlarının Ekonomik Etkileri 

 
Kaynak: (InterVISTAS). 
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Sivil havacılık alanında yapılan çalışmaların ışığında her bir yolcu veya 100 kg 
kargo esas alındığında hava trafik yoğunluğu 10 milyonun üzerinde olan 
havalimanlarında 1000 birimlik artışın havalimanı hizmetleriyle ilgi olarak 0,85 
istihdam sağladığı varsayılmaktadır (intervistas). Buna göre 2012 yılı için 
değerlendirildiğinde, Atatürk Havalimanı’nın hava trafik birimi yaklaşık olarak 
50 milyondur. Bu bağlamda, Havalimanı’ndaki doğrudan hizmetlerde 42 500 
kişinin istihdam edildiği varsayılmıştır.  

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Örgütü’nün (Eurocontrol) yayınlamış 
olduğu rapor esas alınarak uzun vadeli havayolu trafiği ile küresel büyüme, 
regülasyon altında büyüme ve ayrışan dünya olmak üzere üç farklı senaryo 
çalışılmıştır (EDAM, 2016). Küresel büyüme senaryosunda 2012-2035 yılları 
arasında ülkemizde başlayıp ve ülkemizde sonlanan havayolu uçuşlarında yıllık 
%5,2’lik artış esas alınmıştır(European Commission, 2013). Aynı zamanda 
regülasyon altında %4,4’lük, ayrışan dünya senaryosunda ise %3,5’lik artış 
esas alınmıştır. Eurocontrol’ün küresel büyüme senaryosundaki yıllık %5,2 esas 
alınıp tahminleme yapıldığında 3. Havalimanı için 2025 yılında 120 milyon 
yolcuya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yapılan tahminleme işlemi sonucunda 
2025 yılı için 3. Havalimanının 194-225 bin kişiye istihdam sağlayacağı, buna 
ilaveten hane halkı gelirinin 3,8-4,4 milyar dolar olacağı ve ülke ekonomisine 
katkısının milli gelirin %4,2-%4,9 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir 
(EDAM, 2016). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Artan hava trafiğinin karşılanması ve Türkiye’nin coğrafi konumu itibari ile 
havacılık sektörünü daha ilerletebilmesi amacıyla yapılan 3. havalimanı projesi 
dünyanın sayılı projeleri arasındadır. Özellikle hava ulaşımının ekonomik 
göstegeler ile doğrudan içe içe olması projeyi ekonomik anlamda daha değerli 
kılmaktadır. 3. Havalimanı bulunduğu yer itibari ile hem İstanbul’a, hem de 
istihdam, havalimanı çevresinde çeşitli işletmelerin açılması ve gayri safi milli 
hasılaya önemli oranda katkısı olacaktır. 3. Havalimanının Avrupa’da bulunan 
diğer havalimanları ile rekabet edebilmesi için çeşitli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. Diğer havalimanlarında alınan vergiler ve havayolu firmalarının 
ödediği masraflar bir miktar azaltılarak havayolu firmaları için cazip bir merkezi 
konum haline gelmesi sağlanmalıdır. Ayrıca yolcularin rahat ve konforlu zaman 
geçirebilmeleri için sosyal alanların zenginleştirilmesi düşünülmelidir. Çalışma 
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ile 3. Havalimanı’nın ekonomik etkileri araştırılmıştır. İleride yapılacak olan 
çalışmalarda 3. Havalimanı’nın çevresel etkileri incelenebilir.  
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ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE 
ETKİLERİ 

Yasemin EZİN 
Mustafa Can SAMIRKAŞ** 

Öz 

Yaşanan uluslararası tecrübeler ülkelerin gerek ticari, ekonomik gerekse siyasi 
stratejilerini belirlerken çeşitli alternatiflerinin bulunması gerekliliği ortaya 
koymaktadır. Türkiye’nin son on yıllık süreci dikkate alındığında, 2008 yılında 
yaşanan küresel finansal krizle birlikte Avrupa’da yaşanan talep daralması, 2015 
yılında Rusya’yla yaşanan kriz, İsrail, ABD, Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliğiyle 
zaman zaman yaşanan güvenlik, siyasi ve ekonomik gerginliklerle birlikte 
Türkiye’nin yeni pazarlar bulması,ekonomikve siyasi ittifaklar edinmesi gerekliliği 
yoğun şekilde dillendirilmektedir. Özellikle küresel finansal kriz sonrasında 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerin artırılması yönündeki yoğun 
çabaları ekonominin çeşitlendirilmesindeki önemli atılımlar olarak belirtmek 
mümkündür. Bununla birlikte son yıllarda Şanghay İşbirliği Örgütünün de hem 
ekonomik hem de siyasi olarak Türkiye için potansiyeli araştırmalara konu olmaya 
başlamıştır. 
1996 yılında Çin ve Rusya öncülüğünde Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan 
tarafından üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin 
silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla kurulan 
“Şanghay Beşlisi” 2001 yılında Özbekistan’ın da dahil olmasıyla Şanghay İşbirliği 
Örgütü’ne dönüşmüştür. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın da örgüte 
katılımıyla sekiz üyeli bir yapı haline gelmiştir. Türkiye’ye 2012 yılında örgütle 
belirli alanlarda sınırlı işbirliği yapılmasına imkan sağlayan diyalog ortaklığı statüsü 
verilmiş ve 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan muhtıra ile 
Türkiye’nin diyalog ortaklığı süreci tamamlanmıştır. 2000’li yılların başından 
itibaren örgütün lokomotif ülkeleri olan Çin ve Rusya Türkiye’nin ithalatı içinde 
önemli bir paya sahipken, örgüt kapmasındaki ülkelere yapılan ihracat ise sınırlı 
kalmaktadır. Hem Türkiye hem de Şanghay İşbirliği Örgütü açısından ortaklıktan 
beklenen, taraflar arasında güvenlik, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğinin 
geliştirilmesidir. Bu bağlamda çalışma kapsamında Şanghay İşbirliği Örgütü 
ülkelerinin Türkiye ekonomisine mevcut katkıları ve potansiyel etkileri ortaya 
konulmaya çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Şanghay İşbirliği Örgütü, Türkiye Ekonomisi, Türkiye. 
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THE EFFECTS OF THE SHANGHAI COOPERATION 
ORGANIZATION TO THE TURKISH ECONOMY 

Abstract 

The international experiences show that countries need to find various alternatives 
when designate commercial, economic and political strategies. Considering last ten 
years of Turkey; the global financial crisis in 2008 which caused the shrinking 
demand in Europe, the crisis with Russia in 2015, the security, political and 
economic fallafoul of USA, Israel, some European countries and EU shows that 
Turkey needs to find new markets and economic and political alliance. It can be 
said that the intensive efforts to increase relations with the Middle East and North 
African countries, especially after the global financial crisis, are important break 
throughs in diversifying the economy. However, in recent years, the Shanghai 
Cooperation Organization’s economical and political potantial for Turkey has 
started become researcing issue. 

The Shanghai Five established by Kyrgyzstan, Tajikistan and Kazakhstan under the 
leadership of China and Russia in 1996. The aim of this organisatio to promote 
mutual trusta mong Member States, disarmament of border regions and regional 
cooperation and the Shanghai Five was transformed into the Shanghai 
Cooperation Organization with the inclusion of Uzbekistan in 2001. In 2012, 
Turkey has been granted a dialogue partnership status that allows limited 
cooperation with the organization and the dialogue partnership process of Turkey 
has been completed through cabinetdecree in 2017. Since the beginning of the 
2000s, China and Russia, which are locomotive countries of the organisation, have 
a significant share in Turkey’s imports but exports to the organization’s countires 
are so limited. The expectations of this partnership for both part to develop and 
increase the coopertion about security, economical and cultural area.In this 
context, the current contribution of Shanghai Cooperation Organization countries 
to the Turkish economy and their potential effects will be tried to be revealed. 

Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Turkey, Turkish Economy. 

GİRİŞ 

Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya (Belarus) ve Ukrayna’nın liderleri 8 Aralık 
1991 de bir araya gelerek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 
resmen dağıldığını ve bu siyasi oluşumun yerini yeni bir birlik olan, Bağımsız 
Devletler Topluluğu’nun aldığını açıklamış ve bu açıklamayla SSCB hukuken 
sona ermiştir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin, kendini fesih etmesi Sovyetler 
Birliği sonrasında dünyayı tek kutuplu bir hale doğru yaklaşmıştır. Sovyetler 
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Birliğinin dağılmasıyla Asya’da beş bağımsız devlet (Kazakistan, Tacikistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan) ile Güney Kafkasya tarafında üç 
bağımsız devlet ortaya çıkmıştır. Bu devletler Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan’dır. Bu durum gerek bu ülkelerin gerekse dünya siyasal düzeninde 
dengelerin tamamen değişmesine neden olmuştur (Yardımcıoğlu ve Koçarslan, 
2012:164). 

Soğuk Savaş’ın bitimiyle ABD’nin hegemon güç olduğu tek kutuplu yeni 
dünya düzenine karşı en önemli tepkilerden birisi de şüphesiz 1996’da kurulan 
Şanghay Beşlisi’dir (Özdaşlı, 2012:108). Çin ve Rusya öncülüğünde 
Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan tarafından üye ülkeler arasında güvenin 
arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik 
edilmesi amacıyla kurulan “Şanghay Beşlisi” 2001 yılında Özbekistan’ın da 
dahil olmasıyla Şanghay İşbirliği Örgütü’ne dönüşmüştür. Amacı sınır 
bölgelerinin silahsızlandırılması, bölgesel işbirliği ve teşvikin arttırılması olarak 
belirtilmiş olsa da özellikle Rusya ve Çin’i bu işbirliğine iten temel amaç dünya 
politikasında ABD’yi dengelemek ve merkezi Avrasya’daki gelişmelere üçüncü 
tarafların müdahalesine izin vermeyecek şekilde Moskova ve Pekin tarafından 
yönlendirebilmesi olarak belirtmek mümkündür (Çolakoğlu, 2004: 
174).Özellikle son yıllarda işbirliğindeki ülke ekonomilerinin hızlı bir şekilde 
büyümesi, bölgedeki nüfuzunun artması, 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın 
üyeliklerinin kabul edilmesi, İran ve Afganistan gibi ülkelerin gözlemci ülke 
olarak ŞİÖ ile ilişkilerini derinleştirmesi ve bu ülkelerin de ŞİÖ’ye üye olacakları 
yönündeki beklentiler işbirliğini güçlendirmektedir. Bu bağlamda günümüz 
dünyasında ŞİÖ’nün önemli bir küresel güç olduğunu söylemek mümkündür.  

Asya ve Avrupa kıtalarının kesişim noktasındaki Türkiye’nin halen en önemli 
siyasi ve ekonomik partneri Avrupa Birliği’dir ve Türkiye 1959 yılından bu 
yana da AB’ye üye olmaya çalışmaktadır. Fakat AB üyeliği için çok uzun 
sürecin ilişkileri yıpratması ve son yıllarda gerek AB ile gerekse AB’ye üye olan 
bazı ülkeler ile ilişkilerin gerilmesi ve anlaşmazlıkların yaşanması, bu ilişkinin 
geleceğine yönelik belirsizlikleri beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin alternatif 
entegrasyonlar, teşkilatlar veya işbirlikleri üzerinde durması ve bu konuda 
araştırmalar yapması gerekliliği gerek uzmanlar ve araştırmacılar gerekse siyasi 
otoriteler tarafından üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Şüphesiz 
alternatifler arasında en fazla gündeme gelen ŞİÖ’dür (Kartal ve Sofyalıoğlu, 
2011: 24).  
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1. ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 
Şangay İşbirliği Örgütü 15 Haziran 2001 tarihinde Şanghay’da Çin Halk 
Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan 
Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti tarafından 
öncesi Şanghay Beşlisi olan hükümetler arası kalıcı bir işbirliği organizasyonu 
olarak ilan edilmiştir. Şanghay İşbirliği Örgütü sözleşmesi üye ülke devlet 
başkanlarının katıldığı 2002 yılında St. Petersburg’daki toplantıda imzalanmış 
olup, 19 Eylül 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. SİÖ, iç politikasını, karşılıklı 
güven, karşılıklı yarar, eşitlik, karşılıklı istişareler, kültürel çeşitliliğe saygı ve 
ortak kalkınma arzusu ilkelerine dayandırarak hedeflerini açıklamıştır.ŞİÖ temel 
hedeflerini (http://eng.sectsco.org/, Erişim tarihi: 18.08.2017);  

- Üye ülkeler arasındaki karşılıklı güven ve komşuluk ilişkilerinin 
güçlendirilmesi,  

- Ticaret, ekonomi, araştırma, teknoloji, kültürel ilişkiler, eğitim, enerji, 
ulaşım turizm, çevrenin korunması ve diğer alanlarda etkin işbirliğinin 
teşvik edilmesi,  

- Güvenlik ve istikrarın sağlanması ve korunması için ortak çabaların 
gösterilmesi, 

- Demokratik, adil ve rasyonel yeni bir uluslararası siyasi ve ekonomik 
düzenin kurulması olarak deklare etmiştir. 

1.1. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Tarihsel Süreci 

Çin ile Rusya arasında tarih boyunca çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Çin ile Rusya 
arasındaki en önemli sorunları; ideolojik farklılıklar ve anlaşmazlıklar ile sınır 
sorunları oluşturmuştur. 1980’li yıllarda iki ülke arasında ilişkiler yumuşamaya 
başlamış, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla iki ülke arasındaki yakınlaşmalar 
hızlanmıştır. Çin, Rusya ve diğer Orta Asya cumhuriyetleri arasındaki tarih 
boyunca yaşanan sınır güvenliği probleminin, ŞİÖ’nün oluşumundaki en 
önemli faktör olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim 1996 Yılında, Çin’in 
Şanghay şehrinde yapılan ilk zirvede de bu sorunun acele olarak ele alınması 
gerekliliği üzerinde durulmuştur. Diğer yandan Rusya’nın Çin’in ihtiyaç 
duyduğu yüksek teknolojili ve ucuz silahları temini, Rusya’nın Çin’in üretim 
fazlası mallarına talip olması ve ABD’ye karşı ortak tavır alma beklentileri 
ŞİÖ’nün kurulmasındaki temel nedenler arasında sayılabilmektedir 
(Yardımcıoğlu ve Koçarslan, 2012: 165).  
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ŞİÖ’nün tarihsel dönüm noktalarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür 
(Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr, Erişim Tarihi: 
15.09.2017); 

- 1996 yılında Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan 
tarafından üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin 
silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla 
“Şanghay Beşlisi” adıyla kurulmuştur.  

- 1996 ve 1997 yıllarında üye ülkeler “Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin 
Arttırılması” ve “Sınır Bölgelerinde Askeri Güçlerin Azaltılması” 
Anlaşmalarını imzalamışlardır.  

- 1998-2000 yılları arasında zirve toplantıları sırasıyla Almatı, Bişkek ve 
Duşanbe’de yapılmış ve üye ülkeler, sınır bölgelerinde güvenin 
arttırılması yollarının yanı sıra, siyaset, ekonomi ve güvenlik gibi 
alanlarda da görüş alışverişinde bulunmaya başlamıştır. 

- 2001 yılında devlet başkanları zirvesinde Şanghay Beşlisi’nin bölgesel 
bir örgüt haline dönüştürülmesi kararlaştırılmış, Özbekistan’ın “Şanghay 
Beşlisi”ne katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü resmen hayata 
geçirilmiştir. Söz konusu toplantıda ayrıca, “Terörizm, Ayrılıkçılık ve 
Köktencilikle Mücadele Hakkında Şanghay Sözleşmesi” imzalanmıştır. 

- 2004 yılında örgütün daimi sekretaryası oluşturulmuştur. 

- 2005 yılında ŞİÖ-Afganistan temas grubu oluşturulmuştur. 

- 2009 yılında yapılan zirvede Sri Lanka ve Belarus ‘diyalog ortağı’ 
olarak kabul edilmiştir 

- 2012 yılında Türkiye Şangay İşbirliği Örgütüne diyalog ortağı olarak 
katılmıştır. 

- 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın örgüte katılımıyla üye sayısı 8’e 
çıkmıştır. 

1.2. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Yapısı  

Hindistan ve Pakistan’ın da örgüte katılmasıyla örgütteki üye sayısı sekize 
çıkmıştır. Örgüt üye ülkelerle işbirliğinin yanında bölge ülkelerle de işbirliği 
geliştirme amacında olup, örgütle gözlemci ülke ve diyalog ortağı ülke 
statüsüyle ilişkide bulunan ülkeler de bulunmaktadır. Örgüt üyeliğine ilişkin 
statüleri ve ülkeleri Tablo 1’deki gibi göstermek mümkündür. 
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Tablo 5.Şanghay İşbirliği Örgütü Üyeleri 

ÜYELER GÖZLEMCİ 
ÜLKELER 

DİYALOG 
ORTAĞI ÜLKELER 

Çin Halk Cumhuriyeti (Kurucu Üye) Afganistan Türkiye, 

Rusya Federasyonu (Kurucu Üye) Moğolistan Azerbaycan, 

Kırgızistan (Kurucu Üye) İran Sri Lanka, 

Tacikistan (Kurucu Üye) Belarus Ermenistan, 

Kazakistan (Kurucu Üye)  Kamboçya, 

Özbekistan (Kurucu Üye)  Nepal 

Hindistan   

Pakistan   
Kaynak:  Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr, Erişim 

tarihi:15.09.2017 

ŞİÖ yedi ana organdan oluşmaktadır. Bu organlar; 

- Devlet Başkanları Konseyi,  

- Hükümet Başkanları Konseyi 
- Dışişleri Bakanları Konseyi,  
- Ulusal Koordinatörler Konseyi,  
- Temsilcilikler Konseyi,  
- Sekretarya,  
- Bölgesel Anti-Terör Ajansı’dır.   

Örgütün sekretaryası Çin’in başkenti Pekin’de, Bölgesel Anti-Terör Ajansı ise 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunmaktadır. Organizasyonun en üst 
düzey organı olan Devlet Başkanları Konseyi devlet başkanlarının katılımıyla 
yılda bir kez üye ülkelerin birinde toplanmaktadır ve bu organ örgütün nihai 
karar organıdır.  Diğer konseylerin önceden istişare ettikleri önemli meseleler 
Devlet Başkanları Konseyince karara bağlanmaktadır.  

1.3. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Dünya’daki Yeri 

ŞİÖ’nün üyeleri Avrasya olarak belirtilen Avrupa ve Asya coğrafyasındaki 
ülkelerden oluşmakta olup, Şekil 1’de de görüldüğü gibi bu ülkeler Avrasya 
coğrafyasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bununla birlikte özellikle Çin 
ve Hindistan gibi dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkelerin de birlik 
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içerisinde olması bu örgüte demografik açıdan üstünlük sağlamakta ve üye 
ülkeler toplam üç milyara yaklaşan nüfusuyla dünya nüfusunun da %40’ından 
fazlasını oluşturmaktadır.  
Şekil 1. Şanghay İşbirliği Örgütü Üyeleri 

 
Kaynak:  Council on Foreign Relations’dan (https://www.cfr.org) elde edilen görsele 
göre düzenlenmiştir.                                

Avrasya’da geniş bir coğrafyaya yayılmış olan üye ülkeler değerlendirildiğinde, 
Çin, Hindistan, Rusya gibi sanayileşmiş üye ülkelerin dünya ticaretinde önemli 
bir yeri olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Rusya ve Kazakistan’ın petrol 
ve doğalgazkaynakları, Özbekistan’ın yeraltı termik enerji kaynakları ve 
Tacikistan ile Kırgızistan’ın hidroelektrik kaynakları göz önüne alındığında 
örgütün enerji kaynakları açısından da stratejik bir öneme sahip olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte yüksek petrol rezervlerine sahip olan İran’ın 
gözlemci ülke olması ve ileride örgüte üye olacağına dair yüksek beklentiler bu 
stratejik önemin artmasına neden olmaktadır (Eren, 2017: 79).  

Tablo 2’de görüldüğü üzere ŞİÖ üyesi ülkelerin 1991 yılında nominal GSYH’si 
1.612,07 Milyar Amerikan Dolarıyla dünya toplamının yaklaşık %6,62’sini 
oluşturmaktadır, 2016 yılında bu oran %20,26’ya ulaşmıştır. 25 yıllık süreçte 
dünyanın GSYH’si yaklaşık %200’lik bir artış gösterirken örgüt ülkelerinin 
toplam nominal GSYH’si %840’tan fazla artış göstermiştir.  

Tablo 6. ŞİÖ Ülkelerinin Nominal GSYH'si 

Nominal GSYH (Milyar Amerikan Doları) 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Çin Halk Cumhuriyeti 415,60 867,22 1.344,10 2.774,31 7.522,10 11.218,28 

Hindistan 274,84 399,79 493,93 949,12 1.822,99 2.256,40 
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Kazakistan  - 20,89 22,15 81,00 192,63 133,76 

Kırgizistan - 1,82 1,53 2,84 6,20 6,55 

Pakistan 59,56 82,97 77,93 137,24 213,59 284,19 

Rusya Federasyonu 862,07 420,97 329,41 1.063,64 2.031,77 1.280,73 

Tacikistan - 1,05 1,06 2,81 6,52 6,92 

Özbekistan - 13,92 11,63 17,03 45,42 66,50 

ŞİÖ Üye Ülkeler Toplamı 1.612,07 1.808,64 2.281,74 5.027,98 11.841,22 15.253,33 

Dünya Toplamı 24.352,85 31.847,24 33.567,76 51.457,55 73.083,78 75.278,05 

ŞİÖ'nün Dünya'daki Payı 6,62% 5,68% 6,80% 9,77% 16,20% 20,26% 
Kaynak: IMF verilerine göre düzenlenmiştir. (http://www.imf.org, Erişim Tarihi: 
10.09.2017). 

Mal ve hizmet ihracatı açısından değerlendirildiğinde, Tablo 3’de görüldüğü 
üzere 1991 yılında örgütün 164.490.846.323 Amerikan Doları olan ihracatı 
2016 yılına gelindiğinde 3.046.118.212.432 Amerikan Dolarına ulaşmıştır. 25 
yıllık süre içinde dünya ihracat tutarı cari fiyatlarla yaklaşık 3,61 kat artarken 
ŞİÖ ülkelerinin ihracat tutarı cari fiyatlarla yaklaşık 17,52 kat artmıştır. Bu 
durum da 1991 yılında dünya ihracatındaki %3,67 olan payını 2016 yılında 
önemli derecede arttırarak %14,71’e çıkarmıştır.  
Tablo 7. ŞİÖ Ülkelerinin Mal ve Hizmet İhracatı 
(Cari Fiyatlarla Amerikan Doları). 

Ülke Adı 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Çin Halk Cumhuriyeti 58.573.892.125 161.068.060.006 279.111.533.520 1.023.106.977.688 2.006.296.851.397 2.199.967.569.433 

Hindistan 22.875.165.149 40.681.677.283 60.782.221.951 199.379.206.384 447.383.950.836 434.063.796.386 

Kazakistan  - 7.418.919.321 10.166.980.799 41.291.971.411 89.503.257.382 43.626.526.088 

Kırgizistan 908.333.333 561.760.456 560.092.477 1.182.432.651 3.380.167.259 - 

Pakistan 7.725.443.914 10.703.064.802 10.600.274.820 19.400.851.368 29.831.048.430 24.662.875.960 

Rusya Federasyonu 68.740.740.741 102.134.384.267 113.116.215.290 333.908.278.474 573.991.016.819 329.937.992.065 

Tacikistan 841.782.171 799.500.169 734.837.998 656.280.894 1.164.434.797 - 

Özbekistan 4.825.488.889 3.862.068.965 3.201.000.000 6.326.000.000 14.993.897.441 13.859.452.500 

ŞİÖ Ülkeler Toplamı 164.490.846.323 327.229.435.268 478.273.156.854 1.625.251.998.871 3.166.544.624.361 3.046.118.212.432 
ŞİÖ Ülkelerinin 
 Dünya'daki Payı 3,67% 4,87% 6,23% 10,92% 14,10% 14,71% 

Dünya Toplamı 4.487.935.611.030 6.723.552.638.835 7.676.278.384.477 14.886.294.725.744 22.453.195.318.155 20.705.067.578.400 
Kaynak: Dünya Bankası verilerine göre düzenlenmiştir. (https://data.worldbank.org/, 
Erişim Tarihi: 10.09.2017). 
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Mal ve hizmet ithalatı açısından değerlendirildiğinde ise, Tablo 4’de de 
görüldüğü üzere 1991 yılında örgütün 149.636.150.775 Amerikan Doları olan 
ithalatı 2016 yılına gelindiğinde 2.779.481.004.228 Amerikan Dolarına 
ulaşmıştır. 25 yıllık süre içinde dünya ithalat tutarı cari fiyatlarla yaklaşık 4,54 
kat artarken ŞİÖ ülkelerinin ihracat tutarı cari fiyatlarla yaklaşık 18,57 kat 
artmıştır. Bu durum da 1991 yılında dünya ithalatında%3,33 olan payını 2016 
yılında önemli derecede arttırarak %13,65’e çıkarmıştır.   
Tablo 8. ŞİÖ Ülkelerinin Mal ve Hizmet İthalatı 
(Cari Fiyatlarla Amerikan Doları). 

Ülke Adı 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Çin Halk Cumhuriyeti 43.941.659.164 137.261.877.006 243.973.790.216 782.812.463.265 1.825.402.621.466 1.950.366.571.269 

Hindistan 22.887.476.747 45.250.757.677 65.065.216.525 229.414.934.874 566.667.153.574 467.066.386.979 

Kazakistan - 7.573.731.861 10.401.584.707 32.788.937.849 51.341.117.359 38.978.485.476 

Kırgızistan 941.666.667 1.033.631.429 564.633.756 2.239.825.766 5.059.940.751 - 

Pakistan 8.434.856.857 13.567.618.581 11.361.301.958 29.577.339.842 40.524.442.876 44.878.836.988 

Rusya Federasyonu 67.259.259.259 85.589.979.710 74.250.942.749 207.914.383.436 408.776.136.945 263.746.981.376 

Tacikistan 817.409.859 835.600.000 846.917.587 1.617.670.689 4.381.492.061 - 

Özbekistan 5.353.822.222 4.767.068.965 3.152.000.000 5.363.500.000 14.161.236.336 14.443.742.140 

ŞİÖ Ülkeleri Toplam 149.636.150.775 295.880.265.227 409.616.387.499 1.291.729.055.721 2.916.314.141.367 2.779.481.004.228 
ŞİÖ Ülkelerinin 
Dünya'daki Payı 3,33% 4,48% 5,32% 8,87% 13,31% 13,65% 

Dünya Toplamı 4.487.115.756.782 6.599.938.515.774 7.692.394.391.755 14.570.220.705.123 21.902.843.690.565 20.360.404.219.833 
Kaynak: Dünya Bankası verilerine göre düzenlenmiştir. (https://data.worldbank.org/,  
Erişim Tarihi: 10.09.2017) 

2. ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ve TÜRKİYE  

2.1. Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türkiye İlişkileri 

Türkiye 2011 yılında örgüte diyalog ortağı olmak üzere başvuruda bulunmuş 
olup, 2012 yılında gerçekleşen ŞİÖ Dış İşleri Bakanları toplantısında görüşülen 
bu başvuru aynı yıl Pekin’de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi’nde 
oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2013 yılında da imzalanan mutabakat zaptıyla 
NATO üyesi olan Türkiye resmen diyalog ortağı statüsü kazanmıştır.  

Örgütle irtibat kurmak isteyen ve gözlemci konumunda olmayan üçüncü ülke 
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin kurumsal bir çerçeveye oturtulması 
amacıyla 2008 yılında ihdas edilen “ŞİÖ Diyalog Ortaklığı Statüsü” bugüne 
kadar Türkiye dahil altı ülkeye verilmiştir. Diyalog Ortaklığı statüsü, gözlemci 
statüsüne sahip olmayan üçüncü ülkelerin örgütle belirli alanlarda sınırlı işbirliği 
yapmalarına olanak sağlamak ve örgütle kurumsal bağın derecesi bakımından 
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“gözlemci ülke” statüsünün altında, “misafir katılımcılar” statüsünün ise 
üzerinde yer almaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, 
http://www.mfa.gov.tr, Erişim tarihi:10.09.2017). 

ŞİÖ Enerji Kulübü Üst Düzey Grup toplantısı 2016 yılında Moskova’da 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Enerji Kulübü 2017 dönem başkanlığının 
Türkiye’ye devredilmesi ve sonraki toplantısının Türkiye’de yapılması 
kararlaştırılmıştır. ŞİÖ tarafından ilk defa böyle bir görevin üyesi olmayan bir 
ülkeye verilmiş olması, Türkiye’nin yanında örgütün de Türkiye’yle iyi ilişkiler 
geliştirme arzusunda olduğu ve Türkiye’nin üyeliğine ilişkin olumlu ve güçlü 
mesajlar verdiğine dair görüşleri beraberinde getirmiştir. 

Yaklaşık 80 milyon nüfusa ulaşan ve ekonomik olarak güçlenen Türkiye’nin 
gerek siyasi ve askeri gerekse ekonomik açıdan yeni ortaklıklar, yeni ittifaklar 
ve yeni pazarlar arayışına girmesi doğal bir süreçtir. Özellikle mevcut ortaklıklar 
ve ittifaklarla yaşanan görüş ayrılıkları ve gerginliklerin olduğu dönemlerde bu 
arayışların hızlanması beklenen bir durumdur. Bu kapsamda Türkiye’nin ŞİÖ 
ile ilişkileri güçlendirme yönündeki adımlarıyla,  bu örgütten sağlaması 
beklenen menfaatleri aşağıdaki gibi belirmek mümkündür (Ekrem, 2012; 
Stratejik Düşünce Enstitüsü, http://www.sde.org.tr, Erişim tarihi: 28.08.2017). 

- Türkiye resmen Rusya ve Çin gibi devletlerin tercih edilen siyasi ortağı 
olacaktır; 

- ŞİÖ ile işbirliği sayesinde Ankara SSCB sonrası topraklarında doğrudan 
faaliyette bulunma ile ilgili meşru fırsatı bulmuş olacaktır; 

- ŞİÖ Türkiye’ye bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulmasında aktif 
oyuncu olma imkânını sağlayacaktır; 

- Türkiye arkası Doğu’da sağlamken Batı ile ilişkileri başka bir şekilde 
kurabilecek. Nihayet, Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Asya 
bölgesinde planladığı geniş çaplı enerji projelerinin gerçekleştirilmesine 
katılma ve Avrupa ekonomisinin duraklama sürecine girmesi halinde 
kendi ürünleri için büyük bir satış pazarını elde etme fırsatını yakalamış 
olacaktır. 

2.2. Türkiye Ekonomisinde Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Yeri 

Ekonomi ve enerji açısından büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın 
ekonomik bir işbirliğinden ziyade siyasi bir birlik olarak dikkat çeken örgütün 
AB’ye kıyasla Türkiye ekonomisi açısından mevcut etkisinin sınırlı olduğunu 
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söylemek mümkündür. Tablo 5’de görüldüğü üzere Türkiye’nin ihracatı içinde 
ŞİÖ ülkelerinden Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Hindistan ve Pakistan’ın 
payının %1’in de altında olduğu, Rusya ve Çin’e olan ihracatında oldukça 
düşün düzeylerde olduğu görülmektedir. 2016 yılında Türkiye’nin toplam 
ihracatında ŞİÖ ülkelerinin payı sadece %4,68’ de kalmıştır. Şüphesiz bu 
durumda 2015 yılında Rusya ile yaşanan uçak krizinin de etkisi bulunmaktadır, 
fakat yine de yıllar itibariyle bakıldığında örgüte yapılan toplam ihracat %10’un 
altında kalmaktadır. Bununla birlikte AB’ye yapılan ihracat 2016 yılında 
toplam ihracatın % 47,95’ini oluşturmakta ve yıllar itibariyle de toplam 
ihracatın yaklaşık yarısı AB ülkelerine yapılmaktadır. 
Tablo 9. Türkiye'nin ŞİÖ ve AB Ülkelerine İhracatı. 
İHRACAT 
(ABD 
Doları) 1996 % Payı 2001 % Payı 2006 % Payı 2011 % Payı 2016 % Payı 
Rusya 
Federasyo
nu 1.510.005.326 6,50% 924.106.727 2,95% 3.237.611.322 3,79% 5.992.633.393 4,44% 1.732.953.579 1,22% 

Kazakistan 164.068.048 0,71% 119.795.053 0,38% 696.822.999 0,81% 947.821.762 0,70% 623.715.266 0,44% 
Özbekista
n 230.554.775 0,99% 89.725.260 0,29% 175.995.482 0,21% 354.489.516 0,26% 533.018.382 0,37% 

Tacikistan 4.444.152 0,02% 15.552.546 0,05% 71.786.989 0,08% 172.575.437 0,13% 151.621.061 0,11% 

Kırgızistan 47.100.265 0,20% 17.350.084 0,06% 132.172.258 0,15% 180.240.922 0,13% 308.932.867 0,22% 

Pakistan 77.919.896 0,34% 31.186.426 0,10% 129.598.254 0,15% 213.672.264 0,16% 346.896.045 0,24% 

Hindistan 59.390.127 0,26% 74.373.323 0,24% 222.242.425 0,26% 756.081.773 0,56% 651.702.660 0,46% 

Çin 65.114.673 0,28% 199.372.814 0,64% 693.037.514 0,81% 2.466.316.097 1,83% 2.328.044.002 1,63% 
ŞİÖ 
İhracat 
Toplam 2.158.597.262 9,29% 1.471.462.233 4,70% 5.359.267.243 6,27% 11.083.831.164 8,22% 6.676.883.862 4,68% 
AB 
Ülkeleri 
Toplam 
İhracat 12.590.475.273 54,21% 17.575.678.365 56,09% 48.148.628.276 56,29% 62.589.257.390 46,39% 68.343.907.755 47,95% 
Toplam 
İhracat 23.224.464.973 100,00% 31.334.216.356 100,00% 85.534.675.518 100,00% 134.906.868.830 100,00% 142.529.583.808 100,00% 
Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir. 

Tablo 10. Türkiye'nin ŞİÖ ve AB Ülkelerinden İthalatı. 
İTHALAT 
(ABD 
Doları) 1996 % Payı 2001 % Payı 2006 % Payı 2011 % Payı 2016 % Payı 
Rusya 
Federasyonu 1.921.139.118 4,40% 3.435.672.619 8,30% 17.806.238.758 12,76% 23.952.914.321 9,95% 15.162.386.047 7,63% 

Kazakistan 100.595.245 0,23% 90.342.703 0,22% 993.728.450 0,71% 1.995.114.927 0,83% 1.093.896.872 0,55% 

Özbekistan 58.054.083 0,13% 36.045.330 0,09% 415.840.964 0,30% 939.882.369 0,39% 709.292.468 0,36% 

Tacikistan 2.785.726 0,01% 13.662.054 0,03% 118.395.227 0,08% 324.282.807 0,13% 162.255.143 0,08% 
Kırgızistan 5.878.718 0,01% 6.307.053 0,02% 27.454.982 0,02% 52.123.374 0,02% 101.066.820 0,05% 
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Pakistan 83.466.561 0,19% 101.280.249 0,24% 379.641.843 0,27% 873.131.416 0,36% 263.354.035 0,13% 

Hindistan 258.173.689 0,59% 354.875.121 0,86% 1.579.404.944 1,13% 6.498.651.492 2,70% 5.757.246.112 2,90% 

Çin 556.491.722 1,28% 925.619.822 2,24% 9.669.110.140 6,93% 21.693.335.513 9,01% 25.441.432.799 12,81% 
ŞİÖ İhracat 
Toplam 2.986.584.862 6,85% 4.963.804.951 11,99% 30.989.815.308 22,20% 56.329.436.219 23,39% 48.690.930.296 24,51% 
AB Ülkeleri 
Toplam 
İthalat 24.349.181.223 55,81% 19.840.787.357 47,93% 59.447.587.004 42,59% 91.439.406.137 37,97% 77.501.202.876 39,02% 
Toplam 
İthalat 43.626.642.496 100,00% 41.399.082.953 100,00% 139.576.174.148 100,00% 240.841.676.274 100,00% 198.618.235.047 100,00% 
Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir. 

Tablo 6’da Türkiye’nin ithalatı açısında ŞİÖ ülkeleri ile ilişkileri görülmekte 
olup, Türkiye’nin toplam ithalatı içinde ŞİÖ’nün payının 2016 yılında % 
24,51olduğu tespit edilmiştir.  ŞİÖ ülkelerinden Kazakistan, Özbekistan, 
Tacikistan ve Pakistan’ın payının %1’in de altında olduğu, Hindistan’ın toplam 
ithalat içindeki payı %2,90 seviyelerindeyken Rusya’nın payının %7,63 ve 
Çin’in payının ise %12,81 olduğu görülmektedir. . Bununla birlikte AB’den 
yapılan ithalat 2016 yılında toplam ithalatın % 39,02’ini oluşturmaktadır.  
Şekil 2. Türkiye'nin Dış Ticaretinde ŞİÖ Ülkelerinin İhracat ve İthalattaki Payı. 
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Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir. 

Şekil 2’de görüldüğü üzere Türkiye’nin ŞİÖ ülkeleri ile ticaretinde ihracatının 
sınırlı olmasına karşın ithalatının payı kayda değer oranda yüksektir. Örgüt ve 
Türkiye arasındaki dış ticaret işlemlerinde Türkiye’nin yaklaşık 42 Milyar 
Amerikan Doları dış ticaret açığı verdiği görülmekte olup, bu açık Türkiye’nin 
toplam dış ticaret açığının yaklaşık %75’lik kısmını oluşturmaktadır. Bu açığın 
önemli bir kısmının Rusya’dan temin edilen enerji ve Çin’den temin edilen 
mamul mallardan kaynaklı olduğunu söylemek mümkündür.  

Şekil 3’te de görüldüğü gibi Türkiye AB ile olan dış ticaret işlemlerinde yıllar 
itibariyle dış ticaret fazlası vermektedir. İhracatımızın önemli bir kısmını AB’ye 
yaparken, birlik ile olan ilişkilerimizde dış ticaret fazlası verilmektedir.  
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Şekil 3.Türkiye'nin Dış Ticaretinde AB Ülkelerinin İhracat ve İthalattaki Payı. 

 
Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir. 

Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlar ele alındığında, Ekonomi Bakanlığının 
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2016 Yılı Raporuna göre ŞİÖ üye ülkelerinin 
Türkiye’ye doğrudan yatırımlarının oldukça sınırlı kaldığı, buna rağmen 2016 
yılında Türkiye’ye yapılan uluslararası doğrudan yatırımların yaklaşık %45’lik 
kesimin Hollanda, İngiltere, Almanya, İspanya ve Avusturya gibi AB üyesi 
ülkeler tarafından yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte 2016 yılında 
53.156 adet uluslararası sermayeli şirketin ülke gruplarına göre dağılımında, 
AB ülkeleri 21.751 girişimle birinci sırada yer aldığı yani Türkiye’de faaliyet 
gösteren uluslararası şirketlerinde yaklaşık %41’inin AB üyesi ülkelere ait 
olduğu belirtilmiştir.  

SONUÇ 

Türkiye’nin uzun yıllardır batıya dönük politikaları, Avrupa ve ABD ile yakın 
ilişkiler kurmasına ve ittifaklar edinmesine, NATO üyesi olarak da müttefikler 
ve stratejik ortaklıklar edinmesine imkân sağlamıştır.  Gerek gelişen ekonomisi 
ve artan nüfusunun etkisiyle gerek AB üyeliği için yarım asırdan fazla 
beklemesi, AB ülkeleri ve AB ile yaşanan sıkıntılar, gerekse bölgesel ve 
uluslararası politikalarda zaman zaman batıyla ters düşmesi, Türkiye’nin yeni 
ittifaklar ve yeni ortaklıklar arayışını zorunlu kılmıştır.  Bununla birlikte küresel 
finansal kriz, Yunanistan krizi ve bazı AB ülkelerinde yaşanan ekonomik 
dalgalanmalar AB’nin geleceği ile ilgili endişeleri de beraberinde getirmiştir. 
Ayrıca İngiltere’nin AB’den çıkışı ve bazı ülkelerin de bu yönde referanduma 
gidebilecekleri yönünde sinyaller vermeleri AB’nin geleceğine ilişkin kaygılar 
oluşturmaktadır. AB’nin revize olmadan mevcut yapısıyla Türkiye’yi üye ülke 
olarak kabul etmeyeceği yönündeki görüşlerin de ağırlık kazanması bu 
arayışları gerektiren diğer faktörler olarak kabul edilebilmektedir. Bu ittifak 
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arayışlarını diğer ittifaklardan vazgeçme olarak belirtmek yanlış olmaktadır. Bu 
yeni ittifak arayışları Türkiye’nin uluslararası çıkarlarını koruyacak, ekonomik 
ve siyasi olarak güçlendirecek ittifaklar olmalıdır.  

Yeni ittifak arayışlarında, üzerinde en fazla durulan birliklerden birisi de 
ŞİÖ’dür. Avrasya’da oldukça geniş bir coğrafyada kurulmuş olan bu örgüt, 
Dünya nüfusunun %40’ından fazlasına sahip ülkelerden olmuşta ve önemli bir 
nüfus üstünlüğüne sahip olmaktadır. Bununla birlikte zengin doğal 
kaynaklarıyla gerek içinde bulunduğu coğrafya gerekse dünya açısından 
oldukça önemli bir stratejik üstünlüğü vardır. Ayrıca Rusya ve Çin gibi birliğin 
lokomotif iki ülkesinin birleşmiş milletlerde veto hakkı olan daimi temsilci 
olması ile Çin, Rusya ve Hindistan’ın G20 ülkeleri arasında yer alması bu 
örgütün önemini ortaya koymaktadır. 

Küresel ölçekte değerlendirildiğinde örgütün tarihinin çok da eski olmaması, 
mevcut potansiyelinin henüz tam olarak netleşmemiş olması, üye ülkelerin 
önemli kültürel farklılıklarının bulunması, üye ülkelerin çoğunun insani 
gelişmişlik endeksinde alt sıralarda bulunması örgütün zayıflıkları olarak 
belirtilmektedir. Bununla birlikte örgütün lokomotif ülkelerinden olan 
Rusya’nın gelirlerinin ağırlıklı olarak petrol ve doğalgaz gelirlerine dayalı 
olması, Çin’in ekonomik büyüme hızındaki yavaşlama beklentisi de örgütün 
önündeki sorunlar olarak ifade edilebilmektedir. 
Türkiye ile örgüt arasındaki ticari ilişkiler dikkate alındığında Türkiye’nin örgüt 
ülkelerine olan ihracatının oldukça sınırlı olması buna kaşın yüksek ithalatıyla 
dış ticaret açığının %75’lik kısmının bu ülkelerle yapılan ticaretten kaynaklı 
olması, örgüt ile çizilen yol haritasında dengeli bir ticari ilişkinin kurulmasının 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte yine Türkiye’ye yapılan 
doğrudan yatırımlarda örgütün payının AB’ye kıyasla oldukça sınırlı kaldığı 
görülmektedir.   

Kısa vadede ŞİÖ Türkiye için ekonomik, siyasi ve demokratik açıdan AB’ye 
alternatif olarak kabul edilmese de sahip olduğu nüfus potansiyeli, coğrafi 
genişliği, doğal kaynakları ve ekonomik ölçeği açısından küresel bir güç olduğu 
kabul edilmelidir. Bununla birlikte sahip olduğu büyüme hızı ve rekabet 
avantajlarıyla küresel dünyanın geleceğinde önemli bir potansiyeli 
bulunmaktadır. Bu bağlamda coğrafi yakınlığı ve örgütün gelecek rekabet 
avantajı düşünüldüğünde Türkiye’nin bu örgütle iyi ilişkiler geliştirmesinin, 
Türkiye’ye ekonomisi ve bölgesel siyasetteki rolü açışından oldukça önemli 
kazanımları beraberinde getirmesi beklenmektedir.  
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CARİ AÇIK, DÖVİZ KURU, İTHALAT, İHRACAT VE 
ENFLASYON İLİŞKİSİ: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz 

Mehmet Ragıp GÖRGÜN 
Abdülkadir BARUT** 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, Carî açık veren bir ekonomideki döviz kuru artışının ithalat, 
ihracat, enflasyon ve dış ticaret açığı üzerine etkisinin ekonometrik olarak 
incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye’nin 1980-2015 verileri toplanmış ve en küçük 
kareler yöntemi ile farklı modeller oluşturtmuştur. Oluşturulan modellerde döviz 
kuru artışının ithalatı enflasyonu ve dış ticaret açığını artırdığı, döviz kurundaki 
artışın ihracatı azalttığı ve son olarak ise döviz kurunun enflasyonu artırdığı tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret açığı, Döviz Kuru, Enflasyon. 

RELATION BETWEEN CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND 
EXCHANGE RATE, ITS EFFECTS ON IMPORT, EXPORT AND 

INFLATION: An Empirical Analysis for Turkey 
Abstract 

The purpose of this study is the econometric examination of the effect of exchange 
rate increase on an import, export, inflation and foreign trade deficit in an 
economy that gives a current account deficit. For this purpose, 1980-2015 data of 
Turkey were collected and different models were created by the least squares 
method. In the models that were created, it was determined that the increase in 
exchange rates increased the import inflation and foreign trade deficit, the increase 
in the exchange rate decreased the exports, and finally the exchange rate increased 
the inflation.  

Keywords:Foreign Trade Deficit, Exchange Rate, Inflation.    

GİRİŞ 

Carî işlemler dengesi, bir ülkenin kendi para birimine göre yabancı para 
birimlerinin değerinin artması veya azalması yönünde etkilidir13. Dış ticaret 
açığı veya daha geniş bir tanımla cari işlemler açığı, Türkiye ekonomisinin 
sürdürülebilir yüksek oranlı büyüme oranına ulaşmasının önündeki temel 
                                                             
 Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi, Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi, r.mehmetgorgun@hotmail.com. 
** Öğr. Gör. Harran Üniversitesi, Siverek Meslek Yüksek Okulu, kadirbarut@harran.edu.tr. 
13“How Does The Balance Of Trade Impact Currency Exchange 

Rates?”http://www.investopedia.com/ask/answers/041515/how-does-balance-trade-impact-currency-
exchange-rates.asp, Erişim Tarihi:11.08.2017. 
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engellerden biri olmuştur. Nitekim genişleyen cari açık 1994 ve 2001 yıllarında 
yaşanan ekonomik krizlerde tetikleyici bir işlev görmüştür (Saygılı vd., 2010: 
6). Ülke para biriminin dış değerindeki değişimlerin ekonomi üzerinde çok 
önemli etkileri vardır. Bir ülkenin, mal ve hizmet ihracatı, ithalattan az ise, bu 
durumda döviz talebi döviz arzından çok olacaktır,  iktisat ilminin prensiplerine 
göre ise talep artınca fiyat yükseleceğinden,  yabancı para birimine olan talep 
artışı döviz kurunu yükseltecek ve o ülkenin para birimi dünya piyasalarında 
diğer ülke para birimlerine göre değer kaybetmiş olacaktır. Yabancı para 
birimleri karşında değer kaybeden ülke para birimi ile ihracat ucuzlayacak 
buna karşılık ithalat pahalanacaktır. Ucuzlayan ihracat artması , (Eğer ihraç 
ürünlerine olan talep elastikiyeti düşük değilse) (tutor2u.net), buna karşın 
pahalanan ithalat nedeniyle ithal mallarına olana talep azalacak, bu karşılıklı 
hareketler bir süre sonra tekrar cari işlemler dengesini sağlayacaktır. Ancak, 
Türkiye ekonomisine baktığımızda genel kabul görmüş olan bu görüşün fiilen 
geçerli olmadığı görülmektedir.  Genel olarak gelişmiş ülkelerde geçerli 
olabilecek olan bu görüş, Türkiye gibi gelişmekte olan, ihracatını devam 
ettirebilmek için hammadde, mamul, ara mamul ithal etmek zorunda olan 
ülkeler için aynı sonucu vermemektedir. Genel kabul gören fikirler ve modeller 
ilk planda iktisaden gelişmiş ülkeler için düşünülmüştür (Ülgener, 1966: 4), 
apayrı iktisadi şartların hüküm sürdüğü bir ortamda aynı neticeleri almak 
mümkün olamamaktadır. Bu noktada ülke şartlarına göre fikir ve modellerin 
ortaya konulması açık bir gereklilik olarak görülmektedir. Buraya kadarki 
açıklamalardan sonra, döviz kuru artışlarının ekonomi ve dış ticaret üzerindeki 
olumlu ve olumsuz etkilerine değinilecek sonra Türkiye’de bazı dönemlerde 
yaşanan yüksek döviz kuru artışlarına rağmen neden dış ticaret dengesinin 
sağlanamadığına açıklık getirilecektir. 

Döviz kurlarındaki artışın ekonomiye bazı olumlu katkıları vardır. Bunları 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.   

1-Döviz kurlarındaki artış dış dengenin sağlanmasında yardımcı olabilir. İthalatı 
pahalandırıp ihracatı ucuzlatmak, böylece döviz girişini arttırıp döviz çıkışını 
azaltarak dış denge sağlanabilir. Ancak, ödemeler dengesi açık veren ülkenin 
ihraç mallarına olan talep elastikliği düşükse bu durumda ihracat miktar olarak 
artsa da döviz artışı sağlanması mümkün olmayabilir. Söz konusu ülkenin ithal 
malları talep elastikliği düşükse, yani ithal malları zorunlu ihtiyaç malları, 
hammadde, ara mamul ve yatırım malları gibi ürünlerden oluşuyorsa ve yurt 
içi üretiminin devamlılığının sağlanması konusunda gerekli ürünlerden 
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oluşuyorsa bu durumda yine döviz çıkışının azaltılması mümkün 
olamamaktadır (Alkin, 2011: 323). Artan döviz kuru nedeniyle ihracat 
yeterince arttırılamazsa bu durumda ithalat için ödenen döviz miktarı 
artacağından ödemeler dengesinin daha da kötüleşmesi söz konusu olabilir 
(tutor2u.net). 

2-İhracatın ucuzlaması dünya piyasalarında yerli ürünlerin rekabet avantajı 
elde etmesini sağlayabilir. 

3-İhracatın artması ile birlikte büyüme oranlarının artışı sağlanabilir. Döviz kuru 
artan ülkede ithal malları fiyatı aratacağından, tüketiciler bu ürünlerin muadili 
olarak iç piyasada üretilen ürünlere olan taleplerini arttıracaklardır. Bu 
durumda hem ihracat artışı hem de ithal ürünler yerine iç piyasadan talep 
edilen ürünlerin talebi toplam talebi arttıracaktır, artan toplam karşısında 
üretimde artacak ve milli gelirin büyümesi gerçekleşecektir (Mukherjee, 
tarihsiz). 

4-Artan ihracat ve pahalanan ithalat nedeniyle tüketiciler vazgeçtikleri ithal 
ürünler yerine iç piyasada üretilen mallara yöneleceklerdir. Bu durumda artan 
ihracat ve iç piyasadaki talep genişlemesi toplam talebi arttırıp mili gelirin 
büyümesini sağlayacaktır. 

 
Kaynak: Subho Mukherjee, Effects of Depreciation and Devaluation of the Exchange Rate. 

Döviz kuru artışlarının ekonomiye olumsuz etkileri ise; 

1-Enflasyonist baskı yaratması: Döviz kurlarında meydana gelen yükseliş ithal 
edilen malların fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Özellikle enerji, 
hammadde, ara malı ithal eden ülkemizde, bu malların fiyatlarındaki artış, ithal 
malı kullanmayan diğer sektörlerde de fiyat artışını tetiklemektedir. Bir sektörde 
meydana gelen fiyat artışı ithal malı kullanmayan ve maliyetlerinde bir 



 

298 
 

değişiklik olmayan iğer sektörlerdeki malların görece olarak ucuz kalmasına 
yani bir diğer deyişle değerinin azalmasına neden olduğu için bu sektörlerde de 
fiyat artışları yaşanmakta ve böylelikle her bir sektör birbirini etkileyerek 
enflasyon tüm kesimlere yayılmaktadır. 

2-Faiz Oranlarında yükseliş: Döviz kurlarının tetiklediği enflasyon faiz 
oranlarında da yükselişe neden olmaktadır. Enflasyon kişilerin tasarruf 
arzularını kırar, Gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikiminin ve tasarrufların 
artması ve özendirilmesi, yatırımlar için gerekli olan fonun sağlanması 
açısından oldukça önemlidir. Enflasyon oranının üzerinde reel bir faiz verilmesi 
bu yatırımların finanse edilmesi için gereklidir. Aksi durumda yükselen 
enflasyona rağmen mevduat faizleri düşük tutulmaya çalışılırsa bu durumda 
tasarruf sahiplerinin elde edecekleri reel gelirleri düşecek ve buna bağlı olarak 
tasarruf sahipleri birikimlerini diğer alternatif yatırım araçları için 
kullanacaklardır. Ülkemizde genellikle bu tasarruf araçlarının başında 
gayrimenkul, arsa döviz ve altın gelmektedir. Eğer, bireyler tasarruflarını döviz 
alarak değerlendirmek isterlerse bu durumda artan döviz talebi döviz kurunu 
arttıracak artan döviz kuruda tekrar enflasyonist bir baskı yaratacaktır. Bunu 
yanında, fiyatların yükseleceği korkusu, harcamaları etkiler. Para değerinin 
düşmesi karşısında, tüketiciler harcamalarını arttıracaklardır bu da talebi 
arttırarak fiyatların daha da yükselmesine neden olacaktır (Özgüven, 2012: 
370).  

3-Yatırımların ve büyümenin yavaşlaması: Artan enflasyon ve buna bağlı 
olarak faiz oranlarının artması ekonomik büyümenin düşmesine ve durgunluğa 
neden olabilir (economichelps.org). Artan enflasyon yatırımcıların yatırım 
hevesini azaltacaktır. Enflasyon yatırım ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi 
caydırma eğilimi gösterir. Bunun nedeni, yüksek enflasyon dönemlerinde 
ortaya çıkacak olası belirsizlik ve karışıklıktan kaynaklanmaktadır. Düşük 
enflasyon daha fazla istikrarı teşvik edeceğinden firmalar risk almakta ve 
yatırım yapmaktadırlar (economichelps.org). İşletmeler yatırım harcamalarını 
sermaye maliyetlerindeki değişikliklere göre ayarlarlar buna göre düşük 
enflasyon dönemlerinde finansman maliyeti azalacağından yeni projelerin ve 
yatırımların hayata geçirilmesi daha verimli olacaktır (Klein, 2015). Tersi 
durumda ise döviz kurularının artması neticesinde ortaya çıkan enflasyon 
ortamında bu maliyetlerde artacağından yatırımlar olumsuz etkilenecektir. 
Yatırımların yavaşlaması beraberinde işsizliği arttıracak, toplam talepte 
meydana gelen azalma sonucunda büyüme oranları da düşecektir. 
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Tüm bu açıklamalardan sonra, Türkiye’de ödemeler dengesi açıklarının 
neticesinde meydana gelen döviz kuru yükselişlerinin doğal sonucu olarak Türk 
lirasının değer kaybına rağmen ihracatın neden artmadığını değerlendireceğiz. 
Ekonominin genel prensiplerine göre değer kaybı yaşanan para birimi ile 
yapılan ihracat ucuzlar ve o ülkenin ihracatı artar, artan ihracat ve pahalanan 
ithalat nedeniyle azalan ithalat bir süre sonra dış ödemeler dengesini tekrar 
denge noktasına getirir. Ancak, Türkiye’nin şartları gereği ülke parasının değer 
kaybına rağmen önemli ihracat artışları sağlanamamakta ve ithal malları 
talebinde de azalış kayda değer ölçüde olmamaktadır. Böyle olunca yukarıda 
bahsi geçen gibi bir dış denge sağlanması mümkün olmamaktadır. Türkiye’nin 
30 yıllık istatistikleri ile yaptığımız ekonometrik çalışmamızda para değerinin 
önemli düşüşler sağladığı dönemlerde bile ihracat kayda değer bir artış 
sağlanamadığını yalnızca ithalatın bir miktar düştüğünü ancak dış ticaret 
dengesinin hiçbir zaman sağlanamadığını göstermektedir. Bunun en önemli 
nedeni olarak Türk sanayisinin ithalata bağımlı olmasıdır. 

2014 yılı itibarıyla toplam ithalatın 2/3’lük bölümü hammadde ve ara malından 
oluşmaktadır. Yine yatırım (sermaye) mallarının toplam ithalattaki payı ise %15 
dolayındadır. Türkiye imalat sanayinin yapısal durumu ve üretim değeri 
açısından ön planda yer alan sektörlerin kullanmış oldukları girdilerdeki 
yurtdışına bağımlı yapı, imalat sanayinin dış ticaret açığı vermesine neden 
olmaktadır. Enerji, ham kimyasal ürünler ve hurda ürünlerde  (çelik vs) dışarıya 
bağımlı bir yapı bu sektörlerdeki büyümeye bağlı olarak dış ticaret açığını da 
artırmaktadır. Nitekim bu bulgu ithalatın sektörel dağılımında da kendini 
göstermektedir. İmalat sanayi ithalatında ilk sırayı kimyasal madde ve ürünler 
alırken, bunu sırasıyla ana metal sanayi, makine ve teçhizat ile kok kömürü, 
rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt izlemektedir. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun yayınladığı 2002 yılı Girdi-Çıktı tablolarından hesaplanan imalat 
sanayi alt sektörlerine ilişkin ithal girdi katsayıları incelendiğinde üretimde ithal 
girdi oranının en yüksek olduğu ilk beş imalat sanayi sektörü kok kömürü ve 
rafine edilmiş petrol ürünleri, radyo, televizyon ve haberleşme cihazları, 
mobilya, tıbbi aletler ile deri ürünleri ve ayakkabı imalatının olduğu 
görülmektedir. Bunun yanı sıra ana metal sanayi, plastik ve kauçuk ürünler, 
büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri ile kimyasal madde ve ürünleri 
üretimi de ithal girdi katsayısı yüksek olan sektörler arasındadır (Türkiye 
Kalkınma Bankası, 2016: 8-9)  
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Grafik: 1. Hammadde ve Malzeme Maliyeti içindeki İthalat Payı Anket Sonuçları (2007).% 

 
Kaynak: (Saygılı vd., 2010: 6). 

Hammadde ve malzemeye yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti merkez 
Bankası Tarafından yapılan bir anket kapsamındaki 145 firmanın 140’ı 
(%96,6) yurt içi üretimin bulunmaması veya mevcut yurt içi üretim miktarının 
yetersiz olması nedeniyle , 109 firma da  fiyat yönünden yurt içi üretimin 
benzer ithal ürünlere göre daha pahalı olduğunu vurgulamıştır. Bu unsurlara ek 
olarak, firmaların 36 adedi (%24,8) satıcı firmaların sundukları vadeli satış 
ve/veya yabancı finansman kuruluşlarının sağladığı kredi imkânını ithalatı 
teşvik eden bir faktör olarak değerlendirmiştir. Görüşülen firmaların 31 adedi 
(%21,4) ise firmayla mülkiyet bağı/veya stratejik ortaklığı bulunan başka 
ülkelerde kurulu firmaların hammadde ve malzemenin bir bölümünün yurt 
dışından temin edilmesinde etkisi bulunduğunu belirtmiştir. Makine-teçhizat 
ithalinde de temel yönlendirici faktörlerin yurt içi üretimin olmaması veya 
mevcut yurt içi üretim miktarının iç talebi karşılayamaması ile daha nitelikli 
(teknolojik yönden daha gelişmiş) makine-teçhizatı kullanma ihtiyacı olduğu 
görülmektedir. Hammadde ve malzemeye kıyasla, firmaların daha küçük bir 
bölümü maliyet (fiyat), kredi imkânı ve başka şirketlerle mülkiyet bağı 
faktörlerini ithalatı özendirici önemli bir etken olarak değerlendirmektedir 
(Saygılı vd., 2010: 84-85). 

1. VERİ SETİ VE UYGULAMA 

Bu çalışmanın amacı, döviz kuru, dış ticaret açığı, ithalat, ihracat ve enflasyon 
arasındaki ilişkinin 1980-2015 dönemi için dinamik en küçük kareler yöntemi 
(DOLS)  ile incelenmesidir. Bu bağlamda çalışmada kullanılan değişkenler 
Tablo 1’de tanımlanmıştır. 
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Tablo 1. Değişken Tablosu 

Değişken Değişken Kodu Alınan Yer 
Dış Ticaret açığı AC T.C. Merkez Bankası 
İhracat EXP TUİK 
İthalat İNP TUİK 
Döviz Kuru EXC T.C. Merkez Bankası 
Enflasyon İNF T.C. Merkez Bankası 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlığı tek kırılmalı birim kök testi 
(sabitli/trendli)  ile incelenmiş ve Tablo 2’de rapor edilmiştir. 
Tablo 2. Tek Kırılmalı Birim Kök Testi 

Değişken Sabitli /trendli  I(0) Kırılma Tarihi Sabitli /trendli  I(0) Kırılma 
Tarihi 

AC -6.185*** 1992 - - 
EXP -5.203** 2004 - - 
INP -4.249** 2004 -7.490*** 2009 
EXC -8.319*** 1998 - - 
INF -7.490*** 1999 - - 

Not: ***,**,* Değişkenlerin sırası ile %1, %5 ve %10 önem düzeyinde durağan olduklarını 
ifade etmektedir. 

Tablo 2 incelendiğinde, ithalat değişkeni dışında diğer değişkenlerin seviye 
değerinde I(0) da durağan oldukları görülmektedir. Kırılma tarihleri 
incelendiğinde ise genel olarak Türkiye’deki yapısal kırılmaların doğru tespit 
edildiği görülmektedir. 1990’lar ile birlikte hızlanan dışa açıklığın 1992 yılındaki 
kırılmaya neden olduğu,  1998 yılındaki kırılmanın 28 Şubat sürecinin sonucu 
olduğu, 1999 yılındaki kırılmanın alınan erken seçimin sonucu olduğu 2004 
yılındaki kırılmaların ise AK Parti ile başlayan ekonomik ve sosyal dönüşümleri 
ifade ettiği düşünülmektedir. 

Stock ve Watson (1993) EKK tahmincisindeki sapma ve içsellik sorununu yok 
etmek için modele açıklayıcı değişkenlerin düzeyleriyle, farklarının 
gecikmelerinin ve öncüllerinin eklenmesini önermiştir. Johansen metodunda 
bir denklemdeki parametre tahminleri diğer denklemlerdeki herhangi yanlış 
belirlenim tarafından etkilenmektedir. DOLS metodu ise tersine, güçlü bir tek 
denklem yaklaşımıdır. Açıklayıcı değişkenlerdeki içselliği açıklayıcı 
değişkenlerin ilk farklarının gecikme ve öncüllerinin dahil edilmesi ile çözerken 
GLS (genelleştirilmiş EKK) ile de otokorelasyon problemini çözmektedir 
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Tablo 3. Model Tahmin Sonuçları 

MODELLER 
ACit= β1EXCit+ β2 INF+ β3Dummy + C 

 

Değişken Katsayı 
DK 0.0097** 
İNF 0.0093* 
Dummy -0.012 
C -0.0017 
R2 0.50 

Model 1 

Düz.R2 0.32 
INFit= β1EXCit+ β2Dummy + C Değişken Katsayı 

DK 0.964*** 
Dummy -7.740 
C 2.23 
R2 0.96 

Model 2 

Düz.R2 0.95 
İNPit= β1EXCit+ β2Dummy + C Değişken Katsayı 

DK -0.023** 
Dummy 0.459 
C 18.48 
R2 0.45 

Model 3 

Düz.R2 0.32 
EXPit= β1EXCit+ β2İNFit + β3Dummy + C Değişken Katsayı 

DK 0.0001*** 
İNF -0.123 
Dummy 8.33*** 
C 19.27 
R2 0.99 

Model 4 

Düz.R2 0.96 
Not:Analizlerde, otokorelasyon ve değişen varyansı dikkate alan Newey-West HAC 
tahmincileri kullanılmıştır.  ***,**,* ise sırası ile %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılığı 
ifade etmektedir. 

Model 1 sonuçlarına göre döviz kurunda meydana gelen bir birimlik bir artış 
dış ticaret açığında 0.0097 birimlik bir artışa neden olmaktayken, enflasyonda 
meydana gelen bir birimlik bir artış ise dış ticaret açığında 0.0093 birimlik bir 
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artış meydana getirmiştir. Model 2 sonuçlarına göre döviz kurunda meydana 
gelen bir birimlik bir artış enflasyonda 0.964 birimlik bir artışa neden 
olmaktadır. Model 3 sonuçlarına göre ise döviz kurunda meydana gelen bir 
birimlik bir artış ithalata 0.023 birimlik bir artışa neden olmuştur. Model 4 
sonuçlarına göre ise döviz kurunda meydana gelen bir birimlik bir artış ihracata 
0.0001 birimlik bir artışa neden olurken, enflasyonda meydana gelen bir 
birimlik bir artış ihracata 0.123 birim bir azalmaya neden olmuştur.  . 
Modellerin açıklama gücüne baktığımızda ise sırası ile %32, %95, %32ve %96 
olduğu görülmektedir. Diğer yandan modellere eklenen dummy değişkenlerin 
(kırılmaların)  model 4 dışında istatistiki olarak anlamsız olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmanın amacıi döviz kuru, dış ticaret açığı, ithalat, ihracat ve enflasyon 
arasındaki ilişkinin 1980-2015 dönemi için incelenmesidir. Bu amaçla analiz 
edilen dönemler Türkiye için yapısal kırılmalar içerdiğinden, değişkenlerin 
durağanlığı yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testi ile analiz edilmiştir. 
Değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için dört model oluşturulmuş ve 
kırılmalar modellere dummy değişken olarak eklenmiş, modeller DOLS modeli 
ile tahmin edilmiştir. 

Oluşturulan modellerde Döviz kuru ve enflasyonun dış ticaret açığını artırdığı, 
döviz kurunun enflasyonu artırdığı, buna karşın ithalatı azalttığı son olarak ise 
döviz kurunun ihracatı sınırlı oranda artırdığı buna karşın enflasyonun ihracatı 
azalttığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bağlamında Türkiye’nin dış 
ticaret açığının kapanması ya da azaltılması için politika yapıcılara önemli işler 
düşmektedir. Bunun için istikrarlı ekonomik politikaların izlenmesi ve TL‘nin 
yabancı paralar karşısında değerinin korunması, yüksek enflasyon için 
önlemlerin alınması, diğer yandan ihracat için katma değeri yüksek mal ve 
hizmetlerin üretilmesi, AR&GE çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. 
Üretilen katma değeri yüksek mal ve hizmetler sayesinde Türkiye’nin 
ithalatında büyük bir paya sahip olan teknolojik ürünler azalacak, Türkiye 
bunları kendisi üretip ihracat edecek böylece ithalattaki artış azalacak bu 
sayede dış ticaret açığı azalacaktır. 
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TÜRKİYE SANAYİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM, ÜCRETLER VE 
EMEK VERİMLİLİĞİ 

Seymur AĞAZADE 
Numan Can ALBAYRAK** 

Öz 

İktisat teorisinde ücretler, emek verimliliği ve istihdam arasındaki ilişkinin doğasına 
yönelik farklı yaklaşımlar mevcuttur. Neoklasik yaklaşım rekabetçi koşullar altında 
ücretlerin emeğin marjinal fiziki ürün değerine eşit olduğunu öngörür. Fakat etkin 
ücret teorileri ve performans ölçekli ödeme yaklaşımı ücret ve emek verimliliği 
arasındaki ilişkiye yönelik farklı mekanizmaları dikkate alarak farklı sonuçlara ulaşır. 
Benzer şekilde,istihdam ile emek verimliliği ve ücretler arasında da farklı sonuçlar 
öngören görüşler vardır. Bu çalışmada 2005Q1-2016Q3 dönemi için Türkiye 
sanayi sektöründe ücretler,emek verimliliğive istihdamarasındaki ilişkiJohansen ve 
Juselius (1990) eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeli çerçevesinde 
incelenmiştir. Elde edilen bulgularuzun dönemde ücret artışlarının istihdamı azaltıcı 
ve emek verimliliğindeki artışın ise istihdamı artırıcı yönde etkilediğini gösterir.Bu, 
neoklasik iktisadın emek talebinin emek maliyetleri ve emeğin marjinal fiziki ürün 
değeri tarafından belirlendiği ilkesini destekleyici niteliktedir. Kısa döneme ilişkin 
sonuçlar ise tahmin edilen hata düzeltme modeli bulgularına dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Ücretler ve Emek Verimliliği, Johansen 
Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modeli. 

EMPLOYMENT, WAGES AND LABOR PRODUCTIVITY  
IN TURKISH INDUSTRIAL SECTOR 

Abstract 

There are different theoretical approaches in economics related to the nature of 
relationship between wages, labor productivity and employment. Neoclassical 
theory predicts that, under competitive conditions, wages are tend to equalize to 
the value of marginal physical product of labor. However, efficient wage theories 
and performance based payment systems, taking into account different 
mechanisms of relationship between wages and labor productivity, lead to different 
conclusions. Similarly, there aredifferent theoretical outcomes related to the 
relationship of employment-labor productivity and employment-wages. This study, 
using quarterly data for the period from Q1 2005 to Q3 2016, examines the 
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relationship between wages, labor productivity and employment forTurkish 
industrial sector. The econometric approach is based on the Johansen and Juselius 
(1990) cointegration test and error correction model.Findings related to the long 
period show that wage increases have decreasing and productivity growth have 
increasing effect on employment. This conclusion support the neoclassical principle 
that labor demand is determined by the labor cost and by the value of marginal 
physical product of labor. Short run conclusions of the study are based on the 
findings of error correction model. 

Keywords: Employment, Wages and Labor Productivity, Johansen Cointegration, 
Error Correction Model. 

GİRİŞ 

İstihdam, ücretler ve emek verimliliği arasındaki ilişkiler iktisat teorisinde farklı 
mekanizmalar aracılığı ile farklı şekillerde açıklanabilmektedir. Örneğin 
neoklasik iktisat teorisi rekabetçi koşullar altında ücretlerin emeğin marjinal 
fiziki ürün değerine eşit ve emek talebinin de bu eşitliği sağlayan emek miktarı 
ile sınırlı olduğunu öngörmektedir. Fakat etkin ücret teorileri adı altında ifade 
edilen birçok görüş ücretlerin emeğin marjinal fiziki ürün değerinin üzerinde 
olabileceğini ifade etmektedir. Bunun yanı sıra işgücünün örgütlenmesi 
sonucunda piyasa gücü ya da ayrımcılık gibi nedenlerden dolayı da ücretler 
emek verimliliğine bağlı olmayacak şekilde belirlenebilir. 

Etkin ücret teorilerinden Shapiro ve Stiglitz’in (1984) kaytarma modelinde 
firmalar, çalışanlarına işten kaytarmalarını azaltma amacıyla rekabetçi denge 
düzey ücretten daha yüksek bir ücret önermekteler. Burada yüksek ücretin 
çalışanların performansını ya da verimliliğini artırdığı varsayılmaktadır. Bu 
ücret düzeyi ise, kaytarmanın fark edilme olasılığı (izlemenin kolay olup 
olmaması), işin gerektirdiğiefor düzeyi, işsizlikten beklenen fayda (işsizlik 
ödemeleri), faiz oranı, iş bırakma oranı ve mevcut işsizlik ya da istihdam düzeyi 
gibi faktörlere bağlı olmaktadır. İstihdam düzeyinde artış ya da iradi olmayan 
işsizlikte azalma kaytarmanın olmadığı ücret düzeyini artırmaktadır (Shapiro ve 
Stiglitz, 1984: 436-438). Akerlof’un (1970) mal piyasasına yönelik ters seçim 
modeli emek piyasasına da uyarlanmıştır. Weiss (1980), işçilerin farklı 
donanımlara ve firmaların buna ilişkin kesin olmayan bilgilere sahip olduğu 
heterojen emek piyasası varsayımı altında firmaların iş başvurularında artış 
olması durumunda ücretleri düşürmeyeceklerini ifade etmektedir. Çünkü 
burada başvuru yapanların beceri ya da kabiliyet düzeyi ile ücret düzeyinin 
yakından ilişkili olduğu varsayılmaktadır.Akerlof (1982), ücret ve işçilerin 
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çalışma için harcadıkları efor düzeyini davranışsal bir yaklaşımla ele almakta ve 
bu efor düzeyini çalışanların adaletli bir iş miktarını içeren grup normlarına 
bağlamaktadır. Piyasa düzeyinden daha yüksek bir ücret bu normun 
yükselmesine neden olmaktadır. Salop (1979) ise, doğal işsizlik oranının mikro 
temellerine yönelik olan çalışmasında etkin ücretleri işgücü devir maliyeti 
üzerinden ifade etmektedir. Buna göre firmalar, formel oryantasyon 
programları, yeni çalışanların ustalaşması için gerekli harcamalar ve aynı 
zamanda uyum sürecinde verimliliğin azalması gibi doğrudan olmayan 
maliyetleri kapsayan emek devir maliyetleri ücret politikası ile düşürülebilir. 

Wakeford (2004) ücret, verimlilik ve işsizlik arasında olası nedensellik 
ilişkilerinin teorik mekanizmalarını özetlemektedir. Buna göre, emek 
verimliliğindeki artış performansa dayalı ödeme sistemi ve geçmiş dönem 
verimlilik artışından dolayı ücret pazarlıklarında daha yüksek ücret talebi 
nedeniyle ücretlerde artışa neden olabilir. Ücret artışları da etkin ücret 
teorilerinde açıklanan iş kayıplarının yükselen maliyeti nedeniyle verimliliği 
artırabilir. Verimlilik artışlarının işsizlik ve dolayısıyla istihdam üzerindeki etkisi 
ise, verimlilik artışının emek talebini azaltabilmesi ve çıktı üzerindeki etkisi 
nedeniyle emek talebini artırabilmesinden dolayı negatif ve pozitif olabilir. 
Diğer yandan, işsizlik artışının da iş kaybetme olasılığını yükseltmesi ve düşük 
verimle çalışanların işlerini önce kaybetmesinden dolayı çalışanların 
verimliliklerini artırmalarına neden olacaktır. Ücret ve işsizlik arasındaki 
nedensellik ilişkisi ise, ücret artışlarının emek maliyetlerini artırmasından dolayı 
işsizlik artırması ve işsizlik artışının da ücret görüşmelerinde işgücü örgütlerinin 
pazarlık gücünü azaltmasından dolayı ücret azaltması bağlamında ele 
alınmaktadır.   
Tablo 1. İstihdam, Emek Verimliliği ve Ücretler Arasındaki Teorik İlişkiler 

İlişkinin yönü İşaret Teori açıklaması 
Verimlilik → Ücret + Performansa dayalı ödeme; pazarlık 
Ücret → Verimlilik + Etkin ücret 
Verimlilik → İşsizlik 
 

+ 
- 

Verimlilikteki artış emek talebini azaltır   
Emek üzerinde pozitif çıktı etkisi                                                 

İstihdam → Verimlilik + Emek işin devamlılığı için daha fazla çaba gösterir; verimliliği 
düşük olan emek işinden ayrılır. 

Ücret → İşsizlik + Yüksek işgücü maliyetleri faktör ikamesine neden olur 
İşsizlik → Ücret - Emek fazlalığı sendikanın pazarlık gücünü azaltır 

Kaynak: (Wakeford, 2004: 113). 
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Tabloda da ifade edildiği gibi emek verimliliği, istihdam düzeyi ve ücretlerin 
birbirilerini farklı şekillerde etkilemeleri mümkündür. Bu çalışmada Türkiye 
sanayi sektöründe ait veriler kullanılarak bu ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada 
takip eden bölümde veri seti tanıtılmıştır. Ardından uygulanan ekonometrik 
yöntem sunulmuş ve analiz sonuçları verilmiştir. Sonuç bölümünde ise bulgular 
doğrultusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

1. VERİ SETİ 

Çalışmada Türkiye sanayi sektöründe2005Q1 – 2016Q3 dönemi için üçer 
aylık veri seti kullanılmıştır. İstihdam ve ücret düzeyine ilişkin veriler TÜİK’ten 
alınmıştır. Bunlar mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi 
istihdam endeksi ile mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi 
bürüt ücret-maaş endeksine ait değerlerdir. Emek verimliliğine ilişkin veriler ise 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğünden alınmış 
olup toplam sanayi çalışan saat başına üretim endeksine aitdeğerlerdir. 
Verimlilik değişkeni Census X-12 yöntemi yardımıyla mevsimsellikten 
arındırılmıştır. Analizlerde tüm değişkenlere ait logaritmik değerler 
kullanılmıştır. 

1.1. Ekonometrik Yöntem ve Bulgular 

Bu çalışmada öncelikle istihdam, emek verimliliği ve ücret düzeyi değişkenleri 
ait logaritmik serilerin (LE, LP ve LW) durağanlık özellikleri Genişletilmiş 
Dickey ve Fuller (1981, ADF) ve Phillips ve Perron (1988, PP) birim kök 
testleri yardımıyla incelenmiştir. Bu özellik, seri ortalama ve varyansının zaman 
içinde değişmemesini ve iki dönem arasındaki kovaryansın yalnızca iki dönem 
arasındaki uzaklığa bağlı olmasını ifade etmektedir. Granger ve Newbold’un 
(1974) da ifade ettiği gibi durağan olmayan süreçler regresyonlarda sahte 
sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle değişken serilerinin birim kök 
içerip içermediğinin belirlenmesi önem taşımaktadır. ADF testinde, hata 
terimleri arasında otokorelasyon sorununu gidermek için modele bağımlı 
değişkenin gecikmeleri eklenmektedir. PP testinde ise, parametrik olmayan 
yöntemler kullanılmaktadır. Hem ADF hem de PP testlerinde temel hipotez 
serinin birim kök içerdiğini ifade etmektedir. Alternatif hipotez ise serinin birim 
kök içermediğini, durağan olduğunu içermektedir. ADF ve PP testlerine ait 
sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. LE ve LW değişkeninin seviye değeri için 
tahmin edilen modellere ait istatistikler hiçbir seçenekte sıfır hipotezini 
reddedememektedir. LP değişkeni için tahmin edilen ADF sabit ve trend içeren 
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model istatistiği ise %10 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç farklı 
gecikme bilgi kriterlerinin dikkate alınmaması durumunda 
doğrulanmamaktadır. Birim kök testlerine ait modellerin değişkenlerin birinci 
farklarında tahmin edilmesi durumunda ise LP ve LW değişkenleri tüm 
modellerde durağan bulunmuşlardır. LP değişkeni farkına ait istatistikler ise 
sabit içeren model ile sabitsiz ve trendsiz modelde anlamlı bulunmuştur. Bu 
sonuçlar dikkate alınarak LE, LP ve LW değişkenlerinin seviyelerinde birim kök 
içerdikleri ve birinci farklarında durağan olduklarına karar verilmiştir. 
Tablo 2. ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları 

Düzey Fark  Test 
Sabit Sabit ve 

Trend 
Sabitsiz ve 
Trendsiz 

Sabit Sabit ve 
Trend 

Sabitsiz ve 
Trendsiz 

ADF -1,6188 -2,7479 0,5471 -2,6461*** -2,6159 -2,6102** LE 
PP -1,1358 -1,8009 1,1185 -2,6461*** -2,6159 -2,6102** 
ADF -1,6272 -2,4936*** 2,0244 -5,9423* -5,9410* -5,5699* LP 
PP -1,6282 -3,0446 2,3291 -5,8954* -5,8951* -5,5614* 
ADF 0,2363 -2,0119 3,1647 -3,7758* -3,7641** -1,8785*** LW 
PP 0,5696 -1,5049 8,2935 -3,7492* -3,7740** 1,8785*** 

ADF testlerinde eoptimum gecikme uzunlukları Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. *, 
** ve *** ilgili istatistikin sırasıyla %1, 5 ve 10 düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Vektör Otoregresif (VAR) yöntemi iktisadi değişkenler arasındaki ilişkileri 
karşılıklı etkileşimli bir formda eşanlı denklemler şeklinde modellemesine 
olanak tanımaktadır. Sims (1980) tarafından geliştirilen yaklaşım, değişkenler 
arasında içsel ya da dışsal ayırımı yapmaksızın tüm değişkenleri içsel olarak ele 
almaktadır. Yaklaşımda katı teorik temellere gerek duyulmaksızın her içsel 
değişken kendi ve diğer içsel değişkenlerin gecikmeli değerleri üzerinden 
tahmin edilmektedir. Çalışmadaki değişkenler için VAR denklemleri aşağıdaki 
gibi ifade edilebilir: 

 

  (1) 

 
  (2) 

 

  (3) 

Burada gecikme uzunluğunu, ’lar ise modellere ait hata terimleridir. 

Birim kök testlerine ait bulgular değişkenlerin seviyelerinde birim kök içerdiğini 
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ve birinci farklarında durağan olduğunu gösterdiğinden uzun dönemde 
değişkenler arasında bütünleşik bir hareketin olduğu belirlenebilir. Fakat doğru 
var VAR modelinin tahmin edilmesi optimal gecikme uzunluğunun 
belirlenmesini gerektirmektedir. Farklı gecikme uzunlukları için gecikme bilgi 
kriterlerine ait değerler Tablo 3’de verilmiştir. 
Tablo 3. VAR Modeli İçin Optimal Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

 Gecikme LR FPE AIC SC HQ 
0 NA   1,71e-07 -7,0660 -6,9406 -7,0203
1  416,1219  3,48e-12 -17,8735  -17,3720* -17,6909
2  22,6962   2,79e-12* -18,1020 -17,2244  -17,7824*
3  11,9919  3,00e-12 -18,0498 -16,7960 -17,5933
4  4,9355  4,05e-12 -17,7871 -16,1571 -17,1935
5   19,8198*  3,03e-12  -18,1409* -16,1347 -17,41033
6  6,8864  3,79e-12 -18,0148 -15,6326 -17,14735
Burada, gözlem sayısı ve verinin üçer aylık olması dikkate alınarak maksimum 
gecikme sayısı 6 seçilmiştir. Tabloda ifade edilen LR ve AIC bilgi kriterleri 
optimal gecikmenin 5, FPE veHQ bilgi kriterleri 2 ve SC bilgi kriteri ise 1 
olduğunu önermektedir. Çalışmada LR ve AIC bilgi kriterlerine göre optimal 
olan 5 gecikme dikkate alınarak VAR(5) modeli tahmin edilmiştir. Bu model ile 
FPE ve HQ bilgi kriterlerine göre oluşturulan VAR(2) modelindeotokorelasyon, 
normal dağılım ve değişen varyansa ilişkin varsayımların geçerli olup olmadığı 
incelenmiştir. VAR(5) modeli için sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur. 
Tablo 4. VAR(5) Modeli Varsayımlarına İlişkin Testler 

Otokorelasyon Normal Dağılım Değişen Varyans 
Gecikme LM İst. Olasılık Jarque-Bera Olasılık Ki kare Olasılık. 

1 7,6580 0,5689 2,4928 0,8693 199,7730 0,1489
2 6,5694 0,6819
3 6,5428 0,6846
4 3,7803 0,9253
5 5,8875 0,7511
6 8,0909 0,5250

Bu sonuçlar, modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorununun olmadığını 
ve hata terimlerinin normal dağılım gösterdiğini desteklemektedir. VAR(2) için 
yapılan ise, modelde değişen varyans sorununun olduğuna ve hata terimlerinin 
normal dağılım göstermediğine yönelik sonuçlar sunmaktadır. 

Bu çalışmada değişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisinin varlığının test 
etmek için Johansen (1988) ile Johansen ve Juselius (1990) koentegrasyon 
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tekniği kullanılmıştır. Johansen koentegrasyon testi bir matrisin rankı ile 
karakteristik kökleri arasındaki ilişkiye dayanmaktadır.Model VAR formunda 
aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Johansen, 1988: 234). 

   (4) 

Burada  değişkenler vektörünü, değişkenlerin farklarına ait gecikmeli 

değerlerin parametreler matrisini,  değişkenlerin seviyelerine ait parametre 

matrisini ve  ise VAR modelinin hata terimlerini ifade etmektedir.  

matrisininrankı( ) sistemde mevcut koentegrasyon vektör sayısını verir. 

Johansen ve Juselius (1990), eşbütünleşme vektörlerinin sayısını ve bunların 
anlamlı olup olmadıklarını belirlemek için iz ve maksimum özdeğer olmak 
üzere iki temel test istatistiği geliştirmişlerdir. VAR modeline dayanan Johansen 
koentegrasyon testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.  
Tablo 5. Koentegrasyon Analizi Sonuçları 

 İz Test İstatistiği Öz Değer Test İstatistiği 

Rank İstatistik 
%5 Kritik 

Değer Olasılık İstatistik 
%5 Kritik 

Değer Olasılık 
r=1* 50,7736 35,1928 0,0005 33,8104 22,2996 0,0008
En çok 1 16,9633 20,2618 0,1339 10,0452 15,8921 0,3303
En çok 2 6,9180 9,1645 0,1308 6,9180 9,1645 0,1308
Koentegrasyon analizinde model tercihi Pentula ilkesine göre yapılmıştır. 
Tablodan da görüldüğü gibi iz istatistiği ve özdeğer istatistiği %5 kritik 
değerlerinden büyüktür. Buna göre, LW, LE ve LP değişkenleri arasında 
koentegrasyon yoktur şeklindeki sıfır hipotezi reddedilmektedir. İz ve özdeğer 
istatistikleri üç değişken arasında bir koentegrasyon vektörünün olduğunu 
desteklemektedir. 

Belirtilen koentegrasyon vektörünün LE değişkenine göre normalize edilmiş 
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre ücretlerdeki %1’lik bir artış 
istihdamı %0,38 oranında azaltmaktadır. Emek verimliliğindeki %1’lik bir artış 
ise istihdamda %1,34 oranında bir artışa neden olmaktadır. 
Tablo 6. Normalize Edilmiş Koentegrasyon Vektörü 

LE(-1) LW(-1) LP(-1) C 

1,0000 
-0,3823 
(0,0308) 

[-12,4304] 

1,3410 
(0,1460) 
[ 9,2170] 

-8,9663 
(0,5339) 

[-16,7929] 
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Hata düzeltme modeli (VEC), koentegrasyon ilişkisinin varlığı durumunda 
değişkenler arasında kısa ve uzun dönem dinamik ilişkilerin belirlenmesi 
amacıyla kullanılmaktadır. Granger (1988) koentegre değişkenler arasında 
nedensellik analizinin VEC modeli çerçevesinde yapılmasının daha uygun 
olacağını önermiştir. Bu modelde her bir değişkendeki değişme kendi ve diğer 
değişkenlerdeki değişmelerle ve dengeleme hatası ile açıklanmaktadır. 
Çalışmada kullanılan değişkenler için VEC modeli aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir: 

(5) 

(6) 

(7) 

Burada fark operatörünü,  gecikme uzunluğunu,  koentegrasyon 

denkleminden elde edilen hata terimlerinin bir dönem gecikmesini ve  ilgili 

regresyon denklemlerdeki hata terimlerini göstermektedir. 

Tablo 7’de, VEC modeli sonuçları verilmiştir. Burada içsel değişkenler farklar 
cinsinden kullanılması gerektiğinden VEC(4) tahmin edilmiştir. ∆LE ve ∆LP 
için tahmin edilen hata düzeltme modellerde koentegrasyon denklemi hata 
terimi gecikmesine ait katsayılar negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Bu, ilgili modeller açısından uzun dönem nedensellik ilişkisini 
desteklemekte veuzun dönem denge ilişkisinde meydana gelen sapmalarınLE 
için yaklaşık olarak %23 ve LP için ise %60’ınınbir dönemde denge ilişkisine 
geri döndüğünü göstermektedir. 

VEC modellerinde kısa döneme yönelik istatistiksel olarak anlamlı bulunan 
katsayılar ise şu şekilde özetlenebilir. ∆LE için tahmin edilen modelde LW(-
1)ve ∆LP(-1) değişkenlerine ait katsayılar sırasıyla negatif ve pozitif 
bulunmuştur. ∆LP için tahmin edilen modelde ∆LE(-3) değişkenine ait katsayı 
negatiftir. ∆LW’ye ait modelde ise ilki mutlak olarak daha küçük olmak üzere 
∆LE(-1) ve ∆LE(-3) katsayıları pozitif ve negatiftir. Aynı modelde ∆LP(-1) 
değişkenlerine ait katsayı da pozitif bulunmuştur. 
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Tablo 7. VECM Sonuçları 

 ∆LE ∆LW ∆LP 

ECT(-1) 
-0,2273

 (0,0836)
[-2,7180]**

 0,0390
 (0,1498)
[ 0,2606]

-0,5967 
 (0,1706) 

[-3,4985]* 

∆LE(-1) 
 0,4507

 (0,2334)
[ 1,9314]***

 0,7921
 (0,4178)

[ 1,8956]***

 0,6660 
 (0,4759) 
[ 1,3997] 

∆LE(-2) 
 0,3726

 (0,2617)
[ 1,4238]

 0,5190
 (0,4686)
[ 1,1075]

 0,7230 
 (0,5337) 
[ 1,3546] 

∆LE(-3) 
 0,0885

 (0,2586)
[ 0,3424]

-1,3761
 (0,4630)

[-2,9723]*

-1,1975 
 (0,5273) 

[-2,2712]** 

∆LE(-4) 
 0,3853

 (0,2899)
[ 1,3292]

-0,2697
 (0,5190)
[-0,5197]

 0,4351 
 (0,5911) 
[ 0,7361] 

∆LW(-1) 
 0,2602

 (0,1423)
[ 1,8295]***

-0,1683
 (0,2547)
[-0,6607]

 0,0991 
 (0,2901) 
[ 0,3418] 

∆LW(-2) 
 0,0806

 (0,1454)
[ 0,5543]

-0,0126
 (0,2604)
[-0,0484]

 0,0416 
 (0,2965) 
[ 0,1403] 

∆LW(-3) 
 0,0325

 (0,1866)
[ 0,1739]

 0,5895
 (0,3342)

[ 1,7638]***

 0,4516 
 (0,3806) 
[ 1,1865] 

∆LW(-4) 
-0,0653

 (0,2078)
[-0,3143]

 0,5044
 (0,3721)
[ 1,3556]

 0,6966 
 (0,4237) 
[ 1,6439] 

∆LP(-1) 
 0,4582

 (0,1199)
[ 3,8218]*

 0,4292
 (0,2147)

[ 1,9992]***

 0,5313 
 (0,2445) 

[ 2,1730]** 

∆LP(-2) 
 0,0780

 (0,1115)
[ 0,6993]

 0,0099
 (0,1997)
[ 0,0495]

 0,1297 
 (0,2274) 
[ 0,5703] 

∆LP(-3) 
 0,0180

 (0,0910)
[ 0,1980]

-0,0803
 (0,1629)
[-0,4929]

-0,0103 
 (0,1855) 
[-0,0553] 

∆LP(-4) 
-0,0681

 (0,0782)
[-0,8709]

 0,0620
 (0,1401)
[ 0,4425]

-0,1724 
 (0,1595) 
[-1,0810] 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İktisat teorisinde istihdam, emek verimliliği ve ücret düzeyi arasındaki ilişkilerin 
doğası farklı mekanizmalar çerçevesinde ele alınmakta ve farklı sonuçlara 
varılmaktadır. Örneğin, emek verimliliğindeki artış emek talebinin azalmasına 
neden olabileceği gibi firmaların karlılıklarına artırarak pazara ilişkin kısıtlayıcı 
varsayımların olmaması durumunda istihdam artışına da neden olabilmektedir. 
Ekonominin genişleme dönemlerinde emek verimliliğinde ve ücretlerdeki 
artışların eşzamanlı olduğu görülmektedir. Fakat ekonomik faaliyetin daralma 
dönemlerinde ücretlerdeki azalmaya rağmen çalışanlar, işlerini kaybetmemek 
için gösterdikleri efor düzeyini artırarak daha verimli şekilde çalışabilirler. Bu 
şekilde teorik bakımdan farklı öngörülerin olduğu istihdam, emek verimliliği ve 
ücretler arasındaki ilişki,bu çalışmada Türkiye sanayi sektörü örneğinde 
incelenmiştir. Çalışmada, uzun döneme ilişkin Johansen koentegrasyon testi 
çerçevesinde elde edilen bulgular emek verimliliğinin istihdam düzeyini pozitif, 
ücretlerin ise negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuç, neoklasik 
iktisat teorisinin emek talebinin emeğin marjinal fiziki ürünü ve emek 
maliyetleri tarafından belirlendiği öngörüsü ile tutarlılık göstermektedir. 
Uygulanan VEC modelinde ise ücret artışlarından istihdam artışına doğru 
negatif, verimlilik artışından istihdam artışını doğru pozitif, istihdam artışından 
verimlilik artışına doğru negatif, istihdamdan ve verimlilik artışlarından ücret 
artışlarına doğru pozitif kısa dönem ilişkiler bulunmuştur. 

KAYNAKÇA 

Akerlof, G. A. (1970) “The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the 
Market Mechanism”, The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500. 

Akerlof, G. A. (1982), “Labor Contracts as Partial Gift Exchange”, The Quarterly 
Journal of Economics,97(4), s.543-569. 

Dickey, D. A., Wayne A. Fuller (1979),“Distribution of the Estimators for 
Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American 
Statistical Association, 74(366), s.427-431. 

Dickey, D. A., Wayne A. Fuller (1981) “Likelihood Ratio Statistics for 
Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49(4), 1057-
1072. 

Granger, C. V. J. (1988) “Some Recent Development in a Concept of Causality“, 
Journal of Econometrics, 39(1-2), 199-211. 

 
 



 

315 
 

Granger, C. V. J., Paul Newbold (1974) “Spurious Regressions in Econometrics”, 
Journal of Econometrics, 2(2), 111-120. 

Gujarati, Damodar N., Dawn Porter (2012) Temel Ekonometri, İstanbul: Literatür 
Yayınları. 

Johansen, Soren (1988) “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of 
Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. 

Johansen, Soren, Katarina Juselius (1990) “Maximum Likelihood Estimation and 
Inference on Cointegration-With Applications to the Demand for Money”, 
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210. 

Phillips, Peter, Pierre Perron (1988) “Testing for AUnit Root in Time Series 
Regression”, Biometrika, 75(2), s.335-346. 

Salop, Steven C. (1979) “A Model of the Natural Rate of Unemployment”, 
American Economic Review, 69 (1), s.117-125. 

Shapiro, Carl, Joseph E. Stiglitz (1984) “Equilibrium Unemployment as a Worker 
Discipline Device”, The American Economic Review,74(3), s.433-444. 

Sims, Christopher (1980) “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, 48(1), 
s.1-48. 

Wakeford, Jeremy (2004) “The Productivity-wage Relationship in South Africa: An 
Empirical Investigation”, Development Southern Africa,21(1), s.109-132. 

Weiss, Andrew (1980) “Job Queues and Layoffs in Labor Markets with Flexible 
Wages”, Journal of Political Economy, 88(3), s.526-538. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

316 
 

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ, FAİZSİZ BANKACILIK 
SİSTEMİNDE İŞLEYİŞİ VE TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ 

 M. Halis ÖZER* 
Nevzat NARÇİÇEK** 

Öz 

İnsanlar uzun yaşayacağını ya da uzun yaşayabileceğini düşünerek geleceklerini bir 
şekilde rahat yaşayabilmek için bir takım arayışlar içinde olurlar. Sosyal güvenlik 
sistemi de devletler nezdinde vatandaşları için bu amaçla hayata geçirilmiş bir 
proje. Gönüllülük esasına dayanan bireysel emeklilik sistemi de bu düşüncenin bir 
tezahürüdür. Çünkü öz itibariyle bir nevi sosyal güvenlik sistemlerinin 
tamamlayıcısı bir özelliğe sahiptir. İlerleyen yaşlarda insanlar daha da rahat 
edebilmek için sosyal güvenlik sistemine ilaveten bireysel emekliliği tercih 
etmektedirler. Bu bağlamda bu çalışmada bireysel çalışma sisteminin tarihçesi ve 
çalışma sistemi irdelenerek faizsiz bankacılık sistemi çerçevesinde işleyişi 
incelenmektedir. Ayrıca bireysel emeklilik sisteminin Türkiye’deki gelişimi ele 
alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Katılım Bankacılığı, Türkiye. 

INDIVIDUAL PENSION SYSTEM, FUNCTIONAL BANKING 
SYSTEM AND DEVELOPMENT IN TURKEY 

Abstract 

People are searching for a way to live comfortably in their future, thinking that they 
can live long or long. The social security system is a Project that has been passed 
on to its citizens for he purpose of this purpose. The individual pension system 
based on volunteerism is also a manifestation of this thinking. Because it inherently 
has the complementary nature of a kind of social security system. In the coming 
years, people prefer individual pensions in addition to the social security system in 
order to be more comfortable. In this context, in this study, the history and the 
working system of the individual working system are examine dand thefunctioning 
within theframe work of the interest free banking system is examined. The 
development of the individual pension system in Turkey is also covered. 

Keywords: Individual Pension System, Participation Banking, Turkey. 
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GİRİŞ 

Bugün dünya üzerinde gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın neredeyse her ülkede 
sosyal güvenlik sistemleri uygulanmaktadır. Gerek gelişmiş gerekse de 
gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik sistemleri hem önem arz edecek 
derecede fon birikimine katkı sağlamakta hem de refah düzeyini dengeleme 
konusunda ciddi işlev görmektedir. Çünkü belli bir yaşa kadar çalışan insan 
belli bir yerden sonra bu çalışma azmini devam ettirmeyecektir. Çalışmaya 
devam edemeyen bir insan için gelir söz konusu olamayacağından mutlak bir 
çöküş söz konusu olacaktır. Ancak sosyal güvenlik sistemleri kapsamındaki 
çalışmalar ile bir açıdan çalıştığı dönemdeki bir kısım gelirini ilerleyen yaşlara 
aktardığından bu aktarma hem refahını sağlayacaktır hem de refah düzeyini 
sağlayacaktır dengelemede önemli bir işlevi icra etmiş olacaktır. İşte böyle 
düşünsel bir yaklaşım ile konuya yaklaşıldığında bireysel emeklilik sistemi 
sosyal güvenlik sistemleri içerisinde tamamlayıcı bir rol oynayarak hem şahıs 
eksenli hem de ülke eksenli bir refah düzeyini beraberinde getirecektir.  

Sosyal güvenlik sistemlerinin ve bireysel emeklilik sistemlerinin hayata 
geçirilmesinde birçok fonksiyondan söz edilebilir. Bunlar arasında genel bir 
çerçevede ekonomik, sosyal ve demografik faktörler gibi birçok etmen 
sıralanabilir. Ama şu bir gerçektir ki insan fıtratı itibariyle belli özelliklere 
sahiptir ve bu özellikler onun iradesi dışında onu sınırlar. Bunlar arasında 
yaşlılık, yaşlılıktan ötürü çalışamama ve uzun yaşama isteği gibi bir yığın özellik 
sayılabilir. Yaşlanacağını düşünen insan yaşlanma döneminde 
çalışamayacağını bilir. Yaşlanma düşüncesi ise uzun yaşama düşüncesini de 
birlikte getirir. İşte bu tarz düşüncelerden dolayı insan genç yaşlarında geleceğe 
bir yatırım yapmak ister. Ki bu da sosyal güvenlik sistemleri yoluyla ileri dönük 
planlar gerektirir. Bireysel emeklilik sistemi de bu sosyal güvenlik sistemi içinde 
gelişen dünyada böylece yerini almıştır.Bugün bireysel emeklilik sistemi 
ABD’den İngiltere’ye, Hong Kong’dan Macaristan’a nerdeyse birçok ülkede 
uygulanmaktadır. Bireysel emeklilik kapsamında toplanan fon miktarı ise 
trilyon dolarla ifade edilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu da emeklilik 
sistemlerinin ve de bireysel emeklilik sistemlerinin ülkülerin kalkınma 
süreçlerinde sermaye birikimlerinde önemli rol oynadığının göstergesidir. 
Türkiye’de 2003 yılında itibaren bireysel emeklilik sistemi hayata geçirilerek 
hem şahıs bazlı hem de ülke bazlı refah artırılmaya çalışmaktadır. Özellikle 
2017 yılında devlet kademelerinde zorunlu otomatik bireysel emeklilik 
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sistemlerinin hayata geçirilmesi tasarruf düzeylerini artıracağı bunun da 
yatırımlar için değerli bir fon birikimi olduğu düşünülmektedir. 

1. GENEL OLARAK SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI 

Genel olarak Sosyal Güvenlik, “Herkesin hastalık, analık, işsizlik, yaşlılık ve 
ölüm gibi insan iradesi dışında meydana gelen risklere karşı güven içerisinde 
olması gereğinin yanı sıra; beslenme ve barınma gibi her türlü ihtiyacın 
karşılanmasıdır” şeklinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde hedef 
alınmıştır. Bu anlamda sosyal güvenlik; “Mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik 
riskten ötürü geliri veya kazancı sürekli ya da geçici olarak kesilmiş kimselerin 
geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemdir.” şeklinde 
tanımlanabilir (Ayhan, 2012: 43). 

Sosyal Güvenlik, esas olarak kişilerin istek ve iradeleri dışında meydana gelen 
ve onların mal varlıklarında, gelirlerinde ve/veya çalışma gücünde kayıplara yol 
açarak kendilerinin ve geçindirmekle yükümlü oldukları kişilerin yaşamlarının 
devamını güçleştiren ya da imkânsız hale getiren tehlikelerin zararlarını telafi ve 
tanzim etmeye yönelik önlemlerden oluşmaktadır (TÜSİAD, 1997: 27). 

2. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 

2.1. Tanım 

Bireysel emeklilik sistemi, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığının oluşturduğu 
kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak bireylerin emekliliğe 
yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir 
gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesine yönelik olarak ortaya çıkan 
bir özel emeklilik sistemi olmakla birlikte ekonomiye uzun vadeli kaynak 
yaratarak istihdamın artırılmasına ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan bir 
sistemdir (Demir ve Yavuz, 2004: 284). Bireysel emeklilik sisteminde esas 
olarak zorunlu olan sosyal sigortalar sisteminin gönüllülük esasına dayanan 
farklı bir versiyonu olarak kurulan bir sistemin adıdır. Nitekim devletler bazında 
zorunlu olarak uygulanan sosyal sigortalar sisteminin yerine özel yönetimlere 
idaresi bırakılıp ekonomiye canlılık kazandırılmaya çalışılan bir yapıdır. 

Bireysel emeklilik sistemi, temel kişilerin çalıştıkları dönemdeki hayat 
standartlarını emeklilik dönemlerinde de devam ettirmeleri için bugünden 
düzenli birikim yapma imkânı sağlayan, devlet katkısıyla desteklenmiş bir 
tasarruf ve yatırım sistemidir (www.anadoluhayat.com.tr). BES, kişilerin gelir 
elde ettikleri dönemde gelirlerini fonlarda biriktirerek yatırıma 
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yönlendirmelerini ve emeklilikte gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik 
sistemidir. Bu sisteme girilmesiyle hem bireylerin emeklilik çağındaki refah 
seviyelerinin yükselmesi sağlanmakta, hem de oluşan uzun vadeli emeklilik 
fonlarıyla ekonomiye ciddi bir kaynak yaratılması amaçlanmaktadır. 
Katılımcılar mevcut gelir seviyeleri ve emeklilik dönemine ait gelir beklentilerini 
de hesaplayarak dönemsel olarak ödeyeceği prim tutarını belirleyecek ve 
emeklilik sözleşmesini imzalayarak sisteme dâhil olacaktır. BES’in merkezinde 
sistemin işleyiş yapısına göre emeklilik şirketi ve katılımcılar bulunmaktadır. 
Emeklilik sözleşmesi, katılımcıları ve emeklilik şirketini birbirine bağlama rolü 
üstlenmektedir. Portföy yönetim sözleşmesi emeklilik şirketleri ve portföy 
yönetim şirketi tarafından yapılmakta ve emeklilik fonlarının profesyonel 
portföy yöneticilerinin tecrübesiyle yönetilmesi sağlanmaktadır (Öztürk, 2010: 
5-6). 

2.2. Dünya’da Bireysel Emeklilik Sistemi 

Bireysel emeklilik sistemleri uzun yıllardır, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
uygulanmaktadır. Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin çalışma yaşamları 
boyunca biriktirdikleri düzenli tasarruflar karşılığında geleceklerini güvence 
altına almalarını amaçlamaktadır. Sosyal güvenlik sistemlerindeki kuşaklar arası 
dayanışma prensibinin aksine, kişinin ihtiyaçlarını kendi yapacağı tasarruflar ile 
karşılaması esasına dayanan bireysel emeklilik sistemleri dünyanın birçok 
ülkesinde çeşitli şekillerde hayata geçirilmiştir. Her toplumun kendi sosyo-
kültürel ve ekonomik koşullarına uygun olarak farklı karakteristiklere bürünen 
çok farklı bireysel emeklilik sistemleri bulunmaktadır. Bireysel emeklilik 
sistemlerinde ki bu farklılıkları; fonların kurum içinde ya da kurum dışındaki fon 
yöneticilerine emanet edilerek değerlendirilmesi, emeklilik gelirinin satın alma 
gücüne göre endekslenip endekslenmemesine, katkı payının kim tarafından 
ödendiğine göre sınıflandırmak mümkündür. Bireysel emeklilik sistemleri bazı 
ülkelerde sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı rol oynarken, bazı ülkelerde 
sosyal güvenlik sistemlerine alternatif olmaktadır. Bireysel emeklilik sistemlerine 
girip girmemek bazı ülkelerde tercihe bırakılmışken, bazı ülkelerde zorunlu 
tutulmuştur (Bağlan, 2006:.42). 

Gelişmiş ülkelerde, özel emeklilik fonu uygulamalarının çalışanların ya da 
bireylerin çabaları sonucunda başladığı görülmektedir. Burada belirtilmesi 
gereken bir diğer önemli husus, özel emeklilik fonlarının zorunlu veya gönüllü 
olması konusunun gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerde farklı olduğudur. 
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Genellikle gelişmekte olan ülkelerde, özel emeklilik fonlarına ilişkin reformlar, 
zorunlu uygulamalar şeklinde ve devletin girişimiyle başlatılmaktadır 
(Bayraktutan, 2007: 97). 

Özel emeklilik programlarının geçmişine bakıldığında 19. yüzyılın son 
çeyreğine kadar uzanmakta olduğu görülmektedir. 1875-1929 döneminde 
ABD ve Kanada’da 421 özel emeklilik programı kurulmuş durumdadır. 
İngiltere’de ilk özel emeklilik fonu, esnaf ve zanaatkârlar için 1375 yılında 
Londra’da oluşturulan “Of St. James at Garlekhithe of London” olarak 
bilinmektedir. ABD’de ilk özel emeklilik sistemi 1875 yılında Amerikan 
Demiryolu Şirketi (The American Express Company) tarafından kurulmuştur. 
Özel emeklilik sistemi için asıl ivmenin başladığı dönem, büyük ekonomik 
sıkıntıların birikimleri erittiği, güvensizlik ve gelecek kaygısının arttığı 1929 
Büyük Bunalım sonrasıdır. Uygulamanın Avrupa’da yaygınlık kazanması ise 
1940’lı yıllarda olmuştur (Elbil, 2015: 46). 

Genel olarak Bireysel Emeklilik Sistemi konusunda ülkeler arasında uygulama 
farklılıkları görülür. Sistem, bazı ülkelerde sosyal güvenliği tamamlayıcı olurken 
bazı ülkelerde sosyal güvenliğin alternatifi olur. Bireysel Emeklilik Sistemi, 
Anglo-Sakson modeli bir sistem olup, ABD, İngiltere, Avustralya ve Hollanda 
gibi ülkelerde başarı ile uygulanmıştır. Daha sonra Şili, Peru ve Meksika gibi 
gelişmekte olan ülkeler de bu sistemi benimseyerek kendi yapılarına 
uydurmuşlar ve değişik modeller geliştirmişlerdir. Ülke uygulamalarının temel 
özelliği, sistemin uzun dönemli bir fonlama sistemi oluşudur. Burada amaç, 
sisteme katılan birey için emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma 
yönlendirilmesi ve emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak bireylerin refah 
düzeylerinin yükseltilmesidir. Özel emeklilik fonları, uygulandığı ülkelerde 
sosyal güvenlik sistemi sorunlarının çözümünde önemli rol oynar. Ayrıca, 
küçük çaplı tasarrufları, düzenli prim ödemeleri vasıtasıyla büyük fon 
havuzlarında biriktirip, uzun vadeli kaynak olarak ekonominin hizmetine sunar; 
ülke kalkınmasında ve sermaye piyasalarının gelişmesinde kurumsal yatırımcı 
olarak büyük yararlar sağlar (www.bireyselemekliliksistemi.info/). 

3. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ  

Ülkemizde uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi, zorunlu kamu sosyal güvenlik 
sistemini destekleyen ve emeklilik dönemindeki geçinme gereksinimi ile ilgili 
gelirin belli bir yaşam standardını sağlamaya yetmeyebileceği riskini güvence 
altına alan, katkı payı esaslı, özel sosyal güvenlik sistemidir. Dayanağı 7 Ekim 
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2001 tarihinde yürürlüğe giren 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunudur. Sosyal güvenlik sisteminin üçüncü ayak diye 
adlandırılan bir ünitesi geç de olsa hayatımıza giren Bireysel Emeklilik Sistemi 
ile ilgili üretim 27 Ekim 2003 tarihinden beri bireysel emeklilik şirketleri 
tarafından yapılmaktadır. Sistemim temelinde, zorunlu kamu sosyal güvenlik 
sistemi içinde yeterince iyi yönetilemeyen yaşlılık riskinin sorumluluğunu 
bireyin, kendi sistemi ile kısmen yüklenmesi ve yaşlılık dönemindeki yaşam 
standartlarının daha iyi olmasını sağlaması vardır (Ünüvar, 2006: 25).     

Türkiye’de uygulanan bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi, ikinci 
emeklilik geliri ile bireylerin emeklilikte refah seviyelerinin artmasına, alt yapı 
yatırımları ve uzun vadeli yatırımlara kaynak yaratılarak sistemin yeni iş ve 
istihdam olanakları yaratmasına, sosyal güvenliğin kapsamının artmasına ve 
kamunun sosyal güvenlikten kaynaklanan yükünün azaltılmasına, mali 
sektörde uzun vadeli fonların artmasına böylece mali sektörün daha sağlıklı 
işlemesine, enflasyonla mücadele ve istikrarlı büyümeye olumlu katkı 
sağlamasına, kurumsal yatırım stratejileri ile piyasalardaki dalgalanmaları ve 
spekülasyonların azalmasına, sermaye piyasasının derinleşmesine olanak 
sağlayacak bir özel emeklilik sistemidir (www.egm.org.tr/). 

Türkiye’de uygulanan bireysel emeklilik sisteminin iki ayağından söz edilebilir. 
Birinci ayağı olan mikro amacı, bireysel olarak kişilerin geleceğinde daha iyi bir 
yaşam kalitesi sunar. İkinci ayağı olan makro amacı ise, böyle bir sistemle elde 
edilen tasarruflar ile ülke ekonomisine canlılık kazandırılır. Özellikle bu 
kapsamda elde edilen tasarruflar verimli yatırımlara kanalize edildiğinde piyasa 
açısından bir rahatlama meydana gelir.Bireysel emeklilik sistemine medeni 
hakları kullanma ehliyetine haiz istekli her kişi katılabilir. Sisteme katılım için bir 
emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak yeterlidir. Süreçte ilk önce 
kişi bir emeklilik şirketine kendi isteğiyle başvurabilir veya emeklilik firmalarının 
satış danışmanları tarafından kişiyle irtibat kurulup, sistemin özellikleri 
aktarıldıktan sonra başvurusu alınabilir. Katılımcı, bireysel emeklilik aracısı ve 
emeklilik şirketi arasında imzalanan emeklilik sözleşmesi, teklif formunun 
imzalandığı tarihi takip eden 30. günde yürürlüğe girer. Emeklilik şirketi 
tarafından tahsil edilen katkı payları, varsa kesintiler yapıldıktan sonra emeklilik 
yatırım fonlarında değerlendirilir. Katılımcı, birikiminin hangi fon veya fonlarda 
değerlendirileceğine risk ve beklenti tercihine göre kendisi karar verir. 
Katılımcının her ay düzenli olarak yatırdığı katkı payları her emeklilik firmasının 
en az 3 tane kurmakla zorunlu olduğu emeklilik yatırım fonlarında uzman 
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portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Ancak sistemde katılımcılara herhangi 
bir getiri garantisi verilmemektedir (Can, 2010: 140).Türkiye’de uygulanan 
bireysel emeklilik sisteminin amaçları 4632 sayılı Kanunun genel gerekçesinde 
şu şekilde özetlenmektedir (Yazıcı, 2015: 78): 

 Uzun vadeli altyapı yatırımları için gerekli fonları sağlamak ve 
dolayısıyla istihdamı artırmak, 

 Kamunun uzun vadeli borçlanma olanağını artırmak, 

 Piyasalardaki kısa vadeli spekülatif baskıları azaltmak, 

 Ulusal tasarruf eğilimini artırmak, Emekliliğe yönelik tasarrufların malî 
sisteme akması ile kayıtlılığı teşvik etmek, 

 Sermaye piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunmak, 

 Bireylere güvenli, avantajlı, yatırımlarını kontrol edebilecekleri ve 
hesaplarına kolaylıkla ulaşabilecekleri ürünler sunacak yapı 
oluşturmak. 

Kanun gerekçesinde açıklanan amaçlar doğrultusunda sisteme bakıldığında 
bireysel emeklilik sisteminin gerek mikro gerekse de makro amaçlarının olduğu 
bariz bir şekilde görülebilecektir. 

4. FAİZSİZ BANKACILIKTA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 

Bireysel emeklilik sisteminin çıkış noktasına bakıldığında, insanların ilerleyen 
yaşlarında rahat bir yaşam sürmesi düşüncesi yatmaktadır. Zira verimlilik 
çağında insanın elde etmiş olduğu gelir, yaşlılık döneminde kesintiye 
uğrayacağından hayat standardı korunamamaktadır. Bunun için insan 
alternatif çözüm arayışları içinde bireysel emekliliğe bir eğilim göstermiştir. 
Ancak 2010 yılına kadar bireysel emeklilik sistemi sadece geleneksel banka ve 
sigortalarla yapıldığından dolayı faize karşı duyarlı kesim bireysel emeklilikten 
faydalanamamıştır. Çünkü dünya üzerindeki insanların beşte biri Müslüman 
nüfusu oluşturmaktadır. İslam da ise faiz yasak olduğu için bu konuda hassa 
davranan kitle faizli bankalardan uzak durmak zorunda kalmıştır. Böyle bir 
durum fonları atıl bıraktığı için ülke ekonomisini, sistemden faydalanamadıkları 
için ise faize duyarlı kitleleri olumsuz etkilemiştir. Ancak 2010 yılından sonra 
faizsiz bankacılık faaliyeti yürüten katılım bankalarının çalışmaları bu 
olumsuzlukları bertaraf etmiştir. 

Bireysel emeklilik sistemi bireylerin inançları, hassasiyetleri ne olursa olsun 
herkese hitap etmektedir. Ancak faiz hassasiyeti olan bireyler, kazançlarında 
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faiz geliri de bulunduğundan dolayı bireysel emeklilik sisteminden faydalanmak 
istememektedirler. Banka mevduat hesapları, tahvil, repo vb. piyasa 
araçlarında değerlendirilen birikimler, faize karşı duyarlılığı bulunan bireyler 
için bireysel emekliliğe karşı olumsuz bir izlenim oluşmasına neden olmuştur. 
Bu nedenle de bu bireyler bireysel emeklilik sistemine dâhil olmamışlardır. 
Ayrıca, Hazine, faizsiz kazanç sağlayacak bir yatırım aracı sunamamış 
olduğundan dolayı katılım bankaları, müşterilerine bireysel emeklilik ürününü 
sunamamıştır. 2009 yılında, Hazine Müsteşarlığı’nın piyasaya sürdüğü gelire 
endeksli senetler (G.E.S.) ile finans piyasasında faizsiz kazanç sağlayan yatırım 
araçları da ortaya çıkmıştır. Katılım bankaları da, faizsiz bankacılık 
prensiplerinden yola çıkarak, faize karşı duyarlılığı bulunan müşteriler için 
bireysel emeklilik sistemine girişi sağlayan ürün geliştirmiştir. Buna göre, katılım 
bankalarının anlaştığı özel emeklilik şirketleri, katılım bankalarından gelen 
katılımcıların birikimlerini ayrı bir havuzda tutacak ve faizsiz yatırım araçlarında 
değerlendirecektir. Faizsiz bireysel emeklilik sistemi fonlarının diğer fonlardan 
ayırt edilebileceği en önemli nokta fonun üzerindeki isimdedir. Eğer fonun 
isminin başında ‘alternatif’ veya ‘katılım’ yazıyorsa bu fon İslami finans 
prensiplerine göre, faiz geliri sağlamayacak, kar geliri sağlayacak yatırım 
araçlarında değerlendirilmektedir. Bu fonlar ise sadece katılım bankalarınca 
yönlendirilmiş katılımcılar için kurulmuş fonlardır (Elbil, 2015: 106-107). 

Bireysel emeklilik sisteminin katılım bankalarında işlerlik kazanabilmesi için 
katılımcılardan toplanan fonların faizsiz yöntemlerle değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Katılımcıların katkı paylarının değerlendirilmesi için yatırım 
fonları kurulmuştur. Yatırım fonlarının portföyünde uzun vadede sabit getirisini 
olması için yönetmelikte en az % 30 devlet tahvili ve hazine bonosunun 
bulunması şartı mevcuttur. 12.01.2008 tarihinde resmi gazete ile bireysel 
emeklilik sistemi içinde en az %30 oranında devlet tahvili hazine bonosu 
bulunma şartı kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren katılım bankalarınca müşteri 
kitlelerine uygun olan fonları içeren bireysel emeklilik ürünlerini müşterilerine 
sunma çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda faizsiz yatırım 
araçlarından oluşturulan fonlar kurulmuştur. Katılım bankaları bu fonlardan 
oluşturulan bireysel emeklilik sözleşmeleri satışına aracılık etmektedir. Katılım 
bankaları bireysel emeklilik sistemi satışına aracılık ederken müşterilerine 
sisteme ödeyecekleri primlerin faizsiz yöntemlerle değerlendirildiğini ve 
ödenecek olan primlerin vergi avantajı doğurduğunu ileterek katılımcı sayısını 
arttırmaya çalışmaktadırlar(Kaya, 2013: 52). Katılım bankalarının bireysel 
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emeklilik sistemi faaliyetlerine başlamış olması bu bankaların genişlemesine 
sebep olmuştur. Nitekim bireysel emeklilik sisteminin faizsiz bankacılık 
sisteminde yer bulması, dini duyarlılık nedeni ile ulaşılamayan kitleye 
ulaşılmayı sağlamıştır. Bu da mevcut durumda var olan tasarrufların piyasa 
sürülmesi demektir. Piyasaya sürülen atıl fonlar ise hem katılım bankacılığı hem 
de ülke ekonomisi için bir canlılık arz etmektedir.    

Katılım bankacılık sisteminde bireysel emeklilik için ödenecek katkı paylarının 
miktarı, katkı paylarının ödeneceği aracı kuruluş ve tasarrufların yatırılacağı 
emeklilik yatırım fonları katılımcının tercihine bağlıdır. Sisteme giriş zorunlu 
olmadığı gibi sistemden de çıkış da katılımcının tercihi ile olabilmektedir. Özü 
itibariyle şahısların ilgili mevzuat çerçevesinde kurulup faaliyet gösteren bireysel 
emeklilik şirketleri aracılığıyla uzun vadeli bir şekilde emeklilik amacıyla tasarruf 
yapmasını sağlayan bu sistemde İslam hukuku açısından önemli olan konu, 
emeklilik yatırım fonlarının içeriğidir. Faiz hassasiyeti taşıyan bireyler için 
katılma hesaplarına, altına, katılım bankacılığı ilkelerine uygun hisse senetlerine 
ve uygunluk onayı alınmış kamu ve özel sektöre, sukuklara (kira sertifikalarına) 
dayalı emeklilik yatırım fonları oluşturulmuştur. Bunların dışında sarf akdi 
kurallara uyularak dövize, gayrimenkule ve emtiaya yatırım yapılması da faiz 
içermemektedir (www.katilimemeklilik.com.tr). 

Katılım bankaları faizsiz bireysel emeklilik hizmeti vermek için değişik emeklilik 
şirketleriyle anlaşma yoluna gitmişlerdir. Katılım bankaları bireysel emeklilik 
sisteminde toplayacakları fonların değerlendirilmesi açısından önemli olan ve 
faize duyarlı kesime hitap eden Gelire Endeksli Emeklilik Fonu piyasaya 
sürülmüştür. Kamu tarafından GES ihracının başlaması katılım bankalarının 
faizsiz bireysel emeklilik sistemine girmelerinde önemli bir basamak olmuştur. 
Çünkü GES ihracıyla orta ve uzun vadede faizsiz getiri elde edilebilecek bir 
enstrüman ortaya çıkmıştır. Böylelikle katılım bankaları toplanan fonlarla GES’ 
lere yatırım yaparak orta ve uzun vadede faizsiz getiri elde etmeyi hedeflemiş 
ve BES’e işlerlik kazandırma fırsatı bulmuşlardır. GES ihracıyla birlikte bireysel 
emeklilik sistemi katılım bankalarında görülmeye başlamıştır (Kaya, 2013: 53). 
Özü itibariyle bireysel emeklilik sistemi geleneksel bankacılık sistemine benzer 
bir işleyiş ile işlemektedir. Ancak geleneksel bankacılık ile katılım bankacılığı 
arasında bulunan yöntem farklılığı, bireysel emeklilik sisteminin katılım 
bankacılığında uygulamasında farklılık oluşturur. Zira katılım bankacılığı 
sisteminde uygulanan yöntemler İslam Hukukuna uygun olmak zorundadır. Bu 
doğrultuda bireysel emeklilik sistem kapsamında toplanan fonlar aynı şekilde 
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İslam Hukuku sistemine uygun olmak zorundadır. Aynı şekilde bu fonların 
bankada olduğu sürece de faizsiz işleyişe uygun bir şekilde kullanmalıdır. 

SONUÇ  

İnsanların, geleceklerini güvence altına alma düşüncesinden ve gelecek 
risklerini minimize etme anlayışından vücut bulan sosyal sigorta sistemi bugün 
neredeyse dünyanın her yerinde uygulanmaktadır. Bireysel emeklilik sistemi ise 
sosyal sigorta sisteminde kendine yer edinmiş ve özellikle de son yıllarda hızlı 
bir şekilde gelişme kaydetmiştir. Bireysel emeklilik sistemi, sosyal sigortalar 
sistemi gibi zorunluluk prensibine dayalı olmadığı için tamamen bireylerin 
gönüllük esasına dayanan bir sistemdir. Ancak günümüzde bazı ülkeler gerek 
kişilerde tasarruf bilincini geliştirmek gerekse de ülke ekonomisine bir katkı 
olsun diye zorunlu olarak bireysel emekliliğe tabi tuttukları vatandaşları 
mevcuttur. Ülkemizde 2017 yılında uygulanan otomatik bireysel emeklilik 
sistemi bunun tipik bir örneğidir. 
Türkiye’de bireysel emeklilik sistemine baktığımızda dünyanın sair gelişmiş 
ülkelerine nazaran daha geç sisteme dâhil olduğu görülecektir. Türkiye’de 
bireysel emeklilik sistemi 2003 yılında fiilen hayata geçirilmiştir. Bunun birçok 
sebebi olsa da en önemli sebeplerin başında ekonomik sebepler gelir. Çünkü 
bireysel emeklilik sistemi tasarruf etmeyi gerektiren bir sistemdir, tasarruf ise 
ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra elinde kalan kısımdır. Dolayısıyla ekonomik 
şartları düşük olan fertlerin tasarruf yapması mümkün değildir. Günümüzde ise 
Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin gelişmişlik düzeyinin yakalamaya çalışması ve bu 
yönde mesafe kat etmesi fertlerin hayat standartlarını geliştirmiş ve dolayısıyla 
fertler tasarruf etme imkânı bulmuşlardır. Bu da Türkiye’de bireysel emeklilik 
sisteminin gelişmesinde katkıda bulunmuştur. Dünya genelinde insan nüfusuna 
bakıldığında ise neredeyse her inançtan kitleler bulunmaktadır. Bu kitleler 
içinde Müslüman nüfusu azımsanmayacak derecededir. Ancak küresel 
dünyada ekonomik çark sistemlerine bakıldığında yakın zamana kadar 
neredeyse tamamı faizli sistem ile faaliyette bulunmaktaydı. Bu da dünya 
nüfusunun beşte birini oluşturan İslam’a tabi insanların fonlarının atıl 
kalmasına sebep olmaktaydı. Bunun için 1969 yılında geliştirilen katılım 
bankacılığı sistemi ilk etapta faiz hassasiyeti olan insanlar için fonların 
değerlendirilmesi için bir alan oluştur. Ancak bireysel emeklilik sistemi yakın 
döneme kadar sadece faizli sistem ile uygulanabilir olduğu için yine bu kesim 
böyle bir sistemden faydalanamamıştır. Ancak 2010 yılında katılım 
bankalarının önünde bazı engeller kalkınca bu hizmeti vermeye de başladılar. 
Bireysel emeklilik sisteminin katılım bankacılığında uygulanmaya başlanması 
faiz hassasiyet olan insanların elinde bulunan fonların ekonomiye 
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kazandırılması açısından önem arz etmektedir. Böyle bir adım ile fert bazında 
bakıldığında geleceklerini inşa etme açısından, ülke bazında bakıldığında ise 
ekonominin canlanması açısından önem arz etmektedir. 
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YEŞİL EKONOMİ KAVRAMI ve YEŞİL EKONOMİYE DOĞRU 
DÖNÜŞÜM: TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUMUN ANALİZİ 

Ozan KAYMAK 
Öz 

Küresel boyutta, kaynakların her geçen gün azalması, çevresel kirlilik, küresel iklim 
değişikliği ve sosyal adaletsizliğin yaygınlaşması gibi durumlar, gelecek nesillerin 
ciddi sosyal ve çevresel risklere maruz kalacaklarını göstermektedir. Yeşil ekonomi 
kavramı, doğal kaynakları koruyacak ve geliştirecek ekonomik politika ve 
stratejilerin ışığında, gelecek nesillerin sosyal ve çevresel anlamda daha yaşanabilir 
bir çevreye sahip olmalarını hedeflemektedir. Bunu yaparken, kaynak verimliliğinin 
artırılması ve sürdürülebilirlik konularını esas almaktadır. Bu çalışmada, yeşil 
ekonomi ve yeşil ekonomiyle ilgili kavramların geniş bir şekilde tanımlanması, 
dünyadaki bazı ülke ve bölgelerde yeşil ekonomiye doğru ekonomik dönüşüm 
süreçleri ile ilgili bilgi verilmesi, Türkiye’nin yeşil ekonomi dönüşümünde hangi 
aşamada olduğu ve izlenmesi gereken stratejiler neler olduğunun tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. Yeşil ekonomi hakkında dünyada yapılan akademik çalışmalar 
geniş bir şekilde incelenmiş, özellikle enerji sektöründeki küresel kuruluşların bazı 
ülkeler üzerinde yaptıkları yenilenebilir enerji sağlama kabiliyetlerinin analiz 
sonuçlarına yer verilmiştir. Türkiye’nin sahip olduğu kaynaklar belirtilerek, yeşil 
ekonomiye doğru dönüşümünü başlatan güçlü ekonomiler ile ekonomik 
göstergeler esas alınarak kıyaslamalar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Yeşil ekonomi, Sürdürülebilirlik, Yenilenebilir Enerji. 

THE CONCEPT OF THE GREEN ECONOMY AND THE 
TRANSFORMATION TOWARD GREEN ECONOMY: THE 

ANALYZE OF THE TURKEY’S SITUATION 

Abstract 

On a global perspective, the situations such,  the resource reduction day by day, 
environmental pollution, global climate change and the growing up on social 
inequity, shows that the future generations will have critical social and 
environmental risks. The concept of the green economy aims that the future 
generations will have a more livable environment by defining economic politics 
and strategies which protect and improve the natural resources. It bases on the 
development source efficiency and sustainability. In this study I aim that, a wide 
definition of the green economy and the concepts which is related with green 
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economy, making information about some countries and regions economic 
transformation toward green economy, and the determination of the politics and 
strategies which is have to be followed by Turkey and the Turkey’s situation on the 
green economy transformation process. I analyze on a wide perspective the 
academic studies about the green economy in the world and the studies about 
producing renewable energy capabilities which is made by global energy 
institutions on the some countries. With determining Turkey’s sources, I compare 
the transformation process with the strong economies and Turkey by base on the 
economic indicators. 

Keywords:Green Economy, Sustainability, Renewable Energy. 

GİRİŞ 

Yeşil ekonomi, gelecek nesillerin önemli çevresel risklere ve ekolojik kıtlıklara 
maruz kalmasını önlemekle birlikte, insanlığın refah düzeyinin yükseltilmesine 
ve uzun vadede sosyal eşitsizliklerin azaltılmasına odaklanmaktadır.  Yeşil 
ekonomi, bu durumu gerçekleştirirken iki yol izlemektedir. İlk olarak, dünya 
genelinde pek rağbet görmeyen ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğine 
yönelik yatırımları artırarak doğal çevrenin şimdiki ve gelecek nesillere fayda 
sağlaması için kullanılmasıdır. İkinci olarak ise, doğal çevrenin ve doğal 
kaynakların, sürdürülebilir kullanımıyla ekonomik büyümenin sağlanması 
üzerine stratejilerin geliştirilmesidir.   Yeşil ekonomi, fakirliğin azaltılmasına 
yardımcı olacak uzun vadeli meslekler ve kazanımlar sağlamaktadır. Yeşil 
ekonomi, aynı zamanda, milli gelir gibi geleneksel ekonomik göstergelerin, 
ekonomik performansı gerçekten uzak şekilde gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
Bunu nedeni, geleneksel ekonomik göstergelerin, doğal sermayenin azalmasına 
neden olan üretim ve tüketim faaliyetlerinin boyutlarını yansıtmakta yetersiz 
kalmalarıdır (Birleşmiş Milletler Çevresel Programı, 2011). 

Yeşil ekonomi, düşük karbon salınımı, kaynak etkinliği ve sosyalliği 
kapsamaktadır. Bir yeşil ekonomide, gelirlerdeki ve istihdamdaki artış, karbon 
salınımını ve kirliliği azaltan, enerji verimliliğini artıran, biyolojik çeşitliliğinin ve 
ekosistem kaynaklarının kaybının önlenmesi faaliyetlerini bünyesinde 
barındırmaktadır. (Birleşmiş Milletler Çevresel Programı, 2011) 1992 yılında 
Rio de Janeiro’da düzenlenen, çevre ve gelişim konulu Birleşmiş Milletler 
konferansında, Brundtland raporunda yer alan sürdürülebilir gelişme kavramı, 
“gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerini engellemeden 
günümüz ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır (United 
Nations, 1987). 
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OECD’ye göre; “Yeşil Kalkınma, ekonomik büyüme ve gelişmeyle birlikte 
doğal varlıkların insanların refah düzeylerinin yükseltilmesi için çevresel 
faaliyetlerde kaynak olarak kullanılmasının sürdürülmesi olarak 
tanımlanmıştır(OECD, 2011, s 4). UNEP’e göre, bu ekonomi, insanlığın refahı 
ve sosyal eşitliğin iyileştirilmesiyle birlikte, çevresel risklerin ve sosyal 
olanaksızlıkların azaltılmasıdır. Daha basit şekliyle yeşil ekonomi, düşük karbon 
salınımı, kaynakların etkin kullanılması ve sosyalleşmeyi içermektedir (Birleşmiş 
Milletler Çevresel Programı, 2011). Dünya Bankası’na göre, Yeşil politikalar, 
girdi etkisi, (üretim faktörlerinin artırılması)  verimlilik etkisi, (üretim miktarının 
üretim sınırına daha yakın seviyeye getirilmesi) canlandırıcı etki, (kriz 
zamanlarında ekonominin canlandırılması) ve yenilik etkisi (teknolojinin 
yaratılması ve adaptasyonu süreçlerinin geliştirilmesi) olarak tanımlanmıştır 
(Dünya Bankası, 2012).  

Hükümetlerin yeşil ekonomiye geçiş sürecini mümkün hale getirmelerinde 
yardımcı olacak politika araçları ve kategorileri mevcuttur. Bu durum, 5 
anahtar alanda yapılan tartışmalardan meydana gelmektedir. Bu alanlar 
aşağıda sıralanmıştır. 

1. Kamu yatırımları ve kişisel yatırım kaldıracının kullanılması, kamusal 
altyapı projeleri, çevresel sübvansiyonlar ve kamusal sürdürülebilirliğin 
temin edilmesi. 

2. Vergiler ve ticari izinler gibi pazarlama araçlarının kullanılması ve 
önemli sektörlerin gelişmesine olanak tanıyacak pazarlama teşviklerinin 
sağlanması. 

3. Bu alanlara, doğal sermayenin tüketilmesini kısıtlamaya yönelik 
yenilikler kazandıracak sübvansiyon uygulamalarının yapılması. 

4. Ülke genelinde, ekonomik enerjiyi çevresel ve sosyal değerlerle 
bütünleştirecek yasal düzenlemeleri gerçekleştirecek kurumların 
oluşturulması ve desteklenmesi. 

5. Ekonomik faaliyetleri ve yeşil ekonomiye geçiş sürecinde uluslararası 
ticaret sistemini düzenleyecek küresel genel bir yapının oluşturulması 
(Birleşmiş Milletler Çevresel Programı, 2011). 

Uluslararası Enerji Ajansı, ekonomik kriz zamanlarında, yeşil büyümeyi 
hızlandıracak düşük karbon salınımlı teknolojilerin önemine vurgu 
yapmaktadır. Bu durumu “Temiz Enerjide Yeni Anlaşmalar” olarak 
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isimlendirmiştir. Bu tanımlama, UNEP tarafından yapılan, birçok alanda 
karbon bağımlılığını azaltacak ekonomik gelişmeyi hedefleyen “Yeni Küresel 
Yeşil Anlaşma” tanımlamaya oldukça benzemektedir (Uluslararası Enerji 
Ajansı, 2009). 

Yeşil ekonomi kavramı, Rio+20 konferansında ilk olarak kullanılmıştır. Bu 
popüler kavram, Dünya bankası, Birleşmiş Milletler Çevresel Programı gibi 
uluslararası organizasyonlar tarafından sürdürülebilirliğin bir parçası olarak ele 
alınmıştır. Ayrıca, yeşil ekonomi kavramı, finansal krizler ve iklim değişikliği 
süreçlerinin tanımlanmasında yaygın bir şekilde kullanılmıştır (Birleşmiş 
Milletler Çevresel Programı, 2011). Ancak, yeşil ekonomi ve iklim değişikliği 
arasındaki bağlantının henüz daha iyi bir şekilde araştırılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.  Ulusal bazda sadece birkaç ülke yeşil ekonomi stratejilerini, 
politikalarını ve programlarını geliştirmektedirler. Asya’da Güney Kore bu 
sürecin öncüleri arasındadır. Güney Kore 2009 yılında, 5 yıllık bir süre için her 
yıl gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %2’sini, yeşil kalkınma alanında 
yatırımları yapılmasına yönelik harcama yapacağını bildirmiştir. Çin, 2011 ile 
2015 yılları arasında 5 yıllık bir süre için, yenilenebilir enerji ve yenilenebilir 
enerji teknolojilerine büyük bütçeli yatırımlar yapacağını bildirmiştir. Avrupa 
Birliği, Avrupa 2020 ve Kaynak Etkinliği Yol Haritası gibi belgelerle, yeşil 
ekonomi kavramına yönelik geniş çaplı araştırmalar ve ölçümler yapmıştır 
(Loiseau, 2016). 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde yeşil ekonomi sürecinde kullanılan yeşil meslekler, çevresel 
ekonomi, ekolojik ekonomi, atık sistemleri, endüstriyel ekonomi, materyallerin 
yaşam döngüsü, fayda-maliyet analizleri, yeşil altyapı ve bioekonomi süreçleri 
hakkında yapılan akademik çalışmalar ve konu üzerinde çalışan uzman 
kuruluşların raporlarında yer alan tanımlamalar ve açıklamalara yer 
verilmektedir.  Bunların yanında, bir ekonominin yeşil ekonomiye geçiş 
sürecini değerlendiren metodolojik yaklaşımlar hakkında kapsamlı bilgi 
verilmektedir. 

1.1. Yeşil Ekonomi Sürecinde Kullanılan Kavramlar 

Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde, ülke ekonomileri, bölgesel ekonomiler ve 
küresel ekonomik birliktelikler üzerinde yapılan akademik çalışmalar ve konu 
hakkında uzman kurum ve kuruluşların hazırladıkları raporlar incelendiğinde, 
en fazla kullanılan kavramlar, çalışmanın bölümünde tanımlanmaktadır.  
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1.1.1. Yeşil Meslekler 

Yeşil bir işin tanımlaması kişiden kişiye değişiklik göstermektedir fakat bütün 
yeşil meslek tanımlamaları temiz enerji ve çevre ile bağlantılıdır. Bazı görüşlere 
göre yeşil meslekler, vahşi yaşamı ve ekosistemi korumayı, çevresel kirliliğin 
azaltılmasını veya enerji kullanımını ve karbon salınımının düşürülmesi ve aynı 
zamanda endüstri ve sektörlerde çevreyle dost mal ve hizmetlerin üretilmesi 
olarak tanımlanmaktadır (Birleşmiş Milletler Çevresel Programı, 2008). Ayrıca, 
yeşil meslekler, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının artırılması ve 
enerjinin korunmasıyla bağlantılıdır. Yeşil yakalı meslekler bazı açılardan yeşil 
mesleklere benzemekte ve çevresel kaliteyi geliştirmeyi amaçlayan firma ve 
organizasyonlar tarafından oluşturulmuştur (Pinderhughes, 2006).  

1.1.2. Çevresel Ekonomi 

Neo-klasik ekonomistlere göre,  çevresel sorunlar, doğal kaynakların yeteri 
kadar kullanılmaması ve doğal sermayenin yetersiz bir şekilde 
değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır (Loiseau, 2016).Bu bakış açısına 
yönelik esas varsayımlardan bir tanesi, kaynakların ekonomik büyüme ve 
sürdürülebilirlik açısından kullanılması eş zamanlı olacak şekilde 
gerçekleştirilebilir. Porter hipotezi olarak adlandırılan bu durum, hem çevre 
hem de ekonomi için bir “kazan kazan” durumu sağlayabileceğinden dolayı, 
özel bir ilgiyi hak etmektedir (Porter, 1995).Bu hipotezde çevresel 
düzenlemelerin, inovasyon yönelik girişimlerinin teşvik edilmesi, iş 
performanslarının artmasını sağlayacaktır ve böylece, sağlanan fayda sadece 
çevresel düzlemde kalmayacak aynı zamanda ekonomik bir boyut kazanacaktır 
(Ambec, 2011). 

1.1.3. Ekolojik Ekonomi 

Ekolojik ekonomilerde, ekonomik büyümenin fiziksel olarak sınırlayan doğanın 
bir alt sistemi olarak tanımlanmaktadır.Ekonomik sistemler, dünyanın bio-
fiziksel sınırlarından dolayı kısıtlanmıştır ve bu duruma gore, toplumların kendi 
ekonomik sistemlerini güvenli bir faaliyet alanı içinde gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir (Bina, 2011). Ekolojik ekonomi kavramı, 1980’lerin sonlarında 
daha önceden yapılan doğal ve sosyal bilim dallarındaki multidisipliner 
araştırmalarda yer almıştır. Bu ekolojik ekonomi öğretisi,  nedensellik 
ilişkilerine dayalı çevresel dinamik sürçlerin incelenmesiyle sosyo-ekolojik 
sistemler için bir model haline gelme eğilimindedir. Çevre ve ekonomi 
etkileşimlerinin bu bütünleştirilmiş ve bio-fiziksel bakış açısı, çevresel 
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problemlerin çözülmesi süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu 
çözüm yolları arasında, doğal çevreye daha az zarar veren sosyal ve ekonomik 
sistemlerin yaratılması için, yaşam biçimleri esaslı daha büyük bir özgüven 
anlayışına odaklanan, daha küçük ölçekli yerel yönetim birimlerinin 
oluşturulması gibi sosyal ve ekonomik yapısal değişikliklerin yapılmasına büyük 
önem verilmektedir (Williams, 2004). 

1.1.4. Atık Sistemi: Yeniden Kullanım, Koruma ve Geri Dönüşüm 

Atık sistemi yaklaşımı, atıkların muhafaza edilmesi ile birlikte, kaynakların 
etkinliğin geliştirilmesi konusunda yeşil ekonomi için oldukça önemlidir. Atık 
sisteminin aşamaları ilk olarak, muhafaza, daha sonra yeniden kullanım, 
koruma ve son olarak da yok etme süreçlerinden oluşur. Sistemin sonlarına 
doğru hareket ettikçe, yardımcı enerji ve kaynak miktarının, atık yönetimi ve 
enerji kaybının artmasına ihtiyaç duymaktadır. Atıkların muhafaza edilmesinin 
bu olumsuz etkisi üstesinden gelinebilecek bir konudur. Atıkların korunması, 
ürünlerin henüz tasarım aşamasında başlayan bir süreçtir (Bartl, A, 2014). 

1.1.5. Endüstriyel Ekoloji ve Dairesel Ekonomi  

Endüstriyel ekoloji, çevresel ve ekonomik sistemler içinde bütünleşmiş 
kavramlardır. Madde ve enerjinin kullanımı ideal bir duruma getirilmiş ve atık 
üretilmesi,  kapalı döngü özelliği taşıyan enerji ve materyal kullanımının 
doğrusal üretiminde uzaklaşarak minimize edilmiştir (Ehrenfeld, 1997). 
Endüstriyel ekolojinin temel bileşenleri, biyolojik benzerliklerin kullanımı, 
sistemsel bakış açısının geliştirilmesi, teknolojik değişimlerin rolü ve ileriye 
dönük bir bakış açısının somutlaştırılmasıdır (Ayres, 2002). Uygulamada 
endüstriyel ekoloji kullandığında, endüstriyel ortak yaşam, madde ve enerji 
akışının fiziksel değişimlerinde rastgele dağılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. Bu fiziksel değişimler, bir tesis içinde, firmada veya 
organizasyonda meydana gelebilir. Bir araya getirilmiş firmalar arasında 
tanımlanmış bir eko-endüstriyel park ve daha geniş bölgelere yayılan organize 
edilmiş firmalar arasında olabilir (Chertow, 2000).   

1.1.6. Yaşam Döngüsü ve Materyal Akışı Tabanlı Araç ve Yöntemler  

Yeşil bir ekonominin sürdürülebilirliğini değerlendiren endüstriyel ekoloji 
araçlarının materyal akışı ve yaşam döngüsü tabanlı birçok araç vardır. 
Materyal akışı analizi, materyallerin yok edilmesi, geri dönüşüm, tüketim, 
üretim, kimyasal dönüşüm ve ürünlerden bazı maddelerin çıkarılması gibi süreç 
zincirlerini içermektedir (Ayres, 2002). Materyal akışı analizi, bu süreçlerin girdi 
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ve çıktılarının miktarını belirler ve fiziksel birimlerin sayılması ile gerçekleştirilir. 
 Materyal akışı analizi, firmalar, sektörler veya belli bölgelerdeki maddeler, 
materyaller veya ürünlerin aşamalarında uygulanabilir. Materyal akışı analizi, 
yaşam döngüsü analizinin keşif aşamasını ifade etmektedir. Bu aşama, bir 
malın veya hizmetin başlangıcından sonuna kadar çevreye karşı olan etkilerinin 
değerlendirilmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Finnveden, 2009). 

1.1.7. Fayda Maliyet Analizi  

Fayda Maliyet Analizi, (FMA) bir yatırımın veya bir projenin refah seviyesine 
olan etkilerinin değerlendirilmesinde, alınacak kararlara yardımcı olan 
destekleyici bir analizdir ve üretim ve tüketim fazlalıklarının ölçümlerine 
dayanmaktadır. Karşılaştırmalı bir FMA, farklı yeşil stratejilerin sosyal, çevresel 
ve ekonomik boyutlarının karşılaştırılmasında kullanılır. FMA’de tüm 
projelendirilmiş avantajlar (fayda) ve dezavantajlar (maliyet) kendi ölçülerinde 
sağladıkları maddi kazanç üzerinden tanımlanmaktadır. Gelecekteki maliyet ve 
fayda akımları, sahip oldukları mevcut değerleri ile bütünleştirilecektir 
(Birleşmiş Milletler Çevre Programı, 2011). 

1.1.8. Yeşil Altyapı ve Doğa Tabanlı Çözümler  

Çevresel politikalarda en son olarak ortaya çıkan yen kavramlardan biri, doğa 
tabanlı çözümler kavramıdır. Doğa tabanlı çözümlerin uygulanması, yeşil 
ekonominin gelişimini hızlandıran sürdürülebilir kaynak yönetim sistemlerine 
katkı yapan, tasarlanmış çok fonksiyonlu bir bakış açısını gerektirmektedir. 
Doğa tabanlı çözümler,  sellerin kontrol altına alınması, karbon salınımı, 
hammaddeler, insan sağlığı ve eğer ekosistemleri sorunsuz işliyorsa biyolojik 
çeşitliliği eş zamanlı olacak şekilde sağlanması prensibine dayanmaktadır 
(Maza, 2011).Yeşil Altyapı, doğa tabanlı çözümlerin örneklerinden biridir. 
Avrupa Birliği’nde Yeşil Altyapı, insanlığın ihtiyaçlarının tatmin edilmesinde 
insan yapımı altyapının maliyet etkili seçeneği gibi görünen doğal veya yarı 
doğal alanlarda stratejik olarak planlanan bir sistem ağıdır (Avrupa Komisyonu, 
2013).Yeşil Altyapı kavramı, hem kalite hem de miktar açısından, kentsel veya 
yarı kentsel alanların geliştirilmesini sağlar ve habitatlar arasındaki bağlantının 
işleyişinde, çok fonksiyonluluğun önemine vurgu yapmaktadır (Tzoulas, 2007).  
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1.1.9. Bioekonomi  
Bioekonomi 2009 yılında OECD tarafından, biyolojik ürünler ve süreçlerin 
kullanılmasının geliştirilmesine yönelik ekonomik faaliyetleri içermesidir diye 
tanımlanmıştır (OECD, 2009). Bioekonomik teori,  “güneşten sağlanan bedava 
enerjinin üç düşük entropi kaynağı ve dünyanın saklı iç kısımlarından elde 
edilen düzenli materyal yapıları”’nın insanlığın hayatta kalması için gerekli 
olduğunu, neo-klasik teoriyi radikal bir şekilde eleştirerek önermektedir 
(Bonaiuti, M, 2011: 33). Bioekonomi, mal ve hizmetlerin üretimi için canlı ve 
cansız materyallerin değiştirilmesiyle elde edilen parçalar, ürünler ve 
modellerin, canlı organizmalarda uygulanan bilim ve teknolojilerde 
biotekniklerin geliştirilmesine dayanmaktadır. Avrupa Komisyonu 2012 yılında 
bioekonomiyi, kara ve denilerden elde edilen biyolojik kaynakları kullanan katı 
ve biyolojik atıkları endüstride kullanılmak üzere enerji kaynağı olarak kullanan 
ve aynı zamanda yeşil endüstrilerde biyolojik tabanlı ürün işleme süreçlerini 
kullanan bir ekonomi olarak tanımlamıştır (Avrupa Komisyonu 2012). 

2.  YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞ SÜRECİNİ DEĞERLENDİREN 
METODOLOJİK YAKLAŞIMLAR 

Bu bölümde, yeşil ekonomiye geçiş sürecini başlatan ekonomilerin, yeşil 
ekonomi sürecini, toplam ekonomik faaliyetlerine hangi oranlarda 
entegrasyonunu sağladıklarını ölçen ve bu ekonomik birimlerin diğer birimler 
ile karşılaştırılmasına olanak veren gösterge ve rasyoların hesaplanmasını 
sağlayan yaklaşımlar hakkında bilgi verilmektedir. 

2.1. Gösterge Tabanlı Yaklaşımlar 

Mevcut enerjinin boyutu, enerji kullanımı, enerji yoğunluğu,  enerji tasarrufu, 
karbon yoğunluğu, kurlu kapasite miktarı, enerjiye erişim kabiliyeti ve 
teknolojik patentler gibi göstergeler kullanılarak değerlendirilir. Gösterge tabanlı 
bu yaklaşımlar, yeşil ekonominin gelişmesi ve uygulanmasında önemli 
göstergeleri kullanan ve yayınlayan, uluslararası etkinliği yüksek 
organizasyonlar tarafından belirlenmektedir (Vorsatz, 2016). 

2.2. Girdi-Çıktı Modelleri 

Bu yöntem genellikle, enerji üretimi ve tüketimi arasındaki ilişki ve farklılığı göz 
önünde bulundurarak uygulanmaktadır. Markandya ve diğerleri, Avrupa Birliği 
ülkelerinde düşük karbonlu teknolojilerinin kullanılması sürecinde, Girdi-Çıktı 
modelini kullanarak sonraki dönemlerde enerji arzını tahmin etmeye 
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çalışmışlardır (Markadanya, 2016). Yushckenko ve Patel, faydalı enerji 
kullanımı ve etkinliğinin İsviçre’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasına ve toplam 
istihdama olan etkisini tahmin etmek için yine Girdi-Çıktı Modelini 
kullanmışlardır. Her iki çalışma, Girdi-Çıktı modellerinin genel olarak sahip 
olduğu zayıflıklara ve belli sınırlamaları barındırmaktadırlar.  Bu durum, fiyat 
ve miktarlar arasındaki ilişkinin göz ardı edilmesi, sektörel detayların hatalı 
olabilmesinden kaynaklanmaktadır (Yushchenko, 2016). 

2.3. Ekonomik Göstergeler 

Bu yaklaşım, ekonomik durağan verilerin, teori ve hipotezlerin kullanılmasıyla 
gerçekleştirilen bir uygulamadır. Göstergeler arasındaki ilişkiler, sınırlandırılmış 
gözlemlerle yapılan çalışmaları ele almaktadır.  Lindman ve Söderholm, AR-
GE desteklerinin etkilerini ve Avrupa Birliği’ndeki rüzgar enerjisi sektörü 
yeniliklerinin etkilerini incelemek için bu yöntemi kullanmışlardır. Yaptıkları 
analiz, 1977 ile 2009 yılları arasındaki zaman dilimindeki politika ve patent 
uygulamalarının karşılıklı ilişkilerine odaklanmıştır (Lindman A, 2016). 
Mundaca ve Markadanya, ekonomik yaklaşımlarla deneysel ayrışma 
analizlerini birleştirerek, düşük karbon teknolojilerine yönelik tasarlanan 
bölgesel politika ve uygulamaları bir araya getiren deneyimleri incelemişlerdir 
(Mudanca L, 2016). 

2.4. Karbon Miktarının Hesaplanması ve Senaryo Geliştirilmesi 

Üretilen karbon yığını senaryoları 2014 yılında, elektrik üretiminden 
kaynaklanan karbon yığını için ayrılan sermaye miktarının hesaplanmasına 
yönelik geliştirilmiştir.  Mundaca ve Markadanya, 1972 ile 2010 yılları arasında 
biriken karbon miktarının, 2050 yılına kadar, belirlenen hedefler doğrultusunda 
azaltılması için yapılması gereken uygulamaları ve bu uygulamaların genel 
büyüme oranı ve diğer sosyo-ekonomik senaryolarla olan ilişkilerini, iklim 
değişikliği üzerine çalışan topluluklarla birlikte ele almışlardır (Mudanca, 2016). 

3. TÜRKİYE’NİN ENERJİ TÜKETİMİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KULLANIMINDA MEVCUT DURUMU 

Türkiye oldukça genç ve gün geçtikçe kentleşen bir nüfusa sahiptir. Yarattığı 
sermaye başına tükettiği enerji miktarı, Uluslararası Enerji Ajansı’na üye olan 
diğer ülkelerin ortalamalarının altında seyretmektedir. Ancak 1973 yılından 
2015 yılına gelene kadar, Türkiye’nin toplam enerji arzı 24,4 Mtoe (Megaton 
Eşdeğeri Petrol)‘den 129 Mtoe değerine yükselmiştir. Türkiye’nin elektrik 
tüketimindeki artış hızı, sanayileşme konusunda patlama yaşayan diğer büyük 
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ekonomiler ile neredeyse aynı oranlardadır. Son 12 yıl içinde bile Türkiye’nin 
elektrik tüketimi 2 katına çıkmıştır. Türkiye, dünyanın en büyük petrol ve doğal 
gaz rezervlerine coğrafi olarak yakın bir konuma sahip olması nedeniyle, Orta 
Doğu, Avrupa, Rusya Federasyonu, Orta Asya ve diğer pazarlar arasında 
gerçekleştirilen enerji ticaretinde çok önemli bir merkez haline gelmiştir. 
 Türkiye, kendi ekonomik gelişimi ve Avrupa Birliği’nin enerji ihtiyacının ve 
güvenliğinin karşılanması bakımından oldukça faydalı faaliyetler yürütmektedir. 
Ayrıca Türkiye, sahip olduğu coğrafik konum ve iklim koşulları bakımından, 
özellikle hidroelektrik, rüzgar, güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi 
yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji üretilmesi için oldukça büyük bir 
potansiyele sahiptir (Uluslararası Enerji Ajansı, 2016). Türkiye Ekonomisi, 
2002 ile 2014 yılları arası için, her yıl ortalama reel olarak %4,7 büyüyen bir 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’a sahiptir. Türkiye’nin GSYİH’sı, 2003 
yılında 305 Milyar Dolarken, 2014 yılında 800 Milyar doların üzerine çıkmıştır. 
Son on yıl içinde, Türkiye’nin kişi başına düşen GSYİH’sı, 2004 yılında 10.165 
Dolar iken, 2014 yılı sonu itibariyle neredeyse iki katına çıkmış ve 19.917 
Dolar seviyesine yükselmiştir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 
Türkiye’nin yüksek değerli ve teknolojili ürünlerin ihracatını yapamasa da, çok 
hızlı bir şekilde büyüyen özel sektöre, sanayiye, inşaat, bankacılık, taşımacılık 
ve iletişim sektörlerine sahip olduğunu belirtmektedir (Uluslararası Enerji 
Ajansı, 2016). 
Tablo 1. Türkiye’nin Enerji Kaynaklarına Göre Elektrik Enerjisi Üretimi ve Payları 

Yıllar Toplam 
Üretim 
GWH 

Toplam 
Tüketim 

GWH 

Üretim-
Tüketim 

Farkı 

Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Oranı 

% 

Cari Açık 
Milyar $ 

Cari 
Açık/GSYİH 

% 
2005 161 956 130 262 31 693 0,3 14,825 3,51 
2006 176 300 143 070 33 229 0,3 24,083 4,66 
2007 191 558 155 135 36 422 0,4 31,635 5,61 
2008 198 418 161 947 36 470 0,6 39,691 5,44 
2009 194 813 156 894 37 918 1,2 29,061 4,05 
2010 211 208 172 050 39 157 1,9 18,802 2,76 
2011 229 395 186 099 43 295 2,6 56,797 7,1 
2012 239 497 194 923 44 573 3,1 69,425 8,33 
2013 240 154 198 045 42 108 4,2 48,019 5,3 
2014 251 963 207 375 44 587 4,9 58,354 6,23 
2015 261 783 217 312 44 470 6,5 43,174 4,62 

Kaynak: TÜİK 

Türkiye 2005 yılından 2015 yılına geldiğinde toplam elektrik tüketimi 130.262 
GWH’den (Gigawatt Saat) 217.312 GWH’ye yükselmiş ve %66,83’lük bir artış 
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göstermiştir. Bu artışın nedeni, Türkiye’nin bu yıllar arasında gittikçe büyüyen 
sanayi sektörüne sahip olması ve ülke nüfusunun artmasıdır. Toplam elektrik 
enerjisi tüketimindeki söz konusu %66,83’lük artışın yanında, 2005 yılında 
toplam tüketilen enerji içindeki, üretilen yenilenebilir enerjinin oranı %0,3 iken 
bu oran 2015 yılı itibariyle %6,5’e yükselmiş yani yaklaşık 20 katına çıkmıştır. 
Sadece 10 yıl içinde yenilenebilir enerjinin kullanımındaki bu yükseliş, 
Uluslararası Enerji Ajansı’na üye ülkelerin sahip oldukları yenilenebilir enerji 
kullanımının toplam enerji içindeki oranlarının artış ortalamasının oldukça 
üzerindedir. Bu durum, Türkiye’nin 2004 yılı itibariyle yenilenebilir ve 
sürdürülebilir enerji yatırımlarına önem vermeye başlaması ve hayata 
geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Aynı dönem içinde, Türkiye’nin cari açığı 
2005 yılı için 14,825 Milyar dolarken, 2015 yılında cari açık 43,174 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiş, yani %190 oranında artış göstermiştir.  Bu durum, 
söz konusu dönemde tüm sektörlerdeki büyümenin oldukça hızlı olması ve bu 
sektörlerin ihtiyaç duydukları enerji miktarının önemli derecede artmasından 
kaynaklanmaktadır. Ancak yine aynı dönem içinde, Türkiye’nin cari açığının 
GSYİH’sına oranı 2005 yılı için %3,51 iken 2015 yılı itibariyle %4,62 olarak 
gerçekleşmiş ve %32 oranında artış göstermiştir. Cari açığın %190 
yükselmesine karşın, cari açığın GSYİH’a oranının sadece %32 oranında 
artması, 2005 ile 2015 yılları arasında Türkiye’nin reel olarak GSYİH’sını 
önemli derecede artırmasından kaynaklanmaktadır. 
Tablo 2. Sektörlere Göre Nihai Enerji Tüketimi TEP (Bin Ton Petrol Eşdeğeri) 

Yıllar Sanayi Ulaştırma Konut ve Hizmetler Tarım 
2000 24501 12008 20058 3073 
2001 21324 12000 18122 2964 
2002 24782 11405 18463 3030 
2003 27777 12395 19634 3086 
2004 28789 13775 20952 3314 
2005 28084 13849 22923 3359 
2006 30996 14994 23677 3610 
2007 32466 17284 24623 3945 
2008 26906 15996 28323 5174 
2009 25966 15916 29466 5073 
2010 30703 15165 28944 5095 
2011 30830 15950 29974 5755 
2012 30382 20767 31517 1952 
TOPLAM 333124 170737 316676 49430 

Kaynak: TÜİK. 
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Şekil 1. Sektörlere Göre Nihai Enerji Tüketimi Payları 

 
Kaynak: TÜİK. 

Yukarıdaki tabloda Türkiye’nin 2000 ile 2012 yılları arasında sektörler itibariyle 
tüketilen enerji miktarları veriliştir. Toplam enerji tüketiminin %38’ini 
gerçekleştiren sanayi sektörü, en fazla enerji tüketen sektör olarak ön plana 
çıkmaktadır. 2000 yılında 24.501 TEP enerji tüketirken bu miktar 2012 yılında 
30.382 TEP’e yükselmiş yani %24 oranında artış göstermiştir. En fazla enerji 
tüketiminin olduğu konut ve hizmetler sektörü toplam enerji tüketiminin 
%36’sını gerçekleştirmektedir. Konut ve hizmetlerin enerji tüketim miktarı 2000 
yılında 20,0508 TEP iken bu miktar 2012 yılında 31.51 TEP’e yükselmiş ve 
%57 oranında artmıştır. Ulaştırma sektörü, Türkiye’deki enerji tüketiminde en 
fazla enerji tüketen 3. Sektördür ve 2000 yılında 12.008 TEP enerji tüketirken 
bu miktar 2012 yılı itibariyle 20.767 TEP’e yükselmiş %72 oranında artmıştır. 
Tarım sektörü 2000 yılı için 3073 TEP enerji tüketirken bu miktar 2012 yılı için 
1952 TEP’e düşmüş ve %36 oranında bir azalış sergilemiştir. Tüm sektörlerin 
yıllar itibariyle tükettikleri toplam enerji miktarının artmasına karşın, tarım 
sektörünün tükettiği enerji miktarının azalması dikkat çekici bir gelişme olarak 
değerlendirilebilir. 

4. BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR 
KAYNAKLARIN KULLANIMI 

4.1. İngiltere  

Birleşik Krallıktaki öncelikli yenilenebilir enerji arzının, toplam enerji arzı 
içindeki oranı son yıllarda önemli derecede yükselmiştir. 2003 yılında % 1,5 
iken bu oran 2010 yılında % 3,7’e yükselmiştir. Ancak Birleşik Krallığın sahip 
olduğu bu oranlar, uluslararası enerji Ajans’ına üye ülkeler arasında düşük 
sayılabilecek oranlardır. Birleşik Krallıkta ’ki en geniş yenilenebilir enerji 
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kaynakları bio-yakıtlar ve geri dönüştürülen katı atıklardır. Bu kaynaklar 2010 
yılında toplam enerji arzının % 2,9’unu oluşturmaktadırlar. Bio-yakıtlar ve 
çöpler, %34 katı atık, %30 bio-gas, %19 sıvı bio-yakıtlar ve %17 çürüyebilen 
çöplerden sağlanmaktadır. Birleşik Krallıkta ‘ki ikinci en önemli yenilenebilir 
enerji kaynağı rüzgar enerjisidir. Rüzgardan elde edilen enerji, toplam enerji 
arzının %0,4’ünü oluşturmaktadır. 2020 yılına kadar rüzgârdan elde edilen 
enerjinin 4 katına çıkarılması planlanmaktadır. Hidroelektrik ile üretilen enerji 
ise toplam enerji arzının %0,2’sini sağlamaktadır. 2010 yılı itibariyle güneş 
enerjisinden, toplam enerji arzının  %0,04’ü sağlanmaktadır. Birleşik Krallık 
hükümeti 2020 yılına kadar toplam enerji arzının %16,6’lık oranını 
yenilenebilir enerjiden sağlanacağını ileri sürmektedir (Uluslararası Enerji 
Ajansı, 2012). 

4.2. Danimarka 

Son 10 yıl içinde Danimarka yenilenebilir enerji kaynakları çok önemli 
derecede geliştirmiştir. 2000 yılında itibaren yıllık ortalama %6,6’lık bir artış 
oranını yakalamış ve 2009 yılı itibariyle toplam enerji arzının %19,4’lik kısmını 
yenilenebilir enerjiden sağlamaya başlamıştır. 2010 yılı itibariyle, katı atıklar ve 
çöpler, toplam enerji arzının %17,1’lik kısmını sağlamaktadır. Rüzgârdan 
sağlanan enerji toplam enerji arzının %3,4’lük kısmını oluşturmaktadır. Toplam 
enerji arzının %12’lik kısmını oluşturan Bio-kütle kaynakları, odun ve saman 
gibi bitkisel ürünlerden sağlanmaktadır. Danimarka, Uluslararası Enerji 
Ajansı’na üye ülkeler arasında, atıklardan en fazla enerji üretebilen ülkedir. 
Atıkların %91’i, ısıdan enerji üreten tesislerde kullanılmaktadır. 2009 yılı 
itibariyle, katı bio-kütle atıklarının neredeyse yarısı, yerleşim yerlerinde ısınma 
ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullanılmaktadır. Danimarka hükümeti, 
2030 yılına kadar yenilenebilir enerji üretiminin benzer büyüme oranlarına 
sahip olacağını ileri sürmektedir. 2020 yılına kadar, toplam enerji arzının 
%30’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağı tahmin edilmektedir 
(Uluslararası Enerji Ajansı, 2011). 

4.3. Amerika Birleşik Devletleri 

2013 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nin toplam enerji arzının 
%6,4’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. 
Yenilenebilir enerji kaynakları içinde, bio-yakıtlar ve atıklar, toplam enerji 
arzının %4,2’lik kısmını sağlayarak en çok kullanılan yenilenebilir kaynaklardır. 
Doğal su kaynaklarından sağlanan enerji %1,1, rüzgardan sağlanan enerji 
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%0,7, jeo-termal kaynaklardan sağlanan enerji %0,4 ve güneş enerjisinden 
sağlanan enerji toplam enerji arzının %0,1’ini oluşturmaktadır. Yenilenebilir 
enerjinin toplam enerji arzı içindeki oranı 2003 yılında %4,6 iken, bu oran 
2013 yılı itibariyle %6,4’e yükselmiştir. Özellikle rüzgar enerjisine yönelik 
yatırımlar 2000’li yılların başından itibaren 4 katına çıkarılmış böylece önemli 
derecede artış göstermiştir. Güneş enerjisinden sağlanan enerji miktarı 2003 
yılından 2013 yılına kadar iki katına yükselmiştir. Bu durum karşısında 
biyolojik yakıt ve atıklardan elde edilen enerji miktarı aynı süre zarfında sadece 
%30,6’luk bir büyüme oranını yakalamıştır. Doğal su kaynaklarından elde 
edilen enerji miktarı %2,6 azaltılmış ve böylece su baskını ve seller büyük 
oranda azalmıştır.  Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, gelecek 20 yuıl 
içinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının fosil yakıt kullanımına 
göre çok daha büyük çapta artış göstereceğini belirtmektedir. 2040 yılına kadar 
toplam enerji arzının %12,1’lik kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağlanacağı ifade edilmektedir (Uluslararası Enerji Ajansı, 2014). 

4.4. Almanya  

2011 yılı itibariyle Almanya’nın toplam enerji arzının %11,3’ü yenilenebilir 
enerji kaynaklardan sağlanmaktadır. Bio-yakıtlar ve atıklar, toplam enerji 
arzının %8,5’lik kısmını oluşturmakta ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında 
en çok kullanılan kaynaklar arasında ilk sırada gelmektedir. Bio-yakıt ve atıkları 
sırayla rüzgar, güneş, doğal su kaynakları ve jeotermal enerji kaynakları takip 
etmektedir. Almanya’da, yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımlar, 
kömür, doğal gaz ve nükleer enerji yatırımlarına göre oldukça fazladır. 2000 
yılından bu yana, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji miktarı %200 
oranında artış göstermiştir. Aynı zamanda Almanya’nın toplam enerji arzı ayı 
süre zarfı içinde %7,4’lük bir oranda azalmıştır. Diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarının aksine, doğal su kaynaklarından sağlanan enerji miktarı 2000 
yılından itibaren %20,5 azaltılmıştır. Almanya hükümeti, 2030 yılına kadar 
toplam enerji arzının azaltılmasını hedeflemektedir. Böylece yenilenebilir 
enerjinin toplam enerji arzı içindeki oranı kesin bir şekilde artış gösterecektir. 
2030 yılına kadar, bio-yakıtlar ve atıklardan elde edilecek enerji miktarının 
toplam enerji arzının %21,6’lık kısmını sağlayarak, yenilenebilir enerji miktarı 
içinde en büyük orana sahip olacağı ifade edilmektedir. Diğer yenilenebilir 
enerji kaynaklarının toplam enerji arzının %11,6’lık kısmını oluşturacağı ileri 
sürülmüştür. Rüzgar ve güneşten sağlanan enerjinin gelecek 20 yıl içinde hidro-
elektrik ve jeotermal kaynaklardan sağlanan enerjiden çok daha hızlı bir şekilde 
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artış gösterecektir. Almanya, Uluslararası Enerji Ajansı’na üye ülkeler arasında 
en çok yenilenebilir enerji sağlayan 12. ülkedir (Uluslararası Enerji Ajansı, 
2013). 

4.5. Türkiye 

Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle, toplam enerji arzının %12,1’lik kısmı 
yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmektedir. Yenilenebilir 
kaynakların %2,5’i bio-yakıt ve atıklardan, %4,4’ü hidroelektrikten, %3,7’si 
jeotermal kaynaklardan, %0,7’si güneşten ve %0,8’i rüzgar enerjisinden temin 
edilmektedir. Türkiye’de yenilenebilir enerji, toplam enerji arzı içinde 2015 
yılında tekrar 2005 yılındaki oranlara düşmüştür. Bu azalışın nedeni, bio-yakıt 
ve atıkların kullanılmasının yerine, doğal gaz ve kömürün kullanımındaki 
önemli derecede bir artışın olmasından kaynaklanmaktadır. 2011 yılı itibariyle 
ise güneş enerjisine yönelik yatırımlar artmaya başlamıştır. 2012 yılından 
sonra, rüzgardan sağlanan enerji miktarı %97,2, jeotermal kaynaklardan 
sağlanan enerji kaynakları ise %112,7 artış göstermiştir.   Türkiye, Uluslararası 
Enerji Ajansı’na üye ülkeler arasında, toplam enerji arzı içinde en çok 
yenilenebilir enerji oranına sahip 14. ülkedir. Jeotermal kaynaklardan elde 
edilen enerjinin toplam enerji arzı içindeki oran bakımından, Yeni Zelanda’dan 
sonra 2. Sırada yer almaktadır (Uluslararası Enerji Ajansı, 2016). 
Tablo 3. Seçilmiş Ülkelerdeki Yenilenebilir Enerjinin Toplam Enerji Arzına Oranı 

Ülkeler Yenilenebilir Kaynakların Toplam Enerji Arzına Oranı % 
 ABD 6,4 
 Birleşik Krallık 3,7 
 Almanya 11,3 
 Danimarka 19,4 
 Türkiye 12,1 
Seçilmiş bazı ülkeler ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde 
edilen enerji miktarının her ülkenin toplam enerji arzına oranları Tablo 3’de yer 
almaktadır. Bu ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettikleri enerji 
miktarının toplam enerji arzına oranlarının aritmetik ortalaması 10,58 iken, 
Türkiye’nin sahip olduğu 12,1’lik oran ortalamanın üzerinde yer almıştır. Bu 
durum Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda dünya genelindeki gelişim 
sürecine adapte olma konusundan oldukça başarılı olduğu gerçeğini ortaya 
koymaktadır. Türkiye’nin coğrafik konumu, iklim ve yer şekilleri bakımından 
özellikle hidroelektrik ve güneş enerjisi bakımından diğer Avrupa ülkelerine 
göre büyük avantajlara sahip olması, yenilenebilir enerji yatırımlarının 
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artmasıyla birlikte bu alanda dünyada önde gelen ülkeler sıralamasında ilk 
sıralara yerleşme şansı oldukça fazladır. 

SONUÇ 
Kaynakların her geçen gün azalması, kıt kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçları 
karşılamayı amaçlayan ekonomik sistemleri yeni arayışlar üzerinde 
değerlendirmeler yapmaya zorlamaktadır. Günümüzde küresel ısınma, karbon 
salınımı, doğal kaynak kirliliği gibi konular dünya genelinde önemli derecede 
gündem oluşturmaya başlamışlardır. Ayrıca, petrol, doğalgaz ve kömür gibi 
fosil yakıtların yakın gelecek içinde tükenecekleri tüm dünya tarafından 
farkındalığı olan bir konudur. Ayrıca yapılan literatür taramalarında özellikle 
gelişmiş ülkelerde, tüketici grupları, insana ve doğaya duyarlı ürünler üreten ya 
da faaliyetlerini çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştiren şirketlerin 
ürünlerini daha fazla tercih etmeye başlamışlardır. Yakın gelecek içinde bu 
tutum ve farkındalık, küresel olarak bireysel ve kurumsal tüm tüketici 
gruplarında var olmaya başlayacaktır. Hem hükümetler hem de özel şirketler 
bu geçiş sürecine adapte olma eğilimi içine girmeye başlamışlardır. 

Türkiye’de bu durum özellikle de 2004 yılından itibaren yapılan yenilenebilir 
enerji yatırımlarının artmasıyla birlikte gündem oluşturmaya başlamış ve 
günümüzde özellikle güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları giderek hız kazanmaya 
başlamıştır. Türkiye, sahip olduğu ekonomik büyüklüğe nazaran enerji 
ihtiyacına cevap verebilecek fosil yakıt kaynaklarına sahip değildir. Yıllardan bu 
yana enerji ithalat rakamlarının ulaştığı büyük meblağlar cari açığa neden 
olmaktadır. Türkiye günden güne yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracak 
şekilde artırarak, enerji ithalatı rakamlarını azaltabilir ve böylece hem cari 
açığın artmasına engel olurken ülkemizin doğal dengesini korumuş olacaktır. 
Bu perspektifte, Türkiye fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltarak uluslararası 
çevrede itibari bakımdan beğenilen ayrıca diğer ülkeler için de model 
olabilecek bir pozisyona sahip olma şansına sahiptir. Bütün bunların yanında, 
Türkiye’deki kamu ve özel sermayeli şirketler, tüm faaliyetlerinde doğaya ve 
çevreye duyarlı olma ve iyileştirme konusunda şimdiden önemli adımlar 
atarlarsa, birkaç yıl içinde, ulusal ve küresel tüm müşteri gruplarının taktirini 
kazanacak ve bir sonraki aşamada hem reel hem de finansal sektörlerde 
müşterilerin ve yatırımcıların sadakatini elde etmiş olacaklardır. Türkiye sahip 
olduğu doğal kaynaklar, bulunduğu coğrafi konum ve mevcut beşeri 
potansiyeli ile yeşil ekonomiye geçiş ve adaptasyon sürecini en başarılı şekilde 
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gerçekleştirebilecek potansiyele sahip ülkelerden biridir. Bütün bunların 
yanında Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda AR-GE faaliyetlerini 
hızlandırması, ilerdeki aşamada dünyaya bu alanda teknoloji ihraç etmesine 
imkan tanıyacaktır. Finansal açıdan ise, sürdürülebilirlik ve çevresel kaygılar 
merkezinde belirlenecek şirket politikaları ile Türkiye’deki şirketler finansal 
performanslarını geliştirebileceklerdir. 
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TURİZM/ TOURISM 
KRUVAZİYER TURİST MOTİVASYONLARI: TÜRKİYE’Yİ 

ZİYARET EDEN KRUVAZİYER TURİSTLERE YÖNELİK BİR 
DEĞERLENDİRME 

Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ  
Öz 

Alternatif bir turizm türü olarak değerlendirilenkruvaziyer turizm sürekli gelişen bir 
endüstri olarak günümüzdeki yerini almıştır.Kruvaziyer turizmde en büyük yolcu 
hareketliliği Karayipler’den sonra Akdeniz bölgesinde gerçekleşmektedir. Akdeniz 
çanağında yer alan ve çok sayıda doğal limana sahip bir ülke olarak; Türkiye’de 
kruvaziyer turizmin geliştirilmesi ve Türkiye’nin kruvaziyer turizm pazarından elde 
edeceği payın artırılması için,kruvaziyer turizm pazarındaki turistprofilinin 
tanımlanması gerekmektedir. Kruvaziyer turizm pazarının analizinin yapılması için 
öncelikle ziyaretçilerin hangi itici güçle (motivle)kruvaziyer tur satın aldığının 
belirlenmesi önem taşır. Bu amaçla mevcut çalışmada, Türkiye’yi ziyaret eden 
kruvaziyer turistlere yönelik anket tekniği uygulanmış olup,  kruvaziyer turist 
motivasyonları açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre motivasyon 
faktörleri, kruvaziyer turistlerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, yıllık gelir, meslek 
durumu ve milliyetleri açısından farklılaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kruvaziyer Turizm, Seyahat Motivasyonları, 
Demografik Değişkenler. 

CRUISE TOURIST MOTIVATIONS: AN EVALUATION ON 
CRUISE TOURISTS VISITING TURKEY 

Abstract 

Cruise tourism which is considered as an alternative type of tourism is a 
developing industry steadily. The two biggest market of cruise tourism respectively 
Caribbeans and Mediterrannean in terms of passenger mobility. The tourist profiles 
in current situation of cruise market should be defined in a clear way in order to 
increase and develop the share of Turkey as a country located in Mediterranean 
region and having many natural harbours. Therefore, analyzing cruise tourism 
market is of crucial importance and together with necessity to explain the 
motivation of travelers in selecting and purchasing a cruise trip. In this context, this 
study will try to identify the motivations of cruise tourist. Moreover, this study aim 
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to determine whether motivational factors of cruise tourist differ in terms of 
demographic variables such as age, education level, income and marital status. By 
using quantitative methods, surveys applied to cruise visitors to Turkey.  

Keywords: Tourism, CruiseTourism, Travel Motivations, Demographic Variables.  

GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşı sonrası kitlesel turizmin etkili olmaya başlaması ile, 
insanları seyahat etmeye yönelten dürtüler ve seyahat motivasyonları çok 
disiplinli bir konu olarak incelenmeye başlanmıştır (Chen vd., 2011: 120). 
Motivasyon kavram olarak kişiyi bir fiili işlemeye yönelten kuvvetli bir ihtiyaç 
olarak tanımlanmaktadır ve Sigmund Freud, Abraham Maslow ve Frederick 
Herzberg’in teorilerinde tüketici analizlerinde ve pazarlama stratejilerinde 
kullanılan bir uygulama haline gelmiştir (Kotler, 2003: 195). 

Turist motivasyonları turist davranışlarını açıklamada kritik sayılabilecek 
değişkenlerden bir tanesidir (Fodness, 1994: 555, Pearce and Caltabiano, 
1983: 16). Temel motivasyon teorisi, insanda ortaya çıkan ve karşılanmadığı 
zaman organizmada huzursuzluk ve dengesizlik yaratan (Crompton, 1979) 
istek, ihtiyaç ve hedeflerin içsel psikolojik faktörlerden meydana gelen dinamik 
bir süreç olduğunu kabul etmektedir (Fodness, 1994).  

Motivasyon yalnızca turistin tatil satın alma nedeni ya da tatile çıkma niyeti 
olarak görülebilecek kadar basite indirgenebilecek bir kavram değildir. Neden 
ya da niyet kavramı içsel bir mantık sürecine işaret ederken motivasyon 
kavram olarak her zaman rasyonel olma boyutunu içermeyebilir. Çünkü, 
motivasyon turistin kişiliğinden ve beğenilerinden etkilenen bir kavramdır 
(Dann, 1981: 204-205). Bu bağlamda, turist motivasyonu, “bir ya da bir grup 
aktörü seyahat etmeye yönelten ve bu kararın daha sonra başkaları tarafından 
geçerli bir açıklama olarak yorumlanabileceği anlamlı bir zihinsel önerme” 
olarak tanımlanabilir  (Dann, 1981: 205).  

Dann’e (1981) benzer bir şekilde, Plog (2001) turist motivasyonlarını psikolojik 
ve içsel bir dürtü/uyarıcı olarak görmekte iken, Iso-Ahola (1982), 
motivasyonun yalnızca psikolojik bir kavram olamayacağını belirterek, 
kavramın kişiler arası etkileşimlerle şekillenen sosyo-psikolojik yönüne vurgu 
yapmaktadır. 

Motivasyon çalışmaları turist tipolojilerini belirlemek, turizm pazarını alt 
gruplara ayırmak, seyahat modellemesini sistematik bir şekilde analiz etmek 
amacıyla gerçekleştirilmektedir (Crompton, 1979: 421). Bunlara ek olarak, 
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motivasyon araştırmaları turistik ürün geliştirme, hizmet kalitesi 
değerlendirmeleri, imaj geliştirme, promosyon faaliyetleri, konumlandırma gibi 
çalışmalarda faydalı olabilecek araştırmalardır (Fodness, 1994: 556).  

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Turist motivasyonu ile ilgili geliştirilen birçok model bulunmaktadır (Plog, 
2001; Iso Ahola, 1982; Pearce, 1996). Turist motivasyonu ile ilgili tartışma ve 
araştırmaların birçoğu ise “itme” ve “çekme” faktörleri etrafında yoğunlaşmıştır 
(Crompton, 1979; Dann, 1977; Williams and Zelinsky, 1970; Baloglu ve Uysal, 
1996). Bir turist için itme faktörleri sosyo-psikolojik motivasyonlardır. Çekme 
faktörleri ise destinasyonun seyahat eden kişide yarattığı etki sonucu turistin 
seyahate karar vermesi ile oluşmaktadır. Bu nedenle itme motivleri yani sosyo-
psikolojik faktörler tatile gitme isteğini açıklamada kullanılırken, çekme 
motivleri destinasyon seçimini açıklamada kullanılan motivlerdir (Crompton, 
1979: 410).  Bu bağlamda Dann (1977) bir cazibe merkezinin çeşitli çekicilik 
unsurları ile potansiyel turisti uyarırken, turistin böyle bir cazibe merkezini 
öncelikle ziyaret etme ihtiyacı hissetmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle 
mantıksal olarak itme motivleri çekme motivlerinin öncüsüdür denilebilir 
(Dann, 1977). Bununla birlikte Crompton’a göre (1979: 412), itme motivleri 
turisti tatil satın almaya teşvik edebileceği gibi, turistin belirli bir destinasyona 
yönelmesinde de doğrudan etkili olabilmektedir.    

Dann’e göre (1977), insanı seyahate iten sosyo-psikolojik faktörlerin temelinde 
insanın sevgiye ve sosyal etkileşime olan ihtiyacı ile benlik zenginleştirme 
kavramları yatmaktadır. Seyahat, insanın günlük hayatta içinde bulunduğu 
izolasyondan kurtularak sosyal etkileşime geçebilmesi, kendini gerçekleştirme 
ve benliğini zenginleştirmesi için olanak sağlar. 

Pearce (1996: 13), Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Modeli’nden esinlenerek 
geliştirdiği Seyahat Kariyeri Merdiveni Modeli’nde, beş farklı motivasyondan 
bahsetmektedir. Bunlar; biyolojik ihtiyaçlar (dinlenme ve rahatlama gibi), 
güvenlik ve emniyet ihtiyaçları (uyarılma seviyesi), ilişki geliştirme ve dışa 
açılma ihtiyacı, öz saygı ve kendini geliştirme ihtiyaçları ve kendini 
gerçekleştirme ihtiyaçlarıdır.   

Crompton (1979: 416-419), turist motivasyonlarını belirlemek amacıyla 
yapılandırılmamış görüşme tekniği kullanarak yaptığı çalışmada, destinasyonun 
çekici özellikleri ile ilgili olmayan sosyo-psikolojik motivasyonları; gündelik 
çevreden uzaklaşma, kendini tanıma ve keşfetme, rahatlama, prestij elde etme, 
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dinlenme, akrabalık ilişkilerini geliştirme ve sosyal etkileşim olarak belirlemiştir. 
Çalışmada, öğrenme ve yenilik arama motivasyonları ise destinasyon 
çekicilikleri ile ilgili olan motivasyonlar olarak kabul edilmiştir.  

Baloglu ve Uysal (1996: 33), Alman turistlerin motivasyonlarını belirlemek için 
yaptıkları çalışmalarında itme motivasyonlarını kaçış, dinlenme ve rahatlama, 
sağlık, macera, prestij ve sosyal etkileşim olarak değerlendirirken; çekme 
motivasyonlarının tarihi kaynaklar, rekreasyon, doğal kaynaklar gibi 
destinasyonların pazarlanması için kullanılan ve daha maddesel unsurlardan 
oluştuğunu vurgulamışlardır.  

Yuan ve McDonald ise (1990: 43), çalışmalarında itme faktörlerini kaçış, 
yenilik, prestij, akrabalık ilişkilerini geliştirme, rahatlama olarak; çekme 
faktörlerini ise, kültür ve tarih, avlanma, olanaklar, çevre, bütçe, seyahat 
kolaylığı ve doğa olarak belirlemişlerdir.   

Motivasyon faktörleri itme ve çekme faktörleri olarak sınıflandırılsa bile, bu 
faktörler çok boyutlu (Crompton, 1979:421; Baloglu ve Uysal, 1996: 33) ve 
bileşim halinde olup, turist davranışını tek başına belirleyen faktörler olarak 
kabul edilemeyecektir. Bu nedenle motivasyon faktörleri homojen olmayıp, 
geçişken bir özellik göstermektedir (Crompton, 1979: 421).  

Kruvaziyer turistlerin motivasyonları ile ilgili olarak literatürde birçok çalışma 
bulunmakla birlikte (Qu ve Ping, 1999; Teye ve Leclerc, 2003; Ninemeier ve 
Perdue, 2008; Andriotis ve Agiomirgianakis, 2010; Jones, 2011; Hung ve 
Petrick, 2011) bu çalışmaların geçmişi çok eskilere dayanmamaktadır. 
Kruvaziyer turist motivasyonları ile ilgili yapılan çalışmalar, motivasyon 
faktörlerinin turistlerin kruvaziyer tur satın alma tercihlerini etkilediğini ortaya 
koymuştur (Jones, 2011: 30).  

Qu ve Ping (1999), Hong Kong’da turistlerin motivasyon faktörleri ile 
memnuniyet düzeylerini belirlemek için yaptıkları çalışmalarında; rutin 
hayattan kaçış unsurunu en önemli motivasyon faktörü olarak bulgulamış; 
sosyalleşme, çevre ve manzaradan yararlanma, kültür öğrenme isteği, sosyal 
statü, iş, sağlık, kendini keşfetme faktörleri temel motivasyon faktörleri olarak 
ortaya çıkmıştır.  

De La Vina ve Ford ise (2001), Güney Teksas’ta yaptıkları araştırmada, 
turistlerin kruvaziyer turizmi seçme eğiliminin medeni durum, maliyetler, gelir, 
önceki deneyim, kruvaziyer tur süresi, ve yeni destinasyonları ziyaret olduğunu 
belirlemiştir. Petrick vd. (2007), kruvaziyer turistlerin kruvaziyer tur satın 
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almalarında en önemli unsurun alışkanlıklar ve sosyal etkiler olduğunu 
belirtmiştir.  

Turistlerin milliyetlerine göre motivasyonlarını araştıran Teye ve Leclerc 
(2003),  Kafkas bölgesinde yaşayan halkların kruvaziyer tur satın alırken sosyal 
ve kültürel faktörler ile akraba ziyaretleri ile motive olduklarını, etnik azınlıkların 
ise kültürel keşif ve eğlence unsurları ile motive olduklarını öne sürmüşlerdir. 

Ninemeier ve Perdue ise (2008), kruvaziyer turistlerin temel motivasyonlarını 
rahatlama, eğitim ve seyahat, sosyal statü elde etmek, güvenlik ve gelenekler 
şeklinde sıralamıştır. Ayrıca pahalılık, sosyal dışlama, kruvaziyer turizmin orta 
yaş aktivitesi olarak algılanması, deniz fobisi ve bunun vereceği rahatsızlık 
nedeniyle bu turizm türünün bazı turistler tarafından tercih edilmediğini öne 
sürmüştür (Ninemeier ve Perdue, 2008: 422).  

Andriotis ve Agiomirgianakis (2010), Heraklion limanında kruvaziyer turistlerin 
motivasyon, tatmin ve geri dönüş niyetlerini ölçmek için yaptıkları 
çalışmalarında, en önemli motivasyon faktörleri olarak “uzaklaşma” ve 
“keşfetme” motivasyonlarını kruvaziyer turistlerin en önemli motivasyonları 
olarak belirlemişlerdir.  

Jones (2011: 32), kruvaziyer turist motivasyonlarını belirlemek için Kuzey 
Amerikalı kruvaziyer turistlere uyguladığı çalışmasında; motivasyon faktörlerini 
dört boyut altında toplamıştır. Bunlar uyarma-kaçınma (kaçış, günlük hayattan 
uzaklaşma, rutin sosyal ilişkilerden uzaklaşma, kalabalıktan uzaklaşma ve 
sakinlik arama, dinlenme ve gevşeme); zihinsel (zihinsel faaliyetler yürütme, 
öğrenme, keşfetme, düşünme, hayal kurma); yetkinlik (başarma, deneyim 
kazanma, meydan okuma ve rekabet); sosyal (arkadaş edinme, kişilerarası 
iletişim, başkalarının saygısını kazanma) boyutlarıdır.  

Hung ve Petrick (2011), kruvaziyer turistlerin temel motivasyon kaynaklarının 
rahatlama ve kaçış, kendini keşfetme ve değerlendirme, sosyalleşme ve prestij 
elde etme, yenilik ve heyecan, öğrenme ve keşfetme olduğunu belirtmiştir. 

Fan vd. (2015), kruvaziyer turistlerin motivasyonlarını demografik değişkenlere 
göre karşılaştırdıkları çalışmalarında, kruvaziyer turist motivasyonlarını 
rahatlama ve aile, keşfetme, eğlenme, sosyalleşme ve iyileşme, itibar kazanma 
boyutları ile incelemişlerdir.  

Öztürk ve Tanrısevdi (2017), veri madenciliği tekniği ile Kuşadası’na gelen 
kruvaziyer turistlere yönelik yaptıkları çalışmalarında kruvaziyer turistlerin 
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motivasyonları ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişkinin 
bulunmadığını tespit etmişlerdir. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’yi ziyaret eden kruvaziyer turist 
motivasyonlarının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemektir. Literatürdeki araştırmalardan (Qu ve Ping, 1999; Teye ve 
Leclerc, 2003; Ninemeier ve Perdue, 2008; Andriotis ve Agiomirgianakis, 
2010; Jones, 2011; Hung ve Petrick, 2011) derlenen itici ve çekici motivasyon 
faktörleri bir araya getirilerek ve ayrıca kruvaziyer turizme özgü bir motivasyon 
faktörü olduğu düşünülen “denize olan tutku”, “gemi rotasındaki yerleri görme 
isteği” bu faktörlere eklenmiştir. Motivasyon faktörleri dinlenme, arkadaş 
edinme, yeni yerler keşfetme, öğrenme ve sosyalleşme, eğlenme, 
monotonluktan kaçış, kültürel ve tarihi yerleri ziyaret, denize olan tutku, farklı 
kültürler keşfetme, doğa ve manzaradan yararlanma, iklim ve sıcaklık, zihinsel 
rahatlama, yerel mutfakları tatma, prestij ve sosyal statü kazanma, kısa 
zamanda çok yer görme isteği, heyecanlı faaliyetlere katılma, fiziksel olarak 
rahatlama gemi rotasındaki yerleri görme isteği, stresten kaçış ve diğer faktörler 
olmak üzere kategorilendirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yönteminden 
faydalanılarak, verilerin elde edilmesinde anket tekniği kullanılmıştır. Ankete 
katılan kruvaziyer turistlerin demografik verilerine ilişkin bilgiler yaş, cinsiyet, 
eğitim, medeni durum, çocuk sayısı, meslek, gelir ve milliyet bağlamında ele 
alınmıştır. Kruvaziyer turistlerin motivasyonlarına ilişkin kategorik olarak dizayn 
edilen soruda çoklu yanıt verilebilmesi sağlanmıştır. Turistlerin demografik 
durumunun genel bir profilini çıkarabilmek için yüzde ve frekans, motivasyon 
öğelerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test 
edebilmek için ise çapraz tablo veki-kare (chi-square) analizinden 
yararlanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik geliştirilen hipotezler şu 
şekildedir: 

H01:Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri yaştan bağımsızdır.  
H02:Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri cinsiyetlerinden 

bağımsızdır. 
H03:Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri eğitim durumlarından 

bağımsızdır. 
H04:Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri medeni durumlarından 

bağımsızdır. 
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H05:Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri sahip oldukları çocuk 
sayısından bağımsızdır.  

H06: Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri mesleklerinden 
bağımsızdır. 

H07: Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri yıllık gelirlerinden 
bağımsızdır. 

H08: Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri milliyetlerinden 
bağımsızdır. 
Araştırmanın kapsamı, Alanya, Kuşadası ve İzmir limanlarına gemi ile gelen 
kruvaziyer turistlerle sınırlandırılmıştır. Anketler 02.10.2014 - 03.10.2015 
tarihleri arasında Alanya, Kuşadası ve İzmir kruvaziyer yolcu terminallerinde 
ilgili kamu kurumlarından izin alarak yüz yüze görüşmeler yoluyla 
gerçekleştirilmiştir. Toplam 443 adet anketin veri sağlamak için uygun olduğu 
tespit edilmiştir.   

3. VERİLERİN ANALİZİ ve BULGULAR 

Tablo 1’de kruvaziyer turistlerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler frekans 
ve yüzde dağılım şeklinde gösterilmektedir. Tablo 1’de kruvaziyer turistlerin 
demografik verileri incelendiğinde turistlerin cinsiyet dağılımına göre % 
44,9’unu (n=199) kadın, %55,1’ini (n=244) erkeklerin oluşturduğu 
görülmektedir. Medeni durum dağılımlarına göre katılımcıların % 26,2’sini 
(n=116) bekar, % 71,8’ini (n=318) evli, % 2,0’ını (n=9) diğer grup 
oluşturmaktadır. Yaş gruplarına göre kruvaziyer turistlerin  % 41,3’ünü 
(n=183) 40-59 yaş aralığındaki; %29,3’ünü (n=130) 60 ve üzeri yaş 
aralığındaki; %15,8’ini (n=70) 31-39 yaş aralığındaki ve %13,5’ini (n=60) 25-
30 yaş aralığındaki grup oluşturmaktadır. Meslek dağılımına bakıldığında 
kruvaziyer turistlerin en yoğun bulunduğu meslek grubu % 24,9 (n=109) ile 
emekli grup oluşturmaktadır. Bu grubu sırasıyla %21,7 (n=96) ile uzmanlar, 
%12,6 (n=56) ile yöneticiler, % 8,6 (n=38) ile işverenler, %8,4 (n=37) ile 
teknik elemanlar, % 7,2 (n=32) ile öğrenciler, % 6,1 ile (n=27) satış-
pazarlama departmanında çalışanlar, %4,1 (n=18) ile diğer grubunda yer 
alanlar, %3,6 ile (n=16) ev hanımları ve %3,2 ile (n=14) büro hizmetlerinde 
çalışanlar takip etmektedir.    
Tablo 1. Kruvaziyer Turistlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Cinsiyet f %  Medeni Durum f % 
Kadın 199 44,9  Bekâr 116 26,2 
Erkek 244 55,1  Evli 318 71,8 
    Diğer 9 2,0 
Toplam 443 100,0  Toplam 443 100,0 
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Yaş Grubu f %  Yıllık Gelir f % 
25-30 yaş 60 13,5  10.000 $ ve altı 18 4,1 
31-39 yaş 70 15,8  10.001-20.000 $ 35 7,9 
40-59 yaş 183 41,3  20.001-30.000$ 94 21,2 
60 yaş ve üzeri 130 29,3  30.001 $ ve üzeri 296 66,8 
Toplam 443 100,0  Toplam 443 100,0 
Meslek f %  Milliyet f % 
Ev hanımı 16 3,6  Avrupalı 305 68,8 
Uzman  96 21,7  Amerikalı 61 13,8 
Yönetici  56 12,6  Avustralyalı 31 7,0 
Öğrenci 32 7,2  Asya ve diğer 46 10,4 
Satış-Pazarlama 27 6,1     
Büro Hizmetleri 14 3,2     
Teknik Eleman 37 8,4     
Emekli 109 24,6     
İşveren 38 8,6     
Diğer 
Toplam 

18 
443 

4,1 
100,0 

  
Toplam 

 
443 

 
100,0 

Çocuk Sayısı f %  Eğitim Durumu f % 
Yok 131 29,6  Lise ve altı 65 14,7 
1 çocuk 106 23,9  Mesleki/Teknik okul 56 12,6 
2 çocuk 142 32,1  Üniversite 280 63,2 
3 çocuk 49 11,1  Lisansüstü 42 9,5 
4 ve üzeri 
Toplam 

15 
443 

3,4 
100,0 

  
Toplam 

 
443 

 
100,0 

Tablo 2’de, kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri frekans ve yüzde 
dağılım olarak gösterilmektedir. Tablo 2’ye göre; çalışmaya katılan kruvaziyer 
turistlerin %11,9’u (n=196) “yeni yerler keşfetme” motivasyonu ile kruvaziyer 
tur satın almıştır. “Dinlenme” faktörü ile motive olan kruvaziyer turist oranı ise 
%11,7’dir (n=192). Yeni yerler keşfetme ve dinlenme unsuru bu çalışma 
açısından kruvaziyer turistlerin en çok motive olduğu faktörlerdir. Bunların 
dışında katılımcıların, %7,8’i (n=129) eğlenme, %6,9’u (n=114) kültürel ve 
tarihi yerleri ziyaret; %6,7’si (n=110) zihinsel olarak rahatlama, %6,2’si 
(n=102) farklı kültürler keşfetme, %5,9’u (n=97) iklim ve sıcaklık, %5,2’si 
(n=86)fiziksel olarak rahatlama, %4,9’u (n=81) gemi rotasındaki yerleri görme 
isteği, %4,9’u (n=80) monotonluktan kaçış, % 4,8’i (n=79) kısa zamanda çok 
yer görme isteği, %3,5’i (n=58) öğrenme ve sosyalleşme, %3,4’ü (n=56) 
heyecanlı faaliyetlere katılma, % 3,3’ü (n=54) stresten kaçış, %2,7’si (n=45) 
denize olan tutku ile yerel mutfakları keşfetme, %2,6’sı (n=43) arkadaş edinme 
ile motive olmaktadır. Çalışma açısından kruvaziyer turistlerin en az motive 
oldukları öğe ise %2,4 (n=40) ile prestij ve sosyal statü elde etme ile doğa ve 
manzaradan yararlanma olarak bulgulanmıştır. Katılımcıların % 0,5’i (n=8) ise 
diğer motivasyon faktörleri cevabını vermiştir.  
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Tablo 2.Kruvaziyer Turistlerin Motivasyonlarına İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Motivasyon  f % Tekrarlanan Cevap % 
192 11,7% 43,3% 
43 2,6% 9,7% 

196 11,9% 44,2% 
58 3,5% 13,1% 

129 7,8% 29,1% 
80 4,9% 18,1% 

114 6,9% 25,7% 
45 2,7% 10,2% 

102 6,2% 23,0% 
40 2,4% 9,0% 
97 5,9% 21,9% 

110 6,7% 24,8% 
45 2,7% 10,2% 
40 2,4% 9,0% 
79 4,8% 17,8% 
56 3,4% 12,6% 
86 5,2% 19,4% 
54 3,3% 12,2% 
73 4,4% 16,5% 
8 0,5% 1,8% 

Dinlenme 
Arkadaş edinme 
Yeni yerler keşfetme 
Öğrenmek ve sosyalleşmek 
Eğlenme 
Monotonluktan kaçma 
Tarihi ve kültürel yerleri ziyaret 
Denize olan tutku 
Farklı kültürler keşfetme 
Doğa ve manzaradan yararlanma 
İklim ve sıcaklık 
Zihinsel olarak rahatlama 
Yerel mutfakları denemek 
Prestij ve sosyal statü kazanmak 
Kısa zamanda birçok yer gezmek 
Heyecanlı aktivitelere katılmak 
Fiziksel olarak rahatlamak 
Stresten kaçış 
Gemi rotasındaki yerleri görmek 
Diğer 
Toplam 1647 100,0% 371,8% 
 

Tablo 3’te kruvaziyer turistlerin yaş ve motivasyon ilişkisine göre çapraz tablo 
ve ki-kare analiz sonuçları yer almaktadır. Ki-kare analiz sonuçlarına göre 
PearsonChi-Square (χ2)değeri 106,613; serbestlik derecesi (df) 60 ve anlamlılık 
düzeyi p= ,000 < 0,05 olduğundan “H01: Kruvaziyer turistlerin motivasyon 
faktörleri yaştan bağımsızdır.” hipotezi reddedilir. Yani kruvaziyer turistlerin 
motivasyonları yaşları ile ilişkilidir. Çapraz tabloya göre; 25-30 yaş arası 
kruvaziyer turistler en çok (% 6,3) yeni yerler keşfetme; 31-39 yaş arası 
kruvaziyer turistler en çok (%7,2) dinlenme; 40-59 yaş arası turistler en çok 
(%20,3) yeni yerler keşfetme; 60 yaş ve üzeri kruvaziyer turistler ise en çok 
(%13,5) dinlenmemotivasyonu ile motive olarak kruvaziyer tur satın 
almaktadır.  
Tablo 3. Kruvaziyer Turistlerin Yaş ve Motivasyon İlişkisine Yönelik Çapraz Tablo ve Ki-
Kare Analiz Sonuçları 

Yaş Grupları 
25-30 31-39 40-59 60+ Motivasyon 

 f N % f N % f N % f N % 
20 4,5% 32 7,2% 80 18,1% 60 13,5% 
15 3,4% 6 1,4% 12 2,7% 10 2,3% 

 Dinlenme 
Arkadaş edinme 
Yeni yerler keşfetme 28 6,3% 21 4,7% 90 20,3% 57 12,9% 
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9 2,0% 9 2,0% 29 6,5% 11 2,5% 
24 5,4% 27 6,1% 45 10,2% 33 7,4% 
11 2,5% 11 2,5% 28 6,3% 30 6,8% 
14 3,2% 21 4,7% 43 9,7% 36 8,1% 
10 2,3% 11 2,5% 12 2,7% 12 2,7% 
17 3,8% 9 2,0% 38 8,6% 38 8,6% 
7 1,6% 8 1,8% 12 2,7% 13 2,9% 

14 3,2% 15 3,4% 36 8,1% 32 7,2% 
15 3,4% 22 5,0% 38 8,6% 35 7,9% 
7 1,6% 8 1,8% 14 3,2% 16 3,6% 
3 0,7% 6 1,4% 18 4,1% 13 2,9% 

13 2,9% 10 2,3% 32 7,2% 24 5,4% 
14 3,2% 14 3,2% 16 3,6% 12 2,7% 
9 2,0% 12 2,7% 36 8,1% 29 6,5% 
7 1,6% 10 2,3% 21 4,7% 16 3,6% 

16 3,6% 14 3,2% 17 3,8% 26 5,9% 

Öğrenmek ve sosyalleşmek 
Eğlenme 
Monotonluktan kaçma 
Tarihi ve kültürel yerleri ziyaret 
Denize olan tutku 
Farklı kültürler keşfetme 
Doğa ve manzaradan yararlanma 
İklim ve sıcaklık 
Zihinsel olarak rahatlama 
Yerel mutfakları denemek 
Prestij ve sosyal statü 
Kısa zamanda birçok yer gezmek 
Heyecanlı aktivitelere katılmak 
Fiziksel olarak rahatlamak 
Stresten kaçış 
Gemi rotasındaki yerleri görmek 
Diğer 

2 0,5% 1 0,2% 4 0,9% 1 0,2% 
PearsonChiSquare(χ2)=106,613                         Df = 60        p (Sig.)= ,000** 
Tablo 4’te kruvaziyer turistlerin cinsiyet ve motivasyon ilişkisine göre çapraz 
tablo ve ki-kare analiz sonuçları gösterilmektedir. Ki-kare analiz sonuçlarına 
göre PearsonChi-Square (χ2) değeri 47,856; serbestlik derecesi (df) 20 ve 
anlamlılık düzeyi p= ,000 < 0,05 olduğundan “H02: Kruvaziyer turistlerin 
motivasyon faktörleri cinsiyetlerinden bağımsızdır.” hipotezi reddedilir. Yani 
kruvaziyer turistlerin motivasyonlarıcinsiyetleri ile ilişkilidir. Çapraz tabloya 
göre; cinsiyeti erkek olan kruvaziyer turistler en çok   (% 26,2) “yeni yerler 
keşfetme”; cinsiyeti kadın olan kruvaziyer turistler en çok (%18,5) “dinlenme” 
motivasyonu ile motive olarak kruvaziyer tur satın almaktadır. 
Tablo 4. Kruvaziyer Turistlerin Cinsiyet ve Motivasyon İlişkisine Yönelik Çapraz Tablo ve 
Ki-Kare Analizi Sonuçları 

Cinsiyet 
Erkek Kadın 

Motivasyon f N % f N % 
110 24,8% 82 18,5% 
22 5,0% 21 4,7% 

116 26,2% 80 18,1% 
32 7,2% 26 5,9% 
74 16,7% 55 12,4% 
54 12,2% 26 5,9% 
64 14,4% 50 11,3% 
36 8,1% 9 2,0% 
57 12,9% 45 10,2% 
28 6,3% 12 2,7% 

Dinlenme 
Arkadaş edinme 
Yeni yerler keşfetme 
Öğrenmek ve sosyalleşmek 
Eğlenme 
Monotonluktan kaçma 
Tarihi ve kültürel yerleri ziyaret 
Denize olan tutku 
Farklı kültürler keşfetme 
Doğa ve manzaradan yararlanma 
İklim ve sıcaklık 56 12,6% 41 9,3% 
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57 12,9% 53 12,0% 
26 5,9% 19 4,3% 
30 6,8% 10 2,3% 
43 9,7% 36 8,1% 
41 9,3% 15 3,4% 
44 9,9% 42 9,5% 
26 5,9% 28 6,3% 

35 7,9% 38 8,6% 

Zihinsel olarak rahatlama 
Yerel mutfakları denemek 
Prestij ve sosyal statü 
Kısa zamanda birçok yer gezmek 
Heyecanlı aktivitelere katılmak 
Fiziksel olarak rahatlamak 
Stresten kaçış 
Gemi rotasındaki yerleri görmek 
Diğer 3 0,7% 5 1,1% 
PearsonChi-Square(χ2)=47,856                   Df=20                   p (Sig.) = ,000** 
Tablo 5’te kruvaziyer turistlerin eğitim durumları ve motivasyon ilişkisine göre 
çapraz tablo ve ki-kare analiz sonuçları gösterilmektedir. Ki-kare analiz 
sonuçlarına göre PearsonChi-Square (χ2) değeri 90,324; serbestlik derecesi (df) 
60 ve anlamlılık düzeyi p= ,007< 0,05 olduğundan “H03: Kruvaziyer turistlerin 
motivasyon faktörleri eğitim durumlarından bağımsızdır.” hipotezi reddedilir. 
Yani kruvaziyer turistlerin motivasyonlarıeğitim durumları ile ilişkilidir. Çapraz 
tabloya göre; mezuniyet durumu lise ve altı, mesleki ve teknik okul ile 
lisansüstü olan kruvaziyer turistler en çok   (% 7; %7 ve %4,5) yeni yerler 
keşfetmemotivi ile tur satın alırken; mezuniyet durumu üniversite olan 
kruvaziyer turistler en çok (%28, n=124) dinlenme motivasyonu ile motive 
olarak kruvaziyer tur satın almaktadır. 
Tablo 5.Kruvaziyer Turistlerin Eğitim Durumları ve Motivasyon İlişkisine Yönelik Çapraz 
Tablo ve Ki-Kare Analiz Sonuçları 

Eğitim Durumu 
Lise ve altı Mesleki - Teknik 

Okul 
Üniversite Lisansüstü 

Motivasyon 

f N % f N % f N % f N % 
Dinlenme 25 5,6% 26 5,9% 124 28,0% 17 3,8% 
Arkadaş edinme 3 0,7% 10 2,3% 26 5,9% 4 0,9% 
Yeni yerler keşfetme 31 7,0% 31 7,0% 114 25,7% 20 4,5% 
Öğrenmek ve sosyalleşmek 12 2,7% 3 0,7% 38 8,6% 5 1,1% 
Eğlenme 18 4,1% 12 2,7% 90 20,3% 9 2,0% 
Monotonluktan kaçma 10 2,3% 12 2,7% 49 11,1% 9 2,0% 
Tarihi ve kültürel yerleri ziyaret 16 3,6% 15 3,4% 69 15,6% 14 3,2% 
Denize olan tutku 2 0,5% 5 1,1% 28 6,3% 10 2,3% 
Farklı kültürler keşfetme 13 2,9% 13 2,9% 60 13,5% 16 3,6% 
Doğa ve manzaradan yararlanma 1 0,2% 2 0,5% 32 7,2% 5 1,1% 
İklim ve sıcaklık 9 2,0% 18 4,1% 64 14,4% 6 1,4% 
Zihinsel olarak rahatlama 8 1,8% 12 2,7% 77 17,4% 13 2,9% 
Yerel mutfakları denemek 4 0,9% 5 1,1% 30 6,8% 6 1,4% 
Prestij ve sosyal statü 4 0,9% 4 0,9% 30 6,8% 2 0,5% 
Kısa zamanda birçok yer gezmek 8 1,8% 9 2,0% 54 12,2% 8 1,8% 

 

Heyecanlı aktivitelere katılmak 2 0,5% 6 1,4% 43 9,7% 5 1,1% 
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Fiziksel olarak rahatlamak 11 2,5% 10 2,3% 59 13,3% 6 1,4% 
Stresten kaçış 5 1,1% 9 2,0% 32 7,2% 8 1,8% 
Gemi rotasındaki yerleri görmek 7 1,6% 10 2,3% 49 11,1% 7 1,6% 
Diğer 0 0,0% 1 0,2% 7 1,6% 0 0,0% 
 PearsonChi-Square(χ2)= 90,324                      Df=60                    p (Sig.)= ,007** 
Tablo 6’da kruvaziyer turistlerin medeni durum ve motivasyon ilişkisini 
gösteren çapraz tablo ve ki-kare analiz sonuçları yer almaktadır. Ki-kare analiz 
sonuçlarına göre PearsonChi-Square (χ2) değeri 51,211; serbestlik derecesi (df) 
40 ve anlamlılık düzeyi p= ,110 >0,05 olduğundan “H04: Kruvaziyer turistlerin 
motivasyon faktörleri medeni durumlarından bağımsızdır.” hipotezi kabul 
edilir. Yani kruvaziyer turistlerin motivasyonları medeni durumlarından 
bağımsızdır.  
Tablo 6. Kruvaziyer Turistlerin Medeni Durumları ve Motivasyon İlişkisine Yönelik Çapraz 
Tablo ve Ki-Kare Analiz Sonuçları 

Medeni Durum 
Evli Bekâr Diğer 

Motivasyon 

f N % f N % f N % 
Dinlenme 146 33,0% 44 9,9% 2 0,5% 
Arkadaş edinme 21 4,7% 20 4,5% 2 0,5% 
Yeni yerler keşfetme 147 33,2% 46 10,4% 3 0,7% 
Öğrenmek ve sosyalleşmek 44 9,9% 13 2,9% 1 0,2% 
Eğlenme 81 18,3% 46 10,4% 2 0,5% 
Monotonluktan kaçma 55 12,4% 24 5,4% 1 0,2% 
Tarihi ve kültürel yerleri ziyaret 83 18,7% 28 6,3% 3 0,7% 
Denize olan tutku 29 6,5% 16 3,6% 0 0,0% 
Farklı kültürler keşfetme 72 16,3% 26 5,9% 4 0,9% 
Doğa ve manzaradan yararlanma 31 7,0% 8 1,8% 1 0,2% 
İklim ve sıcaklık 70 15,8% 24 5,4% 3 0,7% 
Zihinsel olarak rahatlama 73 16,5% 34 7,7% 3 0,7% 
Yerel mutfakları denemek 29 6,5% 15 3,4% 1 0,2% 
Prestij ve sosyal statü 30 6,8% 10 2,3% 0 0,0% 
Kısa zamanda birçok yer gezmek 54 12,2% 24 5,4% 1 0,2% 
Heyecanlı aktivitelere katılmak 37 8,4% 19 4,3% 0 0,0% 
Fiziksel olarak rahatlamak 65 14,7% 18 4,1% 3 0,7% 
Stresten kaçış 38 8,6% 15 3,4% 1 0,2% 
Gemi rotasındaki yerleri görmek 46 10,4% 25 5,6% 2 0,5% 

 

Diğer 5 1,1% 3 0,7% 0 0,0% 
PearsonChi-Square(χ2)= 51,211Df=40                    p (Sig.)= ,110 

Tablo 7’de kruvaziyer turistlerin sahip olduğu çocuk sayısı ve motivasyon 
ilişkisini gösteren çapraz tablo ve ki-kare analiz sonuçları yer almaktadır. Bu 
bağlamda, “Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri sahip oldukları çocuk 
sayısından bağımsızdır.” hipotezine ilişkin yapılan ki-kare analiz sonuçlarına 
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göre PearsonChi-Square (χ2) değeri 93,466; serbestlik derecesi (df) 80 ve 
anlamlılık düzeyi p= ,144 > 0,05 olduğundan,“H05: Kruvaziyer turistlerin 
motivasyon faktörleri sahip oldukları çocuk sayısından bağımsızdır.”hipotezi 
kabul edilir. Yani kruvaziyer turistlerin motivasyonları sahip oldukları çocuk 
sayısından bağımsızdır. 
Tablo 7. Kruvaziyer Turistlerin Çocuk Sayısı ile Motivasyon İlişkisine Yönelik Çapraz Tablo 
ve Ki-Kare Analiz Sonuçları 

Çocuk Sayısı 
Çocuk yok 1 çocuk 2 çocuk 3 çocuk 4 ve üzeri 

Motivasyon 

f N % f N % f N % f N % f N % 
Dinlenme 45 10,2% 54 12,2% 67 15,1% 22 5,0% 4 0,9% 
Arkadaş edinme 20 4,5% 6 1,4% 10 2,3% 6 1,4% 1 0,2% 
Yeni yerler keşfetme 51 11,5% 48 10,8% 69 15,6% 22 5,0% 6 1,4% 
Öğrenmek ve sosyalleşmek 15 3,4% 13 2,9% 20 4,5% 10 2,3% 0 0,0% 
Eğlenme 47 10,6% 26 5,9% 38 8,6% 15 3,4% 3 0,7% 
Monotonluktan kaçma 24 5,4% 20 4,5% 24 5,4% 8 1,8% 4 0,9% 
Tarihi ve kültürel yerleri 
ziyaret 30 6,8% 32 7,2% 32 7,2% 16 3,6% 4 0,9% 
Denize olan tutku 17 3,8% 12 2,7% 13 2,9% 2 0,5% 1 0,2% 
Farklı kültürler keşfetme 33 7,4% 22 5,0% 34 7,7% 9 2,0% 4 0,9% 
Doğa ve manzaradan 
yararlanma 9 2,0% 9 2,0% 15 3,4% 5 1,1% 2 0,5% 
İklim ve sıcaklık 27 6,1% 19 4,3% 36 8,1% 10 2,3% 5 1,1% 
Zihinsel olarak rahatlama 35 7,9% 27 6,1% 35 7,9% 12 2,7% 1 0,2% 
Yerel mutfakları denemek 13 2,9% 11 2,5% 14 3,2% 5 1,1% 2 0,5% 
Prestij ve sosyal statü 7 1,6% 15 3,4% 13 2,9% 4 0,9% 1 0,2% 
Kısa zamanda birçok yer 
gezmek 28 6,3% 22 5,0% 23 5,2% 5 1,1% 1 0,2% 
Heyecanlı aktivitelere 
katılmak 22 5,0% 15 3,4% 13 2,9% 5 1,1% 1 0,2% 
Fiziksel olarak rahatlamak 16 3,6% 22 5,0% 32 7,2% 9 2,0% 7 1,6% 
Stresten kaçış 16 3,6% 16 3,6% 15 3,4% 6 1,4% 1 0,2% 
Gemi rotasındaki yerleri 
görmek 28 6,3% 16 3,6% 19 4,3% 5 1,1% 5 1,1% 

 

Diğer 4 0,9% 1 0,2% 0 0,0% 2 0,5% 1 0,2% 
PearsonChi-Square(χ2)= 93,466Df=80                    p (Sig.)= ,144 

 

 

 

 

 



 

360 
 

Tablo 8’de kruvaziyer turistlerin meslekleri ile motivasyon ilişkisine yönelik 
çapraz tablo ve ki-kare analiz sonuçları görülmektedir.  
Tablo 8.Kruvaziyer Turistlerin Meslekleri ile Motivasyon İlişkisine Yönelik Çapraz Tablo ve 
Ki-Kare Analiz Sonuçları 

Meslek Grupları 
Ev hanimi Uzman Yönetici Öğrenci Satış 

Pazarlama 
Büro 

Hizmetleri 
Teknik 
Eleman 

Emekli İşveren 
 

Diğer 
 
 
Motivasyon 

f N % f N % f N % F N % f N % f N % f N % f N % f N % f N % 
Dinlenme 6 1,4% 41 9,3% 27 6,1% 10 2,3% 8 1,8% 8 1,8% 16 3,6% 53 12,0% 16 3,6% 7 1,6% 
Arkadaş edinme 0 0,0% 10 2,3% 7 1,6% 9 2,0% 2 0,5% 1 0,2% 4 0,9% 7 1,6% 3 0,7% 0 0,0% 
Yeni yerler 
keşfetme 

7 1,6% 43 9,7% 27 6,1% 13 2,9% 10 2,3% 5 1,1% 15 3,4% 50 11,3% 16 3,6% 10 2,3% 

Öğrenmek ve 
sosyalleşmek 

1 0,2% 21 4,7% 7 1,6% 5 1,1% 3 0,7% 2 0,5% 6 1,4% 10 2,3% 1 0,2% 2 0,5% 

Eğlenme 1 0,2% 26 5,9% 14 3,2% 15 3,4% 5 1,1% 5 1,1% 21 4,7% 32 7,2% 8 1,8% 2 0,5% 
Monotonluktan 
kaçma 

3 0,7% 15 3,4% 10 2,3% 5 1,1% 5 1,1% 2 0,5% 8 1,8% 18 4,1% 12 2,7% 2 0,5% 

Tarihi ve kültürel 
yerleri ziyaret 

1 0,2% 22 5,0% 13 2,9% 6 1,4% 8 1,8% 5 1,1% 9 2,0% 26 5,9% 16 3,6% 8 1,8% 

Denize olan tutku 0 0,0% 12 2,7% 4 0,9% 5 1,1% 2 0,5% 1 0,2% 3 0,7% 12 2,7% 5 1,1% 1 0,2% 
Farklıkültürler 
keşfetme 

4 0,9% 16 3,6% 12 2,7% 10 2,3% 8 1,8% 3 0,7% 6 1,4% 25 5,6% 12 2,7% 6 1,4% 

Doğa ve 
manzaradan 
yararlanma 

1 0,2% 13 2,9% 2 0,5% 1 0,2% 5 1,1% 0 0,0% 4 0,9% 8 1,8% 3 0,7% 3 0,7% 

İklim ve sıcaklık 5 1,1% 15 3,4% 17 3,8% 10 2,3% 8 1,8% 2 0,5% 8 1,8% 23 5,2% 6 1,4% 3 0,7% 
Zihinsel olarak 
rahatlama 

8 1,8% 23 5,2% 16 3,6% 8 1,8% 6 1,4% 2 0,5% 6 1,4% 21 4,7% 12 2,7% 8 1,8% 

Yerelmutfakları 
denemek 

0 0,0% 8 1,8% 6 1,4% 3 0,7% 2 0,5% 1 0,2% 5 1,1% 12 2,7% 5 1,1% 3 0,7% 

Prestij ve sosyal 
statü 

0 0,0% 7 1,6% 5 1,1% 2 0,5% 2 0,5% 1 0,2% 4 0,9% 12 2,7% 6 1,4% 1 0,2% 

Kısa zamanda 
birçok yer gezmek 

2 0,5% 19 4,3% 8 1,8% 7 1,6% 3 0,7% 6 1,4% 2 0,5% 18 4,1% 11 2,5% 3 0,7% 

Heyecanlı 
aktivitelere 
katılmak 

2 0,5% 14 3,2% 11 2,5% 8 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 6 1,4% 8 1,8% 7 1,6% 0 0,0% 

Fiziksel olarak 
rahatlamak 

9 2,0% 20 4,5% 10 2,3% 3 0,7% 7 1,6% 2 0,5% 3 0,7% 23 5,2% 6 1,4% 3 0,7% 

Strestenkaçış 1 0,2% 10 2,3% 5 1,1% 4 0,9% 4 0,9% 3 0,7% 5 1,1% 15 3,4% 7 1,6% 0 0,0% 
Gemirotasındaki 
yerleri görmek 

3 0,7% 14 3,2% 8 1,8% 5 1,1% 3 0,7% 3 0,7% 5 1,1% 15 3,4% 13 2,9% 4 0,9% 

 

Diğer 0 0,0% 1 0,2% 2 0,5% 1 0,2% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 2 0,5% 
 PearsonChi-Square (χ2)=238,635Df=180                              p (Sig.)= ,002** 

                      
Tablo 8’de yer alan sonuçlar incelendiğinde, “Kruvaziyer turistlerin motivasyon 
faktörleri mesleklerinden bağımsızdır.” hipotezine ilişkin yapılan, ki-kare analiz 
sonuçlarına göre Pearson Chi-Square (χ2) değeri 238,635; serbestlik derecesi 
(df) 180 ve anlamlılık düzeyi p= ,002<0,05 olduğundan, “H06: Kruvaziyer 
turistlerin motivasyon faktörleri mesleklerinden bağımsızdır. “hipotezi 
reddedilir. Tabloda yer alan sonuçlara göre kruvaziyer turistlerden ev 
hanımları, fiziksel olarak rahatlamak (%2,0); uzmanlar, yeni yerler keşfetme 
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(%9,7); yöneticiler dinlenme ve yeni yerler keşfetme (%6,1); öğrenciler 
eğlenme (%3,4); satış-pazarlama meslek grubunda yer alanlar yeni yerler 
keşfetme (% 2,3); büro hizmetlerinde çalışanlar dinlenme (% 1,8); teknik 
elemanlar eğlenme (% 4,7); emekliler dinlenme (% 12); işverenler dinlenme, 
yeni yerler keşfetmeve tarihi ve kültürel yerleri ziyaret (%3,6) ile motive 
olmaktadırlar. 
Tablo 9’da, kruvaziyer turistlerin yıllık gelir düzeyleri ile motivasyon ilişkisine 
yönelik çapraz tablo ve ki-kare analiz sonuçları görülmektedir. Tablo 9’da yer 
alan veriler incelendiğinde, “H07: Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri 
yıllık gelirlerinden bağımsızdır.” hipotezine yönelik olarak gerçekleştirilen ki-
kare analiz sonuçlarına göre; PearsonChi-Square (χ2) değeri 100,990; 
serbestlik derecesi (df) 60 ve anlamlılık düzeyi p= ,001< 0,05 olduğundan, 
“Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri yıllık gelirlerinden bağımsızdır.” 
hipotezi reddedilir. 
Tablo 9. Kruvaziyer Turistlerin Yıllık Gelir Düzeyleri ile Motivasyon İlişkisine Yönelik 
Çapraz Tablo ve Ki-Kare Analiz Sonuçları 

Yıllık Gelir 
10000 $ ve altı 10001-20000 $ 20001-30000 $ 30001 $ ve ustu 

Motivasyon 

f N % f N % f N % f N % 
Dinlenme 3 0,7% 15 3,4% 35 7,9% 139 31,4% 
Arkadaş edinme 1 0,2% 1 0,2% 9 2,0% 32 7,2% 
Yeni yerler keşfetme 10 2,3% 18 4,1% 40 9,0% 128 28,9% 
Öğrenmek ve sosyalleşmek 4 0,9% 1 0,2% 15 3,4% 38 8,6% 
Eğlenme 4 0,9% 7 1,6% 29 6,5% 89 20,1% 
Monotonluktan kaçma 4 0,9% 2 0,5% 10 2,3% 64 14,4% 
Tarihi ve kültürel yerleri ziyaret 6 1,4% 5 1,1% 25 5,6% 78 17,6% 
Denize olan tutku 3 0,7% 8 1,8% 9 2,0% 25 5,6% 
Farklı kültürler keşfetme 3 0,7% 8 1,8% 22 5,0% 69 15,6% 
Doğa ve manzaradan yararlanma 0 0,0% 4 0,9% 12 2,7% 24 5,4% 
İklim ve sıcaklık 8 1,8% 12 2,7% 14 3,2% 63 14,2% 
Zihinsel olarak rahatlama 9 2,0% 11 2,5% 19 4,3% 71 16,0% 
Yerel mutfakları denemek 6 1,4% 4 0,9% 5 1,1% 30 6,8% 
Prestij ve sosyal statü 2 0,5% 5 1,1% 6 1,4% 27 6,1% 
Kısa zamanda birçok yer gezmek 4 0,9% 5 1,1% 17 3,8% 53 12,0% 
Heyecanlı aktivitelere katılmak 5 1,1% 3 0,7% 9 2,0% 39 8,8% 
Fiziksel olarak rahatlamak 3 0,7% 6 1,4% 24 5,4% 53 12,0% 
Stresten kaçış 2 0,5% 5 1,1% 13 2,9% 34 7,7% 
Gemi rotasındaki yerleri görmek 4 0,9% 4 0,9% 17 3,8% 48 10,8% 

 

Diğer 2 0,5% 1 0,2% 0 0,0% 5 1,1% 
 PearsonChi-Square(χ2) = 100,990Df=60                          p (Sig.)= ,001** 

Tablo 9’a göre, yıllık geliri 10000 dolar ve altında olan kruvaziyer turistler yeni 
yerler keşfetme (%2,3); 10001-20000 dolar aralığında olanlar, yeni yerler 
keşfetme (% 4,1), 20001-30000 aralığında olanlar yeni yerler keşfetme (% 9) 
ve 30.001 dolar ve üzerinde olanlar (%31,4)  ise dinlenme motivi ile kruvaziyer 
tur satın almaktadır.  
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Tablo 10’da kruvaziyer turistlerin milliyetleri ile motivasyon ilişkisine yönelik 
çapraz tablo ve ki-kare analiz sonuçları görülmektedir. Tablo 10’da yer alan 
veriler incelendiğinde, “H08: Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri 
milliyetlerinden bağımsızdır.” hipotezine yönelik olarak gerçekleştirilen ki-kare 
analiz sonuçlarına göre; PearsonChi-Square (χ2) değeri 83,114; serbestlik 
derecesi (df) 60 ve anlamlılık düzeyi p= 0,026 < 0,05 olduğundan, 
“Kruvaziyer turistlerin motivasyon faktörleri milliyetlerinden bağımsızdır.” 
hipotezi reddedilir. 
Tablo 10. Kruvaziyer Turistlerin Milliyetleri ile Motivasyon İlişkisine Yönelik Çapraz Tablo 
ve Ki-Kare Analiz Sonuçları 

Milliyet 
Avrupalı Amerikalı Avustralyalı Asyalı ve Diğer 

Motivasyon 

f N % f N % f N % f N % 
Dinlenme 136 30,7% 21 4,7% 15 3,4% 20 4,5% 
Arkadaş edinme 22 5,0% 6 1,4% 7 1,6% 8 1,8% 
Yeni yerler keşfetme 137 30,9% 28 6,3% 13 2,9% 18 4,1% 
Öğrenmek ve 
sosyalleşmek 41 9,3% 5 1,1% 6 1,4% 6 1,4% 

Eğlenme 88 19,9% 17 3,8% 12 2,7% 12 2,7% 
Monotonluktan kaçma 54 12,2% 15 3,4% 4 0,9% 7 1,6% 
Tarihi ve kültürel yerleri 
ziyaret 76 17,2% 20 4,5% 9 2,0% 9 2,0% 

Denize olan tutku 28 6,3% 8 1,8% 3 0,7% 6 1,4% 
Farklı kültürler keşfetme 64 14,4% 16 3,6% 7 1,6% 15 3,4% 
Doğa ve manzaradan 
yararlanma 24 5,4% 8 1,8% 1 0,2% 7 1,6% 

İklim ve sıcaklık 69 15,6% 8 1,8% 8 1,8% 12 2,7% 
Zihinsel olarak rahatlama 69 15,6% 16 3,6% 13 2,9% 12 2,7% 
Yerel mutfakları denemek 32 7,2% 5 1,1% 7 1,6% 1 0,2% 
Prestij ve sosyal statü 31 7,0% 4 0,9% 5 1,1% 0 0,0% 
Kısa zamanda birçok yer 
gezmek 59 13,3% 11 2,5% 4 0,9% 5 1,1% 

Heyecanlı aktivitelere 
katılmak 42 9,5% 6 1,4% 3 0,7% 5 1,1% 

Fiziksel olarak 
rahatlamak 61 13,8% 12 2,7% 7 1,6% 6 1,4% 

Stresten kaçış 32 7,2% 9 2,0% 6 1,4% 7 1,6% 
Gemi rotasındaki yerleri 
görmek 41 9,3% 13 2,9% 4 0,9% 15 3,4% 

 

Diğer 8 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
PearsonChi-Square(χ2) = 83,114Df=60                              p (Sig.)= ,026** 

Tablo 10’a göre, Avrupalı kruvaziyer turistler yeni yerler keşfetme (%30,9); 
Amerikalı kruvaziyer turistler, yeni yerler keşfetme (% 6,3), Avustralyalı 
kruvaziyer turistler dinlenme (% 3,4), Asyalı ve diğer kruvaziyer turistler 
dinlenme (%4,5) motivi ile kruvaziyer tur satın almaktadır.  



 

363 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kruvaziyer turizm endüstrisi dünya çapında önemli bir turizm endüstrisi haline 
gelmiştir. Florida-Karayipler Kruvaziyerler Birliği (Florida Caribbean Cruise 
Association-FCCA) 2016 yılında dünya çapında 24,2 milyon turistin kruvaziyer 
gemi seyahatine çıktığını belirterek, 2017 yılında bu rakamın 25,3 milyona 
ulaşacağını öngörmektedir (FCCA, 2017).  Uluslararası Kruvaziyer Hatları 
Birliği (Cruise Lines International Association-CLIA) 2005-2015 yılları arasında 
kruvaziyer seyahate çıkma talebinin %62 oranında arttığını belirlemiştir (CLIA, 
2017). Türkiye de bir Akdeniz kruvaziyer turizm destinasyonu olarak 2015 
yılında 1451 adet kruvaziyer gemi ile 1 milyon 885 bin yolcuya ev sahipliği 
yapmıştır (Deniz Ticaret Odası, 2016). 

Kruvaziyer turizm hızla büyüyen bir endüstridir. Bu nedenle, küresel düzeyde 
ülkeler kruvaziyer turizmden elde edilebilecek ekonomik paydan yararlanmak 
istemektedir. Bu bağlamda, kruvaziyer turizm destinasyonları rekabet edilebilir 
olmak için, kruvaziyer turistlerin genel bir profilini çıkararak, kruvaziyer turizm 
ürünün farklılaşmasını sağlamalıdır. Bununla birlikte kruvaziyer turizm asıl 
olarak destinasyonları pazarlamaktadır. Bu nedenle kruvaziyer geminin 
uğradığı limanlarda kruvaziyer turistlere yönelik farklıdestinasyon ürünleri, 
yenilikler ve çekicilikler (festivaller, özel olaylar vb.) geliştirmelidir.  

Bu çalışmada, kruvaziyer turistlerin motivasyonları demografik özellikler 
bağlamında araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamı ve sınırlılıkları 
çerçevesinde kruvaziyer turistlerin özelliklerine ve motivasyonlarına ilişkin 
bulgular şu şekilde özetlenebilir: 

 Kruvaziyer turistlerin demografik özellikler açısından yoğunluğunu, 40-59 
yaş aralığı, evli, erkek, emekli, yıllık 30.000 dolardan fazla gelire sahip, 2 
çocuk sahibi, üniversite mezunu ve Avrupalı turistler oluşturmaktadır. 

 Motivasyon faktörleri açısından kruvaziyer turistlerin en çok motive 
oldukları beş faktörün yeni yerler keşfetme, dinlenme, eğlenme, tarihi ve 
kültürel yerleri ziyaret ile zihinsel olarak rahatlamak olduğu tespit 
edilmiştir. 

 Araştırma bulguları açısından motivasyon faktörleri kruvaziyer turistlerin 
yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu, gelir düzeyi ve milliyetlerine göre 
farklılaşmaktadır. 
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 Demografik özelliklere göre farklılaşan başlıca motivasyon faktörlerinin, 
dinlenme, yeni yerler keşfetme, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ile fiziksel 
olarak rahatlama olduğu belirlenmiştir.  

Motivasyon faktörleri turizmde pazar bölümlendirme ve konumlandırma 
çalışmalarında kullanılabilecek temel unsurlardır.  Bu çalışma kapsamında 
tespit edilen kruvaziyer turistlerden motivasyon kaynağı dinlenme ve fiziksel 
olarak rahatlama olan bir turist açısından temel pazarlama stratejisi 
destinasyonun eşsizliğinden çok fiyat avantajı stratejisi olabilecektir. Bu 
çerçevede, dinlenme motivi ile kruvaziyer tur satın alan bir turistin 
destinasyonun özellikleri ile diğerlerine göre daha az ilgileneceği düşünülebilir. 

Temel motivasyon kaynağı yeni yerler keşfetme, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret 
olan bir turist açısından destinasyon özellikleri önem taşır. Bu nedenle 
destinasyon yönetim organizasyonlarının o destinasyona yönelik imaj 
geliştirme,  hizmet kalitesi değerlendirmeleri ve promosyon faaliyetlerini yoğun 
bir şekilde kullanması gerekebilir.  

Eğlenme motivasyonu ile kruvaziyer tur satın alan ve özellikle 25-30 yaş 
aralığında yer alan kruvaziyer turistlere yönelik olarak ise özel eğlence, 
festivaller ve organizasyonlar sunan tatil destinasyonları ve turistik ürünler 
geliştirilebilir. 

Kruvaziyer turizm Türkiye’de alternatif bir turizm sektörü olarak büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle, Türkiye’yi ziyaret eden kruvaziyer turistlere yönelik 
bir tipoloji çalışması gerçekleştirmek, turistlerin uğrak limanlardaki 
davranışlarını analiz etmek, memnuniyet unsurlarını belirlemek gelecekte 
araştırılabilecek konular arasında yer alabilir.  
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KÜLTÜR TURİZMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:                 
MARDİN ÖRNEĞİ 

Aysen ERCAN İŞTİN 
Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ** 

Öz 

Sanat, dil, tarih, din, mimari yapı, yaşam tarzı gibi etkenleri içine alan geniş bir 
kapsama sahip kültür, birçok ülke tanıma amacıyla insanları seyahat etmeye 
yönelten önemli bir destinasyon çekim gücüdür.Bu bağlamda, farklı milletlere ait 
olan kültürel değerleri yerinde görüp, tanıma fırsatı sağlayan kültür turizmi, kültürel 
mirasın korunmasında bir araç haline getirilerek sürdürülebilirlik ilke ve politikaları 
ile geliştirilirse, kültürel değerlerin küreselleşme karşısında yok olması engellenebilir. 
Aksi halde, yörelerin sahip olduğu kültürel varlıklar üzerinde olumsuz 
etkileryaratarak kültürel varlıkların bozulmasına neden olabilir. Araştırmanın amacı 
Mardin İli’nin mevcut kültür turizmine yönelik ürünlerinin belirlenmesi ve sahip 
olduğu kültürel mirasın sürdürülebilir bir turizm gelişimi sağlayabilmesi için öneriler 
sunulmasıdır. Bu doğrultuda, 2017 yılı ağustos ayı içerisinde,Mardin İli’nde turizm 
faaliyetleri içinde yer alan kamu sektörü temsilcilerinden oluşan 17 katılımcı ile 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, elde edilen verilere içerik analizi 
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların yanıtlarına göre, sürdürülebilir 
kültür turizmini geliştirmek ve daha fazla turist gelmesini sağlamak için tanıtım 
faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi, profesyonel rehberlik hizmetlerinin 
geliştirilmesi, ulaşım sorunlarının çözülmesi ve restorasyon çalışmalarına daha fazla 
önem verilmesi gerekliliğini daha çok belirttikleri görülürken; turistlerin dikkatini 
çekebilecek turistik ürünlerin geliştirilmesi, tarihi mekanlara özel ring seferlerinin 
yapılması ve halkın turistlere yönelik hoşgörülü olması gerekliliğini ise en az 
belirttikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:Kültür Turizmi, Sürdürülebilirlik, Mardin. 

SUSTAINABILITY ON CULTURAL TOURISM: SAMPLE OF 
MARDIN 

Abstract  

Culture is a major destination attraction leading many people to travel for 
recognizing many countries. In this context, if cultural tourism is developed with 
sustainability principles and policies by becoming a tool for the protection of 
cultural heritage, the destruction of cultural values against globalization can be 

                                                             
 Arş. Gör. Şırnak Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, aysen_ercan83@hotmail.com. 
**  Yrd. Doç. Dr. Şırnak Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, ozgenozgeasli@gmail.com. 
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prevented. Otherwise, it can cause to deterioration of the cultural assets creating 
negative effects on them. The aim of study is determined to the products of cultural 
tourism in Mardin Province and offered to the suggestions for providing a 
sustainable tourism development of its cultural heritage. In this direction, in August 
of 2017, it was applied to content analysis for the abtained datas by using 
structured interview technique with 17 participants from the public sector in 
Mardin. As a result of the study, according to the participants' responses, in order 
to develop sustainable cultural tourism, it is necessary to give more attentionfor 
promotional and restoration activities development of professional guidance 
services and resolution of transportation problems.  

Anahtar Kelimeler: Culture Tourism, Sustainability, Mardin. 

GİRİŞ  

Günümüzde destinasyonların başarısı için en önemli iki koşul; sürdürülebilirlik 
ve rekabet edilebilirlik unsurlarıdır. Rekabet edilebilirlik ve sürdürülebilirliği 
sağlamak için turistlerin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının yeniden 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, destinasyonun turist için eşsiz 
deneyimler sunması hayati önem taşır. Bu eşsiz deneyimlerin en önemlisi 
toplumdan topluma değişen kültür öğesidir. 

Kültür antropolojinin teknik bir terimi olarak görülmekte iken, 1970’lerde farklı 
disiplinlerin araştırdığı bir alan olmuş, bu farklı disiplinlerin anlamlandırdığı bir 
konu olduğundan, farklı şekillerde tanımlanmış ve kavramsallaştırılmıştır 
(Baldwin, Faulkner, Hecht ve Lindlsey, 2006: xi-xii). Genel bir değerlendirme 
ile Kroeber ve Kluckhohn’in (1952: 181) tanımladığı gibi kültür, açık ya da 
kapalı, insan gruplarının kendine özgü kazanımlarının, sembollerle iletilen, 
toplumların dokularında somutlaşan simgeleri içeren, özünü geleneklerin 
meydana getirdiği idealler, değerler, sistemler ve eylemlerin oluşturduğu 
kalıplardır.  

Araştırmanın alanını oluşturan Mardin ili çok kültürlü yapısı, farklı mimarisi, 
arkeolojik ve tarihi değerleri ile turistlerin ilgisini çeken bir destinasyondur 
(Mardin Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017). Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
yer alan Mardin ilinin ekonomisi, tarım, küçük çaplı sanayi, ticaret ve el 
sanatlarına dayanmaktadır. Bunun yanında taş yapılar, ibadethaneler ve dar 
sokaklı şehir yapılanması ile mimarisi ön plana çıkmış bir bölgedir. El sanatları 
olarak telkâri (gümüş işlemeciliği), testicilik, çömlekçilik, bakırcılık, oyacılık ve 
basmacılık faaliyetleri yapılmaktadır (TUİK, 2013).  
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Bu çalışmada, Mardin ilinin kültür turizminde öne çıkmasını sağlayan kültürel 
ve turistik değerleri ile bu değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik 
faaliyetlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle kültür turizmi ve 
sürdürülebilirlik kavramları konu ile ilgili literatür çerçevesinde değerlendirilmiş, 
Mardin’de yer alan kültür varlıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
öneriler geliştirilmiştir.   

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Kültür Turizmi 

Farklı kültürleri deneyimleme, insanları seyahat etmeye yönelten en önemli 
motivasyonlardan biridir (Bahçe, 2011: 10). Farklı kültürleri deneyimleme, 
insanlarda kişisel gelişim öğesini öne çıkararak, insanların yaratıcılık yönlerini 
geliştirmektedir (Akkuş ve Güneş, 2016: 75). Bu motifle seyahat eden turistler, 
kültür turizmi talebi yaratan önemli bir potansiyeldir (Bahçe, 2011: 10). Bu 
bağlamda kültür turizmi kavramı ilk kez 1980’lerin başında Avrupa Birliği 
Komisyonu tarafından gündeme getirilmiştir (Üsküdar vd., 2014: 68). 

Richards (1996: 24) kültür turizminin geniş ve dar tanımlamasını yapmıştır. Dar 
tanıma göre kültür turizmi sergi ve sanat turları, festival ve diğer etkinliklere 
yapılan seyahatler, tarihi alanlar ve anıtları ziyaret, doğa inceleme gezileri, bir 
yerin folklorunu keşfetme gibi motivasyonlar ile gerçekleştirilen insan 
hareketliliğidir. Geniş tanıma göre kültür turizmi çeşitlilik yaratan, bireyin kültür 
seviyesini artıran, yeni bilgi, deneyim ve etkileşim sağlayan tüm insan 
hareketliliğini kapsamaktadır. Bu iki yaklaşımdan yola çıkılarak kültür turizmi 
bireyin kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, yeni bilgi ve deneyim 
sağlama motifi ile sürekli ikamet ettiği yerden kültürel çekim merkezlerine 
yaptığı ziyaret olarak tanımlanabilir (Richards, 1996: 24). 

Mehrhoff (1991: 252) kültür turizmini tarihi olarak çekici potansiyeli bulunan 
şehirlere yapılan ve bu yerelliğin kültürünü ve eşsiz tarihini tanıma amacıyla 
ziyaretçilerin elde ettiği deneyimlerin oluşturduğu bir hareketlilik olarak 
tanımlamıştır. 

Kültür turizmi, bölgesel ekonomik gelişime büyük katkı sağlayan ve varlığı 
itibarıyla bizatihi kendisi turizm ürünü olarak değerlendirilebilen bir turizm 
türüdür (Vargas-Hernandez, 2012: 146). Destinasyonlarda var olan kültür 
öğesinin yapısı gereği kendine has olması, o destinasyonu diğerlerinden ayırır 
ve öne çıkarır. Kültürün kendine özgü doğası nedeniyle bir bölgedeki kültür 
diğer bir coğrafyaya taşınamaz (Bahçe, 2011: 10). 
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1.2. Kültür Turizminin Sürdürülebilirliği 
Turizmin sağladığı ekonomik katkı nedeniyle meydana gelen plansız gelişme 
sosyo-kültürel yapı ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır (Saarinen, 
2006: 1121). Turizm gelişiminin yarattığı bu olumsuz etkilere karşı 1960’lı 
yıllarda taşıma kapasitesi merkezli çalışmalar geleneksel olarak devam etmekle 
birlikte (Saarinen, 2006: 1122), 1970’li ve 1980’li yıllarda sürdürülebilir turizm 
kavramı ortaya çıkabilmiştir (Gössling ve Scott, 2012: 773).  

1970’li yılların ortalarından itibaren, Uluslararası Resmi Seyahat 
Organizasyonları Birliği (günümüzde Dünya Turizm Örgütü) tarafından 
gerçekleştirilen sürdürülebilirlikle ilgili ilk çalışmaların, turizmin çekicilikler ve 
üretim faktörleri gibi doğal kaynaklarının korunmasına yönelik olarak yapıldığı 
görülmektedir (Torres-Delgado ve Palomeque, 2014: 123).   

Sürdürülebilirlik kavramı turizme 1987 yılında Brundtland Raporu (Birleşmiş 
Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Raporu) ile girmiş ve “ekolojik, 
sosyo-kültürel ve ekonomik olarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme 
yeteneğini tehlikeye atmadan günümüzdeki neslin ihtiyaçlarını karşılayabilme 
süreci” olarak tanımlanmıştır (WCED, 1987). Turizmde sürdürülebilirliğin temel 
amacı, destinasyon çevresine ve kültürüne zarar vermeksizin turiste daha 
güvenli bir gelecek sağlayarak turizm gelişiminin sağlanmasıdır (Cohen, 2002: 
267).  

Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi, destinasyonların sürdürülebilirliğini 
sağlamak için kriterler belirlemiştir. Bu ilkelerden kültür ile ilgili başlıklar şu 
şekilde sıralanmıştır: kültürel varlıkların korunmasına yönelik çok yıllık 
destinasyon yönetim stratejileri belirlenmesi, bu ilkelerin korunmasını sağlamak 
için sorumlu bir organ oluşturulması ile hukuki düzenlemeler, kültürel envanter 
çıkarılarak tasnif edilmesi, kültürel kaynakların planlanması için ilke kararlar ile 
rehabilite çalışmaları yapılması, ziyaretçi yönetim politikaları oluşturulması ve 
hassas bölgelere yönelik turist davranış ilkelerinin belirlenmesidir (GSTC, 
2013).  

Bir bölgenin kültürel önemi sosyal, tarihi, bilimsel, estetik ya da tüm bu 
unsurların bileşimi halinde olmasından kaynaklanmaktadır. Bu önem toplum 
açısından somut ve soyut değerlerin bir arada değerlendirilmesi ile meydana 
gelir. Bu değerlerin yoğun ziyaretçi akınına uğraması somut varlıkların fiziksel 
deformasyona uğraması ile sonuçlanırken (Cros, 2001: 167); soyut kültürel 
unsurların ise dejenere olmasına neden olabilmektedir. 
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Turizmin kültürlerarası etkileşimde ve kültürlerin dünya çapında yayılmasında 
önemli bir payı bulunmaktadır (Bahçe, 2011: 10). Bununla birlikte kültürel 
değerlerin ticari bir meta haline getirilmesi (Shepherd, 2002), turizm planlama 
ve programlarının doğal ve kültürel doku düşünülmeden yapılması sonucu, 
kültürel, doğal ve tarihi varlıkların uzun vadede yok olma tehdidi ile karşı 
kaşıya kalmasına neden olmaktadır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002). Bu 
çerçevede, kültürel çekiciliği olan bazı kültürler üzerinde turizmin etkisi, 
ekonomik olarak katkısının karşılığında -ve zorunlu olarak- yerel kültürün 
büyük ölçüde zarar görmesi ve kültürün yeniden yaratılması tehlikesi ile 
sonuçlanmaktadır (Robinson, 1999, s.22). Sürdürülebilir kültür turizminin 
odağında kültürel çeşitlilik bulunmaktadır (Robinson, 1999: 23). Bir 
destinasyonda maddesel ve soyut kültürel varlıkların devamının sağlanması o 
destinasyonda turizmin olumsuz çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik 
etkilerinin en aza indirgenmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle kültür 
turizminde sürdürülebilirliğin sağlanması şarttır.   

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın temel amacı, Mardin ilinin kültür turizmine yönelik mevcut 
ürünlerinin belirlenmesi ve sahip olduğu kültürel mirasın sürdürülebilir bir 
turizm gelişimi sağlayabilmesi için öneriler sunulmasıdır. Bu amaçla, 2017 yılı 
ağustos ayı içerisinde, Mardin ilinde turizm faaliyetleri içinde yer alan kamu 
sektörü temsilcilerinden oluşan 17 katılımcı ile yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılarak, elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi; sözlü 
ya da yazılı olarak toplanan verilerin kodlanarak sayısallaştırılması, sonra 
kavramsallaştırılması ve ortaya çıkan kavramlara göre tutarlı bir şekilde 
düzenlenip veriyi açıklayan kategorilerin belirlenmesi durumunu ifade 
etmektedir (Balcı, 2011: 229). Bu doğrultuda, katılımcılara mevcut kültür 
turizmine yönelik ürünlerinin ve sahip olduğu kültürel mirasın sürdürülebilir bir 
turizm gelişimi sağlayabilmesi için yapılabilecek çalışmaların belirlenmesine 
yönelik üç soru yöneltilmiştir. Bu kapsamda, Mardin ilinde turizm faaliyetleri 
içinde yer alan kamu sektörü temsilcilerinden oluşan 17 katılımcıya aşağıda yer 
alan 3 soru yöneltilmiştir.  

1. Sürdürülebilir kültür turizmini geliştirmek ve daha fazla turist gelmesini 
sağlamak için neler yapılmalıdır? 

2. Kültürel mirasın korunmasına yönelik ne gibi çalışmalar yapılıyor? 

3. Mardin’in öne çıkan mevcut turistik ürünleri nelerdir? 
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3. BULGULAR 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizinde; ilk olarak birinci soruya 
yönelik katılımcılardan alınan yanıtlara göre kodlar üretilmiştir. Ardından bu 
kodlamalar, anlamlı bütünlük oluşturacak şekilde bir araya getirilerek 
kategoriler oluşturulmuş ve Tablo 1’de sunulmuştur. İkinci ve üçüncü soruya 
yönelik ise sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3’te katılımcılardan alınan yanıtlara göre 
kodlar üretilmiştir. 

Katılımcılara yöneltilen “Sürdürülebilir kültür turizmini geliştirmek ve daha fazla 
turist gelmesini sağlamak için neler yapılmalıdır?” sorusuna verdikleri 
yanıtlardan elde edilen kodlar ve kategoriler Tablo 1’de yer almaktadır. Tablo 
1’e göre, katılımcıların, kültür turizmini geliştirmek ve daha fazla turist gelmesini 
sağlamak için tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi, profesyonel 
rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi, ulaşım sorunlarının çözülmesi ve 
restorasyon çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekliliğini daha çok 
belirttikleri görülürken; turistlerin dikkatini çekebilecek turistik ürünlerin 
geliştirilmesi, tarihi mekanlara özel ring seferlerinin yapılması ve halkın 
turistlere yönelik hoşgörülü olması gerekliliğini ise en az belirttikleri 
görülmüştür. 
Tablo 1. Sürdürülebilir Kültür Turizmini Geliştirmek ve Daha Fazla Turist Gelmesini 
Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler 

 Kullanılan ifadeler ∑i ∑i (94) % % (100) 
Ulaşım sorunlarının çözülmesi  10 26,3 
Restorasyon çalışmalarına daha fazla 
önem verilmesi 9 23,7 

Araçlar için geniş park alanlarının 
yapılması 7 18,4 

Kültürel mekanlara ulaşımın 
kolaylaştırılması 6 15,8 

Altyapı ve Üstyapı 
Hizmetlerinin 
Geliştirilmesi 

Altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi  6 

38 

15,8 

40,4 

Tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem 
verilmesi 11 52,4 Tanıtım ve Rehberlik 

Hizmetlerinin 
Geliştirilmesi Profesyonel rehberlik hizmetlerinin 

geliştirilmesi 10 
21 

47,6 
22,3 

Tarihi dokunun korunmasına yönelik 
daha fazla önlemler almak 7 63,6 Çevreye ve Kültürel 

Mirasa Duyarlılık  Çevre temizliğine daha fazla önem 
verilmesi 

4 11 
36,4 

11,7 

Turistlere farklı seçenekler sunulmalıdır 
(zeplin, teleferik, yamaç paraşütü vs.) 4 44,5 Turizm Çeşitliliğinin 

Sağlanması 
Mardin kalesinin turizme açılması 3 

9 

33,3 

9,6 
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Turistlerin dikkatini çekebilecek turistik 
ürünler geliştirmek 1 11,1 

Tarihi mekanlara özel ring seferlerinin 
yapılması 1 11,1 

Bölge güvenliği sağlanmalı 4 50  
Güvenliğin Sağlanması Turistler bölgenin güvenli olduğu 

hususunda ikna edilmeli  4 8 50 8,5 

Halkın kültürel mirasın korunması 
hususunda bilinçlendirilmesi 6 85,7 

Halkın Eğitimi Halkın turistlere yönelik hoşgörülü 
olması 1 

7 
14,3 

7,5 

 

Sürdürülebilir kültür turizmini geliştirmek ve daha fazla turist gelmesini 
sağlamak için yapılması gerekenlere ilişkin katılımcıların yanıtlarına göre elde 
edilen on yedi kod (ifade), altı kategoride birleştirilmiştir. Kategoriler “Altyapı 
ve Üstyapı Hizmetleri”, “Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri”, “Çevreye ve 
Kültürel Mirasa Duyarlılık”, “Turizm Çeşitliliği”, “Güvenlik” ve “Halkın Eğitimi” 
şeklinde adlandırılmıştır. Katılımcıların, sürdürülebilir kültür turizmini 
geliştirmek ve daha fazla turist gelmesini sağlamak için yapılması gerekenlere 
ilişkin yanıtlarının % 40,4’ünü altyapı ve üstyapı hizmetlerinin gerekliliği 
oluştururken, % 22,3’ünü tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin gerekliliği 
oluşturmaktadır. Bu konuda, katılımcılardan biri şu ifadeyi kullanmıştır: 

...kültürel mekanlara ulaşımın kolaylaştırılması ve altyapı hizmetlerinin 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem 
verilmelidir. Profesyonel rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi önemlidir.… 

Konu hakkında diğer katılımcılardan bazılarının ifadeleri şu şekildedir: 

...özellikle yol çalışmalarına ve araç park yerlerinin yapımına daha fazla 
önem verilmelidir. Tarihi yerlere ulaşımın daha rahat sağlanması için ulaşım 
araçlarının arttırılması gereklidir. Ayrıca tercüman eksikliklerinin giderilmesi ve 
tanıtım faaliyetlerinin daha profesyonel yapılması sürdürülebilir kültür turizmini 
geliştirmek için önemlidi...birçok iyi eğitim almış elemanlar tarafından Mardin İl 
ve İlçelerinde bulunan tüm turistik yerleridiğer illere ve bölgelere tanıtmak 
gerekmektedir. Bu tanıtım sosyal paylaşım siteleri üzerinden de yapılabilir…. 

Katılımcılarının yanıtlarının % 11,7’si, çevreye ve kültürel mirasa 
duyarlılığın, % 9,6’sı turizmin çeşitlendirilmesi, % 8,5’i güvenliğin ve % 7,5’i ise 
halkın eğitiminin gerekliliğini göstermektedir. Bu kategorilere yönelik 
katılımcıların bazılarının ifadeleri şu şekildedir: 
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...mevcut kültürel değerlerin bölgede tespiti yapılarak tescillenip kültürel 
mirasın koruma altına alınması gereklidir.…bölgenin güvenliği için daha fazla 
önlemler alınmalı ve güvenli bölge olduğuna ilişkin kamuoyunda ve medyada 
bir algı oluşturulmalıdır ki turistlerin bölgeyi ziyaret etmesi hususunda duyduğu 
kaygı ortadan kaldırılabilsin....şehirde tarihi yapıların korunmasına yönelik 
daha bilinçli önlemler alınmalı ve halk bu doğrultuda bilinçlendirilmelidir. 
…Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Mardin il ve ilçelerde danışma 
hizmetleri kurularak vatandaşlar çevreyi temiz tutma, doğayı koruma ve tarihi 
eserleri koruma hususunda bilinçlendirilmelidir. Halkın turistlere karşı 
hoşgörülü olması hususunda bilinçlendirilmesi de sürdürülebilir kültür turizmini 
geliştirmek için önemlidir …turistlere farklı seçenekler sunulmalıdır. Örneğin; 
zeplin, teleferik, yamaç paraşütü gibi aktiviteler geliştirilmelidir. Ayrıca Mardin 
kalesi turizme açılmalıdır…. 

Katılımcılara yöneltilen “Kültürel mirasın korunmasına yönelik ne gibi 
çalışmalar yapılıyor?” şeklindeki ikinci soruya verilen yanıtlardan elde edilen 
kodlar Tablo 2’de sunulmaktadır.  
Tablo 2. Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar 

Kullanılan ifadeler ∑i ∑i (22) % 
Restorasyon çalışmaları yapılmaktadır.  9 40,9 
Altyapı çalışmaları yapılmaktadır.  5 22,7 
Güvenlik tedbirleri alınmaktadır. 5 22,7 
Tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır. 3 

22 

13,6 

Katılımcıların yanıtlarına göre Mardin’de kültürel mirasın korunmasına yönelik 
yapılanların % 40,9’unu restorasyon çalışmaları, % 22,7’sini altyapı 
çalışmaları, % 22,7’sini güvenlik tedbirleri ve % 13,6’sını tanıtım faaliyetleri 
oluşturmaktadır. Bu durumda, kültürel mirasın korunmasına yönelik 
restorasyon, altyapı çalışmalarının ve az da olsa tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı; 
ayrıca bölgenin güvenliğine yönelik tedbirlerinde alındığı söylenebilir. 
Katılımcılara yöneltilen “Mardin’in öne çıkan mevcut turistik ürünler nelerdir?” 
şeklindeki üçüncü soruya verilen yanıtlardan elde edilen kodlar Tablo 3’te 
sunulmaktadır.  
Tablo 3. Mardin’in Öne Çıkan Mevcut Turistik Ürünleri 

Kullanılan ifadeler ∑i ∑i (208) % 
Kasımiye Medresesi 17 8,2 
Zinciriye Medresesi 17 8,2 
Hatuniye Medresesi 17 8,2 
Ulu Camii 17 

208 

8,2 
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Şehidiye Camii 17 8,2 
Latifiye Camii 15 7,2 
Şeyhçabuk Camii 13 6,3 
Mardin Kalesi 13 6,3 
Deyrulzafaran Manastırı 13 6,3 
Deyrulumur Manastırı 11 5,3 
Kırklar kilisesi 9 4,3 
Surur Hanı 9 4,3 
Dara Antik Kenti 7 3,4 
Sabancı Kent Müzesi 7 3,4 
Mardin Müzesi 7 3,4 
Eski Çarşılar (Tellallar Çarşısı, Revaklı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı) 6 2,9 
Tarihi Konaklar 5 2,4 
Abbaralar  4 1,9 
Kiliseler  4 1,9 

Katılımcıların ifadelerine göre Mardin’de öne çıkan mevcut turistik ürünler 
arasında en yüksek orana sahip olanların Kasimiye (% 8,2), Zinciriye (% 8,2), 
Hatuniye (% 8,2)  Medreseleri ile Ulu Camii (% 8,2) ve Şehidiye Camii (% 8,2) 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların görüşlerine göre daha sonra sırasıyla öne 
çıkan turistik ürünlerin ise Latifiye Camii (% 7,2), Şeyhçabuk Camii (% 6,3), 
Mardin Kalesi (% 6,3), Deyrulzafaran Manastırı (% 6,3), Deyrulumur Manastırı 
(% 5,3), Kırklar Kilisesi (% 4,3), Surur Hanı (% 4,3), Dara Antik Kenti (% 3,4), 
Sabancı Kent Müzesi  (% 3,4), Mardin Müzesi  (% 3,4), Eski Çarşılar  (% 2,9), 
Tarihi Konaklar  (% 2,4), Abbaralar  (% 1,9) ve Kiliseler  (% 1,9) olduğu 
görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm talebinde meydana gelen değişmeler sonucu çok sayıda alternatif 
turizm türünün gelişmesi gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, kültürel varlıklar ve 
kültürel miras, yeni kültürler keşfetme motivasyonu ile tatile çıkan turistler için 
önemli ürünler haline gelmiştir. Farklılık ve benzersizlik yaratan destinasyonlar 
günümüzde özellikle yenilik arayan turistler için uğrak bir alan olmuştur. Bu 
nedenle destinasyonların bu doğrultuda turistik ürün geliştirmesi 
gerekmektedir.  

Bu çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda sürdürülebilir kültür turizminin 
sağlanmasına yönelik olarak katılımcıların büyük bir kısmının altyapı ve üstyapı 
hizmetlerinin geliştirilmesi ile tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi 
üzerinde durduğu görülmektedir. Halkın eğitimi ile kültürel ve çevresel mirasa 
duyarlılık öğelerinin daha geri planda kalması, çalışmada yer alan katılımcıların 
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kültür turizminin sürdürülebilirliğinde öncelikli algılarının bölgeye daha çok 
turist gelmesi gerektiği yönündedir. Araştırma kapsamında, katılımcılar, kültürel 
mirasın korunmasına yönelik mevcut çalışmaların ise daha çok restorasyon 
ekseninde döndüğünü, tanıtım faaliyetlerine diğer faaliyetlere göre daha az 
önem verildiğini düşünmektedir. Bu açıdan çalışma sınırlılıkları göz önünde 
bulundurularak, turizmin ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunun 
Mardin ilinde daha ön plana çıktığı görülmektedir. Kültürel bir turizm 
destinasyonu olarak Mardin ilinin büyük turist akınlarına maruz kalmamış 
olması, turizmin olumsuz çevresel ve sosyo-kültürel etkisinin diğer 
destinasyonlara göre daha az olması verilen yanıtların nedenini açıklamaktadır. 
Bununla birlikte günümüzde kitlesel turist akınına uğrayan birçok 
destinasyonda çevresel ve sosyo-kültürel kaygılar ortaya çıkmaktadır.  

Öncelikle kültür turizminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için yerel kültür 
paydaşları arasında aktif iş birliğinin sürdürülebilir kültür turizminin merkezinde 
olması gerekir. Bu iş birliği özellikle çevresel ve ekonomik etkilerle dikkatli bir 
şekilde değerlendirilmeli ve sembolik olarak kalmamalıdır.  

İkinci olarak, turizm kaynaklarının yönetiminde yerel halkın katılımın 
sağlanması önemli bir konudur. Sürdürülebilir kültür turizmini 
gerçekleştirebilmek için ev sahibi halkın kendisini etkileyen kararlara 
katılabileceği bir ortam yaratılmalı ve çalışmalar bu çerçevede şekillenmelidir. 
Ev sahibi toplum yalnızca kültür turizmi sağlayan bir potansiyel olmaktan 
çıkarılarak, bu süreci yöneten birimler haline getirilmelidir.  

Son olarak, sürdürülebilirliğin sağlanması hukuki bir zemine oturtulmalıdır. 
Kültürel haklar sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir gelişme konularında 
destekleyici bir rol oynamalıdır. Kültür destinasyonuna yönelen ziyaretçiler, 
somut kültürel varlıklar üzerindeki “ayak izi” etkisini göz önünde bulundurarak 
bu varlıkların fiziksel olarak zarar görmesi konusunda hassas davranmalıdır. Bir 
diğer önemli konu ise, soyut kültürel varlıklar üzerindeki turist etkisidir. Yerel 
halkın sosyal ve kültürel yaşantısına zarar verecek her türlü davranıştan 
kaçınılmalıdır.  
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MALİYE/ PUBLIC FINANCE 

VARLIK FONLARININ YAPISI, İŞLEYİŞİ, DÜNYA VE TÜRKİYE 
EKONOMİSİNDEKİ YERİ 

Mustafa Can SAMIRKAŞ 
Yasemin EZİN** 

Öz 

Varlık fonları, klasik yatırım araçlarının dışındafinansal araçlar ve gayrimenkul gibi 
nispeten riskli alanlara da yatırım yapabilme imkânına sahip olan, özellikle ülkeleri 
uluslararası konjonktürel dalgalanmalara karşı dirençli hale getirmek, ülke refahını gelecek 
kuşaklara aktarmak amacıyla oluşturulan fonlardır. Devletin sahipliği ve yönetimi altında 
olan bu fonlar devlet kontrolünde olmasına rağmen resmi rezervlerden daha esnek 
hareket etme özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı varlık fonları ekonominin 
çeşitlendirmesinde önemli bir alternatif olarak özellikle 2000’li yıllardan itibaren üzerinde 
tartışılan bir konu haline gelmiştir. 
1950’lerden sonra ortaya çıkan,1990’lardan sonra ise sayıları ve yönettikleri varlıkların 
değeri hızla artan Ulusal Varlık Fonları40’tan fazla ülkede kurulmuş ve 2017 yılı itibariyle 
sayıları 79’a ulaşmıştır. Fon büyüklüğü yaklaşık 7,4 Trilyon Amerikan Dolarına ulaşan 
varlık fonları uluslararası finansal piyasaları etkileyecek boyutlara gelmiştir. Bu bağlamda 
devlet kontrolünde olan büyük miktarlardaki varlık fonları uluslararası politik iktisatta da 
yeni bir araç olarak önemli bir konu haline gelmiştir. Son yıllarda küresel anlamda gittikçe 
artan varlık fonu yatırımlarına Türkiye’de kayıtsız kalmamış ve 26 Ağustos 2016 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayınlanarak “Türkiye Varlık Fonu” kurulmuştur. Petrol ve doğal gaz 
gelirleri, ihracat fazlaları ve bütçe fazlalarına dayanmayan Türkiye Varlık fonunun 
şimdiden klasik varlık fonlarından farklı bir yapıya sahip olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu bağlamda çalışmada Varlık Fonlarının ekonomi için önemi ve Türkiye 
Varlık Fonu’nun yapısı, işleyişi ve Türkiye Ekonomisine beklenen katkıları ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu, Türkiye. 

THE STRUCTURE AND FUNCTION OF WEALTH FUNDS AND 
THE POSITION OF WEALTH FUNDS ON WORLD AND 

TURKEY’S ECONOMY 
Abstract 

Wealth Funds are especially created to make countries to resistant to international 
conjuncture fluctuations and transfer the country’s prosperity to the future 
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generations. These funds have opportunity to invest relativly risky assets differ from 
classical investement instrumments such as financial instruments and real estate. 
These funds, which are under state ownership and management, have the ability 
to act more flexibly than official reserves. Because of this feature, wealth funds 
have become an important issue for diversification of the economy, especially 
since 2000s. 

The National Wealth Funds emerged after the 1950s, their numbers and the assets 
which they manage are increasing rapidly after 1990s. They have been established 
in more than 40 countries and the wealth funds number reached 80 in 2016. The 
wealth funds, which assets reached about 7,4 trillion USD, have come to the fore 
to affect international financial markets. In this context, this large amounts of 
wealth funds which under the goverment control, are become an important issue 
for political economy as a new tool. Turkey also was not indifferent to the wealth 
funds investments which is graduall yincriesing in global scale and “Turkiye Wealth 
Fund” was established by publish in the official gazette in 08/26/2016. It is 
possibleto say that the Turkiye Wealth Fund, which is not based on oil and natural 
gas revenues, exports urpluses and budget surpluses, already has a different 
structure from the classical wealth funds. In this context, it has been tried to put 
forward th econtribution of the Wealth Funds to th eeconomy and the structure of 
the Turkiye Wealth Fund and the expected contributions to the Turkish Economy. 

Keywords: Wealth Fund, Turkey, Turkish Wealth Fund. 

GİRİŞ 

Dünya finansal sistemi içinde varlıklarını uzun zamandır sürdüren ulusal varlık 
fonları diğer adıyla ulusal refah fonları özellikle küreselleşmeyle birlikte sermaye 
hareketlerindeki hızlı artış, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişler, 
ekonomilerdeki hızlı büyümeler, artan dış ticaret ve bütçe fazlaları 1990’lı 
yıllardan itibaren varlık fonlarının dikkat çekici bir şekilde büyümesine neden 
olmuştur.  

Küreselleşen dünya düzeninde ülkelerin ekonomik güçleri uluslararası 
politikalarının da önemli bir parçası haline gelmiş olup, ülkelerin ekonomik güç 
kapasitelerini arttırmaları ve ekonomik güvenliği sağlamaları uluslararası 
politikanın da bir aracı olarak kabul edilmektedir.  Nitekim ABD, Japonya, 
Almaya, İngiltere, Fransa gibi güçlü ekonomiler bu ölçeklerini uzun zamandır 
uluslararası politikalarının bir aracı olarak kullanmaktadırlar.  
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Ülkeler açısından bir araç finansal sistem açısından bir oyuncu olan ulusal 
varlık fonları özellikle 1990’lardan sonra hızlı bir artış göstermiş ve 40’tan fazla 
ülkede kurulan bu fonlar 2017 yılı itibariyle 79’a ulaşmıştır. 

Hedefleri, stratejileri, sahiplik biçimi, yönetim biçimi, şeffaflık düzeyi, 
kaynakları,  denetimi konusunda bu fonlar, fondan fona ülkeden ülkeye 
farklılık göstermektedir. Genel anlamda büyük projelerin finanse edilmesi, kısa 
vadeli ekonomik şokların ve finansal piyasalarda meydana gelebilecek 
dalgalanmaların etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kurulan varlık fonlarının 
büyüklüğü 2017 yılı itibariyle 7,4 Trilyon Amerikan Dolarına ulaşarak 
uluslararası finansal piyasaları etkileyecek boyutlara gelmiştir. 

1. ULUSAL VARLIK FONLARI 

Devlet otoritesinin tasarruflarını ve varlıklarını değerlendirmek amacıyla birçok 
faaliyette bulunması finansal istikrar ve ekonomik güvenliğin sağlanması 
açısından beklenen bir durumdur. Devletin sahip olduğu bu varlık ve 
tasarrufların değerlendirilmesinde birçok alternatif mevcutken bu alternatifler, 
yönetim, denetleme, risk gibi faktörler göz önüne alındığından önemli derecede 
farklılıklar gösterebilmektedir. Şüphesiz ülkelerin sahip oldukları refahları 
muhafaza etmesi, sürdürülebilirliğini sağlaması, krizlere karşı daha dirençli hale 
gelmesi ve bu refahın gelecek nesillere aktarılması hususunda başvurdukları en 
önemli araçlardan birisi ulusal varlık fonlarıdır. 

1.1. Ulusal Varlık Fonlarının Tanımı, Yapısı ve Amaçları 

İngilizcede sovereign wealth fund, Türkçede “refah fonu” veya “varlık fonu” 
adıyla yer alan bu araç ülkelerin resmi rezervleri dışında yer alan birikimlerini 
ifade etmektedir (Karagöl ve Koç, 2016:8).  Ulusal Varlık Fonları için standart 
bir tanımdan bahsetmek mümkün değildir. Geniş bir yelpaze içerisinde yer 
alan devletin finansal araçlarından bazılarını ulusal varlık fonu kategorisinde ele 
alan yaklaşımlar olduğu gibi daha dar bir çerçevede UVF’leri tanımlayanlar da 
mevcuttur (Kayıran, 2016: 58). SWF Institute’ün tanımına göre Ulusal Varlık 
Fonları; kaynağı ödemeler dengesi fazlaları, resmi döviz işlemleri, özelleştirme 
gelirleri, transfer ödemeleri, mali fazla, ihracat gelirleri olan devlet 
sahipliğindeki yatırım fonları ya da oluşumlar olarak nitelendirilmektedir. 
Bununla birlikte Ulusal Varlık Fonlar için kamumun sahipliğinde veya 
kontrolünde ağırlıklı olarak diğer ülkelerin varlıklarına yatırım yapan finansal 
varlıklar bütünü olarak da genel bir tanım yapılabilir. Ayrıca UVF’lerin 
yükümlülüklerinin olmaması veya sınırlı olması ve diğer kamu yatırımlarına 
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kıyasla risk toleransının yüksek olması gibi özelliklerine atıf yapan tanımlar da 
mevcuttur (Yalçiner ve Sürekli, 2015: 2)  .  Örneğin UVF’leri yabancı varlıkları 
merkez bankası döviz rezervlerine göre daha yüksek bir risk toleransı ve daha 
yüksek beklenen getirilerle yöneten bir devlet yatırım aracı olarak belirtmek 
mümkündür (Gieve, 2016: 163).  

UVF’ler için sınıflandırma genellikle belirtilen politika hedeflerine ve varlıkların 
dağılımına göre yapılmaktadır. UVF’lerin IMF’ye ve Santiago İlkeleri’ne 
dayanan birden çok amacı olsa da geleneksel olarak UVF’ler beş kategoride 
sınıflandırılmaktadır. Bunlar; Tasarruf Fonları, İstikrar Fonları, Kalkınma 
Fonları, Emeklilik İhtiyat Fonları ve Rezerv Yatırım Şirketleridir (Al-Hassan vd. 
2013: 5). 

Tasarruf fonları, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar ve madenler gibi 
yenilenemeyen doğal kaynakları çeşitlendirilmiş finansal varlıklara 
dönüştürerek refahın gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan fonlardır. Bu 
fonlar, uzun dönemde refahı korumak ve inşa etmek üzere daha yüksek getiri 
elde edebilecekleri yurtdışındaki uzun vadeli, yüksek riskli, hisse senedi gibi 
araçlara yatırım yaparlar. Genelde bu fonların portföylerinin %70’inden fazlası 
yabancı hisse senetlerinden oluşmaktadır (Kayıran, 2016: 63).  

İstikrar fonları, bütçe ve ekonomiyi dış şoklara ve emtia fiyatlarındaki 
oynaklıklara karşı dirençli hale getirmek için kurulan fonlardır. Bu fonların 
yatırım ufukları ve likidite hedefleri merkez bankalarının rezerv yönetimlerine 
benzemektedir. Bu fonlar konjonktürel değişimlerin tersine değişim yaratma 
eğiliminde olduklarından bu fonlar yüksek likiditeye sahip varlık portföyü 
oluşturma eğilimindedirler ve bu likit varlıkların %80’inden fazlasının sabit 
getirili varlıklar oluştururken bu varlıklarında yaklaşık %70’i devlet 
tahvillerinden oluşmaktadır (Al-Hassan vd. 2013: 5). 
Kalkınma Fonları, ülkenin sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, ülkenin 
kalkınması için ihtiyaç duyulan projelerin hayata geçirilmesinde kullanılacak 
kaynağın yaratılması amacıyla kurulan fonlardır. Fonun kuruluş hedefleri 
çerçevesinde fon portföyü ağırlıklı olarak uzun vadeli ve riskli varlıklardan 
oluşmaktadır.  
Emeklilik İhtiyat Fonları, devletin emeklilikle ilgili yükümlülüklerinden dolayı 
gelecekte maruz kalacağı fon çıkışlarını karşılamak ve gelir giden dengesini 
sağlamak amacıyla oluşturulan fonlardır. Özellikle yaşlı nüfusun hızla arttığı 
gelişmiş ülkelerde daha da önem kazanan emeklilik ihtiyat fonların portföyleri 
uzun vadeli ve yüksek riskli varlıklardan oluşmaktadır.  
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Rezerv yatırım şirketleri, döviz rezervlerini elde tutma maliyetlerini azaltmak ve 
rezerv fazlalarından yüksek getiri elde etmek amacıyla kurulan fonlardır. Bu 
fonlar resmi rezervlerden farklı olarak yüksek getiri elde etme amacıyla hisse 
senedi gibi riskli varlıklara yatırım yaparlar. Fonun yatırımlarının uzun vadeli ve 
iyi çeşitlendirilmiş varlıklardan oluşması beklenir. 

Kurulan fonların yapısına bakıldığında UVF’lerin önemli bir kısmının tasarruf, 
istikrar ve kalkınma fonu olarak kurulduğu görülmektedir. Bu fonların 
hedeflerini ve faaliyet alanlarını Tablo 1’deki gibi özetlemek mümkündür.  
Tablo 1. Varlık Fonlarının Hedefleri ve Faaliyet Alanları. 

VARLIK FONLARININ HEDEFLERIVE FAALIYET ALANLARI 
EKONOMİK 
HEDEF 

ÖZEL HEDEF AÇIKLAMA ÖRNEK FON 

Nesiller arası refahın 
dengelenmesi  

Yenilenemez varlıkların 
çeşitlendirilmiş finansal varlıklara 
dönüştürülerek gelecek nesillere 
aktarılması  

Norveç  
Kuveyt  

Gelecek yükümlülüklerin 
fonlanması  

Sermayenin ana değerinin 
korunması ve büyütülmesi  

Avustralya  
Yeni Zelanda  

Tasarruf  
Büyüme ve ulusal 
refahın 
korunması  

Rezerv yatırımları  

Aşırı rezervlerin, potansiyel yüksek 
getirili uzun dönemli yatırımlarla 
değerlendirilmesi ve rezervi elde 
tutmanın negatif maliyetinden 
kaçınılması  

Çin  
Güney Kore  

Mali istikrarın 
sağlanması  

Ekonominin iç ve dış şoklardan 
korunması ve fiyat istikrarının 
sağlanması  

Şili  

Kısa dönemde geniş sermaye 
hareketlerinin olumsuz etkilerine 
karşı fon rezervlerinin kullanımı  

Rusya  
 

İstikrar  
Makroekonomik 
politikalar ve 
ekonomik istikrarı 
sağlama  

Faiz oranlarının 
istikrarının sağlanması  Uzun dönemde faiz oranlarında 

oynaklığın azaltılması  
Meksika  
 

Altyapı yatırımları  Ulaşım, enerji, iletişim ve su (baraj) 
yatırımları  Nijerya  

Sosyal yapının 
iyileştirilmesi  
 

İnsan sermayesinin ve kurumların 
güçlendirilmesi; sağlık, eğitim, 
sosyoekonomik projeler  

BAE  
Ekonomik 
Kalkınma  
Ekonominin uzun 
dönemli 
üretkenliğinin 
artırılması için 
yatırım sağlama  Sanayi politikaları  

Tek bir kaynağa veya sektöre 
bağımlılığın azaltılması için 
ekonomik çeşitlenmenin 
sağlanması; stratejik sektörlerde 
üretkenliğin artırılması  

Singapur  
Fransa  

Kaynak: Karagöl, E. T. ve Koç, Y.E. (2016) “Dünyada ve Türkiye’de Varlık Fonu”, 
Analiz, S.169, SETA. 
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UVF’ler geleneksel olarak beş kategoride sınıflanmasına karşın kaynağına göre 
yapılan sınıflanmada ikiye ayrılmaktadır. Bunlar Kaynağı Petrol, Doğalgaz ve 
bunların türevleri olan fonlar ile diğer fonlardır. Şekil 1’de görüldüğü üzere 
mevcut UVF’lerin varlıkların %56,60’ının kaynağı Petrol, doğalgaz ve bunların 
türevlerinden oluşmaktadır. 
Şekil 1. Kaynağına Göre Fonlar (2010-2015). 

  
Kaynak: Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI). 

2017 yılı itibariyle, kulu olan toplam fon sayısı 79’a ulaşmış olup, bu fonların 
kuruluş ülkelerini, isimlerini, kaynaklarını ve Linaburg- Maduell Şeffaflık 
Endeksindeki Sırasını Tablo 2’deki gibi listelemek mümkündür.  
Tablo 2. Ülkelerine Göre Ulusal Varlık Fonlarının Aktif Büyüklüğü, Kaynakları ve Şeffaflık 
Sırası. 

Ülkesi Fonun Adı Aktif Büyüklüğü 
(MilyarABD Doları) 

Kuruluş 
Yılı Kaynağı 

Linaburg- Maduell 
Şeffaflık 

Endeksindeki Sırası 

Norveç Government Pension Fund-
Global 954,07 1990 Petrol 10 

Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE)-Abu Dabi Abu Dhabi Investment Authority 828 1976 Petrol 6 

Çin ChinaInvestment Corporation 813,8 2007 Emtia Dışı-
Varlık 8 

Kuveyt Kuwait Investment Authority 524 1953 Petrol 6 
Suudi Arabistan SAMA Foreign Holdings 514 1952 Petrol 4 

Çin - Hong Kong Hong Kong Monetary Authority 
Investment Portfolio 456,6 1993 Emtia Dışı-

Varlık 8 

Çin SAFE Investment Company 441** 1997 Emtia Dışı-
Varlık 4 

Singapur Government of Singapore 
Investment Corporation 359 1981 Emtia Dışı-

Varlık 6 
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Katar Qatar Investment Aurhority 320 2005 Petrol ve 
Doğalgaz 5 

Çin National Social Security Fund 295 2000 Emtia Dışı-
Varlık 5 

Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE)-Dubai Investment Corporation of Dubai 209,5 2006 Emtia Dışı-

Varlık 5 

Singapur Temasek Holding 197 1974 Emtia Dışı-
Varlık 10 

Suudi Arabistan Public Investment Fund 183 2008 Petrol 4 
BAE-Abu Dabi Mubadala Investment Company 125 2002 Petrol 10 
BAE-Abu Dabi Abu Dhabi Investment Council 110 2007 Petrol n/a 

Güney Kore Korean Investment Corporation 108 2005 Emtia Dışı-
Varlık 9 

Avustralya Australian Future Fund 102,3 2006 Emtia Dışı-
Varlık 10 

İran National Development Fund of 
İran 91 2011 Petrol ve 

Doğalgaz 5 

Rusya National Welfare Fund 72,2 2008 Petrol 5 
Libya Libyan Investment Authority 66 2006 Petrol 1 
Kazakistan Kazakhstan National Fund 64,7 2000 Petrol 10 

Kazakistan Samruk-Kazyna JSC 60,09 2008 Emtia Dışı-
Varlık 10 

ABD-Alaska Alaska Permanent Fund 54,8 1976 Petrol 10 
Bruney Brunei Investment Agency 40 1983 Petrol 1 

ABD-Teksas Texas Permanent School Fund 37,7 1854 
Petrol ve 

Diğer 
Varlıklar 

9 

Malezya Khazanah Nasional 34,9 1993 Emtia Dışı-
Varlık 9 

BAE-Federal Emirates Investment Authority 34 2007 Petrol 3 
Azerbaycan State Oil Fund 33,1 1999 Petrol 10 

Yeni Zelanda New Zealand Superannuation 
Fund 22,7 2003 Emtia Dışı-

Varlık 10 

ABD-New Mexico New Mexico State Investment 
Council 20,2 1958 Petrol ve 

Doğalgaz 9 

Umman State General Reserve Fund 18 1980 Petrol ve 
Doğalgaz 4 

ABD-Teksas Permanenet University Fund 17,3 1876 Petrol ve 
Doğalgaz 9 

Doğu Timor Timor-Leste Petroleum Fund 16,6 2005 Petrol ve 
Doğalgaz 8 

Rusya Reserve Fund 16,2 2008 Petrol 5 

Şili Social and Economic 
Stabilization Fund 14,7 2007 Bakır 10 

Kanada Alberta's Heritage Fund 13,4 1976 Petrol 9 

Rusya Russian Direct Investment Fund 13 2011 Emtia Dışı-
Varlık 7 

Bahreyn Mumtalakat Holding Company 10,6 2006 Emtia Dışı-
Varlık 10 

Şili PensionReservationFund 9,4 2006 Bakır 10 

İrlanda Ireland  Strategic Investment 
Fund 8,5 2001* Emtia Dışı-

Varlık 10 

Peru Fiscal Stabilisation Fund 7,9 1999 Emtia Dışı-
Varlık n/a 

Cezayir Revenue Regulation Fund 7,6 2000 Petrol ve 
Doğalgaz 1 

ABD-Wyoming Permanent Wyoming Mineral 
Trust Fund 7,3 1974 Mineraller 9 
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Brezilya Sovereign Fund of Brazil 7,3 2008 Emtia Dışı-
Varlık 9 

Meksika Oil Revenues Stabilization Fund 
of Mexico 6 2000 Petrol 4 

Umman Oman InvestmentFund 6 2006 Petrol 4 

Bostwana Pula Fund 5,7 1994 Elmas & 
Mineraller 6 

Trinidad & Tobago Heritage and Stabilization Fund 5,5 2000 Petrol 8 

Çin China-Africa Development Fund 5 2007 Emtia Dışı-
Varlık 5 

Angola FundoSoberano de Angola 4,6 2012 Petrol 8 

ABD-Kuzey Dakota North Dakota LegacyFund 4,3 2011 Petrol ve 
Doğalgaz 8 

Kolombia Colombia Savings and 
Stabilization Fund 3,5 2011 Petrol ve 

Maden n/a 

ABD-Alabama Alabama TrustFund 2,7 1985 Petrol ve 
Doğalgaz 9 

Kazakistan National Investment Corporation 2 2012 Petrol n/a 

ABD-Utah Utah-SITFO 2 1896 
Arazi ve 

Madencilik 
Mülkleri 

n/a 

ABD-Idaho Idaho Endowment Fund 
Investment Board 2 1969 

Arazi ve 
Madencilik 

Mülkleri 
n/a 

Nijerya-Bayelsa Bayelsa Development and 
Investment Corporation 1,5 2012 Emtia Dışı-

Varlık n/a 

Nijerya Nigerian 
SovereignInvestmentAuthority 1,4 2012 Petrol 9 

ABD-Lousiana Louisiana Education 
QualityTrust Fund 1,3 1986 Petrol ve 

Doğalgaz n/a 

Panama Fondo de Ahorro de Panama 1,2 2012 Emtia Dışı-
Varlık 10 

Bolivya FINPRO 1,2 2012 Emtia Dışı-
Varlık n/a 

Senegal Senegal FONSIS 1 2012 Emtia Dışı-
Varlık n/a 

Irak Development Fond for Iraq 0,9 2003 Petrol n/a 

Filistin Palestine Investment Fund 0,8 2003 Emtia Dışı-
Varlık n/a 

Venezüella FEM 0,8 1998 Petrol 1 

Kiribati Revenue Equalization Reserve 
Fund 0,6 1956 Fosfat 1 

Viyetnam State Capital Investment 
Coproration 0,5 2006 Emtia Dışı-

Varlık 4 

Gabon Gabon SovereignWealthFund 0,4 1998 Petrol n/a 
Gana Ghana Petroleum Funds 0,45 2011 Petrol n/a 

Moritanya National Fund for Hydrocarbon 
Reserves 0,3 2006 Petrol ve 

Doğalgaz 1 

Avustralya Western Australian Future Fund 0,3 2012 Mineraller n/a 
Moğolistan FiscalStabilityFund 0,3 2011 Mineraller n/a 
Ekvator Ginesi Fund for Future Generations 0,08 2002 Petrol n/a 

Papua Yeni Gine Papua New 
GuineaSovereignWealthFund n/a 2011 Doğalgaz n/a 

Türkmenistan Türkmenistan StabilizationFund n/a 2008 Petrol ve 
Doğalgaz n/a 

ABD-Batı Virginia West Virginia FutureFund n/a 2014 Petrol ve 
Doğalgaz n/a 

Meksika Fondo Mexicana del Petroleo n/a 2014 Petrol ve n/a 
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Doğalgaz 

BAE-Sharjah Sharjah Asset Management n/a 2008 Emtia Dışı-
Varlık n/a 

Türkiye Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 
Anonim Şirketi n/a 2016 Emtia Dışı-

Varlık n/a 

  Petrol ve Doğalgaz ile İlişkili 
Fonların Toplamı 4.201,10    

  Diğer Fonların Toplamı 3.201,50    
  GENEL TOPLAM 7.402,60    
*Bu rakamlar en iyi tahmin rakamlarıdır. 

Kaynak:SovereignWealthFundInstitute (SWFI) 

https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/ (Erişim Tarihi: 10.09.2017). 

1990 yılında kurulmuş olan 954,07 Milyar Amerikan Doları aktif büyüklüğüne 
sahip kaynağı petrol gelirleri olan Norveç’in Government Pension Fund-Global 
isimli fonu aktif büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük fonu 
konumundadır. Norveç’i sırasıyla BAE’nin Abu Dhabi Investment Authority, 
Çin’in China Investment Corporation, Kuveyt’in Kuwait Investment Authority 
ve Suudi Arabistan’ın SAMA Foreign Holdings’i ilk beş sırayı almaktadır. Aktif 
büyüklüğü bakımından ilk beş sırada yer alan bu fonların dördünün kaynağı 
petrol gelirleri iken China Investment Corporation’ın kaynağı emtia dışı 
varlıklardır. Yine Tablo 2’de görüldüğü üzere mevcut fonların yaklaşık 
%78,50’si 1990 yılından sonra kurulmuş olan fonlardır. Toplam fonların 
%21,50’lik kısmı ise 2010 yılından sonra kurulmuştur. Bu dönem özellikleri 
dikkate alındığında gerek münferit ve küresel olarak yaşanan krizler ve 
istikrarsızlıklar gerekse petrol fiyatlarındaki önemli artışlar bu fonların 
oluşumlarını hızlandırmıştır. 2015 yılı itibariyle bu fonların %40’lık kısmı 
Ortadoğu’da, yine yaklaşık %40’ı Asya’da kurulmuştur. 2010 ve 2015 
yıllarındaki fonların bölgelere dağılımını Şekil 2’deki gibi göstermek 
mümkündür.  
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Şekil 2. Bölgelere Göre Fonların Dağılımı (2010-2015). 
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Kaynak: Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI). 

Tablo 2 ve Şekil 2’de görüldüğü üzere körfez ülkelerinin fon adetlerinin ve 
varlık miktarının önemli rakamlara ulaşması, Çin’in fon gelişimindeki kayda 
değer girişimler, batılı politik karar vericiler ve bazı analistlerce milyarlarca 
dolara ulaşan dev fonların devletlerin kontrolünde olduğuna dikkat çekilmekte 
ve bu fonların uluslararası politikanın yeni araçlarından birisi haline 
gelmesinden endişe duyulmaktadır (Sanlı, 2010: 19). 

UVF’ler finans sistemi içerinde uzun zamandır olmalarına karşın, bu araçların 
sistem içerisindeki konumunu net bir şekilde açıklamak, gerek ulusal gerekse 
uluslararası ekonomi üzerindeki etkilerini ve potansiyelini net bir şekilde 
belirtmek mümkün değildir. UVF’lerin beklenen birçok faydasına karşın gerek 
varlıkları, yatırımları gerekse yönetimsel ve denetim yapısından dolayı çeşitli 
endişelerde içermektedir. Bu endişelerin başında bu fonların yüksek gelir 
beklentisiyle yüksek risk toleransının bulunmasıdır. Bununla birlikte fonların 
faaliyetlerinde ve yönetiminde şeffaflıktan uzak durması, kamu sahipliğinde 
ve/veya kamu denetiminde olan bu fonların ekonomik nedenlerin yanında 
alınan kararların siyasi oyuncuların etkisinde bulunması,    tüm sermayenin 
sahibinin kamu sektörü olması, bu fonların ve şirketlerin küresel ekonomideki 
etkilerinin denetimsiz olarak artmakta olmasının piyasalardaki serbest rekabet 
kurallarının işleyişine olumsuz etkisi bulunması gibi yönlerden eleştirilmektedir. 
Ayrıca bozulan istikrarın sağlanmasında iç piyasaya sık sık ve aşırı derecede 
olan müdahaleler para ve maliye politikalarının etkinliğini azaltabilirken, 
özellikle büyük projelerin finansmanında bu fonların uluslararası yüksek 
düzeyde borçlanması durumunda ülke hazinesinin ve bankaların bu 
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piyasalardan borçlanabilme potansiyelinde azalmalar meydana gelmesi 
muhtemeldir. Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan büyük projelerin 
finansmanında varlık fonlarının aktif rol alması hem kamu borçlanma düzeyini 
arttırarak borçlanma maliyetinin artmasına neden olacak hem de kamu 
kaynaklarının özel sektöre aktarımı sorununu beraberinde getirecektir (Sarısı, 
2016: 236-237).  

2. TÜRKİYE VARLIK FONU 

UVF’lere yönelik kısmi eleştiriler olsa da amaçları, beklenen faydaları ve ulusal 
rezervlere kıyasla yönetimindeki esneklikler göz önüne alındığında UVF’lerin 
ulusal ve uluslararası ekonomideki yeri gittikçe artmakta ve gelecek nesiller 
açısından da bu fonların mevcudiyetinin önemini devam ettireceği 
beklenmektedir. UVF’lerdeki bu hızlı artışa Türkiyede kayıtsız kalmamış ve 26 
Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak “Türkiye Varlık Fonu” 
kurulmuştur. 

2.1. Türkiye Varlık Fonun Yapısı ve Amaçları 

“Daha güçlü bir Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi A.Ş. Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek, değerlerini artırmak 
ve ülkenin öncelikli yatırımları için kaynak sağlamak misyonuyla 26.08.2016 
tarihinde, 29813 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ileBazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”la Başbakanlığa bağlı olarak, sermayesi özelleştirme 
fonundan karşılanmak üzere 50.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur.  

Türkiye Varlık Fonu (TVF) resmi internet sitesinde kendisini Türkiye’nin 
ekonomik istikrarının arttırılması ve kalkınmasına katkı sağlamak, kamuya ait 
olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek; mevcut kamu 
varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak 
amacıyla kurulmuş bir yapı olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda varlık fonu 
tarafından büyük projelere finansman sağlanması, bu projelerin hayata 
geçmesiyle istihdam yaratılması, yüksek faiz baskının azaltılarak ülkenin 
büyümesi ve kalkınması önündeki engellerin aşılması beklenmektedir.   

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin temel amaçlarını aşağıdaki gibi 
belirtmek mümkündür (http://turkiyevarlikfonu.com.tr/, Erişim Tarihi: 
06.09.2017): 

 Önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye 
katkıda bulunmak, 
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 Katılım finansmana uygun varlıkların gelişmesine destek olmak, 
 Sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, 
 Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için 

sermaye sağlamak, 
 Stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli 

yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona 
bağlı alt fonları kurmak ve yönetmektir. 

Türkiye Varlık Fonu’nun portföyü 5 stratejik sektörde 14 şirketi, 46 değerli 
gayrimenkul ve 2 tane oyun lisansını kapsamaktadır. Portföyündeki stratejik 
sektörler ise bankacılık ve finans; telekomünikasyon, medya ve teknoloji; 
ulaştırma, lojistik ve altyapı, enerji ve madencilik; tarım, gıda ve gelişmekte 
olan sektörlerdir.  
Tablo 3. Türkiye Varlık Fonu Portföyü. 

İŞLETMELER AÇIKLAMA 
Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları A.O.’nın %49,12 oranındaki hissesi  
Türkiye Cumhuriyet 
Ziraat Bankası 

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası A.Ş.’nin sermayesinde bulunan Hazineye ait 
hisselerin tamamı 

BİST Borsa İstanbul A.Ş.’nin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı 
Türkiye Halk Bankası Türkiye Halkbankası A.Ş.'nin %51,11 oranındaki hissesi 

Türksat Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin (TÜRKSAT) sermayesinde 
bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı 

TPAO Türkiye Petrolleri A.O.’nın (TPAO) sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı 

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) sermayesinde bulunan Hazineye ait 
hisselerin tamamını 

PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin (PTT) sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin 
tamamı 

Türk Telekom Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi 
Eti Maden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Kayseri Şeker Fabrikası Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş’nin %10 oranındaki hissesi 

TCDD İzmir Limanı TCDD İzmir Limanı devri işlemleri tamamlanıncaya kadar TCDD'nin yönetiminde 
kalmasına ve TCDD tarafından işletilmeye devam edilmesine karar verilmiştir. 

ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (Çaykur) 
Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri A.Ş. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesinde bulunan %49 oranındaki hisse 

LİSANSLAR AÇIKLAMA 

Milli Piyango 
Nakit oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper 
Loto oyunları ile ilgili daha değişik yeni oyunların yapılmasına izin verilebilecek 
oyunlarına ilişkin lisans 49 yıl süreyle 

Türkiye Jokey Kulübü 
Türkiye Jokey Kulübü'nün yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içi ve dışında 
düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak ve 
yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle 

GAYRİMENKULLAR AÇIKLAMA 

Gayrimenkuller Mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da 
bulunan bazı taşınmazlar. 

Kaynak: http://turkiyevarlikfonu.com.tr/ (Erişim tarihi: 28.08.2017). 
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2.2. Türkiye Varlık Fonunun Kaynakları ve İşleyişi 

Kaynakları bakımından değerlendirildiğinde TVF’nin diğer büyük varlık 
fonlarından ayrıştığı görülmekte olup, büyük varlık fonlarının önemli bir 
kısmının kaynağı doğal kaynak gelirlerinden, bütçe ve mali fazlalardan 
oluşurken TVF’nin kaynakları aşağıdaki gibi belirtilmektedir. 

TVF kaynakları; 

 Özelleştirme kapsam ve programındaki, Özelleştirme Yüksek Kurulu 
tarafından TVF’ye devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile 
Özelleştirme Fonundan aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından, 

 Bakanlar Kurulu tarafından TVF’ye aktarılmasına karar verilen ihtiyaç 
fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan, 

 Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para 
piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar 
aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklardan, 

 Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan 
finansman ve kaynaklardır. 

TVF’nin kuruluşunun üzerinden yaklaşık bir yıllık süre geçmiş olup, fonun bu 
süre zarfında piyasaya uyum koşullarını sağlamaya yönelik adımlar attığı 
görülmektedir. Nitekim 2017 yılının Haziran ayında TVF likidite imkânlarını 
arttırmak amacıyla bünyesinde dört alt fon kurmuş olup, bu fonlar Piyasa 
İstikrar ve Denge Fonu, KOBİ Finansman Fonu, Lisans ve İmtiyaz Fonu ve 
Maden Alt Fonu’dur. 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiğe ilişkin kanun tasarısının meclis başkanlığına sunulan 
gerekçesinde TVF’den beklentiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır 
(http://www2.tbmm.gov.tr, Erişim Tarihi 08.08.2017; 
http://www.mahfiegilmez.com, Erişim Tarihi 08.08.2017).  

 Türkiye Varlık Fonunun kurulmasıyla büyüme oranında artış sağlanması, 
 Sermaye piyasalarında büyüme ve derinleşme hızlanması, 
 İslami finansman varlıklarının kullanılmasının yaygınlaşması, 
 Yapılacak yatırımlarla yüzbinlerce kişiye ek istihdam olanakları 

sağlanması, 
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 Savunma, havacılık, yazılım gibi alanlardaki yerli şirketlerin sermaye ve 
projebazında desteklenmesiyle küresel oyuncu konumuna geçmelerinin 
sağlanması, 

 Otoyollar, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü ve Havalimanı, Nükleer Santral 
gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan 
finansmanın sağlanması, 

 Katılım finansmanı sektör payının artırılması,  
 Arz güvenliğini sağlamak üzere, Türkiye için önem taşıyan petrol, 

doğalgaz gibi yurtdışındaki stratejik sektörlere bürokratik kısıtlamalara 
bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesinin gerçekleştirilmesi 
olarak belirtilmiştir.  

Bununla birlikte bu fon ile ekonominin yapısal sorunlarını aşmakta katkı 
sağlamanın yanı sıra dış politikanın önemli bir enstrümanı olarak Türkiye’nin 
uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlayacağı 
belirtilmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde iç tasarruf yetersizliğinden 
dolayı yeterince yatırım yapılamaması, nüfus fazlalığı ve teknolojik 
gelişmelerden yoksunluk gibi sorunlar söz konusu ülkelerin kalkınması için 
yeterli seviyelere ulaşmasının önünü tıkamaktadır (Karagöl ve Koç, 2016: 17). 
Şekil 3. Orta Gelirli Ülkeler ile Türkiye’nin Brüt Tasarruflarının GSYİH’ye Oranı. 

 
Kaynak: Dünya Bankası (http://www.worldbank.org/ Erişim tarihi: 09.09.2017). 

Şekil 3’ten de anlaşılacağı üzere Türkiye’nin brüt tasarruflarında son yıllarda 
artış yaşanmasına karşın kendisi gibi orta gelir düzeyinde olan ülkelerin 
ortalamasıyla kıyaslandığında tasarruflarının yetersiz olduğu görülmektedir. 
Büyümenin artırılması için şüphesiz tasarrufların ve yatırımların arttırılması 
gerekmektedir. Tasarrufların yetersiz olduğu durumda ülkeler yurtiçinden ve 
yurtdışından finansman sağlama yoluna gitmektedirler. Bu bağlamda TVF’nin 
en önemli işlevlerinden birisinin büyümeye yönelik ve ülke için stratejik öneme 
sahip yatırımların finansmanın sağlanması olduğunu söylemek mümkündür. 
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Kuruluş hedefleri çerçevesinde TVF’den stratejik yatırımlara finansmanın 
sağlanması yönünde atılımlar beklenmekte olup, bu kaynakların nasıl 
yaratılacağına ilişkin planların net olarak ortaya konulmamış olması, TVF’nin 
diğer birçok fondan farklı olarak kaynaklarının petrol, doğal gaz gibi doğal 
kaynak gelirlerinden, bütçe fazlalarından sağlanmaması, TVF’nin finansmanı 
uluslararası piyasalardan sağlayacağı beklentisini güçlendirmekte, bu durum da 
TVF’nin uluslararası piyasalarda borçlanmasının Hazine’nin borçlanma 
kapasitesini düşüreceği endişesini doğurmaktadır.  

Her ne kadar kuruluşunun üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre geçmiş olsa da 
TVF’nin henüz kısa, orta ve uzun vadeli faaliyet programlarının ortaya 
konulmaması, kamuoyuna yansıyan önemli atılımlarda bulunmaması TVF’nin 
faaliyetlerine ilişkin eleştirilerin ve endişelerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Nitekim 2017 yılının Eylül ayında TVF başkanının görevden alınması 
ve fonunun yeniden yapılandırılacağına yönünde beyanların olması, varlık 
fonun yapısında ve işleyişinde yeni düzenlemelerin olacağı yönünde 
beklentileri güçlendirmiştir.  

SONUÇ 

1990’lı yıllardan itibaren sayıları ve varlıkları hızlı bir şekilde artan Ulusal Varlık 
Fonları, özellikle petrol, doğalgaz gibi doğal kaynak ihraç gelirlerinden, bütçe 
ve mali fazlalardan sağlanan kaynaklarıyla, ülke istikrarını sürdürmek, 
ekonomik dalgalanmalara karşı dirençli hale gelmek ve ülke refahını gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla faaliyet göstermektedirler. UVF’lerin küresel 
ekonomi içindeki konumu, etkinliği, politik ve ekonomik etkileri açısından farklı 
görüşler bulunsa da ulaştıkları 7,4 Trilyon Amerikan Doları aktif büyüklükleri 
ve yüksek işlem hacimleriyle küresel piyasanın önemli oyuncuları oldukları 
kabul edilmektedir.  

Başta kalkınmanın önündeki engellerin giderilmesinde rol oynayarak 
Türkiye’nin kalkınmasına destek olmak amacıyla kurulmuş olan Türkiye Varlık 
Fonu risk toleransı ve esnek hareket etme yeteneğiyle Türkiye ekonomisine 
yeni olanaklar sunacaktır. Türkiye’nin petrol ve doğal gaz gelirlerinin düşük 
olması hatta enerjide dışa bağımlılığının yüksek olması, cari açık ve bütçe 
açığının söz konusu olması, marka değeri yaratma, eğitim, bilim ve 
sanayileşmede arzu edilen seviyelere ulaşılamamış olması gibi yapısal 
problemlerin tamamına çözüm sağlayacak bir etkiye sahip olmasa da 
ekonomik büyüme ve gelişmeye katkı sağlaması beklenmektedir.  
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Her ne kadar kuruluşunun üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre geçmiş olsa da 
TVF’nin henüz kısa, orta ve uzun vadeli faaliyet programlarının ortaya 
konulmaması fonun kaynakları, portföyü, denetimi ve işleyişi üzerine eleştirileri 
de beraberinde getirmiştir. Fonun yapısı ve işleyişinin yeniden 
yapılandırılacağına ilişkin yapılan beyanlar, fonun daha aktif, stratejik ve 
ekonomik politikaları destekleyeceği bir yapıyla ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlayacağı yönünde önemli beklentiler oluşturmaktadır.  
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TÜRKİYE’DE GÜÇ MESAFESİNİN HESAP VEREBİLİRLİK 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Habip DEMİRHAN 

Öz 

Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ve iyi yönetişim uygulamalarının kamu kesimine 
uygulanabilirliği çerçevesinde hesap verebilirliğin önemi artmıştır.  Hesap 
verebilirlik, gelişmiş ülkelerde içsel bir motivasyonla ortaya çıkarken, gelişmekte 
olan ülkelerde genel itibariyle uluslararası kuruluşlardan gelen reform direktifleri 
çerçevesinde şekillenmektedir. Hesap verebilirlik mekanizması üzerinde kültürün 
önemli bir etkisi mevcuttur.   

Çalışmanın ana amacı, Türkiye’de güç mesafesi boyutunun hesap verebilirlik 
üzerindeki etkileri irdelemektir. Çalışmada model olarak Hofstede’nin kültürel 
boyutlardan teorisinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, uluslararası 
kuruluşlar tarafından önerilen reform paketleri çerçevesinde şekillendirilen bir 
hesap verebilirlik mekanizması ile Türkiye’deki güç mesafesi boyutu arasında 
negatif bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bir başka ifade ile Türk kültüründeki güç 
mesafesinin böylesi bir hesap verebilirlik mekanizmasını desteklemediği tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  İyi yönetişim, Hesap verebilirlik, Kültür. 

THE EFFECT OF POWER DISTANCE ON ACCOUNTABILITY IN 
TURKEY 

Abstract 

The importance of accountability has increased within the framework of 
applicability of New Public Management approach and good governance practices 
to the public sector.While accountability emerges with intrinsic motivation in 
developed countries, it generally takes place in the developing countries within the 
framework of reform directives of international organizations. The culture has an 
important affect on accountability mechanism.  

The main purpose of the study is to examine the effects of power distance 
dimension in Turkey on accountability. Hofstede’s cultural dimension theory was 
used as model in the study. According to the results it is determined that there is a 
negative relation between the accountability mechanism shaped by the reform 
packages proposed by the international organizations and the power distance 
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dimension in Turkey. In other words, it has been concluded that the power 
distance in Turkish culture does not support such an accountability mechanism.   

Keywords: Good Governance, Accountability, Culture. 

GİRİŞ 
Keynesyen politikaların etkisiyle gelişen müdahaleci devlet anlayışı yerini 
1980’lerden başlayarak öncelikle minimal devlet anlayışına, 1990’lardan 
başlayarak da düzenleyici ve denetleyici devlet anlayışına bırakmıştır. Yeni 
Kamu Yönetimi anlayışı bu değişim ve dönüşümün sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Bu anlayış çerçevesinde ülke uygulamalarında iyi yönetişim giderek 
önem kazanmaya başlamıştır. Sırasıyla, Dünya Bankası (DB), Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşlar 
tarafından yapılan toplantılarda ve yayınlanan raporlarda iyi yönetişim 
kavramına yer verilmiştir. 

DB’nin 1989 Dünya Gelişme Raporu’nun takdim kısmında, dönemin başkanı 
Barber B. Conable’ın “özel sektör girişimleri ve piyasa mekanizmaları 
önemlidir, ancak bunların iyi yönetişimle el ele gitmesi gerekir” şeklindeki 
ifadesi, iyi yönetişimin literatürde ilk kullanımlarından biridir. Kamu yönetimi 
alanında atılan adımlar ve bu adımların ürünü olarak çıkarılan kanuni 
düzenlemeler etkisini kısa sürede göstermeye başlamıştır. YKY sürecinin hız 
kazandığı bu dönemde, kamu yönetim yapıları bilhassa özel sektörün aşina 
olduğu kavramlar olan rekabet edebilirlik, etkinlik, verimlilik, katılımcılık, 
saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde evrilmişlerdir.  

YKY anlayışı çerçevesinde iyi yönetişim ilkeleri arasında sayılan hesap 
verebilirlik son yıllarda ciddi şekilde gelişmeye başlamıştır. İnsan kaynakları 
yönetimi, sosyal psikoloji, finansal alandan, etik alanına kadar değişik birçok 
alanda hesap verebilirlik ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Hesap verebilirlik 
ile ilgili çalışmalar kapsamlı olmakla beraber bu çalışmalarda çeşitli sorunlarla 
karşı karşıya kalınmaktadır. Hesap verebilirlik ile ilgili çalışmalarda ortaya çıkan 
birincil problem İngilizce konuşulmayan ülkelerde bu kelimeye eş değer kelime 
bulma/bulamama sorunudur. Hesap verebilirlik genel itibariyle asil-vekil 
ilişkisine dayanmakla beraber, kültürel değerler de hesap verebilirlik üzerinde 
etkili olabilmektedir. Bazı ülkelerde kültürel değerler hesap verebilirliğin 
gelişmesi ve uygulanmasını desteklemeyebilmektedir. 
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Çalışmada batı kültürü çerçevesinde şekillenen hesap verebilirlik 
mekanizmasının yapılan literatür taraması çerçevesinde Hofstede’nin kültür 
boyutlarından olan güç mesafesi boyutuyla Türkiye analizi yapılmıştır. 

1. HESAP VEREBİLİRLİK KAVRAMI  

Hesap verebilirlik genel itibariyle karmaşık bir yapıya sahip olduğu için çok iyi 
anlaşılamamaktadır. Farklı alanlardaki çalışmalarda hesap verebilirliğin çeşitli 
tanımlarına rastlamak mümkün olduğu gibi çoğu kez aynı alanda çalışanlar 
arasında bile farklı tanımlanabilmektedir. Nitekim Bovens (2006: 5) hesap 
verebilirliği, kimsenin karşısında duramayacağı altın bir kavram olarak ifade 
ederken, aynı zamanda hesap verebilirlik konusu üzerine çalışan herhangi 
birisinin kısa zamanda hesap verebilirliğin farklı kişilere farklı şeyler ifade 
ettiğini göreceğini ifade etmektedir.  

İngilizce Oxford Sözlüğünde “accountable” kelimesi “(a) eylem ve kararları 
haklı temellere dayandırma gerekliliği veya beklentisi; sorumlu ve (b) 
açıklanması ya da anlaşılması gerekli olan” şeklinde ifade edilmiştir. Webster 
İngilizce Sözlüğü’nde ise “accountable” kelimesi, “bir kişinin davranışlarından 
dolayı cevap vermek zorunda olması durumu”, hesap verme yükümlüğü” ve 
“performans başarısızlığının sonuçlarına katlanma yükümlülüğü” anlamlarına 
gelmektedir. Sözlük ayrıca cevap verebilirliği, hesap verebilirliğin eş anlamlısı 
olarak göstermiştir.  

Hesap verebilirlik köken itibariyle “account” ve “ability” kelimelerinin bir araya 
gelmesiyle oluşmuş bir kavramdır. Burada “account” kelimesi hesap 
anlamındadır. “Ability” kelimesi ise bir şeyler yapmak için gerekli yetenek ve 
beceriye sahip olmayı ifade etmektedir.  Dolayısıyla da “accountability” hesap 
verme yeteneğine, becerisine ve yetkinliğine sahip olmayı ifade etmektedir.  

Bilimsel çalışmalarda hesap verebilirliğin değişik tanımları yapılmıştır.  Bu 
sebeple de Sinclair (1995: 219-221), hesap verebilirliği bukalemuna 
benzeterek her araştırmacının, hesap verebilirliğin farklı bir türünü ele aldığını; 
örneğin bazı araştırmacıların, hesap verebilirliğin finansal ve hesap yönü ile 
ilgilenirken bazılarının da kavramı etik çerçevesinde incelediklerini ifade 
etmiştir.  

Buna paralel olarak, Mulgan (2000: 556) hesap verebilirliğin karmaşık ve zor 
bir konu olduğunu ifade etmektedir. Hesap verebilirliğin bu karmaşık ve belirsiz 
anlamlılığına ek olarak, İngilizce konuşulmayan ülkelerde accountability 
kelimesine karşılık gelen özdeş kelime bulunamama sorunu mevcuttur. Örneğin 
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bazı ülkelerde accountability kelimesine denk bir kelime olmadığından hesap 
verebilirliğin gerçek manasıyla kavranması ve araştırılması zor bir hale 
gelmektedir. Fransa, İtalya, Portekiz gibi ülkelerde accountability yerine daha 
çok sorumluluk anlamına gelen responsibility kelimesinin değişik formları 
kullanılmaktadır (Dubnick, 2002: 4). Rusya’da daha çok saydamlık anlamına 
gelen transparency kelimesi ile özdeş kullanım varken, Endonezya’da daha çok 
uygunluk (compliance)  ve hesap verme (rendering of accounts) terimleri ile 
karşılanmaktadır. İspanyolca, Korece, Romence ve Tay Dili’nde 
“accountability” kelimesine denk düşen bir kelime dahi bulunmamaktadır.  

Kavramın bu karmaşık yapısından dolayı ortak bir tanımdan söz 
edilememektedir. Bu sebeple de literatürde sıkça kullanılan bazı tanımlarla 
konuyu geliştirmek daha açıklayıcı olacaktır.  Amerikan bilimsel ve siyasi 
söyleminde hesap verebilirlik “iyi yönetişim” veya “erdemli davranış” yerine 
kullanılmaktadır (Bovens, 2006: 8).  Bu kapsam oldukça geniş bir çerçeve 
sunmaktadır. Bovens’a göre (2006: 9) hesap verebilirlik, en özlü ifade ile 
davranışları açıklama ve doğrulama yükümlüğüdür. Bu yükümlülük, bir hesap 
veren (accountor) ile hesap verilen (accountee) arasındaki ilişkiyi ifade eder. 
Bovens (2006: 9), bu ilişki çerçevesinde hesap verebilirliği, sosyal ilişki olarak 
ifade etmiştir. Buna göre hesap verebilirlik, hesap veren bir aktör ile hesap 
verilen bir forum arasındaki bir ilişkidir. Hesap veren aktör davranışlarını 
açıklama ve doğrulama yükümlüğündeyken, hesap verilen forum da soru 
sormak ve hüküm vermek gibi görevleri yerine getirebilir ve sonuçta da hesap 
veren aktör sonuçlarla yüzleşir. Kişi eylemlerinden dolayı kendi dışındaki başka 
bir kişi veya otoriteye, yerine getirdiği eylem ve işlemlerden dolayı açıklama 
yapar ve cevap verir.  

Hesap verebilirlik, kişinin davranışları ve faaliyetleri nedeniyle başka bir 
otoriteye karşı sorumlu olması şeklinde de ifade edilmektedir. Hesap verebilir 
olmak, sorumluluklar konusunda raporlama ve açıklama yapma ile dışarıdan 
gelecek her türlü değerlendirme ve sorgulamaya açık olma durumudur. Hesap 
verebilirlik bir anlamda yetkililerin eylemlerini üstlenme sorumluluğudur ve bu 
çerçevede “kim, kime ve niçin rapor verir?” sorusuna cevap olunur. Fakat 
hesap verebilirlik sadece yılda bir kere gerçekleştirilen raporlama faaliyetinden 
daha geniş; vatandaşla diyalog kurmayı, kamusal faaliyet ve sorunlara ilişkin 
proaktif davranışlar sergilemeyi gerektiren dinamik bir kavramdır. 



 

399 
 

Yabancı literatüre paralel olarak, Türkçe literatürde de hesap verebilirliğin farklı 
tanımlarına rastlamak mümkündür. Aktan ve diğerleri’ne göre (2004: 169), 
hesap verme sorumluluğu veya hesap verebilirlik önceden üzerinde uzlaşılmış 
hedeflerin varlığı çerçevesinde belirli bir performansın gerçekleştirilmesine 
yönelik olarak sorumluluğun üstlenilmesine ve açıklanması yükümlülüğüne 
dayanan bir ilişkidir. Baş (2005: 403),hesap verme sorumluluğunu, “bir 
açıklamada bulunma ve cevap verme yükümlülüğü” olarak tanımlamıştır. 
Hesap verebilirlik, 5018 sayılı KMYKK’nın 8.Md. sinde hesap verme 
sorumluluğubaşlığı altında şu şekilde tanımlanmıştır: 

Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili 
olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 
edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından 
ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve 
yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. 

OECD (2000:5), hesap verebilirliği,“politikacıların ve kamu görevlilerinin, 
faaliyetlerine ilişkin sorulara periyodik olarak cevap verme zorunda olmaları ve 
onlara verilen yetkinin/otoritenin uygulamalarından sorumlu tutulmaları 
gerekliliği” şeklinde tanımlamaktadır. Dünya Bankası’na göre (2005: 6), hesap 
verebilirlik bir durum değil süreçtir. Hesap verebilir olmak sadece bir ofiste 
oturup eleştirilere açık olmak değil, hareketli olmaktır. Hesap verebilir olmak, 
denetimden kaçınmak için elinden gelenin en iyisini yapmak değil, aksine 
toplum ve kurumlarla birlikte çalışarak hükümetin dürüstlük ve performansının 
artırılmasını sağlamaktır. 

Görüldüğü üzere hesap verebilirliğin literatürde üzerinde uzlaşılmış bir tanımı 
yoktur ve her araştırmacı tarafından farklı tanımlanmaktadır. Dubnick (2002: 
2-3) kanun düzenlemelerini tarayarak yaptığı araştırmada, Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD)’nde kongreye her iki yılda bir sunulan kanun tekliflerinin 
adlarında, ortalama 50-70 arasında hesap verebilirlik anlamında 
“accountability” kelimesinin geçtiğini ifade etmiştir. Bu durum bile verebilirliğe 
kavram olarak ne kadar önem verildiğini ve hesap verebilirliğin ne kadar geniş 
bir anlamda kullanıldığını göstermektedir. Ancak, literatürde yapılan 
tanımlamalardan yola çıkarak hesap verebilirliği, iki aktör arasında, belirlenmiş 
nedenlerden dolayı kurulan, belirli süreçler çerçevesinde güvence altına alınan, 
uygulanacak standartları ve bu standartların ihlali durumunda uygulanacak 
yaptırımları olan bir ilişki şeklinde tanımlamak mümkündür. 
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1.1. Hesap Verebilirliğin Tarihsel Gelişimi  

Hesap verebilirlik, literatürde yeni bir kavram olmasına rağmen tarihsel kökeni 
eskilere dayanmaktadır. M.Ö. 2000 yılında Babil Kralı Hammurabi’nin 
Kanunlarında, hesap verme sorumluluğuna özel bir önem verildiği 
görülmektedir. Gray A. ve Jenkins (1993: 53) hesap verme sorumluluğunun 
gelişimini Atina şehir devletlerine dayandırmaktadır. Buna göre, bu şehir 
devletlerinde yönetici olanların görevleri ile ilgili açıklamada bulunma 
yükümlülükleri vardı. Bu yöneticilerin görevleri ile ilgili yaptıkları açıklamalar 
uygun bulunmadığı takdirde halk tarafından oluşturulan bir jüri önünde 
yargılanabilmekteydiler. Tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen bu uygulamaların 
ortak noktası, hesap verebilirliğin genel itibariyle bir sorumluluk 
mekanizmasının geliştirilmesi şeklinde uygulanmış olmasıdır.  

Bovens (2006: 6), hesap verme sorumluluğunu köken olarak Anglo Sakson 
değil, Anglo-Norman bir terim olarak ele almış, tarihsel ve semantik 
(anlambilim) bakımdan kavramın, muhasebe ile çok yakın bir ilişkisi olduğunu 
ifade etmiştir. 11.yüzyılda İngiltere’yi istila eden Normanların, varlık 
sahiplerinin ellerindekilere değer biçilerek bunların “Domesday Books’ denilen 
belgelerde listelenmesini istemeleri hesap verme ilişkisinin ilk örnekleri olarak 
kabul edilmektedir (Dubnick, 2002: 7-9). Bu sayım ve listelemenin amacı 
sadece vergisel değil, aynı zamanda kraliyet yönetimini güçlendirmekti. 
Domesday Books’larda kralın bölgesindeki varlıklar o listeleniyordu. 12. yüzyıl 
başlarında bu durum yılda iki kere hesap veren ve merkezileşmiş bir denetim 
çerçevesinde hüküm süren aşırı merkeziyetçi bir krallık yönetimine evrilmeye 
sebebiyet verdi. Kral William I’den bu yana geçen yüzyıllarda hesap verme 
sorumluluğunun muhasebe ile olan etimolojik bağı giderek zayıflamaya başladı 
(Bovens, 2006: 6). 3 Eylül 1791 yılında kabul edilen Fransız İnsan ve Yurttaş 
Hakları Bildirisi’nin 15. Md.sinde “toplumun tüm kamu görevlilerinden, 
görevleriyle ilgili olarak hesap sorma hakkı vardır” denilerek kamu kaynaklarını 
kullananlar açısından kamusal hesap verme sorumluluğu ilişkisine değinilmiştir. 

Hesap verebilirlik, kelime olarak hesap kökünden gelmekle beraber, geçmişte 
daha çok muhasebe ve özellikle de defter tutma ile ilgiliydi. Bundan bir asır 
öncesine kadar literatürde çok az kullanılmakta ve anlam olarak dar bir kapsam 
içermekteydi (Mulgan, 2000: 555). Hesap verebilirliğin literatürde kavram 
olarak gelişimi 17. yüzyılın sonları ve özellikle 18. yüzyıla dayanmaktadır. 1690 
yılında İngiltere’de oluşturulan Kamu Hesapları Komitesi ve Sayıştay ile birlikte 
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kamu maliyesinde parlamentonun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir (Dewar, 
1985: 10 12). 20. yüzyılın sonlarına doğru Anglo-Sakson dünyasında kamu 
yönetimindeki geleneksel defter tutma (muhasebecilik) anlayışı kamusal hesap 
verme sorumluluğu çerçevesinde daha geniş bir perspektife bürünmüştür 
(Harlow, 2002: 19). Finansal muhasebecilikten kamusal hesap verme 
sorumluluğuna doğru gelişen bu geniş çerçevedeki anlayış, İngiltere’de 
Thatcher hükümetinin YKY anlayışını geliştirdiği ve ABD’de Clinton-Gore 
yönetimi döneminde yapılan hükümet reformları ile paralellik arz etmiştir. 
Geçmişi çok eskilere dayanmakla beraber hesap verme sorumluluğu, son 
yıllarda başta politika ve sosyal bilimler olmak üzere hemen hemen her alanda 
popüler kelime haline gelmiştir.  21. yüzyıldaki gelişmeler ışığında hesap verme 
sorumluluğu demokrasilerin vazgeçilmez unsurları arasındaki yerini almıştır.  

1.2. Hesap Verebilirliğin Belirleyicileri  

Hesap verebilirlik ilişkisinde tanımlanması gereken altı önemli nokta mevcuttur 
(Mashaw, 2006; 118-120). Bunlar;  

- Kim mesul ya da sorumludur? (Hesap veren) 

- Kime karşı mesul ya da sorumludur? (Hesap verilen) 

- Hesap verme sorumluluğunu ortaya çıkaran nedenler (Hesap 
verebilirlik ilişkisinin nedeni) 

- Hesap verme sorumluluğunun hangi süreç çerçevesinde güvence altına 
alınmaktadır? (Hesap verebilirlik ilişkisinin süreci) 

- Bahse konu olan hesap verme davranışları hangi standartlar 
çerçevesinde sorgulanacaktır? (Hesap verebilirlik ilişkisinin standartları) 

- Standartlar ihlal edildiği zaman hangi etkiler meydana gelecektir? 
(Hesap verebilirlik ilişkisinin etkileri) 

Kim, kime karşı neyden dolayı sorumludur, hangi işleyiş çerçevesinde ve  hangi 
standartlar dâhilinde değerlendirme yapılacaktır ve hangi etkilere maruz 
kalınacaktır şeklinde gelişen bu sürece hesap verme sorumluluğu rejimi 
denmektedir (Mashaw, 2006: 118). 

1.3. Hesap Verebilirlik Boyutları  

Hesap verme sorumluluğunun tanımı hakkında yapılan değişik 
değerlendirmeler aynı zamanda bu kavramın kapsamının/içeriğinin sınırının 
belirlenmesi konusunda da sıkıntılar yaratabilmektedir. Hesap verme 
sorumluluğunun çeşitli ülkeler ve kültürler açısından içerdiği anlam 
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farklılaşabilmektedir. Hesap verme sorumluluğu için yapılan tanımlara göz 
atıldığında genel itibariyle kavramın beş önemli boyutu kapsadığı 
görülmektedir (Koppell, 2005: 95).  
Tablo 1. Hesap Verebilirlik Boyutları 

Hesap Verme Sorumluluğunun Kavramsal 
Boyutları 

Anahtar Belirleyiciler 

Sorumluluk Kurum, kurallara riayet etmekte midir? 
Saydamlık Kurumun, gerçekleşen performansının 

nedenleri açıkça görülebilmekte midir?   
Kontrol Edilebilirlik Kurum, Asil’in ( Meclis, başkan, bakanlıklar 

v.b.) isteklerini yerine getirebilmekte midir? 
Yükümlülük  Kurum, gerçekleşen performansının 

sonuçlarıyla yüzleşebilmekte midir? 
Cevap Verebilirlik14 Kurum, beklentileri (talep/ihtiyaç) yerine 

getirebilmekte midir? 
Kaynak: (Koppell, 2005: 96). 

Bunlar, hesap verme sorumluluğunun; sorumluluk boyutu, saydamlık boyutu, 
iç denetim, dış denetim, iç kontrol, dış kontrol, teftiş vb. mekanizmaları da 
içerisinde barındıran kontrol edilebilirlik boyutu, yükümlülük boyutu ile cevap 
verebilirlik boyutudur.  

1.4. Hesap Verebilirlik Döngüsü ve Boyutları İlişkisi  

Hesap verme sorumluluğunun altı tane belirleyicisinin olduğu ifade edilmişti. 
Bunlar; hesap veren (accountor), hesap verilen (accountee), süreç 
(accountability process), gerekçe (accountability for what), standartlar 
(standarts) ve etkiler (effects)’dir. Hesap veren ile hesap verilen arasındaki 
ilişkinin hesap verme sorumluluğunun beş boyutu (saydamlık, yükümlülük, 
kontrol edilebilirlik, sorumluluk, cevap verebilirlik) arasında ilişki mevcuttur. 
Şekil 1,hesap verme sorumluluğu belirleyicileri ile beş boyut arasındaki ilişkiyi 
ifade etmektedir. Şekil 1’degörüldüğü üzere, öncelikle hesap verilenler 
tarafından kendi adlarına faaliyette bulunmak için hesap verenlere görev tevdi 
edilir ve bu çerçevede hesap veren görevlerini ifa etmeye başlar (Bovens, 
2005: 184). Bu süreçle hesap veren faaliyette bulunmaya başlamalı ve 
kaynakları etkin kullanmalıdır (Bovens, 2005: 185). Bu aşamada sorumluluk 

                                                             
14 Koppell (2005)’in çalışmasında hesap verebilirlik boyutlarında cevap verebilirlik yerine duyarlılık 

anlamında “responsiveness” kavramı kullanılmıştır. Araştırmada özel sektörde çalışanların müşteri 
olarak tanımladıkları halkın taleplerine duyarlı olmayı ifade etmek için bu kavram kullanılmış olmakla 
beraber kamu sektöründe bu kavramın yerine cevap verebilirlik kavramının kullanılmasının daha uygun 
olacağı düşünüldüğünden çalışmada bu şekilde ele alınmıştır. 
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başlamaktadır. Hesap veren, yerine getirdiği faaliyetlerden dolayı sorumlu 
olmak ve yerine getirdiği faaliyetlerin güvenilir bir şekilde ve zamanında 
raporlayabilmek için ne için ve neyden dolayı hesap vereceğini bilmelidir. Bu 
durumun gerçekleşmesi için sürecin hem hesap veren tarafından hem de hesap 
verilen tarafından net ve açık görülebilmesi gerekir. Gerçekleşen faaliyetlerin 
gerçekleşmesi açısından bilgi akışının etkin bir gerçekleşmesi gerekir. Bu 
sürecin etkin işlemesi için saydamlık önem kazanmaktadır.  
Hesap veren gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı hesap verilene bilgi sağlar 
(saydamlık). Hesap verilen faaliyetleri ve performansı belirli standartlar 
çerçevesinde değerlendirir (kontrol edilebilirlik), ve gerekirse daha fazla bilgi 
almak için hesap verene sorular sorabilir. Hesap veren kendisinden istenilen 
bilgiler çerçevesinde soruları yanıtlar (cevap verebilirlik). Son aşamada ise 
hesap veren yürüttüğü iş ve faaliyetlerin yükümlülüğüne katlanma sürecine 
girer (yükümlülük). Bu aşamada ödül ve ceza mekanizması şeklinde etkiler 
görülebilir.  
Şekil 1. Verme Sorumluluğu Döngüsü ve Boyutları İlişkisi 

 
 İkisi arasında sözleşme imzalanır. 
                                                      Hesap Verebilirliğin Çerçevesine/Nedenine burada karar verilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORUMLULUK BOYUTU         KONTROL EDİLEBİLİRLİK BOYUTU 
 Faaliyetleri yürütür                                                                                                         
                             Faaliyetler hakkında bilgi sağlar, sorulara cevap verir.                                 Performans ve faaliyetleri değerlendirir  
 Hesap Verebilirlik Süreci     
SAYDAMLIK ve CEVAP VEREBİLİRLİK BOYUTU                                                  Faaliyet sonuçları ile ilgili sorgulama yapar 
CEVAP VEREBİLİRLİK BOYUTU 
 

          
                                                                                                                                                              Hesap Verebilirlik Standartları  
                                                                                                                                                             Değerlendirme Standartlarını uygular  
KONTROL EDİLEBİLİRLİK 
 

         YÜKÜMLÜLÜK BOYUTU 
Hesap Verebilirlik Etkileri                                                        

 
 Ödül, ceza vb. yaptırımlar uygulanır 

 

 

Hesap Veren 

 

 

Hesap Verilen 

 

 
 .  

Kaynak: Sinclair (1995), Bovens (2005)’deki açıklamalar dikkate alınarak derlenmiştir. 

2. HESAP VEREBİLİRLİK VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ 

Antik çağlardan beri bilim insanları ve araştırmacılar, toplumsal sistemin 
devamı için hesap verebilirliğin önemine değinmişlerdir. Örneğin Platon, Aristo 
gibi Yunan filozofları hesap verebilirliği adalet, cezalandırma ve sosyal kontrol 
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çerçevesinde tartışırken, modern toplumlarda hesap verebilirlik hukuk, siyaset, 
eğitim, sağlık, psikoloji gibi bir dizi disipline konu olmuştur (Gelfand vd., 2004: 
135). Her ne kadar kurumlarda hesap verebilirliğin sosyokültürel düzeyine 
dikkat çeken sınırlı sayıda çalışma olsa da hesap verebilirlik için kültürel 
perspektif hem teorik hem de pratik sonuçlar için önemlidir (Gelfand vd., 
2004: 136). Hesap verebilirlik, herhangi bir sosyal sistemin devamı için gerekli 
olan bir temel norm uygulama mekanizmasıdır. İki kişilik bir topluluktan tutun 
da medeniyetlere kadar herhangi bir toplum, değişik amaç ve çıkarları olan bir 
bireyler topluluğunda koordinasyon ve işbirliğinin nasıl ortaya çıktığını 
çözmelidir (Schlenker vd., 1991: 97). Böylelikle, hesap verebilirlik ortak 
beklentiler ve koordinasyonun gerçekleşebileceği bir mekanizma sağlar. Bir 
başka ifade ile, bireyler arasındaki düzen ve koordinasyonu sağlamak için, 
sosyal sistem bireylerin ve grupların cevap verebilir olduğu ve bu oluşumların 
yargılanma ve yaptırıma tabi tutulduğu bir standartlar dizisi ortaya çıkarır. 

Hesap verebilirlik, sosyokültürel yapı ile bağlantılı olan kişiler arası, sosyal ve 
yapısal durumlar çerçevesinde eylem ve kararlardan dolayı cevap verebilir 
olma algısıdır. Hesap verebilirlik ile ilgili standartlar ve bu standartların ihlal 
edilmesine yönelik yaptırımlar sosyal yapı tarafından konulmaktadır (Gelfand 
vd., 2004: 137).  

Hesap verme sorumluluğu ilişkisi, iki grup insanın ya da kurumun arasındaki 
ilişkidir. Bu ilişki çerçevesinde bu gruplar arasında belirli faaliyetler ortaya 
çıkmaktadır. Bovens (2006: 9) kamu sektöründeki hesap verebilirliği, aktörleri 
birey, kamu çalışanı ve kamu kurumları olan sosyal bir ilişki olarak ifade 
etmiştir. Bireylerin ve kurumların sosyal ilişkileri üzerinde etkili olan birtakım 
faktörler vardır. Bu faktörler aynı zamanda hesap verme sorumluluğunu da 
etkilemektedir. Velayutham ve Perera’ya göre (2004: 57-59) kültür ve değerler 
bu ilişkiye etki eden önemli faktörlerden biridir. Kültürel değerler ve davranışlar 
birbirinden farklılık gösterebilir. Kültürün oluşmasında coğrafik, demografik, 
genetik, tarih, kentsel vb. ekolojik faktörlerin, toplumda çoğunluğu 
oluşturanların sahip olduğu değerler sisteminin vb. özelliklerin önemli bir etkisi 
vardır ve bu sebeple de kültürü değiştirmek çok zordur ve yavaştır (Hofstede, 
1981: 25).  

Hesap verebilirlik sistemi ve ağı kültürden kültüre değişiklik gösterir (Gelfand 
vd., 2004: 137). Nitekim bazı ülkelerde kültürel değerler, hesap verebilirliğin 
gelişmesini ve uygulanmasını desteklemeyebilmektedir (Brinkerhoff, 2003: 7-
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8). Toplumun ve kurumsal yapıların tümünde uygulanması gereken hesap 
verebilirlik, bireyler ve kurumlar tarafından sorumluluğu geliştirmek için sıklıkla 
başvurulması gereken rasyonel bir uygulama olarak kabul edilir. Fakat her 
toplumda sorumluluğun gereklerinin yerine getirilmesi için farklı 
mekanizmalara başvurulduğu aşikârdır. Velayutham ve Perera (2004: 53), 
hesap verme sorumluluğu kavramını, kültürel ve duygusal kökleriyle analiz 
ettikleri çalışmalarında, suçluluk (guilt) ve utanma (shame)15 duygularının 
hesap verebilirlik mekanizması üzerinde önemli derecede etki ettiğini ifade 
etmişlerdir. Buna göre dar güç aralığının olduğu bireyci kültürlerde suçluluk 
duygusu ön plana çıkarken, geniş güç aralığının olduğu kolektivist kültürlerde 
ise utanma duygusu ağır basmaktadır. Suçluluk eğilimine sahip bireyci 
kültürlerde, utanma eğilimine sahip kolektivist kültürlere göre sorumluluğu 
geliştirmek adına hesap verebilirlik mekanizması daha etkin olmaktadır. 
Kolektivist kültürlerde, hesap verebilirliğin zayıf olmasının yanı sıra bu 
kültürdeki insanlar bilgi saklama ve bilginin sağlanmasına engel olma gibi 
davranışlar içinde olurlar.  

2.1. Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Teorisi  

Kültür alanında yapılan önemli ve kapsamlı çalışmalardan biri Hofstede 
tarafından 1980 yılında yapılan araştırmadır. Kültür, anlaşılması zor olan bir 
kavramdır ve bu sebeple de çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Bu yönüyle 
kültür, disiplinlere göre tanımı değişen çok yönlü bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Hofstede de (1991: 6; 1999: 35), kültürü; bir grup ya da bir kategorinin üyesi 
olan insanları diğerlerinden ayıran aklın kolektif planlaması olarak 
tanımlamaktadır.  Kültür, bazı yazar ve araştırmacılar tarafından değerler, 
normlar, duygular, düşünceler, roller, kurallar, davranışlar ve beklentiler olarak 
ele alınmaktadır. Ancak, bu kavram, ekonomi, politika, hukuk, din, dil, eğitim, 
teknoloji ve pazar açısından da ele alınabilir.  Ekolojik (coğrafik, demografik, 
genetik, tarih, kentleşme vb.) faktörler, toplumu oluşturan çoğunluğun değer 
sistemleri ve diğer özellikler, kültürün oluşmasında büyük önem taşımaktadır 
(Hofstede, 1981: 25).  Webber, (1969: 67) kültürü; “bilginin, inancın, sanatın, 
hukukun, ahlakın, örf ve adetlerin ve toplumun bir üyesi olarak kişiler 

                                                             
15  Velayutham ve Perera (2004) tarafından yapılan araştırmada gelişmiş ülkelerdeki bireylerde daha çok 

suçluluk duygusunun, gelişmekte olan ülkelerdeki bireylerde ise daha çok utanma duygusunun ön plana 
çıktığı ifade edilmiştir. 
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tarafından kazanılmış diğer yetenek ve alışkanlıkların karmaşık bir bütünü” 
şeklinde tanımlamıştır. Tezcan (1993: 13) kültürün, bir toplumun tüm yaşam 
biçimini oluşturan konut, giyim, araç-gereçler gibi maddi öğeler ile din, dil, 
gelenekler, hukuk, sanat gibi manevi öğelerden oluştuğunu söylemektedir. 

Hofstede (1980a), çalışmasında farklı ülke kültürlerinin özelliklerini ele alarak 
bu kültürleri dört boyut16 çerçevesinde karşılaştırmıştır.  

2.2. Güç Mesafesi Boyutu ve Hesap Verebilirlik İlişkisi 

Güç mesafesi (power distance) bir  toplumdaki gücün dağıtılmasındaki 
eşitsizlik derecesi ile ilgilidir (Hofstede, 1985: 347). Bu boyut, bir toplumdaki 
en güçsüz bireylerin, gücün adil bir şekilde dağıtılmadığını kabullenme seviyesi 
ile ilgilidir.  Tüm toplumlarda eşitsizlik olmakla beraber biri diğeriyle 
kıyaslandığında eşitsizliğe karşı daha toleranslı olabilir. Örneğin Fransa, 
Japonya, Tayland, Türkiye, Venezüella gibi ülkelerde güç mesafesi yüksek 
iken, ABD, Danimarka gibi ülkelerde güç mesafesi daha düşüktür (Hofstede, 
1980a: 390). Güç ve yetki, toplumun bireyleri arasında o toplumun kabul ettiği 
ölçüde mesafe oluşmasına neden olur ve bu farklılık zaman içerisinde 
kurumsallaşır. Hofstede’nin ulusal kültürü tanımlamada kullandığı boyutlardan 
biri olan güç mesafesi, toplum ve kurum içerisinde, sosyal eşitsizliğin ve sosyal 
ilişkilerde hiyerarşinin ne derece kabul gördüğüne işaret etmektedir. Güç 
mesafesinin geniş olduğu kültürlerde astlar, statü farklılaşmasını kolayca kabul 
ederken, ast ve üstler, ilişkilerde kademe atlanmasını statü yitirme şeklinde 
değerlendirmektedir.  

Bazı toplumlarda ve kültürlerde gücü az elinde bulunduran kesimler, gücün eşit 
olmayan dağılımını kabullenmiştir (Sargut, 2001: 182). Güç mesafesinin dar 
olduğu kültürlerde ise astlar, sık sık üst kademeleri atlayarak işlerin üstesinden 
gelmeye çalışabilmektedir (Sargut, 2001: 139). Güç mesafesi, bir toplumun güç 
dengesizliğine bakışını ve bu dengesizliği kabullenme eğilimini ifade etmektedir. 

                                                             
161967-1973 yılları arası Hofstede, en kapsamlı kültürler-arası çalışmayı ortaya koymak üzere 66 ülkedeki 

80.000 IBM çalışanı üzerinde anket yapmıştır. Bu araştırma sonucunda kültürler arasında farklılaşan 
dört boyut elde etmiştir. Bunlar, güç aralığı, belirsizlikten kaçınma, bireycilik-kolektivizm ve ataerkillik-
anaerkilliktir. Daha sonraki çalışmalarıyla birlikte bu dört boyuta uzun-kısa döneme yönelim boyutunu da 
eklemiştir. Hofstede’nin rehberliğinde çalışmalar yürüten Michael Minkov (2007, 2011) tarafından 
kültürün iki ayrı boyutuna değinilmiştir. Bunlar; müsamaha gösterme-kısıtlama (indulgance vs restraint) 
ile Olağanüstülük-Esneklik (Monumentalism vs. Flexumility) boyutlarıdır. Hofstede (2010) müsamaha 
gösterme-kısıtlılık boyutunu kendi boyutlarına dahil etmekle beraber diğerini göz ardı etmiştir. Mevcut 
durum itibariyle literatürde Hofstede’nin modelinde altı boyut mevcuttur. 
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Geniş güç mesafesine sahip olan toplumlarda iletişim kanalları kapalı ve daha 
çok dolaylı bilgilendirmeye dayalı bir yapı mevcuttur. Otoriteye boyun eğme 
söz konusu olmakla beraber servet, güç, sosyal statü ile kanunların 
uygulanmasındaki eşitsizlik normal olarak kabul edilmektedir. Dar güç 
mesafesine sahip kültürlerde güçten kaynaklanan eşitsizlikler normal kabul 
edilmez, zayıf ve güçlü arasındaki karşılıklı bağımlılık dikkate alınır. Bu 
toplumlarda, insanlar eşitliği savunurken aksine güç mesafesi geniş olan 
toplumlarda, güçlü olan kişilerin ayrıcalıklara sahip olması doğal 
karşılanmaktadır. Hofstede’nin 1980 yılında yayınlanan eserinde güç mesafesi 
boyutu çerçevesinde geniş ve dar güç mesafesine sahip kültürlerin özellikleri 
Tablo 2’de gösterilmiştir.  
Tablo 2. Güç Mesafesinin Toplumsal Normları 

Dar Güç Mesafesi Geniş Güç Mesafesi  
Toplumsal eşitsizlik düşük düzeydedir Gücü elinde bulunduranlar ayrıcalıklıdır ve bu 

ayrıcalık belirgindir 
İnsanlar birbirine eşit düzeyde bağımlıdır Gücü elinde bulundurmayanlar, gücü elinde 

bulunduranlara bağımlıdırlar 
Hiyerarşi sadece rollerin eşitsizliğine işaret 
etmektedir 

Hiyerarşi eşitsizlik olarak algılanmaktadır 

Ayrıcalıklar ve statü ile ilgili semboller ön plana 
çıkarılmaz 

Ayrıcalıklar ve statü ile ilgili semboller ön 
plandadır 

Gücü elinde bulunduranlar ile gücü elinde 
bulundurmayanlar arasında uyum vardır 

Gücü elinde bulunduranlar ile gücü elinde 
bulundurmayanlar arasında çatışma vardır 

Gücün kullanımı yasal çerçevede ele alınır Doğru ve yanlışı gücü elinde bulunduran belirler 
Gücü elinde bulundurmayanlar arasında işbirliği 
vardır 

Gücü elinde bulundurmayanlar arasındaki işbirliği 
düşüktür 

Yaşlı insanlara olan tutum pozitiftir Yaşlı insanlara olan tutum negatiftir 
Çocuklara aile bireyi gibi davranılır Çocuklara itaat öğretilir 
Orta yaş kırktan sonra başlar Orta yaş kırktan önce başlar 
Özgürlük eşitlikten daha önemlidir Eşitlik özgürlükten daha önemlidir 

Kaynak: (Hofstede, 1980a: 122). 

Geniş güç mesafesine sahip toplumlarda üstlerin her zaman daha güçlü olduğu 
kabul edilir. Bu sebeple de verdikleri emirler sorgusuz sualsiz yerine getirilirken, 
dar güç mesafesine sahip toplumlarda ise astlar (işçiler, memurlar, diğer 
çalışanlar vb.) üst yöneticilerle kendilerini eşit görürler.  

Seymen ve Bolat (2006: 162), çalışmalarında güç mesafesini refah ile 
ilişkilendirmişlerdir. Buna göre, ekonomik açıdan refahı sağlamış olan 
toplumlarda güç mesafesi dar iken, belirli bir refah seviyesine ulaşmayı 
başaramamış toplumlarda güç mesafesi geniş olmaktadır. Geniş güç 
mesafesine sahip toplumlarda güç kabul edilmiş ve kurumsal hale gelmiştir. 
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Bundan ötürü, böyle toplumlarda hiyerarşinin sağlam işleyebilmesi için 
bürokrasi, unvan ve statü farkları önemlidir. Hiyerarşik olarak üst kademede 
olanlar her zaman haklı olarak görülür. Bu haklılıklarının sebebi her şeyin en 
doğrusunu onların bilmesinden kaynaklanmamakta, aksine ellerindeki güçten 
ileri gelmektedir. Astlar, üstlere karşı haklı oldukları bir konuda diretirlerse “asi” 
olarak kabul edilirler. Bu yüzden astlar ve üstler arasındaki bir fikir farklılığı 
ortaya çıktığında astların bu durumu izah etme konusunda çekingen davrandığı 
görülmektedir. Astlar üstlerine karşı her zaman saygılı olmalı, bacak bacak 
üstüne atmamalı, amiri görünce kendine çeki düzen vermeli, ceketini 
iliklemelidir (Özen, 1996: 118).  
Tablo 3. Güç Mesafesi Boyutu Kurumsal Normları 

Dar Güç Mesafesi Geniş Güç Mesafesi 
Toplumsal eşitsizlikler minimize edilmelidir Toplumsal eşitsizliklerin olağan ve doğanın bir 

düzeni olduğu düşünülür 
Hiyerarşi işleri kolaylaştırmak için rollerin 
eşitsizliğine dayanmaktadır 

Hiyerarşi varoluşsal bir eşitsizlik olarak kabul edilir 

Üst yöneticiler astların, astlar da üst yöneticilerin 
kendilerinden biri olduğunu düşünürler 

Üst yöneticiler astların, astlar da üst yöneticilerin 
kendilerinden farklı olduğuna inanırlar 

Üstlere ulaşma ve üstlerle iletişim kurma kolaydır Üstlere ulaşma ve üstlerle iletişim kurma güçtür 
Yöneticiler objektif hareket ederler Yöneticiler subjektif hareket ederler 
Yöneticiler demokratik tutum gösterirler Yöneticiler babacan tutum gösterirler 
Astlara danışılır Astlara yapılacakları söylenir 
Pozisyon, uzmanlık ve yetenek gücü belirler İlişkiler, karizma ve gücü kullanma yeteneği gücü 

belirler 
Yönetici çalışan ilişkisi faydacılık üzerine 
kurulmuştur 

Yönetici çalışan ilişkisi daha çok duygusaldır 

Organizasyonun üst ve alt düzeylerinde çalışanlar 
arasında gelir farkı azdır 

Organizasyonun üst ve alt düzeylerinde çalışanlar 
arasında gelir farkı fazladır 

Ayrıcalıklar ve statü ile ilgili semboller ön plana 
çıkarılmaz 

Ayrıcalıklar ve statü ile ilgili semboller sıkça 
vurgulanır 

Başarısızlıklarda sistem suçlanır Başarısızlıklarda astlar suçlanır 
Kaynak: (Hofstede, 1980a; 1980b; 2001)’den derlenmiştir. 

Güç mesafesi boyutuyla kültürleri incelediğimizde bireyler arasındaki ilişkinin 
yönü hesap verebilirliği etkilemekte ve kültürden kültüre farklılıklar ortaya 
çıkmaktadır. Güç mesafesinin geniş olduğu toplumlarda hiyerarşik bir katılıktan 
ötürü standartlar statüye bağlı ve önceden belirlenmiştir. Bu toplumlarda 
yüksek güç pozisyonundaki kişiler, genellikle standartları, astların uyması için 
koyarlar. Örneğin Güney Kore’deki ve Japonya’daki kurumlarda kıdemli 
olanlar tarafından oluşturulan standartlara astların koşulsuz olarak uymaları 
beklenmektedir. Bu sadakat ve itaatin karşılığında üstlerin de astları korumaları 
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beklenmektedir (Gelfand vd., 2004: 148). Bunun aksine, güç mesafesinin dar 
olduğu toplumlarda standartlara, statülerine bakılmaksızın herkesin uyması 
beklenir. Güç mesafesinin geniş olduğu toplumlarda tek yönlü hesap 
verebilirlik (unidirectional accountability) mevcut iken, dar güç mesafesinin 
olduğu toplumlarda karşılıklı/çift yönlü hesap verebilirlik (mutual 
accountability) vardır (Gelfand vd., 2004: 148-149).    

2.3. Türkiye’deki Güç Mesafesi ve Hesap Verebilirlik Üzerine Etkisi  

Hofstede (1984:123; 2001: 87), Türkiye’yi geniş güç mesafesine sahip olan 
ülkeler kategorisinde incelemiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre 
Türkiye’deki bireyler üstlerine itaatkârdır. Güçsüz olanlar, güçlü ve nüfuslu 
insanlardan çekinen ve kendilerine ne yapacakları ve ne yapmaları gerektiğinin 
söylenmesinden rahatsız olmayan bir yapıdadırlar.  Sargut (1994), Wasti 
(1995) ve Wasti ve Erdil (2007) tarafından yapılan araştırmalar da Türk 
toplumunun, Hofstede’nin belirttiği çerçevede geniş güç mesafesine sahip 
olduğunu göstermiştir. Hofstede’nin araştırmalarına göre Türkiye 66 puanla 53 
ülke arasında güç mesafesinin geniş olduğu ülkeler kategorisinde yer 
almaktadır (Hofstede, 2001: 87). Türkiye’nin yer aldığı grupta güç mesafesinin 
yanı sıra daha sonra inceleyeceğimiz belirsizlikten kaçınma da fazladır. Bu 
gruptaki ülkelerde (Sargut, 2001: 183);  

- Örgütler insan piramitleri olarak algılanır 

- Örgütlerde ve kurumlarda insanlar kime itaat edeceklerini bilirler 

- Biçimsel iletişim kanalları yukarıdan aşağıya doğru işler 

- Biçimsel yatay iletişim yoktur 

- Bu sistemlerde belirsizlik güç mesafesi ile azaltılır 

- Kimin hangi kişiler üzerinde yetkisinin olduğu açıktır (Kimin patron 
olduğu bellidir ve patronun sözleri yasa yerine geçer, güç mesafesini 
genişleten de bu durumdur) 

- Belirsizliğe ya hiç hoşgörü gösterilmez ya da çok az gösterilir 

Türkiye gibi ülkelerde bireylerin belirsizliğe karşı toleransı azdır ve bireyler 
belirsizliği tehdit edici olarak görürler. Bu sebeple de belirsizliği azaltmak için 
güç mesafesini geniş tutarlar. Toplum, belirsizliğin üstesinden gelemediğinde 
veya belirsizlik toplumu paralize ettiğinde insanlar Tanrı’ya veya Allah’a, 
generallere veya sivil politikacı babalara sığınarak belirsizliği azaltma yoluna 
giderler (Sargut, 2001: 183).  Hofstede (2001: 116)’ye göre dar güç 
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mesafesine sahip kültürlerde dinler ve felsefi sistemler eşitliğe vurgu yaparken; 
geniş güç mesafesine sahip kültürlerde dinler ve inanılan felsefi yapılar, 
hiyerarşi ve tabakalaşma üzerinde etkilidir. Sargut (2001: 185)’a göre İslam 
dininin, gerek belirsizlikten kaçınma ve belirsizliğin azaltılmasında gerekse de 
belirsizliğe karşı toleransın azalmasında etkilidir. Böylece din, Türkiye 
kültüründe belirsizlikten kaçınma için güç mesafesinin geniş tutulmasını sağlar. 
Kabasakal ve Dastmalchian (2001) tarafından İran, Katar, Kuveyt ve Türkiye 
üzerinde GLOBE araştırması için kabul edilen değerler çerçevesinde yapılan 
araştırmada Türkiye ve diğer üç ülkenin dinlerinin aynı olmasına rağmen 
seküler yönetim yapısına sahip olması sebebiyle Türkiye’nin diğerlerinden farklı 
özelliklerinin olduğuna vurgu yapılmıştır. Bu durum, Hofstede’nin Türkiye’de 
güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma arasındaki pozitif bir ilişki olduğu tezini 
kanıtlamaktadır.   

Güç mesafesi ile belirsizlikten kaçınma arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
ortaya çıkaran araştırmalardan biri de Terzi (2004) tarafından üniversite 
öğrencileri üzerinde yapılan araştırmadır. Buna göre, güç mesafesi ile 
belirsizlikten kaçınma algılarının ölçümüne yönelik yapılan araştırmada 
öğrencilerin belirsizlikten kaçınma ve güç mesafesini algılama düzeyleri yüksek 
çıkmıştır (Terzi, 2004: 75-76).  Elde edilen bulgular Hofstede’nin teorisi ile 
örtüşmektedir. Yücel ve Koparan (2010) tarafından yapılan araştırmada güç 
mesafesi ile cinsel taciz arasındaki ilişki ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen 
sonuçlardan biri de örgütlerdeki geniş güç mesafesinin örgütsel davranış 
problemlerine sebebiyet verdiğidir (Yücel ve Koparan, 2010: 17). Türkiye’de 
çalışanların önemli bir bölümün üstlerine fikirlerini belirtme konusunda 
çekingen davranmaları bu problemlerden biridir. 

Geniş güç mesafesine sahip olan Türkiye’de, yönetim yapısı içerisinde astlar 
üstlerin verdiği emirleri sorgulamadan yerine getirmektedir. İş yaşamı içerisinde 
çalışanların üstlerine, aile ortamında küçüklerin büyüklerine düşüncelerini ifade 
etme özgürlüğü kısıtlıdır. Bu durum atasözleri ve dini değerlerde de açıkça 
görülebilmektedir. Aile ortamında sürekli söylenen atasözlerinden biri olan “su 
küçüğün, söz büyüğün” sözü bu yapıyı desteklemektedir. Yine seküler bir 
yönetim yapısı ve yaşam tarzının benimsenmiş olmasına rağmen Türkiye’de, 
Kur’an’da (Nisa Suresi, 4/59) geçen “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. 
Peygamber’e de itaat edin ve sizden olan ulu’l emre de”17 ayeti çoğu zaman 
sıkışılan durumlarda başvurulan sözlerden biridir. Türkiye gibi güç mesafesinin 
                                                             
17 Toplum yapısı içerisinde genel olarak “ulu’l emre itaat farzdır” şeklinde kullanılmaktadır.  
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geniş olduğu toplumlarda makam ve statüler açısından önemli ve katı bir 
hiyerarşik yapılanma mevcuttur. Güç mesafesinin geniş olması bu durumun 
olağan olarak algılanmasını da beraberinde getirmektedir. Örneğin dar güç 
mesafesine sahip Hollanda da ve İskandinav ülkelerinde üst düzey yöneticilerin 
makam araçlarının olmaması, korumalarının olmaması, işyerine bisikletle 
gitmeleri gibi durumların aksine geniş güç mesafesine sahip Türkiye, Fransa 
gibi ülkelerde amirlerin önünde ceketini iliklemek, bir yere giderken koruma 
ordusu ile gezmek, makam araçları geçtiğinde yolların kapatılabilmesi, trafiğin 
durması gibi durumlar artık kanıksanmıştır. Yine yöneticinin odasına kapısının 
çalınmadan girilememesi, aile içerisinde ya da üstlerin yanında oturabilmek 
için bile izinlerinin beklenmesi geniş güç mesafesine örnek olarak gösterilebilir.  
Demirhan (2017) tarafından hesap verebilirlik araçlarını düzenleyen 
kurumlardaki üst düzey yöneticiler üzerinde de yapılan araştırmada geniş güç 
mesafesi teyit edilmiştir. Buna göre;  

- Kişilerin üst/astlarla güçlükle ilişki kurabildikleri, 
- Üst/astların kendileri hakkında ne düşündüklerine önem verdikleri, 
- Çalışanların işlerini iyi yapabilmeleri için iyi bir yönetici olarak detaylı ve 

eksiksiz talimatlar verilmesi gerektiği 
- İşe bağlılık ve sadakatin bir kişide bulunması gereken niteliklerin başında 

geldiği, 
- Yöneticilerin babacan tutumlarının işe olan motivasyonu arttırdığı, 
- Çalışma ortamının hiyerarjik bir düzeni ifade ettiği zikredilmiştir. 

SONUÇ  

Güç mesafesi boyutu, bireyler arasındaki ilişkinin yönünü göstermektedir. Bu 
ilişki yönü de hesap verebilirliği etkilemektedir. Geniş güç mesafesine sahip 
olan Türkiye’deki kültür yapısında, elde edilen sonuçlara göre tek yönlü hesap 
verebilirlik (unidirectional accountability) mekanizmasının olduğu tespit 
edilmiştir. Dar güç mesafesine sahip kültürlerde ise karşılıklı hesap verebilirlik 
(mutual accountability) anlayışı gelişmiştir. Literatürde yapılan diğer 
çalışmalarda sadece güç mesafesi boyutuyla değil, diğer boyutlar itibariyle de 
gelişmiş ülke deneyimlerinden esinlenerek reformlarla oturtulması düşünülen 
hesap verebilirlik mekanizmasının desteklenmediği görülmüştür.  

Sonuç olarak, gelişmiş ülkelerin literatüründe içsel motivasyonla gelişen ve 
gelişmekte olan ülkelerde daha çok uluslararası kurum ve kuruluşların reform 
direktifleri çerçevesinde şekillenen hesap verebilirlik kavramının Türkiye 
özelinde de etkin bir yapıya bürünmesi için yukarıda sayılan önerilerin dikkate 
alınması gerekmektedir. Böylelikle hesap verebilirlik süreç olarak, dikte edilen 
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değil içsel motivasyonla çalışanlarda gelişme gösteren bir yapıya bürünmüş 
olacaktır. Aksi takdirde, gelişmiş ülkelerin örnek uygulamalarından esinlenerek 
yapılan reformlar ve kültür yapısı arasındaki çelişkili durum etkin bir hesap 
verebilirlik mekanizmasının gelişmesine engel olacaktır. Reformların, 
uluslararası kuruluşların direktiflerinden ziyade, içsel ve kültürel motivasyon 
çerçevesinde şekillendirilmesi sonucunda ortaya çıkacak olan kendine has bir 
hesap verebilirlik mekanizması  Türkiye’de daha etkin olacaktır.   
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SOSYOLOJİ/ SOCIOLOGY 
BİR SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİM GÖSTERGESİ OLARAK 

ÖZEL EĞİTİM TALEBİ: DİYARBAKIR’DA ORTA SINIFLAŞMA 
VE ÖZEL OKULLAŞMA İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ 

Vedat KOÇAL 
Öz 

Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde küreselleşme sürecinde yaşanan 
sosyo-ekonomik dönüşümü, Politik Ekonomi yönteminin kuramsal ışığı altında ve 
özel öğretim ekonomisinin verileri ile yeni-orta sınıflaşma ilişkisi örneğinde 
incelemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 
Kapitalistleşme, Diyarbakır, Orta Sınıf, Özel Öğretim Sektörü. 

PRIVATE EDUCATION INTERFERENCE AS A SOCIO-ECONOMIC 
CHANGE INDICATIVE: THE CASE OF RELATIONSHIP BETWEEN 

MIDDLE CLASSIFICATION                  AND PRIVATE 
SCHOOLING IN DIYARBAKIR 

Abstract 

This study aims to examine the socio-economic transformation of the Southeastern 
Anatolia Region in the process of globalization, under the theoretical light of the 
Political Economy method and in the case of the relationship between the data of 
the private educational economy and the local new-middle class. 

Keywords: Globalization, Turkey, Southeast Anatolia Region, Capitalization, 
Diyarbakir, Middle Class, Private Education Sector. 

GİRİŞ 

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. 1991’de I. Körfez Savaşı sonucunda 
36. paralel kuzeyindeki bölgenin Birleşmiş Milletler kararı ile Irak merkezî 
yönetimine yasaklanması, Kuzey Irak’ta devlet denetiminden yoksun bir 
ekonomik pazar ve zamanla onun üstünde varlık kazanan bir siyasal yönetim 
meydana getirmiştir. Bu ekonomik pazar, sınır ticareti ile gelişen dolaşım 
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ağlarıyla, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geniş ölçekli bir 
girişimcilik atılımının ve sermaye birikiminin kaynağını oluşturmuştur. Kuzey 
Irak bölgesi ile doğrudan ticarî ilişkiler kurulmasından bu yana, başta ithalat ve 
ihracat olmak üzere, bölgesel-yerel ekonomik verilerde çarpıcı bir dönüşüm 
eğilimi söz konusudur. Bu bağlamda, üretim biçiminin geleneksel tarımdan 
ticarete dönüşümü, göç ve kentleşme başta olmak üzere, toplumsal değişmenin 
de ekonomik temelini oluşturmaktadır. Bu dönüşüm, özellikle kentleşme, 
giderek metropolleşme süreçlerinde ve unsurlarında gözlenebilmektedir. 
Diyarbakır şehir merkezi, bu bölgesel dönüşümün en belirgin biçimde 
gerçekleştiği merkezlerden biri, hatta ilkidir. Bu çalışmada, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde ve onun bir örneklem alanı olarak Diyarbakır şehir 
merkezinde gerçekleşmekte olan ekonomik dönüşüm, dikkat çekici bir gözlem 
alanı olarak özel eğitim kurumlarının artış eğilimi üzerinde ele alınmaktadır. 
Ancak, yöntemsel bakımdan, bu çalışmanın, esasen bu eğilimin bir saha 
araştırması olarak, özel öğretim talebinin ve arzının ölçülebilmesi bakımından, 
okullara kayıtlı ve kaydolmak için başvuran öğrenci sayılarının, finansal 
verilerin yıllar içinde gelişimi ve kıyaslanması gibi sayısal verilere dayandırılarak 
belgelenmesi amaçlanmış ise de, çalışmaya konu özel eğitim kuruluşlarının 
sermaye sahipliğinin, genellikle geleneksel yerel esnaf ve ticaret çevrelerinden 
oluşumu ile kuruluşların teknik yönetiminde, söz konusu istatistiksel verilerin 
tutulmasının ihmal edilmesi veya ticarî sır gibi gerekçelerle paylaşılmasından 
çekinilmesi, çalışmanın yöntemini yüzeysel gözlemle sınırlı kalmak zorunda 
bırakmıştır.   

1. KURAMSAL ÇERÇEVE VE YÖNTEM: POLİTİK EKONOMİK 
ANALİZ 

Bu çalışmanın kuramsal çerçevesi, Marksist kuramın tarihsel-sosyolojik 
görüşleri çerçevesinde belirlenmiş, bu kapsamda, ‘Politik Ekonomi’, çalışmanın 
yöntemi olarak benimsenmiştir. Politik Ekonomi, en basit anlamıyla ve 
açıklamasıyla toplumsal alanın ekonomik alanla ilişkilendirilmesi, bir başka 
deyişle, toplumsal olgunun açıklanması için ekonomik olayla toplumsal ve 
tarihsel olay arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmasıdır. Nitekim ekonomi ile 
toplumsal yapı arasında altyapı-üstyapı, bir başka deyişle neden-sonuç ilişkisi 
olduğu, modern ekonomi-politik bilimiyle, özellikle Marksist literatürle 
gösterilmiş bulunmaktadır. Bu temel kuramsal veri ışığında, ekonomik 
değişimlerle toplumsal dönüşümler arasında doğrudan ve dolaylı bağlar olduğu 
bilinmektedir. Toplumsal yapı, piyasanın aldığı dönemsel biçimlere ve yeniden 
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yapılanmalara içerik ve zamanlama bakımlarından paralel olarak yapısal 
değişimler, dönüşümler göstermektedir. Özetle, toplumsal yapı ve biçim, 
pratikte ekonomik üretim biçimlerinin ve ilişkilerinin yeniden üretimi anlamına 
gelmekte, böylece, ekonomik düzenin toplumsal araçlarla ifadesi olmaktadır. 
Bu evrensel durum, Türkiye özelinde de deneyimlerle yerini ve ifadesini 
bulmaktadır. Bu yöndeki güncel örneklerin, özellikle ulus devlet kapitalizminin 
yerini yeni-liberalizmin küresel piyasasına ve üretim koşullarına bırakmakta 
olduğu Küreselleşme sürecinde, genişlik ve yoğunluk kazandığı 
gözlemlenmektedir (Koçal, 2012a). 

2. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SOSYO-
EKONOMİK DEĞİŞME 

24 Ocak 1980 ekonomik kararları ile başlayan ve literatürde ‘Özalizm’ olarak 
adlandırılan liberalleşme sürecini ifade eden 1980’li ve devamında 
Küreselleşme’ye eklemlenme sürecini devam ettiren 1990’lı yıllar boyunca, 
klasik ithal ikameci ekonomik rejiminin terki ve ihracata dönük büyüme 
politikası anlayışıyla geliştirilen serbestleşme politikası ile sınaî-ticarî etkinliğin 
ülke coğrafyasına yayılımı, böylece ulus devlete özgü ekonomik merkezî tekelin 
de tasfiyesi süreci başlamıştır. Bu süreçte, girişimciliğin, özellikle ihracatın kamu 
politikalarıyla desteklenmesiyle yaratılan yerel sermaye birikimi ile, sonraki 
yılların siyasal seçeneklerini üretecek olan yerel sınıflaşmalar ve toplumsal 
tabakalaşmalar ivme kazanmıştır. Yine bu süreçte, en açıklayıcı ifadesini Özalist 
söylemin “bacasız sanayi” deyiminde bulan biçimde, para politikası ve diğer 
kamu politikaları ile desteklenen ve coğrafî özellikleri ile özellikle Muğla-Antalya 
yörelerinde yoğunlaşan kıyı turizmi, ekonomik merkezin çeşitlenmesindeki bir 
diğer belirleyici alan olmuştur. Günümüzde de neredeyse bütünüyle aynı 
yörede sürdürülen turizm, Türkiye ekonomisinin en önemli girdi 
kaynaklarından biri olmayı sürdürmektedir. Yine 1990’larda, Körfez 
Savaşları’nın sonucunda 36. paralelin kuzeyinde oluşan ‘Kuzey Irak’ özerk 
bölgesi ile karşılıklı sınır ticareti ve bu kapsamda göç ve kentleşme süreçleri, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkin ve hızlı bir sermaye dolaşımının ve 
birikiminin ve bu kaynak üzerinde yerel sosyo-ekonomik dönüşüm eğiliminin 
temel kaynaklarını oluşturmuştur (Koçal, 2012b).  

2000’li yıllara gelindiğinde ise, finansal kaynağını temelde yerel yönetimlerin 
imar yetkilerinden alan arsa spekülasyonuna ve müteahhitlik hizmetlerine 
dayalı ticarî etkinlikle oluşan, yanı sıra AB Gümrük Birliği gibi küreselleşme 
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sürecinin temel uluslararası ekonomik düzenlemelerinin elverişli etkisiyle 
ithalat-ihracat hizmetleriyle büyüyen muhafazakâr kimlikli yerel girişimciliğin 
gelişimine tanık olmuştur. Bu kapsamda, sermaye birikimini, liberalizasyon 
sürecinde ithalatın ve ihracatın serbestleşmesinin yanı sıra 1994 Asya krizini 
takiben uluslararası piyasadan Türkiye pazarına yönel(til)en Körfez Petro-
dolarının faizsiz finans-katılım bankacılığı yoluyla Türkiye finansal piyasasına 
girişinden (Koçal, 2016b)  ve muhafazakâr siyasal iktidarların ve yerel 
yönetimlerin inşaat sektörü, kamu hizmetleri gibi yerel imkânlardan geniş 
ölçüde yararlandırmasından ve tüm bu etkenler altında, cemaat-tarikat 
merkezli geleneksel-yerel sosyal sermayenin ticarîleşmesi gibi temel kaynakların 
bileşiminden alan yerel-otantik girişimciliğin yükselişini ifade eden ve 
literatürde ‘Anadolu Kaplanları’ diye anılan Konya, Kayseri, Denizli, Bursa, 
Gaziantep gibi sanayi odaklı kentleşme eğilimi, bu gelişimin ürünü olmuştur. 
Bu yerel sosyo-ekonomik gelişimle, günümüzde özellikle Anadolu’da yeni 
ekonomik merkezler oluşmuştur.  

Sonuç olarak, küreselleşme süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
yapısal değişim ve dönüşümler üretmektedir. Meydana getirdiği yerel-bölgesel 
kapitalistleşme süreçleri ve sosyo-ekonomik gelişme dinamikleri ile ekonomik 
merkezleri çoğaltmakta ve çeşitlendirmekte, böylece ulus devlete özgü 
ekonomik merkezîliği çözerek küresel sisteme eklemlenen ve yerelleşmeye ve 
toplumsal farklılaşmaya dayanan yeni bir sosyo-ekonomik yapısallaşmayı 
dayatmaktadır. Bu bakımdan, küreselleşme sürecinde Türkiye’nin merkezî 
ekonomi-politik rejiminin yeniden ve çoğulculaşarak yapılanmasının en etkili 
dinamiği, kuşkusuz yerelin hızlı ve yaygın sosyo-ekonomik dönüşümüdür 
(Koçal, 2012c). 

3. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA 
SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞME 

Küreselleşme sürecinin başından bu yana, gerek küresel pazarın dayatmasıyla 
uluslararası ekonomik ilişkilerin serbestleşmesi, gerekse iletişim ve bilişim 
teknolojisindeki gelişmeler, ulus-devlet kapitalizmi boyunca sistemin çevresinde 
kalan eşitsiz kalkınma mağduru bölgelerin ve kesimlerin kendi dinamikleri ve 
kaynakları ile küresel pazara eklemlenmelerine yönelik olanaklar üretmiştir. 
Yerel toplumun geliştirdiği ekonomik girişimcilik eğilimi ve sermaye birikimi, 
ulus-devletin klasik ihraç-liman odaklı ekonomik merkezîliğine alternatif yeni 
alanların üretilmesini sağlamış, bu bakımdan yerel toplumu kapitalist işleyişe 
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yeniden katarak ekonomik çoğulculuğun toplumsal zeminini hazırlamıştır. Bu 
durumun, küreselleşme sürecinde Türkiye’de gerçekleştiği coğrafyalardan biri 
de, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Birçok kaynağın yanı sıra, Güneydoğu 
Anadolu’da küreselleşme sürecinde gerçekleştiği gözlemlenen sosyo-ekonomik 
değişmenin ilk elde sayılabilecek temel kaynakları, üretim biçimini geleneksel 
tarımdan ticarete dönüştüren etkisiyle sınır ticareti, üretim ilişkilerini 
köylülükten kentlileşmeye ilerleten göç ve kentleşme süreçlerinin başlıkları 
altında sınıflandırılabilir. 

3.1. Sınır Ticareti 

1990 ve 1991’deki Körfez Savaşları sonrasında, küresel güçlerin Baas 
yönetimine karşı uyguladıkları 36.paralel sınırı ile yönetsel ve dolayısıyla 
ekonomik bakımdan Irak merkezi yönetiminden koparılan Kuzey Irak’ın bütün 
bir ekonomik yaşamı, coğrafyasının sınırları 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. 
Sınırın bu yakasında, yani Türkiye’de ise, yerel girişimcinin, ekonomik varlığını 
ve etkinliğini Kuzey Irak’a taşımasının, taşımasa bile en azından Kuzey Irak ile 
ilişkilendirmesinin, dil ve tarih bağı gibi kültürel nedenlerden önceki temel 
ekonomik mantığı, İktisat ve İşletme bilimleri literatüründe yer alan tanımıyla 
“yatırımın maliyeti ve geri dönüş süresi” ile ilgilidir. Yani, ticari etkinliğe 
yatırılan anaparanın ve kazancın maliyet ve zaman ölçüsü üstündeki 
karşılaştırmada, Kuzey Irak kaynaklarının Türkiye’de bulunanlardan daha kârlı, 
verimli bulunması söz konusudur. İşletmenin temel faktörlerinden biri olarak 
enerji talebinin Türkiye sınırları içinde İzmit ve Aliağa Rafinelerinden 
karşılanmasıyla Kuzey Irak kaynaklarından karşılanması arasındaki mesafe ve 
zaman maliyeti farkı bile durumu açıklayan basit bir örnektir. Sınır ticaretinin 
temel amacı da budur, yani bölge ihtiyaçlarını kısa sürede ve ucuza temin 
etmek, bürokratik işlemlerin azaltılması ile dış ticaret hacminin geliştirilmesini 
sağlamak ve nihayet bu yolla istihdamı artırmaktır. Nitekim Kuzey Irak Özerk 
Kürt bölgesi ile doğrudan ticarî ilişkiler kurulmasından bu yana, başta ithalat ve 
ihracat olmak üzere, bölgesel-yerel ekonomik verilerde çarpıcı bir artış eğilimi 
söz konusudur. Kuzey Irak bölgesine açılan Habur Sınır Kapısı, giriş-çıkış 
hacimleri bakımından ülkenin en çok işlem gören gümrüğü durumundadır. 
Yirmi beş yıldan bu yana, Kuzey Irak kaynaklarını, yasal veya yasa dışı 
“tanker-kamyon” ticareti yoluyla Türkiye piyasasına sunan ve Kuzey Irak 
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coğrafyasının perakende tüketiminin hemen tümünü Türkiye’den karşılayan 
karşılıklı sınır ticareti ve sonra, özellikle bölgesel müteahhitlik hizmetlerinin, 
Kuzey Irak inşaat sektöründeki ağırlığı ile yarattığı yatırım ve istihdam dolaşımı, 
bölgeler arası, doğrusu “bölgeleri birleştiren” ekonomik ilişkileri yatay ve dikey 
olarak büyütmektedir. Bu bağlamda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerine özgülenen bölgesel eşitsiz gelişimin temel nedenlerinden biri 
olduğu kabul edilen işsizlik sorunu karşısındaki Türkiye ile Baas sonrası 
yeniden yapılanma ve devletleşme süreci içindeki Kuzey Irak Bölgesel Kürt 
yönetimi arasındaki ticaretin petrol ve perakende sektöründen sonraki bir diğer 
önemli kalemini, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki aktif sermayenin ve 
vasıfsız köylülükten edinilen ucuz işçiliğin, Kuzey Irak’taki kentleşmenin imarı 
kapsamında inşaat sektörünün sermaye ve istihdam kaynağının sermaye ve 
emek gücü gereksinimini karşılayan transferi oluşturmaktadır. Öyle ki bölgenin 
önemli şehirlerinden Türkiye sınırına yaklaşık üç buçuk saat uzaklıktaki Erbil 
adeta yeniden inşa edilmektedir. İnşaatların büyük bölümünü Türk firmalar 
üstlenmiş durumdadır. İş yapan Türk firmaları, başta çimento olmak üzere tüm 
ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılamaktadır. Hemen her gün 1500 araç 
Habur’dan giriş-çıkış yapmakta, Türk ihraç malları yanında üçüncü ülkelerin 
malları da bu yolla taşınmaktadır. Ayrıca Türk iş adamları Irak’taki birçok 
ihaleye katılmak suretiyle müteahhitlik hizmetleri sunarak kazanç 
sağlamaktadır. Şırnak çıkışlı ihracat rakamının 2007’de 193 milyon dolar iken, 
üç yıl sonra, 2010’da 528 milyon dolara fırlayışı, bu bilgi ile açıklanabilir. Bu 
bakımdan, Güneydoğu Anadolu’daki kentleşme süreci ile Kuzey Irak’taki 
karşılığı arasındaki ilişki, Castells’in kentlerdeki iş ve sanayi çevresiyle uzaktaki, 
özellikle merkez ülkelerdeki iş ve sanayi çevresi arasında yakın çıkar ilişkileri ve 
bu ilişkilerin bir sonucu olarak kentlerin hızla gelişmelerine işaret etmek için 
kullandığı “Bağımlı Kentleşme” kavramına uygun bir seyir izlemektedir. 
Nitekim Kuzey Irak pazarı, özellikle perakende ürün ve inşaat hizmetleri talebi 
ile, sanayileşme ve ihracat atılımı bağlamında ve başta Gaziantep olmak üzere, 
bölgesel ve yerel kalkınmanın öncelikli kaynağıdır. Gaziantep, küreselleşme 
sürecinde Türkiye’de sosyo-ekonomik yeniden yapılanmayı tanımlayan ve 
örnekleyen “yerel sanayileşme odaklarının”, diğer deyimle ‘Anadolu 
Kaplanları’nın birinci kuşak öncü kentlerinden biri olarakanılmaktadır. 
Gaziantep, 1980’lerden sonrave özellikle de 1990’lı yıllardan başlayarak 
ekonominin dışa açılması ile birlikte, bol ve ucuziş gücünün sağladığı 
avantajlarla birlikte sanayide atılım yapmış ve ihracat odaklı 
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üretimeyoğunlaşmıştır. Gaziantep’te gözlenen bu endüstriyel gelişme, ağırlıkla 
Kuzey Irak’a dönük ihracat etkinliğine bağlıdır.Gaziantep, 1980’lerden itibaren 
sanayi üretiminde bir atılım yapmış ve bölgenin en önemli sanayi merkezi 
haline gelmiştir. Gaziantep’in Türkiye sanayisi içindeki payı 1980’de % 
1.61’den 1992’de % 1.74’e, 1997’de % 2.73’e yükselmiştir (Koçal, 2012a; 
2103a).  

Son olarak, Kuzey Irak’ta oluşan pazarın, bölgedeki otorite karmaşasının da 
etkisiyleuyuşturucu madde, insan, silah ve maden kaçakçılığına dayandığı 
tartışmasız bir gerçekliktir.Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ekonomisinin İç 
Asya’daki üretim kaynaklarından,Avrupa tüketim sahasına varan dolaşım 
güzergâhı üstündeki konumu ile bölge piyasasınındolaşımına giren kara para 
dolaşımı, Güneydoğu Anadolu’da yerleşik yerel sermaye birikiminin enönemli 
kaynaklarından biri olmaya bugün de devam etmektedir. 

3.2. Göç 

Küreselleşme sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sosyo-ekonomik 
değişmenin temel etkenlerinden biri olarak kırsaldan kente yoğun göç 
etkinliğinin, coğrafî bakımdan, kırsaldan bölge kentlerine, ülkenin batısındaki 
metropollere ve nihayet, Kuzey Irak Özerk Bölgesi ile Avrupa ülkelerine yönelik 
yurtdışına olmak üzere dört boyutlu gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Ana akım 
olarak bu doğrultularda gerçekleşen göçün temel etkenleri, itici ve çekici olarak 
iki kategori altında sıralanabilir. Son otuz, özellikle yirmi yıllık süreçte, göçün en 
önemli itici nedeni, kuşkusuz terör ortamı olmuştur. Gerek ayrılıkçı terör 
örgütünün kırsal toplum üstündeki baskısı, gerekse devletin güvenlik 
politikalarından kaynaklanan yayla yasağı, köy yakma gibi uygulamalar, kırsal 
toplumun yaşam alanını ve kaynaklarını kısıtlayıcı temel etken olmuştur. 
Bununla birlikte, bölgenin özellikle Güneydoğu kısmına egemen coğrafya ve 
iklim koşullarının sınırlayıcılığı da, göçün temel itici nedenlerindendir. Kırsaldan 
kente göçün itici nedenlerinden biri de yine son yirmi yıla yayılan etkisiyle 
üretim araçlarında ve ilişkilerindeki değişimdir. Özellikle GAP sürecinde, 
sulama yöntemlerindeki teknik  gelişmeler ve tarımsal üretimin mekanizasyonu, 
kırsaldaki kol emeğine dayalı işgücünü kente göç etmeye yönlendiren itici 
etkenlerden biri olmuştur. Çok eşlilik, yüksek doğurganlık oranı, geniş aile tipi 
gibi çeşitli geleneksel kültürel nedenlere dayalı hızlı nüfus artışı ve buna bağlı 
olarak gelişen geçinme ve barınma sorunları da kırsaldan kente göçün itici 
nedenlerinden biridir. Diğer yandan, geleneksel kültürün kan davası, aşiret 
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çatışmaları gibi öğeleri de, kitlesel değilse bile, bireysel ölçekte kente göçün 
kayda değer nedenlerindendir. Göçün çekici nedenleriyse, özetle kentsel alanın 
cazibesidir. En başta, kentsel alandaki gelişmenin yarattığı emek talebi, 
kırsaldaki güvenlik sorununun görece çözümü, kentsel hizmetlerin konfor 
olanakları, kırsal toplumu kentlere çeken etkenlerin en önemlileridir. GAP 
sürecinde tarımsal endüstrileşmenin, diğer yandan, özellikle Körfez Savaşı’ndan 
sonra, Kuzey Irak özerk bölgesi ile karşılıklı sınır ticaretinin oluşturduğu 
sermaye birikimi, bölgedeki toplumsal farklılaşmanın ve bu bağlamda kente 
göçün maddî altyapısal öğelerinden bir başkasıdır. Diğer yandan, sınır ticareti 
ile gelişen bağımlı kentleşme süreci içinde, Kuzey Irak bölgesindeki ekonomik 
gelişmenin yarattığı emek talebi ile birlikte, güncel çatışma ortamının yanı sıra, 
geçmişte, 12 Mart ve 12 Eylül darbe süreçlerinin doğurduğu siyasal mültecilik 
akımı, yurt dışına yönelik göçün iki temel alanını oluşturmaktadır (Koçal, 
2013b; 2015a). 

3.3. Kentleşme 

Yukarıda değinildiği biçimde, 1990’lı yıllarda, Kürt sorunu kapsamında askerî 
çatışma ve devletin güvenlik politikaları gündemi içerisinde kırsal alanın 
boşaltılması sürecinde uygulanan köy kaldırma, yayla yasakları gibi 
uygulamalar, coğrafyası itibarıyla esas yerleşim özelliği kırsal olan bölgesel 
nüfusu kentlere itmeye zorlamıştır. Zorunlu göçün en önemli bölümü, göç 
edenlerin ekonomik niteliklerinin ve varlıklarının sınırlılığı itibarıyla kırsaldan 
yakın bölge kentlerine yönelik gerçekleşmiştir. Bu süreçte küçük ölçekli bölge 
kentleri, artan nüfusun yerleşim ve yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasının 
aciliyeti bakımından özellikle konut, altyapı, ticaret ve kentsel hizmetler 
bakımından hızlı büyüyen bir ekonomik faaliyetin alanı haline dönüşmüşlerdir. 
Bu ekonomik faaliyetin ürettiği emek istihdamı, kente yönelik kırsal göçün bir 
çekici nedenini daha oluştururken, diğer yandan sermaye ihtiyacı da, 
ekonomik üretimin ve dolayısıyla yatırımın yönünün tarımdan ticarete 
evrilmesine neden olmuştur (Koçal, 2016a). Sermaye birikiminin yarattığı 
zenginlik, kentsel alanın hızla dönüşmesine ve genişlemesine neden olurken, 
sanayinin yarattığı istihdam da hem kente göçü tetiklemekte, hem de kentin 
çeperindeki kırsal alanların tarımsal istihdamdan sanayi işçiliğine geçmesine 
neden olmaktadır. GAP bölgesi kırsalından ve küçük ölçekli kentlerden, 
bölgenin metropol kentlerine doğru son 10-15 yılda yoğun göçün yaşandığı 
söylenebilir. GAP bölgesinde, toplam nüfusun neredeyse üçte ikisi Gaziantep, 
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yaşamaktadır. Bu illerin nüfusu son 15 yıllık 
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periyotta hemen hemen iki misline çıkmıştır. Köyden kente göçün 
yoğunlaşması ise, büyüyen kent merkezlerinin nüfusu ile birlikte fiziksel ve 
ekonomik çehresini de değiştirmektedir. Kentleşme süreçlerindeki hızlı ve 
yoğun değişim, yarattığı konut ve işyeri gereksiniminin karşılanması sürecinde, 
özellikle belediyelerin imar uygulamaları ile yaratılan arsa spekülasyonu ve 
inşaat hizmetleri ticaretiyle yerel sermaye birikiminin temel kaynaklarından 
birini oluşturmuştur. Bu bağlamda, bölgesel yerleşim dokusunun, gerek ticari 
gerek konutsal mimari bakımından, lüks tüketimin çarpıcı boyutlara ulaştığı 
Diyarbakır kent merkezi örneğinde olduğu gibi açıkça gözlenen dönüşüm, 
bölgedeki sermaye birikimini işaret eden en belirgin örneklem alanıdır (Koçal, 
2013a). 

4. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DİYARBAKIR’DA SOSYO-
EKONOMİK DEĞİŞME 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de, küreselleşme sürecinde kentleşme eğilimi, 
kentsel nüfusu ve alanı büyüten boyutları bakımından metropolleşme 
aşamasına ilerlemiştir. Bu örneklerden biri de Diyarbakır’dır. Örneğin, bu 
süreçte Diyarbakır’ın nüfusu, resmî veride bir milyonu aşmış, gayrı resmî 
tahminlerde ise bir buçuk milyona yaklaşmıştır. Yoğun göçün neden olduğu 
yoğun arsa ve konut talebi ise, arsa ve konut fiyatlarını önemli ölçüde yukarı 
çekmektedir. Yerel yönetimlerin hızlı kentleşme süreçleriyle bağımlı imar 
politikaları da yerel toplumun ekonomik, kültürel ve ekonomik bütünleşme 
süreci üzerinde çarpan etkisi üretmektedir (Koçal, 2016a).Yukarıda özetlenen 
yığınsal göç ve ona bağlı hızlı kentleşme etkenleri altında gerçekleşen 
metropolleşme, kentsel alanı sadece fiziksel bakımdan değil, toplumsal 
bakımdan da dönüşüme uğramaktadır ve kentsel büyüme ve dönüşüm, 
esasen, toplumsal değişmenin göstergesi olmaktadır. Bu kapsamda, Sur semti 
örneğinde olduğu gibi eski kent merkezi ticarî bir alan olarak kurgulanıp bu 
kurguya göre yeniden inşa edilirken ve bu kapsamda alt gelir grubuna özgü 
konutsal yerleşimden arındırılırken, özellikle 1990’lardaki göç kuşaklarının 
yerleştiği Sur, Bağlar, Şehitlik, Fiskaya gibi alanlar ise, düzensiz, yığınsal 
yapılaşma görüntüsü ile gettolaşma izlenimi verirken, Kayapınar, Diclekent, 
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. Bu haliyle, 
diğer kentlerde olduğu gibi Diyarbakır’da da kentsel büyüme ve dönüşüm, 
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yerel toplumsal yapının ekonomik farklılaşmasının ve bu bağlamda sınıfsal 
ayrışmasının mekânsal görünümü olmaktadır (Koçal, 2016d). 

 

Sonuçta, Diyarbakır’ın Küreselleşme sürecindeki seyrini betimleyen temel 
gelişme, özellikle sınır ticareti, kentleşme, sanayileşme gibi temel ekonomik 
kaynaklar ve dolaşım ağları üzerinde gerçekleşen sermaye birikimi ve onun 
üzerinden ulusal ve küresel kapitalist pazara eklemlenme imkânlarına erişen 
ticarîleşme süreci ile ona bağlı olarak, orta sınıflaşma ve yoksullaşma eksenleri 
üzerinde belirginleşen toplumsal yeniden yapılanma sürecidir (Koçal, 2016a; 
2016d). 

5. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DİYARBAKIR’DA ÖZEL 
OKULLAŞMA  

Diyarbakır’da son yıllarda gerçekleşen ekonomik dönüşümün günlük yaşamda 
dikkat çekici ölçüde gözlemlenebildiği alanlardan biri de, özel okul 
yatırımlarındaki çarpıcı artıştır. Öyle ki, sadece 2017 yılında eğitim-öğretim 
hizmetine başlamış olan kolej sayısı, 10’un üzerindedir. Bu durumun öncelikli 
nedeni, kentleşme süreçleriyle birlikte belirgin biçimde gerçekleşen nüfus 
artışıdır. Ancak, özel okul yatırımlarına yönelik çarpıcı talebin maddî karşılığı ile 
kente ait temel ekonomik verilerin karşılaştırılması, bu konunun anlaşılmasında 
başka etkenlerin de göz önünde bulundurulması gereğini ortaya koymaktadır. 
Özel öğrenim kurumlarına kayıtlı öğrencilerle birlikte, kayıt sınavlarına 
başvurdukları halde kontenjan dışı kalan adayların sayıları da dikkate 
alındığında, hane gelirinden özel öğrenime ayrılan payın toplumsal ölçekteki 
karşılığı, önemli bir parasal birikimi işaret etmektedir. Yıllık ortalama hane geliri 
rakamları ile özel öğrenim ücretleri arasındaki bir karşılaştırma, bu konudaki 
tasarruf eğilimini ve büyüklüğünü verilendirmektedir. 

Diğer yandan, ailelerin ‘iyi-’kaliteli’ eğitim talebi, genel-ulusal işsizlik sorunu ile 
ilişkilendirildiğinde olağan karşılanabilir ise de,özel okullaşmada temel talebin 
yabancı dil eğitimi üzerinde gerçekleştiğine ilişkin gözlem, sürecin küreselleşme 
ile ilişkisini vermektedir. Nitekim birkaç yıllık yakın geçmişte kurulmuş ve bu 
çalışmanın hazırlandığı 2017 yılında hizmet vermeye başlayacak olan özel 
eğitim kurumlarının, ağırlıkla ülkenin görece gelişmiş batı yarısında ve özellikle 
büyük metropollerde kurulu olan ve temel hizmet alanı ve tanıtım aracı olarak 
yabancı dil eğitimi düzeyini merkeze alan Doğa, Bahçeşehir, Ted, Bilfen, Maya, 
Yedi İklim, Bil, İngiliz Kültür Derneği, Harvard kolejleri gibi, ulusal ve 
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uluslararası ölçekli sektörel marka zincirlerinin temsilcisi oldukları 
gözlenmektedir. Bununla birlikte, özellikle ulusal ölçekli özel eğitim 
kurumlarının markalarını taşıyan bu okulların kentsel alandaki dağılımı da, 
okullarla orta sınıf arasındaki  

ilişkiyi doğrulamaktadır. Nitekim 2000’li yılların başından bu yana kurulan tüm 
özel okullar, ağırlıkla kentin yeni yerleşim alanları olan ve orta-üst gelir grubuna 
özgülenen Peyas-Kayapınar bölgesinde inşa edilmiş olan binalarda hizmet 
vermekte, Bağlar, Şehitlik, Fiskaya gibi yoksul semtler, özel okul inşası için 
tercih edilmemektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmanın konu tercihini belirleyen temel gözlem araçları olarak belirlenen ve 
yukarıda örnekleri verilen özel kolejler dışında özel dil kurslarının da çarpıcı 
çoğalışıyla doğrulanan biçimde, özel öğrenim talebinin özellikle yabancı dil 
eğitimi ile ilgili oluşu itibarıyla, bölgenin yerel tarihine ve sorunsalına özgülenen 
resmî dil-Ana dil tartışmalarının geleneksel çerçevesi dışına çıkan yabancı dil 
öğrenimi talebi, yerel sosyo-ekonomik yapının ve giderek bölgenin 
küreselleşme süreçlerine eklemlenmesini ve bu kapsamda küreselleşmenin 
bölge üzerindeki etkisini ve örnekleyen gözlem alanlarından biridir. Bu da, 
bölgeye özgülenen az-gelişmişlik, geri bırakılmışlık, kitlesel yoksulluk gibi 
gelenekleşmiş, yerleşik kalıpların ötesinde yeni bir durum olarak kapitalistleşme 
temelli yerel sosyo-ekonomik dönüşümü örnekleyen ve bu yönüyle 
dönüşümün yürütücü toplumsal aktörü olarak orta sınıf kişiliğini ele veren 
belirteçlerden biri olmaktadır. Ayrıca, yerel iş çevrelerinin önemli ölçüde 
profesyonellik ve geleneksel inşaat işlerine oranla çok daha karmaşık yatırım 
süreçleri ve yönetim işlevleri gerektiren özel öğretim sektörüne yatırım yapma 
tercihindeki yaygınlaşma da, sermaye birikim düzeyinin Diyarbakır’la 
özdeşleştirilmiş geleneksel-küçük ölçekli esnaf işletmeleri çapını aşarak ulaştığı 
aşamayı  göstermektedir. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE EKONOMİK DEĞİŞİMİN 
MEKÂNSAL GÖRÜNÜMÜ OLARAK TİCARET MERKEZLERİ: 
‘Han-Kervansaray’dan ‘AVM’ler Kentine Diyarbakır Örneği 

    Murat YAMAN 
         Hakan GÜZELSOY 

Öz 

Bu çalışmada, Diyarbakır kent merkezinde son yıllarda gerçekleşmekte olan sosyo-
ekonomik değişim süreci, Türkiye’nin Osmanlı modernleşmesinden günümüze 
devam eden politik ekonomik evrimi ışığında ve Kervansaray-han’dan 
küreselleşmenin yerel ekonomik etkilerinin bir görünümü olarak Alışveriş 
merkezlerine ilerleyen mimarî ve iktisadî dönüşüm örneği üzerinde ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyo-Ekonomik Değişme, Diyarbakır, Kervansaray-Han, 
Alışveriş Merkezleri. 

SHOPING MALLS AS AN APPEARENCE OF ECONOMIC 
CHANGE DURING GLOBALIZATION: 

The Diyarbakir Case From 'Inns-Caravanserais' to 'Shopping 
Malls’ 

Abstract 

In this study, the process of socio-economic change taking place in Diyarbakır city 
center in recent years has been focused under the light of the political economic 
evolution of Turkey, which is continuing from the Ottoman modernization until 
today, and on the process proceeding from caravanserais and inns to shopping 
centers as a view of the local economic effects of globalization, as a sample of 
architectural and economic transformation. 

Keywords: Socio-Economic Change, Diyarbakır, Caravanserais-Inn, Shoping 
Malls. 

GİRİŞ 

Neolitik devrimi ve ilerleyen süreçte üretim tekniğindeki gelişmeleri izleyerek 
sadece tarımsal ürünlerle sınırlı kalmayan ve başka metaları da kapsayan 
meydana gelen üretim fazlası, değiş tokuşa ve zamanla ticaretin oluşmasına 
kaynak olmuştur. Nitekim ticaret, insanların ürettikleri fazlayı köy ve zamanla 
kasaba-şehir şehir meydanlarında değiş tokuş etmeleri ile gelişmiştir. Üretim 
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sahaları ile pazarlar arasındaki ticarî ilişkilerin coğrafî yayılımı ve sürekliliği, 
tarihsel ticaret yollarını meydana getirmiştir. Ticaret yollarının güzergâhları 
üzerinde kervanlarla taşınan malların alınıp satıldığı yeni pazarlar oluşmuştur 
ve bu bölgelerin ekonomik açıdan önemi artmıştır. Antik kara ticareti yolları 
üzerinde gerçekleşen kervan ekonomisi, coğrafî keşiflere kadar, tarım dışındaki 
ikincil ve belirleyici önemde geçim kaynağı olmuştur. Kervan ticaretinin geçiş 
yollarında yer alan şehirlerin ekonomik ve dolayısıyla stratejik açıdan önemi 
yükselmiştir. Diyarbakır ilinin bu çalışmanın gözlem alanı olarak seçilmesinin 
temel gerekçesi de, yüzyıllar boyunca devam eden kara ticaretinin güzergâhı 
üzerindeki önemli pazar şehirlerinden biri olmasıdır.  

Coğrafî keşiflerin sonucunda yenidünyanın ve Asya’ya varan, Akdeniz’e 
alternatif deniz yollarının bulunuşu ile küresel ticaret yollarının okyanusa 
taşınmasının sonucunda,  antik-Asyatik kara ticaret yollarının önemi azalmış ve 
bu yollar, 19. yüzyılın ilk yarısında egemen niteliğini bütünüyle yitirmiştir. 
Üzerinde bulunduğu ekonomik coğrafyanın ve dolayısıyla varlıkların 
niteliksizleşmesinin yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’nun, klasik çağda deniz 
aşırı ticareti geliştirme amacıyla Avrupa devletlerine tanıdığı ekonomik 
ayrıcalıkların, 1839 Baltalimanı Sözleşmesi ile en açık örneğini bulduğu 
biçimde Endüstri Devrimi sürecinde rekabet dengesini imkânsızlaştıran bir 
eşitsiz güç kaynağına dönüşümü, Osmanlı ülkesinin Avrupa karşısındaki 
ekonomik gerileyişini hızlandırmıştır.  

İmparatorluk ekonomi politik rejimindeki dönüşüme bağlı olarak 
imparatorluğun ekonomik coğrafyası da dönüşüme uğramış, Endüstri 
Devrimi’nin ekonomik ağlarına eklemlenme imkânına sahip liman kentleri, 
uluslar arası deniz aşırı ticaretin odakları olarak yükselişe geçmiş, limanlardan 
uzak kara coğrafyaları ise, geleneksel-ilkel tarımsallığın sürekliliğine mahkûm 
olmuşlardır. Endüstriyel deniz aşırı ticaretin odakları olarak üretim sahaları olan 
hinterlandlardan ve aktarım merkezleri olan limanlardan uzağa düşerek birinci 
küreselleşmenin çevresine itilen eski ekonomik merkezlerden biri de, İç ve 
Doğu Anadolu bölgeleri ile, özelde Diyarbakır şehri olmuştur (Koçal, 2012c; 
2014). Antik ticaret yolları üzerinde bulunan şehirlere özgü gelişmiş han-
kervansaray ekonomisi, 20. yüzyıl boyunca yerini gerileme sürecinin etkilerine 
bırakmış, ancak ikinci küreselleşme sürecinin başlarından bu yana, modern 
alışveriş merkezleri görünümüyle fakat kapitalizme özgü farklı-başkalaşmış 
içeriklerle yeniden ve dikkat çekici ölçüde yeniden üretilmiştir. Çalışmada, 
Diyarbakır’ın bu ekonomi politik tarihsel dönüşümü, Ortaçağ’dan kalan han-
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kervansaray ticaretinden günümüzdeki alışveriş merkezlerine ilerleyen 
ekonomik mimarînin işlevsel evrimi örneği üzerinden ele alınmıştır. 

1. DİYARBAKIR: KISA BİR EKONOMİK TARİHÇE 

Coğrafî bakımdan Yukarı Mezopotamya havzasında yer alan Diyarbakır’ın 
konumuna dayalı önemi, tarihin her döneminde sürmüştür. Tarih boyu 
önemini koruyan Diyarbakır (Amida), çok önemli iki ticarî anayolun 
kavşağındadır. İlki, Uzak Doğu’yu Van, Bitlis üstünden Halep’e ve Batıya 
bağlar. Diğeri ise Musul, Mardin ve Diyarbakır’ı kuzeye bağlar (Tuncer, 199: 
1).Nitekim geniş bölgeleri birbirine bağlayan ana yolların kavşağında olması 
nedeniyle Diyarbekir, Osmanlı egemenliği boyunca Van, Erzurum, Sivas, 
Rakka ve Musul illerinin çevirdiği büyük bir eyaletin merkezi olmuştur 
(Ekmekçiler, 2011: 163). Eskiçağdan beri Doğu-Batı eksenli tarihsel ticaret 
yolları üzerine Basra Körfezi’ni Akdeniz’e ve Mezopotamya’yı Anadolu 
üzerinden Avrupa’ya bağlayan, ayrıca Azerbaycan ve İran’dan gelen güzergâhı 
da Bitlis ve Van Gölü havzası üzerinden yine Batı’ya ilerleten önemli yolların 
üzerinde bulunmasından dolayı Diyarbakır önemli antik merkezlerden biri 
haline gelmiş, bundan dolayı da sayısız istilaya maruz kalmıştır (Özdoğan, 
2007: 5). Diğer yandan, başta Dicle nehri olmak üzere, geniş ölçekli su 
kaynakları ve buna bağlı verimli arazisi de, Diyarbakır şehrinin, tarih boyunca 
farklı kavimlerce istilası için önemli nedenlerin başında gelmektedir. Sahip 
olduğu iklim özellikleri, doğal kaynaklar ve bu kaynaklara dayalı maddî 
imkânlar, şehrin stratejik önemini artırırken, bu nedenle yaşanan sürekli 
savaşlar, savunma ihtiyacının karşılanması arayışlarını, kentin önemli 
özelliklerinden ve zamanla yapısal unsurlardan biri kılmıştır. Nitekim tarihsel 
örnekleri içerisinde önemli bir yere ve ölçüye sahip Diyarbekir surlarının 
yapımı, bu ihtiyacı belgelemektedir. Şehrin coğrafî ve iklimsel özelliklerinden 
kaynaklanan ekonomik üretkenliği ile tarihsel ticaret yolları üzerinde 
bulunmasından kaynaklanan pazarın bileşiminden doğan çarpan etkisi, şehrin 
tarihteki yeriyle birlikte toplumsal dokusunu da doğrudan belirlemiştir.  

Ticaret yolları üzerinde bir kavşak olmasından kaynaklanan Han-Kervansaray 
ticaretinin yanı sıra, ipekböcekçiliği ve dolayısıyla dokuma alanında önemli bir 
üretim alanı oluşu da, Diyarbakır’ı antik dünyada önemli bir ticaret merkezi 
haline getirmiştir. Nitekim sözlü ve yazılı tarihsel kayıtlarda ‘Dut Diyarı’ olarak 
nitelendirilen Diyarbakır’da üretilen ipek ürünlerinin, Doğu’dan gelen diğer 
metaların dışında ve Halep ipeğiyle birlikte ülke aşırı ticarete konu önemli bir 



 

430 
 

ekonomik kaynak olduğu da bilinmektedir. Bu özelliği, Diyarbekir’in mimarî 
dokusunu da belirleyen temel etken olmuş ve şehri hanlarla, kervansaraylarla 
bilinir ve günümüzde böyle anılır hale getirmiştir.  

1.1. Diyarbakır’da Geleneksel Ticaret Mekânları Olarak Pazarlar 

Yukarıda özetlendiği üzere, Tarih’in karanlık devirlerinden başlayarak çağımıza 
kadar, özellikle iç Asya’dan gelip Anadolu üzerinden Avrupa’ya uzanan Doğu-
batı eksenli tarihsel İpek ve Baharat yollarının güzergâhı üstünde bulunması, 
Mezopotamya ve Anadolu ekonomik coğrafyasında, kervan ticaretine 
belirleyici ve bütünleyici bir yer vermiştir. Bu coğrafya üzerinde, tarihsel kara 
ticareti üzerinde doğan pazarlardan kaynaklanan yerleşim yerlerinden biri de 
Diyarbekir’dir. Ticaret güzergâhları üzerinde kurulmuş olan tüm devletlerin bu 
imkânı üreten şehirlerde yaptıkları gibi, Diyarbakır’da da, kervan ticaretinin 
getirdiği zenginliklerden yararlanmak ve bu ekonomik faaliyeti süreklileştirmek 
amacıyla kervansaraylar ve hanlar inşa edilmiştir. İçme suyu kaynakları 
itibarıyla, tarihsel ticaret yolları, özellikle İpek yolu üzerinde seyreden kervan 
kafileleri için önemli bir konaklama ve dolayısıyla pazar imkânı sunan 
Diyarbakır, bu özelliği ile sanayi çağına kadar, kavimler arası ticaret tarihinin 
kavşak noktalarından biri olmuştur. Tarihsel ticaret yollarıyla taşınan malların 
ticareti, Osmanlı modernleşmesine dek yüzyıllar boyunca, Diyarbakır’ın sosyo-
ekonomik yapılanmasını ve şekillenmesini belirleyen temel maddî kaynak ve 
etken olmuştur. Örneğin, 16. yüzyılın ikinci yarısında, Diyarbakır şehrindeki 
ekonomik faaliyetlere ait rakamlar değerlendirildiğinde, ekonomik faaliyetin 
%90’ının ticari gelirlerin oluşturduğu, bunu, %5.3 ile tarım ve hayvancılığın, 
%4.7 ile endüstrinin takip ettiği görülmektedir. Rakamlardan görülebileceği 
üzere ticaretin şehir ekonomisinde payı büyüktür. Bahsedilen ticaretin büyük 
bir kısmını, kervanlarla yapılan uzun mesafe ticareti oluşturmaktadır (Ağırman, 
2015: 27). 

Sonuçta, kervan ticareti, yüzyıllar boyunca, Diyarbakır’ın ekonomik işlevi ve 
işleyişi bakımından belirleyici önem taşımıştır. Bu özelliğine dayalı olarak, 
Diyarbakır ve çevresinde, birçok büyük kervansaray ve han bulunmaktadır 
(Karaca, 2014: 68). Halen gözlenebilen bu türdeki mimarî örneklerin 
yoğunluğuyla, Diyarbakır, bir kervansaray kenti olarak anılmıştır. Diyarbekir 
kenti, kervanların buluştukları yerdir; kervanlar, İzmir’den, Halep’ten, 
Tokat’tan, Erzurum’dan, Şam’dan, Bağdat’tan, Tauris’den ve İran’dan, 
İstanbul’dan, Trabzon’dan, Musul’dan, Adana’dan ve Cizre’den gelmişlerdir 
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buraya. Başkentler arasında aktif ya da pasif ticaret yapmışlardır. (Ağırman’dan 
aktaran Korkusuz, 2003). Kervan ticaretinin bu belirleyici etkileri altında, 
kervanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla şehirde 
birçok ‘Han’lar inşa edilmiştir. Bu hanlar, kervan tüccarlarının sadece barınma 
ve beslenme ihtiyacını karşılamayıp aynı zamanda kervanlarla gelen malların 
değiş tokuş edildiği, özetle geleneksel ticaretin gerçekleştiği ‘pazar’ özelliğini 
taşımaktaydı. Nitekim bu hanlar, bedesten, arasta, çarşı gibi ticaret hayatının 
odaklaştığı mimarî birimleri içermektedir. Bu yapılarda mal ve eşyanın 
depolanması, satılması yanında yolcuların, hayvanların barınması, çeşitli büro 
hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi çeşitli işlevler yer almaktadır (Karaca, 2014: 
68).  

Yakın geçmişe kadar, bu geleneksel ticaret merkezlerinin çok sayıda örneğini 
barındırdığı bilinen Sur içinde, günümüze ancak Deliller Hanı, Hasan Paşa 
Hanı, Çifte Han ve Sülüklü Han adları verilen dört han, mimarî bütünlüklerini 
ve ticarî işlevlerini koruyarak ulaşabilmiştir. Bu hanlardan en eskisi, 1527 
yılında inşa edildiği bilinen ve ticarî işlevinin yanı sıra, Hicaz’a ulaşımda hacı 
adaylarına rehberlik eden ve “yol gösteren” anlamında ‘Delil’ diye adlandırılan 
kişilerin toplandığı yer olarak işlev görmesine atıfla Deliller Hanı adıyla 
anılmaktadır. Alt katında ahırın, üst katında ise konaklama için kullanılan çok 
sayıda odanın bulunduğu han, iki kat üzerinde inşa edilmiştir. Deliller Hanı, 
yapılan onarımlarla, günümüzde yemek hizmeti veren bir işletme olarak 
kullanılmaya devam etmektedir. 1572-1575 yılları arasında inşa edilen Hasan 
Paşa Hanı ise, 1612 yılında Diyarbakır’a gelen Polonyalı gezgin Somen’in 
eserinde anlatıldığı şekliyle 500 hayvanı barındırabilen iki büyük ahırı ve bir o 
kadar konaklayanın ağırlanabildiği çok sayıda odası ve olduğundan söz 
etmiştir. Han, günümüzde, yöresel hediyelik eşyaların pazarlandığı işletmelerin 
yanı sıra, yeme-içme hizmeti verilen çok sayıda işletme ile yerel turizmin 
önemli çekim merkezlerinden biri olmaya devam etmektedir. Ayrıca, geçmişte 
hayvan barınağı olarak kullanılan bodrum katında, bir kitapevi de hizmet 
vermektedir. Bir başka han olarak Çifte Han’ın ise, tam olarak ne zaman 
yapıldığı bilinmemektedir. Halk arasında Borsa Hanı olarak kullanıldığı bilinen 
Çifte Han’ın üst kısmında çok sayıda odalar bulunmaktadır. Osmanlı 
döneminde ticari merkez olarak gözde bir konumda olduğu bilinmektedir 
(Yeşilbaş, 2014: 67). Günümüze kadar yaşanılan tahribatlardan ötürü Han, 
orijinalliğini koruyamamıştır. 1683 yılında inşa edilen Sülüklü Han, avlusunda 
bulunan bir kuyudan sülüklerin çıkarılıp hastalar için şifa niyetine 
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kullanılmasından dolayı Sülüklü Han denilmektedir. Han, günümüzde yeme-
içme hizmetleri verilen bir ticarî mekân olarak hizmet vermektedir. 

2. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SOSYO-
EKONOMİK DEĞİŞME 

Küreselleşme süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yapısal değişim 
ve dönüşümler üretmektedir. Küreselleşme süreci, meydana getirdiği yerel-
bölgesel ve ulusal kapitalistleşme süreçleri ve sosyo-ekonomik gelişme 
dinamikleri ile ekonomik ve dolayısıyla siyasal merkezleri çoğaltmakta ve 
çeşitlendirmekte, böylece ulus devlete özgü merkezîliği çözerek küresel sisteme 
eklemlenen, yerelleşmeye ve sosyo-ekonomik farklılaşmaya dayalı yeni bir 
yapısallaşmayı dayatmaktadır. Diğer yandan, bilişim ve iletişim alanındaki 
teknolojik gelişmelerin sağladığı imkânlar sayesinde, ülkeler arasındaki fiziksel 
ve ekonomik sınırlar anlamsız hale gelmiştir (Çiçek, 2011: 43). Bu süreçte, 
coğrafî farklılıklar gösteren ekonomik kaynakların ve aktörlerin bütünüyle 
küresel pazara açılmasının sonucunda, başta ‘Anadolu Kaplanları’ denilen yerel 
sanayileşme odaklarının yanı sıra, sınır ticareti, turizm, limanlar ve 
hinterlandları gibi bölgesel çaplı ekonomik alanlar üreten ekonomik 
çoğulculaşma eğilimi, ulus devlete özgü, tek merkezli klasik ekonomik yapısallık 
zayıflamaya, ekonomik merkezler çoğalmaya başlamıştır (Koçal, 2012a). Bu 
bölgesel ölçekli ekonomik alanlardan birisi de, Kuzey Irak Özerk Bölgesi ile sınır 
ticaretine ve Güneydoğu Anadolu Projesi’ne (GAP) dayalı kaynaklar üzerinde 
belirlenen ve biçimlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. 

3. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA 
SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞME 

Küreselleşme ile birlikte ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal faaliyetler 
birbirine entegre olmuş, dünya ağsal bir yapıya dönüşmüş ve kentler de bu 
ağın düğüm noktaları haline gelmiştir (Çiçek, 2011: 43). Bu etkilerin 
gözlenebildiği alanlardan biri de Türkiye ve özelde Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’dir. 

1991’deki Birinci Körfez Savaşı’ndan başlayarak günümüzdeki çok uluslu 
işgale varan süreçte Irak’ın bölünerek Kuzey Irak’taki özerk Kürt bölgesinin 
oluşumu ile meydana gelen pazar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomik 
çekim merkezi haline gelmiş, iki ülkenin sınırlarıyla siyasal olarak bölünen 
güney-kuzey eksenli coğrafya, karşılıklı ekonomik faaliyet ile eklemlenmiş, 
zamanla bütünleşme eğilimine girmiştir. Bu pazar ilişkileri üzerinde gerçekleşen 
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sermaye dolaşım ve birikim süreçleri, bölgesel ve yerel sosyo-ekonomik 
gelişmenin maddî kaynağını oluşturmuştur. Siyasal alanda devletleşme süreci 
itibarıyla oluşumu devam eden Kuzey Irak pazarının, özellikle inşaat sektörü, 
dayanıklı ve perakende tüketim malları piyasalarında genişleyen talebine 
karşılık, Türkiye’ye özellikle akaryakıt ve petrol yan ürünleri teminini kapsayan 
karşılıklı sınır ticaretinin (cross border trade), yanı sıra, yine bölgedeki devlet 
boşluğundan kaynaklanan siyasal, bürokratik ve hukuksal denetimin zayıflığına 
dayalı, uyuşturucu-silah ve sair malların kaçakçılığı gibi yasa ve kayıt dışı 
alışveriş de, her iki bölgedeki yerel ticarîleşme ve endüstrileşme eğiliminin 
zeminini meydana getirmektedir. Karşılıklı ve bağımlı ticarî ilişkilerin meydana 
getirdiği hızlı kentleşme dinamiği, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sosyo-
ekonomik ve dolayısıyla siyasal değişmenin temelini oluşturmaktadır. Diğer 
yandan, Bölge’deki askerî çatışma sürecinin ürettiği güvenlik politikaları 
kapsamında, köy boşaltma, yol ve yayla yasakları gibi uygulamalarla birlikte, 
daha az etkili olmak kaydıyla, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) özellikle 
sulama ve tarımsal üretim biçimi ve teknolojisi üstündeki modernleştirici 
değişim etkisiyle meydana gelen köylü emeğinin niteliksizleşmesi süreci, Kuzey 
Irak pazarının hızlı gelişimi ve insan gücü ve yatırım talebi ile birleşince, 
bölgedeki hızlı ve yoğun göç dinamiğinin temel ekonomik kaynağını 
vermektedirler. Sonuçta, yakın geçmişe dek bölgesel nüfusun hakim kısmını 
oluşturan köylülüğün göç yoluyla kentlileşmesiyle ve sınır ticareti ağları 
üzerinde biriken sermaye birikim kaynaklarına erişmesiyle de bölgesel üretim 
biçiminin ve ilişkilerinin ilkel tarımsallıktan modern ticarîleşmeye dönüşümü, 
Diyarbakır kent merkezinde gözlenen çarpıcı ölçüdeki sosyo- ekonomik 
dönüşümün belirleyici etkeni olmaktadır (Koçal, 2015b; 2016b). 

4. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DİYARBAKIR’DA SOSYO-
EKONOMİK DEĞİŞME 

4.1. Küreselleşme Sürecinde Diyarbakır’da Sosyo-Ekonomik 
Değişimin Temelleri  

4.1.1. Sınır Ticareti 

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 
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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 Özerk Yönetim Bölgesi, Baas yönetiminin 
uluslararası müdahale ile yıkılmasından sonra, Türkiye sınırı üstünden 
gerçekleşen karşılıklı ticaretle kapitalist kalkınma sürecine girmiştir.  Sınırın bu 
yakasında, yani Türkiye’de ise yerel girişimcinin, ekonomik varlığını ve 
etkinliğini Kuzey Irak’a taşımasının, taşımasa bile en azından Kuzey Irak ile 
ilişkilendirmesinin, dil ve tarih bağı gibi kültürel nedenlerden önceki temel 
ekonomik mantığı, iktisat ve işletme bilimleri literatüründe yer alan tanımıyla 
“yatırımın maliyeti ve geri dönüş süresi” ile ilgilidir (Koçal, 2013a). Yani, ticari 
etkinliğe yatırılan sermayenin ve kazancın maliyet ve zaman ölçüsü üstündeki 
karşılaştırmada, Kuzey Irak kaynaklarının Türkiye’de bulunanlardan daha kârlı, 
daha verimli bulunması söz konusudur. İşletmenin temel faktörlerinden biri 
olarak enerji talebinin Türkiye sınırları içinde İzmit ve Aliağa Rafinelerinden 
karşılanmasıyla Kuzey Irak kaynaklarından karşılanması arasındaki mesafe ve 
zaman maliyeti farkı bile durumu açıklayan basit bir örnektir. Sınır ticaretinin 
temel amacı da budur, yani bölge ihtiyaçlarını kısa sürede ve ucuza temin 
etmek, bürokratik işlemlerin azaltılması ile dış ticaret hacminin geliştirilmesini 
sağlamak ve nihayet bu yolla istihdamı artırmaktır. Nitekim, sınır bölgelerinde 
uluslararası nakliye ile yaşamını sürdüren büyük bir kitle vardır. 2001 yılı 
verileriyle, Van’da 1200 şirket ve 1000 gerçek kişi sınır ticareti ile 
uğraşmaktadır. 2000 yılı itibarıyla sadece Şırnak ilinde, 46 bin kayıtlı nakliyeci 
bulunmakta ve kazancını bu yolla sağlamaktadır. 46 bin kamyoncu -ona 
hizmet verenler ile (sınır güzergâhlarında faaliyet gösteren hizmet sektörü 
çalışanları) birlikte düşünüldüğünde sınır ticaretinin meydana getirdiği 
istihdamın önemli ölçüde arttığı görülecektir. Buna karşın, yapılan literatür 
taramasında, sınır ticareti konusunda yapılmış akademik çalışmaların yok 
denecek kadar az olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sınır ticareti konusundaki 
bilgilerin önemli kısmı, yasal düzenlemeler ve uygulamalardan oluşmaktadır. 
Bu durum, içerdiği tezin temel veri kaynakları arasında yer almasına karşın 
Habur Sınır Kapısı’nın etkinliğine ilişkin sayısal veri eksikliği ile bu çalışmada 
da kendini göstermektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren on sınır kapısı 
içerisinde giriş-çıkış hacmi en büyük kara sınır kapısı olmasına karşın diğer 
gümrüklerde olduğu gibi Habur Sınır Kapısı’nın ekonomik işlevi ve sonuçları 
üstüne bilgi ve veri kaynakları da yok denecek sınırlılıktadır (Koçal, 2013a). 
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4.1.2 Kentleşme 

Özellikle sınır ticaretiyle üretilen sermaye birikiminin yarattığı zenginlik, kentsel 
alanın hızla dönüşmesine ve genişlemesine neden olurken, sanayinin yarattığı 
istihdam da hem kente göçü tetiklemekte, hem de kentin çeperindeki kırsal 
alanların tarımsal istihdamdan sanayi işçiliğine geçmesine neden olmaktadır. 
GAP bölgesi kırsalından ve küçük ölçekli kentlerden, bölgenin metropol 
kentlerine doğru son 10-15 yılda yoğun göçün yaşandığı söylenebilir. GAP 
bölgesinde, toplam nüfusun neredeyse üçte ikisi Gaziantep, Diyarbakır ve 
Şanlıurfa illerinde yaşamaktadır. Bu illerin nüfusu son 15 yıllık periyodda 
hemen hemen iki misline çıkmıştır. Köyden kente göçün yoğunlaşması ise, 
büyüyen kent merkezlerinin nüfusu ile birlikte fiziksel ve ekonomik çehresini de 
değiştirmektedir. Hızlı nüfus artışı, kontrolsüz göç ve düzensiz kentleşme 
olgusu, bölgenin metropoliten kentlerinde ekonomik, sosyal ve siyasal 
sorunlara sebebiyet vermektedir. Nüfusu milyonu aşan Diyarbakır’da, yeni 
gelen göçmen nüfusu absorbe etmede önemli güçlükler yaşamaktadır. 
Düzensiz kentleşme olgusu, ilk bakışta bu kentlerin mekansal kompozisyonunu 
tehdit etmektedir. Yanı sıra, kentlerin yerleşik işgücü piyasasını, eğitim, sağlık, 
konut gibi alt yapı sistemleri üzerinde de baskı oluşturmaktadır. Göçün, arz-
talep dengesini gözeten büyüme politikalarıyla gerçekleşmemesi durumunda 
bu sorunların daha artacağı aşikardır.  

Kentleşme süreçlerindeki hızlı ve yoğun değişim, yarattığı konut ve işyeri 
gereksiniminin karşılanması sürecinde, özellikle belediyelerin imar uygulamaları 
ile yaratılan arsa spekülasyonu ve inşaat hizmetleri ticaretiyle yerel sermaye 
birikiminin temel kaynaklarından birini oluşturmuştur. Bu bağlamda, bölgesel 
yerleşim dokusunun, gerek ticari gerek konutsal mimarî bakımından, lüks 
tüketimin çarpıcı boyutlara ulaştığı Diyarbakır kent merkezi örneğinde olduğu 
gibi açıkça gözlenen dönüşüm, bölgedeki sermaye birikimini işaret eden en 
belirgin örneklem alanıdır. Diyarbakır kent merkezinde, 150 metrekarenin 
üzerinde, asansörlü, kaloriferli 40 binin üstünde apartman dairesi, bir kısmı 
yüzme havuzlu binin üzerinde dublex ve triplex villa bulunmaktadır (Koçal, 
2012b). 

4.1.3. Göç 
Kürt etno-kültürel kimliğinin yoğunluk gösterdiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesindeki göç etkinliğinin, coğrafî bakımdan, kırsaldan bölge kentlerine, 
ülkenin batısındaki metropollere ve nihayet, Kuzey Irak Özerk Bölgesi ile 
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Avrupa ülkelerine yönelik yurtdışına olmak üzere dört boyutlu gerçekleştiği 
gözlemlenmektedir. Kente ve yurt dışına göçle oluşan demografik, toplumsal ve 
ekonomik değişme süreçleri, siyasal değişimi de kaçınılmaz olarak beraberinde 
getirmektedir. Üretim araçları, biçimleri ve ilişkileri bakımından kırsal tarım 
toplumundan kentli sanayi toplumuna geçiş, özetle kapitalistleşme ve 
kentleşme olgusu, bölgedeki siyasal hayatı oluşturan dinamikleri de aynı yönde 
yeniden yapılandırmaktadır (Koçal, 2013b; 2015a). 

Kırsaldan kente göçün temel etkenleri, itici ve çekici olarak iki kategori altında 
sıralanabilir. Son otuz, özellikle yirmi yıllık süreçte, göçün en önemli itici 
nedeni, kuşkusuz terör ortamı olmuştur. Gerek ayrılıkçı terör örgütünün kırsal 
toplum üstündeki baskısı, gerekse devletin güvenlik politikalarından 
kaynaklanan yayla yasağı, köy yakma gibi uygulamalar, kırsal toplumun yaşam 
alanını ve kaynaklarını kısıtlayıcı temel etken olmuştur. 1990’lı yıllarda 
yoğunlaşan zorunlu ülke içi yerinden edilme süreci, genelde tüm Türkiye’yi 
ama özelde hem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini hem de bölgenin en 
önemli merkezi olan Diyarbakır’ı önemli ölçüde etkilemiştir (Çiçek, 2011: 102). 
Bununla birlikte, bölgenin özellikle Güneydoğu kısmına egemen coğrafya ve 
iklim koşullarının sınırlayıcılığı da, göçün temel itici nedenlerindendir. Kırsaldan 
kente göçün itici nedenlerinden biri de yine son yirmi yıla yayılan etkisiyle 
üretim araçlarında ve ilişkilerindeki değişimdir. Özellikle GAP sürecinde, 
sulama yöntemlerindeki teknik gelişmeler ve tarımsal üretimin mekanizasyonu, 
kırsaldaki kol emeğine dayalı işgücünü kente göç etmeye yönlendiren itici 
etkenlerden biri olmuştur. Çok eşlilik, yüksek doğurganlık oranı, geniş aile tipi 
gibi çeşitli geleneksel kültürel nedenlere dayalı hızlı nüfus artışı ve buna bağlı 
olarak gelişen geçinme ve barınma sorunları da kırsaldan kente göçün itici 
nedenlerinden biridir. Diğer yandan, geleneksel kültürün kan davası, aşiret 
çatışmaları gibi öğeleri de, kitlesel değilse bile, bireysel ölçekte kente göçün 
kayda değer nedenlerindendir. Göçün çekici nedenleriyse, özetle kentsel alanın 
cazibesidir. En başta, kentsel alandaki gelişmenin yarattığı emek talebi, 
kırsaldaki güvenlik sorununun görece çözümü, kentsel hizmetlerin konfor 
olanakları, kırsal toplumu kentlere çeken etkenlerin en önemlileridir. GAP 
sürecinde tarımsal endüstrileşmenin, diğer yandan, özellikle Körfez Savaşı’ndan 
sonra, Kuzey Irak özerk bölgesi ile karşılıklı sınır ticaretinin oluşturduğu 
sermaye birikimi, bölgedeki toplumsal farklılaşmanın ve bu bağlamda kente 
göçün maddî altyapısal öğelerinden bir başkasıdır. Diğer yandan, sınr ticareti 
ile gelişen bağımlı kentleşme süreci içinde, Kuzey Irak bölgesindeki ekonomik 
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gelişmenin yarattığı emek talebi ile birlikte, güncel terör ortamının yanı sıra, 
geçmişte, 12 Mart ve 12 Eylül darbe süreçlerinin doğurduğu siyasal mültecilik 
akımı, yurt dışına yönelik göçün iki temel alanını oluşturmaktadır. 

Bölgedeki terör olgusunun ürettiği güvenlik kaygısı, köy boşaltmalar, yayla 
yasakları ile birlikte Güneydoğu Anadolu Projesi’nin sulama ve hasat teknikleri 
üstündeki teknolojik değişim etkisiyle meydana gelen yığınsal köylü işsizliği, 
Kuzey Irak’ta, özellikle inşaat sektöründeki hızlı gelişme ile birleşince, bölgedeki 
hızlı ve yoğun göç dinamiğinin temel ekonomik kaynaklarını oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte, çatışma yılları boyunca, başta güvenlik gerekçeli koruculuk 
uygulamasının ve başta GAP olmak üzere, tarımsal ve daha başka türlü 
ekonomik destekleme politikalarının finansmanı kapsamında bölgesel 
toplumsal yapının egemenleri olan aşiretlere aktarılan kamu fonları, hem 
bölgesel sermaye birikiminin temel kaynaklarından biri hem de 
sermayedarlaşan toprak ağalarının ellerindeki tarımsal işleme yöntemini ilkel el 
aletlerinden, traktörlü-biçerdöverli makineleşmeyi taşımaları sonucu gelişen 
vasıfsız-mülksüz işçiliğin niteliksizleşmesi-yoksullaşması süreçlerinin, yani 
kitlesel göçlerin temel kaynağı olarak köylülüğü dönüştüren etkideki önemli 
paylardan birine sahiptir. Kapitalistleşmiş tarım işletmeleri, tarımdaki iş 
gücünün azalmasını özendirici bir etkide bulunmaktadır. Bu durum ise kırsal 
nüfusun kente yönelik kitlesel göçünün ‘itici’ ve aynı zamanda ‘çekici’ 
etkenlerini oluşturmaktadır. 

Sonuçta, Diyarbakır’da, kırsal-geleneksel köylülükten modern ticaret 
burjuvazisine ilerleyen sosyo-ekonomik/sınıfsal dönüşümü yaratan kentleşme 
sürecinin birincil ekonomik kaynağı Kuzey Irak’la sınır ticaretinin sonucu olarak 
gelişen ve yükselen sermaye birikimi-zenginleşme iken, ikincil ekonomik 
kaynağı ise, kırsaldan kente yığınsal göç olmaktadır (Koçal, 2015b; 2016b). 

4.2. Küreselleşme Sürecinde Diyarbakır Kent Merkezinde Ticaretin 
Ekonomik ve Mekânsal Dönüşümü: ‘Alışveriş Merkezleri’ 
Türkiye ekonomik tarihine ‘24 Ocak Kararları’ olarak kaydedilen reform 
düzenlemeleriyle ortaya konulan ve literatürde ‘Özalizm’ olarak adlandırılan 
liberalleşme politikaları sürecinde, ülke ekonomisinin küresel pazara 
eklemlenmesi hedeflenmiş ve bu amaçla ithalat ve ihracat serbestleştirilmiş ve 
kolaylaştırılmıştır. Ulus devlete ve sosyal refah ekonomisine özgü geleneksel 
korumacı bariyerlerin indirgenmesiyle, yerel ekonomik coğrafyalar ve aktörler 
de küreselleşme sürecine katılma imkânı elde etmiştir. Böylece, coğrafya 
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keşifleri ve endüstri devrimi dinamikleri sonucunda deniz aşırı ticaret ve liman 
kentleri merkezli başlayan modernleşme sürecinde eşitsiz gelişim yasasına tabi 
olarak geri kalan bölgeler de, kendi kaynakları çerçevesinde kapitalist sermaye 
dolaşımı ve birikimi üretme imkânına kavuşturmuştur. İç içe geçmiş küresel, 
bölgesel ve yerel ölçekler çerçevesinde, Diyarbakır ve bölgesi de bu değişim-
dönüşüm sürecine sahne olmaya başlamıştır. Bu ekonomik değişim-dönüşüm 
sürecinin fiziksel görünümlerinden biri, bütün ülkede gözlemlendiği gibi, yerel 
ekonomik pazarın,  özellikle ulus aşırı küresel markaların yerel pazarlamasını 
yürüten çoklu mağazalaşmayı içeren yeni tip alışveriş merkezleri odaklı hale 
gelişidir. Bu tip alışveriş faaliyeti, yerel toplumu tüketim, yerel sermayeyi ise 
mağaza girişimciliği ve pazarlama yoluyla küresel pazara eklemektedir. 
Böylelikle, geçmişte hanların ve kervansarayların, özellikle ipek dokumacılığı 
ürünleri üzerinden gerçekleştirdiği yerel üretimin de ticarete konu edilmesi 
imkânı gerilemekte, küresel ekonominin finansal dolaşıma dayalı niteliği yerel 
ekonomiyi kuşatmaktadır. Sonuçta, alışveriş merkezlerinde, üretim-satış eksenli 
geleneksel alışveriş dışsallaştırılmakta, pazarlama merkezli tek yönlü bir ticaret 
gerçekleştirilmektedir.  

Diyarbakır’da, güncel alışveriş merkezli örneğinde ilk yapı, Diyar Galeria adıyla 
inşa edilmiştir. Bu yapı, şehrin geleneksel merkezi olan ‘Sur’ bölgesinin yanı 
sıra, daha sonra Sur dışına taşan ve ‘Yenişehir’ olarak adlandırılan modern 
yerleşim kapsamında da bir ilk olma özelliği itibarıyla, açıldığı ilk yıllar boyunca 
yoğun bir ticarî ilginin ve faaliyetin odağı olmuştur. Ardından, şehrin fiziksel 
büyümesine bağlı olarak gelişen yeni yerleşim alanlarının inşasını takiben 
açılan Ncity adlı alışveriş merkezi, Galeria Park’tan farklı olarak ondan daha 
büyük olmakla birlikte, 60 mağaza ve 300 araçlık otoparkı ile avm anlayışını ve 
kullanımını geliştirmiştir. Devamında, şehrin gelişim yönü doğrultusunda Urfa 
yolu üzerinde, 2011’de hizmete giren Ninova Park’ta ise 80 civarında ve 
öncekilere göre daha fazla kapasiteli mağaza ile 1500 araç kapasiteli otopark 
bulunmaktadır. 2014’e gelindiğinde, 55 dönüm arazi üzerinde, 200 mağaza, üç 
katlı ve 2000 araç kapasiteli otopark ile hizmet vermekte olan ve bu haliyle 
“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük alışveriş merkezi olma” 
iddiasındaki (ceylankaravilpark.com, 2017) Ceylan-Karavil Park devreye 
girmiştir. Devamında, 2015 Mayıs’ında, Forum AVM’nin açılmasıyla 
‘avmleşme’ süreci devam etmiştir. Yüz milyon avroya mal olan Forum Avm 
ise, çoğunluğu ülke dışı kökenli ürünlerin pazarlamasını yapan 135 mağazayı 
barındırmaktadır.  
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Sonuç olarak, Diyarbakır’da avm yatırımlarının çarpıcı gelişim eğiliminin, 
özellikle 2000 sonrasına denk gelişi, ulusal ve dolayısıyla bölgesel ve yerel 
ekonomilerin küreselleşmeye eklemlenme süreçlerinin zamanlamalarıyla ve 
biçimsel evrimiyle eş zamanlılık göstermektedir.  Bu durum, kapitalist serbest 
piyasa ekonomisine özgü iç ve dış dinamiklerin oluşturduğu ticarî ağların 
üzerinde kaçınılmaz biçimde meydan gelen bütünleşiklerin yerel 
görünümlerinden sadece biridir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Tarihsel ticaret yollarının güzergâhında bulunan Diyarbakır’da, kervan 
kafilelerinin barınma-beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve taşınan malların 
ticareti amacıyla birçok kervansaraylar ve hanlar inşa edilmiştir. Bu mimarînin 
ekonomik işlevselliğini yüzyıllarca sürdürmesi, Diyarbakır şehrinin geleneksel 
ticarete dayalı ekonomi politik niteliğinin ve işlevinin sürekliliğini 
göstermektedir. Ne var ki, coğrafya keşiflerini takiben kıtalar arası ticaret 
yollarının okyanuslara taşınmasıyla ve ardından Endüstri Devrimi’ne ilerleyen 
süreçte buhar-makine teknolojisinin üretim ve ulaşım üzerindeki hızlandırıcı 
etkileriyle ticaret yollarının denizlere ve dolayısıyla ekonomik pazarların da 
liman kentlerine kaymasıyla, bir kara ticareti merkezi olan Diyarbakır’ın bu 
ekonomik çerçevesi daralmaya başlamıştır.  

Günümüze gelindiğinde ise, Küreselleşme sürecinin etkileri, Diyarbakır yerel 
ekonomisini de, sınır ticareti, göç ve kentleşme gibi doğrudan ve dolaylı 
yollarla belirlemektedir. Bu süreçte, geçmişte uluslararası ticaret kapsamında 
pazar üretme özelliğine sahip hanların ve kervansarayların bu ekonomik 
niteliklerini yitirdikleri, geriye kalan tarihsel-kültürel (otantik) özellikleri ile 
turistik hizmetin sınırlılığında, yerel ve dar kapsamlı ve ölçekli yeni bir işlev 
yüklendikleri gözlemlenmektedir. Alışveriş ise, toplumsal-günlük dilde ‘avm’ 
olarak adlandırılan büyük alışveriş merkezlerinde birikmekte, mağazalardan 
oluşan bu yapılarda, yerel ürünlerin pazara sunulması imkânı ciddî düzeyde 
sınırlanmakta, ağırlıkla küresel pazardan edinilen ürünlerin alım satımı 
gerçekleştirilmektedir.  

Sonuçta, mimarîde, ekonomik faaliyetin belirlediği bu işlevsel ve mekânsal 
dönüşüm (Koçal, 2016c), küresel, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekli sosyo-
ekonomik dönüşümlerin de görünümü, göstergesidir. Kervansarayların pazar 
işlevini yitirip otantik dekorlar haline gelişi ve ekonomik faaliyetin alışveriş 
merkezlerinde birikimi, geleneksel-yerel sınırlılığın aşıldığını göstermesi itibarıyla 
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küresel pazara eklemlenmeye varan ekonomi politik sürecin mekânsal 
izdüşümüdür. Bu sonuç da, bölgesel-yerel kapitalistleşme sürecinde dolaşıma 
giren ve biriken yerel sermayenin kaynakları üzerinde oluşan sosyolojik aktör 
olarak yeni-orta sınıflaşmanın (Koçal, 2016a), geçmişteki zanaatkâr-sanatkâr 
sınıfının olduğu gibi üretici olmaktan çok, küreselleşmeye özgü şekilde tüketici 
bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 
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TOPLUMSAL MEKÂNIN ÜRETİMİNİN SOSYOLOJİK 
DEKONSTRÜKSİYONU: DİYARBAKIR MERKEZ CAMİLERİ 

ÖRNEĞİ 
Faruk EVRENK 

“Bir düzenin mekânı, mekânın düzeninde gizlidir.” 

Henri Lefebvre 

Öz 

Toplumsal bir kategori olarak “mekân” ve onun içinde ve etrafında biçimlenen 
dini-toplumsal gündelik hayat pratikleri, belirli bir toplumsal bilincin ifadesidir. 
Mekân, üretilmesine belirli bir zihniyetin yön verdiği ve yeniden yeniye üretilen bir 
kategoridir. Bu bakımdan  “mekan” nötr bir kavram değildir. Mekanın cinsiyeti, 
tarihi ya da yaşı ve sağlığı söz konusudur. Bütün bu unsurlar, mekânın 
düzenlenişinde gizil bazen de açık bir biçimde kendisini dayatır. 

Bu çalışma, mekânın üretilmesinin sosyolojik dekonstrüksiyonunu (yapı-bozum),  
Diyarbakır merkezinde yer alan cami örneklerimi üzerinden yapmaya 
çalışacaktır.Çalışmanın tezi ise, Diyarbakır camilerinin mimari yapılanmalarında, 
daha çok, cinsiyet açısından erkek, sağlık açısından herhangi bir fiziki engeli 
bulunmayan, yaş açısından özellikle genç ve orta yaş kişilere öncelik tanındığıdır. 

Kamusal dini hayatın merkezi camiler olmakla beraber yapılan gözlem ve 
araştırmalar sonucunda kadın, engelli ve çocukların dini hayatın bu merkezlerinin 
dışına itildiği bir cami mimarisinin varlığından söz edilebilir. Bu durum ise, 
demokratik ve çoğulcu bir toplum anlayışı ile hiçbir surette bağdaşmayan, fırsat 
eşitliği açısından her kesim ve cinsten bireyin dini hayatını yaşamasına engel olan 
bir tespit olarak ortada durmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Mekan, Sosyolojik Dekonstrüksiyon, Cami, Diyarbakır. 

THE SOCIOLOGICAL DECONSTRUCTION OF THE 
PRODUCTION OF SOCIAL PLACE: THE CASE OF 

DIYARBAKIR MOSQUES 
Abstract 

The place, as a social category, and the social-religious daily life practises that have 
been formed inside and outside it is a expression of a certain social consciousness. 
The place is a category that has been directed and  re-created by a specific mind.  
So it is not a neutral concept. It has been said that there is a gender, history or age 
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and healty situation of place. All of this elements, allusively  or obviously, have an 
strong impact on the design of the place.  

In this study, the sociological deconstruction of the production of place of mosques 
that have been in Diyarbakır will has been analyzed. The thesis of this study is that 
in the building of Diyarbakır mosques there is a more priority of men, non-disabled 
people and young and middle age person.  

While mosques are the center of public religious life at the end of observations and 
researchs  it has been argued that there is a exclusion of women, disabled people 
and children from this public religious life centers. That situation is a detection that 
can not and never comply with  a democratic and plural  understanding of society; 
and in terms of equal oppurtunity, that is a barrier for some people to perform their 
religious practices.  

Keywords: Place, Sociological Deconstruction, Mosque and Diyarbakır. 

GİRİŞ 

Mekânla düşünce arasındaki ilişki, birçok konuyu da içine alan karmaşık bir 
sorundur (Mazhar ve Binici, 2005: 24). Zira toplumsal mekan, toplumsal hayat 
ve bilincin içerisinde şekillendiği alandır. Bu alan, toplumsal bilinç tarafından 
şekillenirken, bir diğer taraftan da toplumsal bilinci de şekillendirir. Bu 
bakımdan, toplumsal bilinç ve toplumsal mekân arasında diyalektik bir ilişkinin 
olduğu söylenebilir. Mekân ve toplumsal bilince dair ilk sosyolojik 
çözümlemeler, kurucu sosyologların eserlerinde bolca bulunmaktadır. 
Durkheim’de ki “mekanik dayanışma” ve “organik dayanışma” biçimleri 
(Callinicos, 2007: 195), Weber’in “geleneksel eylem” ve “araçsal rasyonel 
eylem” (Kieran, 2004: 81-82) tipolojisi, yine Tönnies’in “cemaat 
(gemeinschaft)” ve “cemiyet (gesellschaft)” (Callinicos, 2007: 197) tasnifleri bir 
açıdan da  mekan ile ilintili olan çözümlemelerdir.  

Bu çalışma,  Weber’in Protestan Ahlakı’ında yapmaya çalıştığı din (zihniyet) -
ekonomi ilişkisi alanındaki çözümlemelerinden hareketle, zihniyet-mekan 
üretimi bağlamında, Derridacı yapı söküm (deconstruction) tekniği ile 
işlenmeye çalışılacaktır. Bir diğer değişle, makale cami mimarisinin arkasındaki 
toplumsal zihniyetin iktidar-güç ilişkileri bağlamında sosyolojik yapı bozumu 
denemesidir.  

Araştırmanın yapmaya çalışacağı bir başka husus ise, bu zihniyetin sadece 
cami mimarisi ile sınırlı olmadığı, şehir kurgusunun –toplu konut sistemi, toplu 
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taşıma sistemi, şehir dahilinde yapılan tesisler, devlet kurumları vd. da bu 
zihniyetle inşa edildiğine dair bir imada bulunmaktır 

Çalışmanın evreni, Diyarbakır’da bulunan dinî mekânlardır. Örneklem ise 
vilayet merkezinde bulunan Abdulcelil Câmi, İstasyon Câmi, Doğu Yapı Câmi, 
Mekke Câmi, Bediüzzaman Câmi, Cebeli Nur Câmi, Bayramoğlu Câmi, Nebi 
Câmi, Fetih Câmi, gibi camilerdir.  

Bu çalışmanın tezi,  Diyarbakır merkez camilerinin –istinası olmakla beraber- 
sağlıklı, yani fiziki herhangi bir engeli bulunmayan, genç ve orta yaş erkeklerin 
dikkate alınarak; bunun yanında, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de -ki 
toplumsal yapının büyük bir çoğunluğunu oluşturan bir kesim olduğu ifade 
edilebilir- dikkate alınmadan inşa edildiği iddiasıdır. 

1. TEORİK ARKA PLAN  

Din sosyolojisi, din hakkında yapılan sosyolojik bir incelemenin (Günay, 2012: 
15) yanı sıra din ve diğer kurumlar arasındaki etkileşimi ve değişimi de konu 
edinen bir bilim dalıdır. Bu açıdan din olgusunun, sosyolojinin en merkezi 
çalışma alanı olduğu ifade edilebilir. Dinin, aile, eğitim, siyaset, sağlık, ekonomi 
vd. toplumsal kurumlar ile etkin ve aktif bir ilişkisinin olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Kurucu sosyologlardan biri olmanın yanı sıra din sosyolojisin de 
kurucusu olan Max Weber bu alandaki çalışmaların öncüsü kabul edilmektedir. 
Weber, dinin sadece bir toplumsal sınıfın çıkar aracı ve maddi üretim 
ilişkilerinin bir yansıması olduğu fikrini reddetmektedir (Hamilton, 2001: 155). 
Weber, bu görüşünü, din-ekonomi ilişkisine dair yaptığı Protestan Ahlakı ve 
Kapitalizmin Ruhu adlı çalışmasında somut bir biçimde ortaya koymuştu. Ona 
göre Protestanlık öğretisi modern bürokratik ve rasyonalist kapitalizmin en 
önemli motivasyonudur. Bu öğretiye göre  meslek  her şeyden önce, yaşamın 
tanrı tarafından yazılmış amacıdır (Weber, 2010: 131). 

Dekonstrüksiyon (yapı-bozum) stratejsi ise,  çağdaş Fransız Felsefesi’nin önemli 
düşünürlerinden Jacques Derrida’nın geliştirdiği, başta felsefe metinleri olmak 
üzere edebiyat, siyaset, bilim metinleri gibi ilkece her türden metne 
uygulanabilen, metinlerin altında yatan bütün yapıları söküp bozarak okumayı 
savunan post-yapısalcı metin çözümleme tekniğidir (Çüçlü vd., 2008: 1572). 
Derrida, geliştirdiği bu teknik ile edebi ve felsefi metinleri yapı-bozumuna 
uğratıp, söylenenlerden söylenemeyen şeyleri çıkarmaya çalışmıştır. İnsanî 
bilincin tüm eylem ve eserleri birer metin gibi kabul edildiğinde, bu teknik 
bütün eylem ve eserlere uygulanabilir. Konumuz bağlamında ele alacağımız en 
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geniş anlamıyla mimari, özelde cami mimarisi, toplumsal bilincin birer eseri 
olarak belirli bir biçimde ortada durmaktadır. Sosyolojik dekonstrüksiyon 
olarak adlandırdığımız bir teknik ile bu mimarinin dile getirdiği sosyolojik 
yapıları ortaya koymaya teşebbüs edeceğiz. Çünkü dekonstrüksiyonist 
yaklaşım, metnin dışına atılmış, adı konmamış, gözden saklanmış ne varsa 
ortaya çıkararak, metnin dayattığı okumalara karşı metnin anlam çatışını 
yıkarak başkaldırır (Güçlü, 2008: 1573). 

Küçükalp, Derrida’nın dekonstrüksiyon stratejisi ile Batı metafizik geleneğinde 
yapmaya çalıştığı uğraşı şu şekilde ifade eder:   

Derrida, akıl/söz-merkezcilik olarak adlandırdığı Batı metafizik geleneğinde 
bütün metinlerin varlık-yokluk, gerçeklik-görünüş, erkek-kadın, numen-
fenomen, olgu-değer gibi hiyerarşik kutupsal karşıtlıklar üzerine dayandığını, 
hiç de nötr olmayan söz konusu karşıtlıklarda daha güçlü ve özsel anlamda 
daha doğru olarak düşünülen ilk öğenin, bütün sistemin merkezine yerleşen bir 
arşimet noktası olma fonksiyonuyla diğer öğelere da dayanak teşkil ettiğini 
ifade eder. İşte dekonstrüksiyona ait bir okumanın gerçekleştirdiği şey de, söz 
konusu bilinç-dışı ve baş edilemeyen bu hususun açığa çıkarılarak, metnin 
dayandığı kutupsal karşıtlığın infilak ettirilmesidir (Küçükalp, 2008: 250). 

Toplumsal yaşamın bütün eserlerine yönelik bu tarz bir okuma, her ne kadar 
ilk görünüşte, toplumsal bir anominin olabileceğine dair bir korku 
uyandırabilirse de, son tahlilde, toplumsal çeşitlilik ve zenginliğin kendisini ifşa 
edebilmesine olanak tanıyacaktır. Bu tarz bir teşebbüs,  toplumsal bilincin 
gerisine itilen varlık ihtimallerin, bilincin ön yüzüne doğru gelebilmesine fırsat 
tanır. Daha çoğulcu, eşitlikçi, özgür bir yaşamın olabileceği bir varlık zemini 
sunar ki bu da modern ve demokratik toplumsal bilincin en başat iddiasıdır. 
Çünkü modern ve demokratik toplumsal bilinç, toplumu oluşturan tüm 
bireylerin, kendi dini, ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal varoluşlarını 
herhangi bir engelle karşılaşmadan yerine getirebilmelerini öngörmektedir.  

Modern toplumsal örgütlenme, temelinde aydınlanmacı aklın yer aldığı, 
farklılaşma ve uzmanlaşmanın hakim olduğu bir örgütlenme biçimi olarak 
geleneksel ya da modern öncesi dönemden ayrılmaktadır. Demokratik modern 
dünya algısının en temel iddialarından birinin özgürlük ve eşitlik olduğu ifade 
edilebilir. Toplumsal yapıyı oluşturan tüm bireylerin ontolojik açıdan eşit 
olmakla beraber, toplumsal yaşama aktif bir biçimde katılma açısından da eşit 
olması iddia edilmektedir. Modern toplumsal mekân işte bu tezden hareketle 
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tüm bireylerin “kendi”leri olarak var oluşlarının inşa edilebileceği mekânlar 
olması hedeflenmektedir. Söz gelimi modern toplumsal mekân, herhangi bir 
engeli olmayan bireye her türlü imkânı sunarken, aynı şekilde engelli bir 
bireyin durumunu da göz önünde bulundurup onun da toplumsal varoluşunu 
sorunsuz bir biçimde yerine getirebileceği bir mekân tanzimini gerektirir. Yine 
erkeklerin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup ona göre bir toplumsal 
mekân üretirken, aynı şekilde kadınların da toplumsal varlıklarını rahatlıkla 
yerine getirebilecekleri bir mekân öngörmektedir.  

2. DİNÎ TOPLUMSAL MEKÂN 

Tanrısal-toplumsal bir fenomen olan din’in tarihinin, insanlığın tarihi kadar eski 
olduğu kabul edilmektedir. Hemen her toplumsal yapının din ya dadin benzeri 
bir oluşuma sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu bakımdan din, evrensel bir 
olgudur.  

Din, toplumsallaşmak suretiyle objektifleşir. Yani dinî ilke ve prensipler, 
toplumsal bir davranış normu olarak benimsendiğinde görünür hale gelir. 
Çünkü ilahi de olsa beşeri de olsa din, insan ve toplum içindir ve bu dünya da 
gerçekleşmektedir.  

Dinî mekân, dinin en somut ve görünür yönüdür. Bu mekân, bazen kabilenin 
ortasında dikili bir anıt şeklinde olabildiği gibi, tepe, ev, nehir ya da herhangi 
bir başka şekilde de görülebilir.  

Dinî toplumsal mekân, dini ibadet ve ritüellerin belli periyotlarla yoğunluklu bir 
biçimde yapıldığı belirli bir kamusal alanı belirtmek için kullanılır.  Dinî mekân 
ifadesinden daha çok “mabed”ler kastedilmekle birlikte, İslam açısından,  
türbeler, yatırlar, kabristanlar, tekkeler vb. yerlerde de anlaşılabilir. Ayrıca dinî 
mekân kavramı, dinî ibadet ve ritüellerin icra edildiği her mekân için 
kullanılabilen dinamik bir kavramdır.  

Dinî mekânlar, bir bakıma kamusal alanlardır. Gerek ait olduğu dinin tüm 
mensuplarına gerekse de dini hoşgörünün bir gereği olarak başka dinlerin 
mensuplarının ziyaretine açık olan mekânlardır.En geniş anlamıyla “mekân 
mimarisi”, o mekânın gerisinde yatan toplumsal, dinsel ya da politik bilincin 
sürekli bir biçimde yeniden üretilmesine kaynaklık eden en açık bir göstergedir. 
Toplumsal bilinç, kendisini sadece sanatta, edebiyatta, dilde, kültürde, siyasette 
ve dinde ifşa etmez. Aynı zamanda kültürün maddi unsurlarında da aynı süreç 
geçerlidir. Bir diğer ifadeyle mekânın fiziksel tanzim ve inşası naif ve masum bir 
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tercihten kaynaklanmaz. Yani toplumsal bilinç ve bu bilinci oluşturan tüm 
iktidar ve güç ilişkileri, mekânın fizikî tanzimi yoluyla kendisini açığa çıkarır.  

Lefebvre’nin dediği gibi (2014: 15), mekân stratejiktir. Metaların üretimiyle 
mekânın üretimi arasında bir diyalektik vardır. Tarihin ürünü olan mekân, 
maddi planlamanın, mali planlamanın ve mekân-zaman planlamasının 
buluştuğu yerdir. 

3. DİYARBAKIR CAMİLERİNİN SOSYOLOJİK 
DEKONSTRÜKSİYONU 

Diyarbakır’ın bir yerleşim yeri olarak M.Ö. 3000 civarında kurulduğu tahmin 
edilmektedir (Keser, 2012: 4). Bu itibarla, Anadolu’nun en eski yerleşim 
yerlerinden birisidir. Birçok kültürün ve medeniyetin ortaya çıktığı, kutsal 
metinlerde adının zikredildiği Mezopotamya diye anılan coğrafyanın Yukarı 
Dicle bölgesinde bulunmaktadır. Yukarı Mezopotamya’nın önemli bir 
kavşağında bulunması, önemli bir merkez olmasına neden olmuştur. Bu 
öneminden dolayı da buraya yerleşen her medeniyet, kendi varlığının ifadesi 
olarak çeşitli restorasyonlarda bulunmuştur (Bağlı ve Binici, 2005: 101).  

Tarihî ve kültürel geçmişi çeşitli olan Diyarbakır, günümüz açısında da önemli 
bir kültür ve medeniyet şehri olarak ortada durmaktadır. Farklı etnik ve dini 
yapılar ile bu yapılara ait mabetlerin iç içe var olabildiği nadir yerlerden 
birisidir. Diyarbakır’ın coğrafyasının dayattığı kendine has bir mimari anlayışı 
söz konusudur. Cami mimarisi bakımından eski camiler spesifik bir mimari 
anlayışı temsil ederken, modernleşme süreçleri ile birlikte bu has temsiliyetin 
ortadan kaybolduğu ifade edilebilir. Kullanılan malzeme türünden yapım 
tekniğine ve çevre tanzimine kadar değişen bir konseptle karşılaşılmaktadır. 
Yeni camiler, çevresindeki binalar gibi son derece yüksek yapılmaya 
çalışılmaktadır.  Girişlere yüksek basamaklarla çıkılmakta, sadece namazın 
kılınabildiği mekânlara dönüşmektedir.  Son dönemlere, politik konjonktüre 
bağlı olarak camilerin alt katları ya da yan tarafları kadın ve çocukların Kur’an 
öğrenmesi için tahsis edilmektedir. Engelli bireylerin ise camiye girişleri mevcut 
mimari yapıdan dolayı adeta kısıtlanmış vaziyettir. Çünkü çoğu caminin 
girişinde engelli rampası ya da engellinin rahatlıkla abdest alabileceği bir yer 
bulunmamaktadır. Birçok caminin içine giriş,  asgari on basamak çıkılarak 
mümkün olabilmektedir. Örneklem olarak seçtiğimiz camilerden bazılarını 
örnek olarak verecek olursak; Abdulcelil Câmi girişi 19 basamak,  
Bediüzzaaman Câmi 30 basamak, Mekke Câmi 30 basamak, Doğu Yapı Câmi 
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15 basamaktan oluşmaktadır. Bu camilerin birçoğunda kadın abdest alma 
yerleri bulunmamakta, bayan namaz yeri olarak çoğunlukla caminin alt ya da 
yan tarafında bulunan Kur’an kursları gösterilmektedir. Bu durum Diclekent, 
Metropol, Huzurevleri, Bayındırlık, Gaziler gibi şehir merkezinden uzaktaki 
semt camilerinde olduğu gibi şehrin en kalabalık olduğu çarşıdaki camilerde de 
geçerlidir. Yani, Dağkapı, Ofis gibi kalabalık bölgelerdeki camilerin mimari 
yapıları da –bir iki istisna olmakla beraber-  buna benzer bir görünüm arz 
etmektedir. Yani kadınların, çocukların ve engelli bireylerin göz önüne 
alınmadan inşa edildiği bir durum söz konusudur. Bu durum cami mimarisinin 
tanziminden açıkça anlaşılmaktadır. Bu dekonstrüksiyonist okuma biçimine 
göre erkek egemen kültür, kendi önceliğini,  dini kamusal yaşamın merkezleri 
olan camilerde açıkça dayatmaktadır. Yani  “engelsiz eril iktidarın” kendine 
has kıldığı bir cami mimarisinin varlığından söz edilebilir. Bu durum ise fırsat 
eşitliği açısından, eşitler arasındaki bir toplumsal eşitsizlik olarak ortada 
durmaktadır.  

SONUÇ 

Lefebvre’nin dediği gibi (2016: 12), bir günün hikâyesi, dünyanın hikâyesini ve 
toplumun hikâyesini de kapsar. Gündelik hayat pratikleri, toplumsal yapı ve 
bilincin en bariz göstergeleridir. Gündelik hayat içerisinde tecrübe edilen ve 
gözlemlenen yaşantılar, toplumsalın nasıl inşa edildiğine, hangi temelde 
yükseldiğine dair ipuçları verir. Mimari ve özelde Diyarbakır’da tecrübe edilen 
cami mimarisi her ne kadar modern malzeme ve tekniklerle inşa edilmekte ise, 
o cami mimarisine yön veren zihniyet, fırsat eşitliği ve demokratik çoğulcu 
toplumsal bilinç açısından, tek tipçi ve toplumsal yapının bir kesimine öncelik 
verilecek inşa edildiği gerçeği ortada durmaktadır. Bu durum, sadece cami 
mimarisi ile ilgili olmayıp kent’in diğer mimari oluşumlarında da kendisini 
dayatmaktadır.  
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SİYASET BİLİMİ/ POLITICS 
NOMOKRATİK DEMOKRASİYE DOĞRU: ÇOĞUNLUKÇU VE 

ÇOĞULCU DEMOKRASİ GİRDABINDAN  ÇIKIŞ 

Ahmet İNAN 
Öz 

Farklı yorumlarına ve muğlaklığına rağmen  demokrasi dediğimizde, -en azından 
Rousseau’dan bu yana- halk egemenliğinin kast edildiği, sarahatle açıktır. İnsanlık,  
halk egemenliğine, evrile evrile, varmıştır. İlk çağlar, Tanrı-Krallık sistemlerinin 
doğduğu, bu sistemler ile vahiy geleneğinin kıyasıya mücadele içinde olduğu ilk 
evredir. Kur’an pasajlarında da sık sık, Tanrı Krallar ile Peygamberler arasında 
vuku bulan bu mücadeleye rastlanır. Orta çağlar ise, Tanrı Krallık sistemlerinin 
daha büyük merkezi imparatorluklara evrilmiş olduğu ikinci evredir. Modernizmin 
paralelinde üçüncü bir evre olarak doğan çoğunluğa dayalı mutlak demokrasi 
anlayışı, daha önceki evrelere nisbetle daha hızlı bir evrilme trendi ile dördüncü 
defasında, -postmodernizm vasatında- çoğulcu demokrasi ya da nisbî demokrasiye 
dönüşmüştür. Bizce son iki evre de yetersiz kaldığından, beşinci bir evre olarak 
nomokrasi ve nomokratik demokrasi arayışları başlamıştır. Bu, insanlığın hala 
devam eden adalet arama sürecidir.   

Anahtar Kelimeler: Mutlak Demokrasi, Nisbi Demokrasi, Nomokrasi, 
Nomokratik Demokrasi 

TOWARDS ON THE NOMOCRATIC DEMOCRACY:  
EXIT FROM THE WHIRLPOLS OF ABSOLUTE AND LIMITED 

DEMOCRACY 
Abstract 

Despite different interpretations and ambiguity when we say democracy -at least 
since Rousseu- where is the mean of popular sovereignty, is open. Humanity 
concludes to the popular sovereignty stage by stage. The first ages were the first to 
be born of the God-Kingdom systems, in which these systems and the tradition of 
revelation were in vicious struggle.  Koran passages frequently, encountered in this 
struggle that took place between the Prophets and God Kings. The Middle Ages 
are the second type in which the Kingdom of God systems have evolved into the 
larger central empires. The concept of democracy based on the absolute majority 
democracy, which emerged in mode of modernism as a third stage is transformed 
into pluralistic/limited democracy, in the mode of postmodernism, for the fourth 
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time with a faster trend of evolution. We think, as the last two phases were 
insufficient, the search for nomocratic democracy as a fifth phase began. 

Keywords: Absolute Democracy,  Limited Democracy, Nomocracy, Nomocratic 
 Democracy. 

GİRİŞ 

Kur’an, insanın henüz anılmaya değer bir varlık olmadan önce, çok uzun bir 
zaman geçtiğine vurgu yapar (Kur’an-ı Kerim, 76/İnsan:1). Kur’an’ın söz ettiği 
bu uzun süre hakkında birçok şeyler söylenmiştir. Ama son zamanlarda Yuval 
Noah Harari adlı genç bir bilim insanı, insanlık tarihine ilişkin olarak dikkat 
çekici aşamalardan söz etmektedir. O’na göre, yaklaşık 13.5 milyar yıl önce, 
büyük patlama (Big Bang) ile madde, enerji, zaman ve uzay ortaya çıktı. 
Evrenin bu temel özelliğine, Fizik diyoruz. Büyük patlama ile birlikte fiziğin 
zuhurundan yaklaşık 300 bin yıl sonra, madde ve enerji, atom adını verdiğimiz 
daha karmaşa yapılar ortaya çıkardı. Atomlar zamanla birleşerek molekülleri 
oluşturdu. Atomların, moleküllerin ve aralarındaki etkileşimin hikâyesine 
Kimya diyoruz. 3.8 milyar önce ise, dünya adı verilen gezegende bazı 
moleküller, organizmaları oluşturdu.  Bunun hikayesine de Biyoloji diyoruz. 
Yaklaşık 70 bin yıl önce, Homo Sapiens’e ait organizmalar, kültür adı verilen 
daha karmaşık yapılar oluşturdu. Bunu takip eden insan kültürlerinin 
gelişimine Tarih diyoruz. Tarihin akışı ise, 70 bin yıl önce başlayan Bilişsel 
Devrim, 12 bin yıl önce bunu hızlandıran Tarım Devrimi ve 5 bin yıl önce 
başlayan Bilimsel Devrim, şekillendirdi (Harari, 2016: 17).18 

Kur’an, prehistoryanın çeşitli evrelerine tekabül eden atıfları da içerir. Sözgelimi 
âd kavmine, İrem’e (Kur’an-ı Kerim, 89/Fecr: 9) ve vadi kenarlarındaki kayalık 
dağlardan ustaca evler yontan Semûd kavmine ait atıflar (Kur’an-ı Kerim, 
89/Fecr:9; 26/Şuara: 149), bizce yontma taş dönemine tekabül eder. İnsanlara 
demirin indirilmesi/verilmesi (Gezer, 2006:109) figürü, demirin Davut 
peygamber için yumuşatılması figürü (Kur’an-ı Kerim, 34/Sebe: 10), hatta 
demirin Kur’an’da bir sûreye ad olması, bizce demir çağına ait referanslar dizisi 
olarak da ele alınabilir. Prehistorya’dan bigane kalmayan Kur’an’ın, tarihi 
devirlere bigane kalmış olması da düşünülemez. Kuşkusuz Kur’an, insanlığa ait 
geçmişte kalan birçok olaylara,  serpişik vaziyette yer vermiştir. Kur’an’ın 
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bir başlangıcı olduğu; ezeli olmadığı inancı ile uyum sağlaması bakımından İslam inancı ile uzlaşır 
niteliktedir. Ama hangi teorinin doğru ya da daha doğru olduğu konusunda söz sahibi değiliz. .  
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insanlığa ait önemli olayları, sistematik bir tarih kitabı örgüsü içinde kronolojik 
olarak anlatması, beklenemez. Ancak kronolojik sıralamaları, Kur’an’dan biz 
inşa edebiliriz. Şu halde, insanların geçirmiş olduğu siyasal evrelerin 
izdüşümlerine serpişik vaziyette Kur’an’da rastlamak mümkündür. İnsanlık 
tarihindeki siyasal evrimin başlangıcında Tanrı Krallık sistemi başat rol 
oynamıştır.  Avcılık-toplayıcılık döneminden sonra Neolitik çağ ile birlikte site 
devletleri oluşturan insanlar, oluşturdukları devletlerin yöneticilerini birer Tanrı 
olarak kabul etmeye başladılar.  Böylece Tanrı-Krallık sistemleri oluştu. Hayatta 
iken bir Tanrı olarak kabul gören ilk kral, milattan önce 2310-2274 yıları 
arasında hüküm süren Ageda kralı Naram -Suen idi. Bu uygulana 3. Ur 
hanedanlığında ve daha sonraki hanedanlıklarda da devam etti. Tanrılaştırılan 
kralların, büyük tanrıların oğul ya da kardeşleri olduğuna inanılırdı (Black ve 
Green, 2006: 131). Kur’an pasajlarında, Hz. İbrahim  (a.s.) ile dönemin Tanrı-
Kralı arasında geçen diyalog yer almıştır. Anılan diyalogda, dönemin Tanrı 
Kralının, insanların hayat hakkı üzerinde mutlak tasarruf sahibi olduğunu iddia 
ettiği, kendisini Allah ile mukayese etmek sureti ile ona eş tuttuğu, kendi 
yönetim erkini tanrısallıkla ilişkilendirmiş olduğu, İbrahim’in de (a.s) O’nun 
Tanrı Krallığına karşı çıktığı,19 bu nedenle de bir takım yaptırımlarla karşı 
karşıya kaldığı (Kur’an-ı Kerim, 21/Enbiya:51-73) anlatılmaktadır. Hz. 
İbrahim’in Sümer döneminde yaşadığı, anlaşılmaktadır. Sümer teolojisine, 
göre, gökteki baş tanrıya bağlı birçok tanrı vardı. Gökteki tanrıların, yontmuş 
oldukları taştan heykellere zaman zaman hulul ettiklerine, inanılır, bu sebeple 
anılan heykellere insan kurban etmek dahil, çeşitli sunaklar adayarak; bu 
adakların hulul zamanlarına denk geleceğini umarak heykellerden şefaat 
beklerlerdi. Sümer’in teo-politik anlayışı da buna göre şekillenmiş; Krallar, 
yönetme erkini gökteki tanrılara ve onların yerdeki heykellerine dayandırmakta 
idiler. Bu sebeple panteonlarda kralın heykeli, birçok tanrı heykeli ararsında 
yer alırdı.    

İlk dönem Sümer kültüründe her şey site tanrısı adına tapınağa ait idi. Böylece 
“Tapınak Sosyalizmi” ya da “teokratik devlet sosyalizmi” adıyla tanımlanacak 
olan bir mülkiyet biçimi oluştu (Özçelik: 2004: 33). Buna kısaca ilk “Tanrısal 
Mülkiyet”  de diyebiliriz. Sümer rahip devletindeki Tanrı Krallık sisteminin, 
Sümer’den Eski Mısır’a geçtiği görülür. Kur’an’da Musa peygamber ile Firavun 
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Bir Yorumu”,Dinî Araştırmalar, 6(18), s. 103-116.      
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arasında geçen şiddetli mücadeleler, 20 esasında bir Tanrı Kral ile bir Vahiy 
Geleneğinin Peygamberi arasında geçen tipik bir mücadeledir. Nitekim Musa 
(as) dönemindeki Firavun, kendisinin en büyük Rab olduğunu, iddia etmiştir 
(Kur’an-ı Kerim, 79/Naziat: 24). Tanrı-krallıkta, devletin sınırları içindeki tüm 
kara ve su kaynakları, “İlahi/Tanrısal Mülkiyet” konsepti içinde Tanrı Kralın 
şahsi mülküdür (İnan, 2003). Bu bağlamda Kur’an’ın bayanına göre 
Firavun’un bütün Mısır mülkünün kara ve su kaynaklarının kendisine ait 
olduğuna vurgu yapmış olması (Kur’an-ı Kerim, 43/Zuhruf: 51),21 dikkat 
çekicidir. En büyük Rabb olduğunu ilan eden Firavun (Kur’an-ı Kerim, 
79/Naziat: 24), tüm Mısır’ın kara ve su kaynaklarının da kendisine ait 
olduğunu, söylüyordu.  “Tanrısal Mülkiyet” anlayışı, “Tanrısal Siyaset” anlayışı 
ile baş başa gitmekte idi. Hukuk da elbet “Tanrısal Hukuk” adı altında Tanrı 
Kralın iki dudağı arasında irad edeceği kararlardan ibaret idi. Tanrı Kral, 
istediğini öldürür, istediğini de sağ bırakırdı. Bu durum, Kur’an pasajlarına 
şöyle yansımıştır:   

“Hani sizi, Firavunun yandaşlarından kurtarmıştık. Onlar, işkencenin en 
kötüsünü size uyguluyor; erkek çocuklarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ 
bırakıyorlardı. Bu uygulamada sizin için ağır bir imtihan vardı.” (Kur’an-ı 
Kerim, 2/Bakara: 49).  

Eski Mısır’da halk çeşitli ilahlara tapınsa da, ortak din “Tanrı–Firavun” 
egemenliği altında idi. Tanrı Firavun, muhteşem tapınaklarda yaşayan, 
yanındaki ruhbanlarıyla birlikte ülkenin politik, sosyal ve ekonomik hayatı 
üzerinde etkisi ve baskısı olan bir güç idi (Özçelik, 2004: 135).     

 Tanrı Krallık sistemlerinde egemenlik, sadece mutlak monark ve etrafındaki 
dar oligarşik zümreye ait olmuştur. Bu siyasal düzen, Neolotik çağların 
başlangıcından Ortaçağlara kadar dünyanın belli başlı merkezlerine yayılarak 
devam etmiştir. Tanrı-Krallık düzenlerinin son örneklerinden biri de, şimdiki 
Adıyaman İlimizin hudutlarında yer alan Kommagene Krallığı’dır. Zira 
Komnagene Kralı I. Antiochos da, bir Tanrı- Kral (Dörner, 1999: 223-226) 
dahası bütün Helenistik krallar gibi o da “Theos” (Tanrı) sıfatına sahip olarak 
kendisini yaşarken tanrılaştırmış idi. (Özcan, 2015: 106, 115).    

                                                             
20 Bkz: 2/Bakara: 51 -246; 5/ Maide: 20-26; 6/En’am:84-154; 7/ A’raf: 103-162; 10/Yunus: 76-93; 

18/Kehf:60-82; 20/Taha:9-60.  
21  Benzeri ifadeler için bkz: 16/İbrahim: 6.  
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Roma Sezarları da kendilerini tıpkı Eski Mısır Firavunları gibi Tanrı 
saymakta idi. Öyle ki, Jül Sezar (Julius Caesar)’ın mensubu olduğu Jullian 
ailesi, Troy prensi Aeneas’ın soyundan geldiklerine onun da annesinin, tanrıça 
Venüs olduğuna inanırdı (Dalkıranoğlu, 2017). Hz. İsa (as)’ın doğduğunu 
öğrenen Kral Herodes’in,  Hz. İsa’yı (a.s) öldürebilmek amacıyla doğan tüm 
erkek çocuklar için ölüm fermanı vermesi (Matta: 2: 1-6), Herodes’in de tıpkı 
Sümer Nemrutları ve Eski Mısır Firavunları gibi, istediğini öldürebilme yetkisine 
sahip olan bir Tanrı Kral olduğunu, bir kez daha gösteriyor. Esasen İsa 
Peygamber de, tıpkı Musa ve İbrahim peygamber gibi, döneminin Tanrı Kralı 
ile mücadele içinde olmuştur. Nitekim İsa peygamber, “Sezar’ın hakkını 
Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrıya veriniz” mealindeki sözü ile, Sezar’ın 
insanların hayat hakkı üzerinde tasarrufa yetkili olmadığını, itaat edilmeye layık 
yegane varlığın yüce Allah olduğunu vurgulamıştı (Taşpınar, 2006). Böylece 
İsa peygamber, Sezar’ın Tanrı epithetini ortadan kaldırmaya teşebbüs edince, 
düzene karşı başkaldırmakla suçlanarak çarmıha gerildi (İnan, 1999: 52-53). 
Yani İsa da (a.s), tıpkı selefi Musa ve İbrahim peygamberler gibi, Tanrı-Krallık 
düzenlerine muhalefet ederek, Allah’tan başka mutlak güç yoktur, dediği için 
takibata uğradı.  

Hz. İsa’dan (a.s.) sonra da ilk hıristiyanlar Roma’nın teo-siyasal düzenine karşı 
direndiler. Nitekim Kur’an’da anlatılan ashâb-ı kehf olayı Hıristiyan tarihine ait 
bir olaydır. Milattan sonra 284-305 yılları arasında hüküm süren Roma 
imparatoru Dakyanos, Hıristiyanlara çok zulüm etti (Ateş, 1995: 1573).Hz. İsa 
(as) her ne kadar da Allah’tan başka ilah olmadığına çağrı yaptı ise de Roma 
imparatorları kendilerini de birer İlah olarak lanse ediyorlardı. Roma’da 
imparatorlar, tanrısal bir güç kazanmışlardı (Ağaoğulları ve Köker, 1998: 66). 
İlk Hıristiyanlar ise Roma imparatorlarının bu teololjik-siyasi düzenlerine karşı 
çıkıyorlardı. Ashâb-ı  Kehf’in, Roma’ya isyan eden gençlerin hikayesi olduğu, 
rivayet edilir (Kolektif, 2007: 538-539). Hakeza Kur’an’ın Burûc süresinde  
anlatılan “ashab-ı uhdud”  olayında, yakılarak idam edilen mü’minlerin de, 
Necran Hıristiyanları olduğu, rivayet edilir(Kolektif, 2007: 591-592). Kur’an, 
devlet ile özdeşleşmemiş olan ilk Hıristiyanlardan övgü ile söz ederken, daha 
sonra devlet içinde eriyerek Tanrı Krallığın Hıristiyanlık kisvesi altında tekrar 
hortlamasına alet olan ikinci kuşak Hıristiyanları ise, şiddetle eleştirir. Filvaki 
Hıristiyanlık, Milano fermanı ertesinde ilk safiyetini kaybetmiş; giderek devlet 
içinde eriyerek başkalaşmış; bu da giderek Bizantist modelin gelişmesini 
doğurmuştur.  
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Özü itibarı ile Tanrı-Krallık sitemine karşı olan Kur’an, nüzulünden itibaren 
yarım asır içinde hızlıca, hiçbir kutsal kitaba nasip olmayan bir coğrafyaya 
yayılarak, bu coğrafyalarda muhtelif medeniyetlerin kurulmasının önünü açtı. 
İslam’ın başlangıç yıllarında Tanrı-Krallık sisteminin esamesi dahi okunmaz 
iken, daha sonraki dönemlerde yönetim erkinin Allah’a dayandırıldığı sistemler 
kuruldu. Bu dönemlerde yazılan İslam Siyaset Felsefesine ait hemen hemen 
tüm eserlerde   “es-sultatu minalalhi”  (sulta/yönetim erki Allah’tandır.)  
prensibi esas alınmıştır (İnan, 1999: 187 vd.). Oysa ki Kur’an,  yönetimi 
meşveret esasına dayandırmış (Kur’an-ı Kerim, 42/Şura: 38), dahası, şura/ 
danışma Kur’an’da bir sûreye ad olacak biçimde önemli bir mevkiye 
oturmuştur. Ancak Kur’an’ın da sair kutsal kitaplar gibi, öldürmemek, yalan 
söylememek, zina etmemek, hırsızlık yapmamak gibi hiçbir zaman demokrasiye 
kurban edilemeyecek olan değişmez ana ilkeleri vardır. Demokrasi, bu ana 
ilkeleri korudukça Kur’an’a göre makbul; hatta memduh; bu ana ilkelere ters 
düştükçe de, merdud ve mezmum olacağı açıktır. Şu halde Kur’an’ın, ancak 
nomokratik bir demokrasiyi onaylayacağı, anlaşılmaktadır.   

Ortaçağ’a gelince, Hıristiyanlığın Milano fermanı ile birlikte devlet ile uzlaşması 
akabinde ortaya çıkan, devletin, dini himayesi altına almış olduğu Bizantist 
modelin zuhuru ile birlikte, ilk çağların Tanrı-Krallık sistemleri, bu defa büyük 
imparatorluklar formatında yeniden zuhur etmiş oldu. Artık Roma imparatorları 
kendilerini Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi ilan ederek kendilerini kutsal ve 
dokunulmaz olarak dayatıyorlardı. Bu dönemde din, düzenin bir lejimitasyon 
aracı haline dönüştürüldü. Bu durum zamanla İslami imparatorlukları da 
etkiledi. Nitekim raşid halifelerden sonra oluşan saltanat rejimlerinde, Kur’an’ın 
meşveret vurgusu gözden ırak tutularak, yönetme erkinin/sulta’nın; kaynağını 
Allah’a dayandırdığı sistem esas alındı. Bu durum, Osmanlı imparatorluğunun 
çöküşüne kadar böyle devam etti. Cumhuriyet ile birlikte, egemenliğin ulusa 
devredildiği iddia edilen yeni bir sisteme geçildi ve Modern Türkiye doğdu.   

Bizce, Westphalia antlaşması akabinde kutsal Roma imparatorluğunun 
parçalanarak Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıkışı süreci, yaklaşık üç asır 
sonra Osmanlı İmparatorluğunun da başına geldi. Batıdan gelen bu rüzgar, 
yaklaşık üç asır sonra bizi de etkileyerek, yeni norm ve formlara doğru 
evrilmemizi sağladı. Bu sebeple, “Bizi, Batı değerleri parçaladı” şeklindeki 
söylemlerde kısmen haklılık payı varsa da, bu yargının bütünüyle doğru 
olmadığı, kanaatindeyiz. Zira böyle bir söylemde, işin doğallığı, görmezden 
geliniyor. “Batı, ürettiği değerleri ile, hince bir tutum içinde bizi ulus devletlere 
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böldü ise, o zaman niçin üç asır önce, kendi kendini böldü?” şeklinde de bir 
soru sorulabilir. Kanaatimizce Batı, bizi hince bölme, ulus devletlere bölme gibi 
bir özel amaç taşımasına rağmen, bu iş kendi daha fazla kendi doğallığı içinde 
vaki oldu. Esen rüzgâr önce Batı’yı ulus devletlere böldü; birkaç asır sonra da 
bizi ulus devletlere böldü. Vaki olan budur. Şu halde biz, Batı değerlerinin 
bütün bir insanlığa katkılarını da; bütün bir insanlıktan koparıp aldıklarını da, 
hamasi söylemlerle değil, akılcı tutumlarla, kendi tarihselliği içinde tartışmalıyız.   

Filvaki Modern zamanlarda gelişen halk egemenliği kavrayışı, bir taraftan bazı 
problemleri çözerken diğer taraftan eş zamanlı olarak diğer bazı problemlerin 
ana kaynağı haline dönüştü. İlk ve ortaçağlarda Tanrı adına işlenen zulümler, 
bu defa uluslar adına işlenir hale geldi. Geçmişte Tanrı’nın vekâletini gasp 
eden güçlüler, bu defa ulusların vekâletini gasp ederek zayıflara zulüm etmeye 
devam ettiler. Alain Touraine’nin dediği gibi (2002: 361), yirminci yüzyıla 
hakim olan şey, halk adına özgürlükleri ortadan kaldıran rejimler idi. Öyle ki, 
demokrasinin en büyük düşmanları eski rejimler değil, ister faşist, ister 
komünist, milliyetçi ya da üçüncü dünyacı olsun; yeni totaliter rejimler idi. 
Türkiye’de, Cumhuriyete geçiş sürecinden sonra, çoğu insanlarımızın tekrar 
Osmanlı’yı arıyor oluşunu, Touraine’nin bu açıklamaları üzerinden 
anlamlandırmak mümkündür. Belli ki, Batı akliyesi de, sınama yanılmaları 
sonucunda zaman zaman eskiyi/geleneğini arar hale gelmiştir. Gerçekten de 
Ortaçağlarda Tanrı’nın vekâletini gasp edenler, ne de olsa Tanrı’nın merhamet 
sıfatını da tevarüs ettiklerini vehmederek, zaman zaman halka merhametlice 
davranabiliyorlardı. Fakat tek başına bu durum olumlu değildi. Zira aynı 
gasıplar, öfkelendiklerinde, Tanrı’nın gazabının da varisi olduklarını 
vehmederek, en aşağılık işkence ve zulümleri de icra edebiliyorlardı. 
Modernizmin ürettiği tiranlıklar ise, Tanrı’nın merhametine hiç yer vermedikleri 
için, Tanrı-Krallardan çok daha zalimane uygulamalara başvurabildiler. Ama 
insanlık, zulümlerden zülüm beğenmeye mahkâm olmadığı için, modernitenin 
dayattığı halk egemenliğine karşı bu defa postmodern dönemlerde, yine 
demokrasi adına insan hakları kavrayışını ve azınlık haklarını öne çıkardı. 
Demokrasi tarihi, halk egemenliği ile insan hakları kavramlarının giderek 
birbirinden ayrışmasının tarihi (Touraine, 2002: 359)haline dönüştü. Bu 
vasatta demokrasi, çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi 
anlayışı arasında gidip-gelmektedir.  

Modernizm sürecinde, Tanrı-İnsan-Evren dengesinde, insan lehine ve geriye 
kalan diğer iki unsur aleyhine olmak üzere vaki olan balans ayarı bozulması 
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sonucunda, birey olarak insan, hümanizm adı altında  neredeyse tanrılaştırıldı. 
Sosyolojizm, akkültürasyon, faşizm  bu dönemin çıkmazlarından sadece bir 
kaçıdır. Hobbes, (ö: 1679) ilk çağların  Tanrı Kralları yerine Leviathan’ı 
yerleştirerek çözüm ararken; Rousseau, (ö: 1778) mutlak çoğunluğa dayalı 
demokrasiyi  geliştirerek çözüm aradı.  Hegel ise, (ö: 1831) devleti, tanrının 
kristalize olmuş iradesi sayarak işin içinden çıkmaya çabaladı.  

Çoğunluğa dayalı mutlak demokrasi anlayışı (democratie absolue), çoğunluğun 
kararını mutlak sayıyor, azınlığı ise  neredeyse yok sayıyordu. Postmodern 
evrede öne çıkan çoğulcu demokrasi anlayışı ise, çoğunluğun mutlak 
hakimiyetini red ederek,  azınlıkların kültürel ve siyasal haklarının olmasını  ve 
onlara çoğunluk olma hakkı verilmesini, savundu.  Bu durum ise, giderek daha 
bir karmaşa ve keşmekeşlik üretti.   Ülkemizde, 1961 anayasası çoğulcu 
demokrasi anlayışına göre dizayn edilirken, Cumhuriyetten bu yana yapılan 
tüm diğer anayasalar, çoğunlukçu demokrasiyi eksen aldı.  Ancak çoğunlukçu 
demokrasi ile çoğulcu demokrasi girdabında birçok sorunumuz, çözümsüz 
kaldı. İster çoğulcu, ister çoğunlukçu demokrasi olsun, her iki tarz da, temerküz 
etmiş sorunlarımızı nihai olarak çözemediği anlaşıldığından olmalı ki, ülkemizde 
içinde bulunduğumuz 2017 yılında yapılan anayasa referandumu ile Türk 
Tipi Başkanlık sistemine giden yolun önü açıldı. Kuşkusuz bu durum, ülkemizin 
büyümesi için çok önemli tarihi fırsatlar sunmaktadır. Uzun süredir istismar 
edilen ve adına “Kürt Sorunu” denilen sorun, artık ülkemizi bölen bir sorun 
olmaktan çıka(rtıla)rak, ülkemizi; misak-ı milli sınırlarına taşırma potansiyeline 
dönüştüren bir şans faktörü haline geldi. Bu yeni sürecin anahtar terimi "Yeni 
Türkiye" dir. Yeni Türkiye’ye giden yolda, PKK’nin küçültücü, bölücü ve 
kaybet- kaybet siyasetine; daha doğrusu siyasi basiretsizliğine mahal 
kalmayacak, bunun yerine Türkiye’nin  kendi medeniyet arka planında var 
olan “kesrette vahdet”  formülü ihya ve inşa edilecektir. Bu yeni konseptte 
Batı’nın entegrasyon adı altındaki asimilasyonu değil;  Osmanlı’daki 
istimâletnâme  geleneği  başat rol oynayacak, böylece bir çok sorun, daha 
kolay çözülecektir. “Doğu da Batı da Allah’ındır” fetvasınca,  Yeni Türkiye’mizi 
ille de Batı kavramları ile tasvir eder isek, Yeni Türkiye’yi en iyi betimleyecek 
Batılı kavram, bundan sonra kanaatimce “nomokratik demokrasi” olacaktır. 
Filvaki Türkiye, çoğunlukçu ve çoğulcu demokrasi tecrübelerini aşarak 
nomokratik demokrasiye doğru attığı adımlarla çağdaş dünya için rol model 
olmaya adaydır. 
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Eski Yunanda, Tanrıların koyduğu kutsal yasalara thesmoi denilirdi. Bu 
sözcük, Tanrıların kralı Zeus’un karılarından biri olan; töre, ahlak ve adalet 
tanrıçası Themis’in adından türetilmişti. Thesmoi yasaları tanrısal olduğundan 
değişime kapalı olması sebebi ile zamanla değişebilir nitelik arz eden insan 
yapımı kısmen laik karakterli nomia (tekili nomos)  yasaları ortaya çıktı.  
Solon’un (M.Ö: 640-588) tiran olması ertesinde, nomia, thesmoi’ye karşı kesin 
bir zafer elde etti. Ancak nomos’u,tam anlamda kutsallıktan arınmış laik bir 
kavram olarak görmek mümkün değil idi. Zira Eski Yunan’da yasa koyucu 
bilgelerin de tanrısal bir kişiliğe sahip olduğuna ve baştanrı Zeus’un işlevini icra 
ettiklerine inanılırdı. Belli ölçüde laikleştirilmiş bir kutsallık arz eden nomos 
düzeni, bazı sofistler dışında çoğu düşünürler tarafından yüceltildi ve nihayet 
Solon’un iktidarında Eski Yunan’ın bozulmuş olan ekonomik ve siyasal 
yaşamında çok önemli bir düzelme sağladı (Ağaoğulları, 1989: 15-19).   

Eski Yunan’dan Arapça’ya namus şeklinde geçen nomos kelimesi, Arapça’da, 
kanun, şeriat, din anlamına geldiği gibi Allah’tan peygamberlere yasalar getiren 
Cebrail (as)’ da ıtlak edilmiştir. Esasen Arapça’da nemise fiili,fısıldama 
anlamına da gelmektedir ki (İbn Manzur, 1997: 209; Sarı, 1994:1560), vahy 
kelimesi de fısıldama manâsına gelir (Cerrahoğlu, 1979: 37) . Sokrat’ın 
daimonion kavramında da (Kenny, 2003: 39) böylesi bir içe fısıldama/içe 
doğuş söz konusudur. Türkçe’de ise namus, ahlak, şeref ve haysiyet kurallarına 
sıkı sıkıya bağlılık, ar, edep, haya, iffet, ırz ve şeref (MEB, 1996: 2082) kanun, 
nizam, temizlik, ve Cebrail anlamlarına gelir (Özün, 1989: 650). 

Rahmetli Cemil Meriç (1916-1987) üstadımız, Fransız filozofu Proudhon’un 
(1809-1865) anarşizmini, hareket noktaları birbirine tamamen zıt olsa da, 
özgürlük, eşitlik, adalet gibi ortak değerleri sebebi ile İslâm’a en yakın bir felsefe 
olarak gördüğünü ifade ederken, İslam’ın da anarşizm gibi bir nomokrasi 
(kanun hakimiyeti) olduğunu, söylemiştir. Ancak anarşizm için nomos, maşeri 
akıl; buna karşın İslam’a göre ise nomos, vahiy, yani ilahi şeriat’dir (Meriç, 
1981). Anarşizm’e göre, bir baş olmadan herkes kendiliğinden kanunlara yani 
nomoia’ya uymalıdır. Fakat bu tez, fazlaca ütopik olduğundan Kur’an’a uymaz. 
Zira Kur’an emr-i bilma’ruf yapan bir topluluğun bulunmasını, emrederek 
(Kur’an-ı Kerim, 3/Al-i İmran: 104), daha realist bir tavır almıştır.  

Esasında bize göre, ilahi yasalar ile maşeri vicdan arasında derin uçurumlar 
yoktur. Akıl, doğru işletilir ise, ilahî yasaları özümseyerek kendi dönemselliğine 
uyarlayabilir.  Maşeri vicdan, çoğu zaman ve çoğu yerde ilahi yasalar ile 



 

459 
 

uyumludur. Hırsızlık, her zaman ve her yerde, kötüdür. Katletme, sömürme, 
ezme ve zülüm, her zaman ve her yerde, sadece dinlerin değil; aynı zamanda 
maşeri vicdanın da kötü gördüğü, değerleridir. Buna karşın, özgürlük, fakire ve 
yoksula yardım, adalet, hakkaniyet gibi değerler her zaman ve her yerde hem 
dinler tarafından hem de maşeri vicdan tarafından iyi görülmüştür. Şu halde 
gerek ilahi yasaları gerek insan edimi yasaları mezceden bir nomokratik anlayış 
ile demokrasimizi de nomokratik değerlere uygu hale getirebiliriz.  

Eski Yunan menşeli Nomia kavramının zıddı olan anomia kavramını kendi 
döneminde aktüelleştirerek kendi sosyolojik düşünce dizgesinde 
kavramsallaştıran Emile Durkeim ( 1858-1917), anomi’yi toplumun sancılı bir 
krizle ya da ani geçişlerle sarsıldığı zamanlarda meydana gelen normların 
bulunmadığı bir durum olarak niteler. Ona göre, sanayileşmenin gelişmesi ile 
beraber arzular çoğalır; tam da geleneksel kuralların otoritesini kaybettiği bir 
anda,  bu arzuların sunduğu zengin ödül, insanları tahrik eder. Bu tahrikler, 
insanları daha aç gözlü ve denetime karşı çok tahammülsüz kılar. Tutkuların 
dizginsiz kalması, tam da daha fazla disipline ihtiyaç duydukları anda, 
düzensizlik yani anomi durumu iyice yoğunlaşır (Yıldırım, tarihsiz). Tıbbi bir 
terim olarak da anomia, nesne ve insanların adlarını hatırlayamama şeklinde 
beliren bir tür hastalıktır. Toplumsal hafızanın kendi öz değerlerini yitirip 
hatırlayamaması da, bir tür hastalık olan anomia durumudur. Toplumsal 
hafıza, modernlik adına geleneğini; gelenek adına şimdisini ve geleceğini 
unutunca da bir tür tıbbî anomia durumu beliriyor.  

PKK gibi vahşi terör örgütleri ise, insanlık dışı terör ve şiddet eylemeleri 
yaparak toplumda yapay bir anomi dönemi oluşturma, sonrada da bu yapay 
“kaos aralığını bahane” kendi zalimane düzeninin oturtma amacı taşımaktadır. 
PKK, bunu “kaos aralığı” şeklinde kavramsallaştırmaktadır. Durkhem’in dediği 
belki de kendi doğallığında gelişen anomi/kaos aralığı iken; PKK’nin Marksist 
temelli “kaos aralığı” ise, ahlaka, vicdana sığmayan yapay bir kaos üretmekten 
başka bir şey değildir. Son zamanlarda FETÖ terör örgütünün devlete sızarak 
devletin hukukunda yapay bir kaos üretme projesi, PKK terör örgütü ile aynı 
ortak amaca hizmet ettiğini, göstermektedir. İslamî görünümlü DAİŞ vb. terör 
örgütleri de aynı mecraya akmaktadır. Yapay kaos üreterek zalimane 
egemenlikler kurmaya çalışanlar, aynı ortak paydada buluşmaktadır.     
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SONUÇ 

Ülkemiz, kökü mazide olan bir ati üzerinde ciddi bir dönüşüm arifesindedir. Bu 
vasatta nomokratikdemokrasi yani ilkeli; namuslu bir demokrasi, en çok ihtiyaç 
duyacağımız bir kavramdır. Namussuz/fırıldak bir demokrasiden, 
namuslu/dürüst/ilkeli bir demokrasiye transfer olabildiğimiz ölçüde, kördüğüm 
olmuş sorunlarımızı çorap söküğü gibi; yapı-sökücü bir usul içinde, çözme 
şansına erişebiliriz. Bu gün için en çok muhtaç olduğumuz değer, ahlaklılık, 
ilkelilik, namusluluk ve dürüstlüktür. Bunlar, içimizde de verilidir; dışımızda da. 

KAYNAKÇA 

Kur’an-ı Kerim 

Ağaoğulları, Mehmet Ali (1989) Eski Yunanda Siyaset Felsefesi, Ankara: Teori 
Yayınları.  

Ağaoğulları, M. Ali, Levent Köker (1998) İmparatorluktan Tanrı Devletine, Ankara: 
İmge Kitabevi. 

Ateş, Süleyman (1995) Kur’an-ı Kerim Tefsiri, İstanbul: Milliyet Yayınları. 

Black, Jerem, Anthony Green (2003) Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü, (Çev. 
Necdet Hasgül), İstanbul: Aram Yayınları. 

Cerrahoğlu, İsmail (1979) Tefsir Üsûlü, Ankara: Elif Ofset.   

Dörner, Frıedrich Karl (1999) Nemrud Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, 
(Çev. Vural     Ülkü), Ankara: TTK Basımevi. 

Gezer, Süleyman (2006) “Enzelnâ el-Hadîd/Demiri İndirdik [el-Hadîd 57/25] 
İfadesinin Tercüme ve Yorumları Üzerine Bazı Değerlendirmeler”,Hitit 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (5)/10, s.97-110. 

Harari, Yuval Noah (2016) Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa 
Bir Tarihi,  Kolektif Kitap: İstanbul.  

İbn Manzûr (1997) Lisan’ul-Arab, Beyrut.  

İnan, Ahmet (2004) 2/Bakara 258. Ayetinin “Kralların Tanrısal Hakkı” Teorisi 
Çerçevesinde Bir Yorumu, Dini Araştırmalar Dergisi, 6(18), s.103-118. 

İnan, Ahmet (1999) Çağdaş Egemenlik Teorisi ile Kur’an’ın Hakimiyet Kavramının    
Karşılaştırılması, Ankara.   

İnan, Ahmet (2003) “Kur’an’da Mülkiyet”, İslami Araştırmalar Dergisi, (16)4, 
s.481-490.   



 

461 
 

Kenny, D. Philip (2003) Socratic Knowledge and the Daimonion, Aproia Vol. 13;  
number 1-2003., http://aporia.byu.edu/pdfs/Kenny-
Socratic_Knowledge_and_the_Daimonion.pdf 

Kolektif (2007) Kurân Yolu, Türkçe Meal ve Tefsir, Ankara: Diyanet İşleri 
Başkanlığı.  

Kolektif (1996) Örnekleriyle Türkçe Sözlük, Ankara: M.E.B. Yayınları.  

Meriç, Cemil (1981) Bir Facianın Hikayesi, Ankara: Umran Yayınları. 

Özcan, Kevser Taşdöner (2015) Hellenistik Dönemin Küçük Bir Krallığı: 
Kommagene, Tarih Okulu Dergisi, 8(23) s.97-118.  

Özçelik, Nazmi (2004)  İlk Çağ Tarihi ve Uygarlığı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Özün, Mustafa Nihat (1989) Osmanlıca Türkçe Sözlük, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.  

Sarı, Mevlüt (1984)  El-Mevârîd, İstanbul: Bahar Yayınları.     

Taşpınar, İsmail (2006) “Hıristiyan Anarşistler ya da  ‘Sezar’ın Hakkını Sezar’a, 
Tanrı’nın Hakkını Tanrıya Vermek”, Köprü, 94.   

Touraine, Alain (2002) Modernliğin Eleştirisi, (Çev: Hülya Tufan), İstanbul: Yapı 
Kredi Yayınları.  

Yıldırım, Ömer (Tarihsiz) “Emile Durkheim ve Anomi Kavramı”, 
http://www.felsefe.gen.tr/emile_durkheim_ve_anomi_nedir.asp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

462 
 

LİBERAL, MARKSİST VE RADİKAL FEMİNİZM BAĞLAMINDA 
KADININ VAROLUŞU 

Sıla SABANCILAR EREN 
Öz 
Feminizm modern siyasal ideolojiler arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini aşmanın politik bir mücadele aracı olan feminizm, kadının siyasal, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel var olma mücadelesidir. Feminizm tarihsel süreçte 
dalgalar halinde farklı değerleri öncelemiş ve kadının varoluşunda yeni 
paradigmalar önermiştir. Liberal, Marksist, Radikal, İslâmî, Siyahî ve Post-feminizm 
başta olmak üzere tüm feminist hareketler, toplumsal cinsiyet rollerine çeşitli 
eleştiriler getirmişlerdir.  
Bu çalışmada, feminizmin üç ana akımı çerçevesinde kadının var olma mücadelesi, 
tarihsel ve toplumsal gelişmeler çerçevesinde ele alınacaktır. Feminist ideolojiye 
kuramsal bir katkı yapmanın hedeflendiği çalışmada, kadının durumu liberal, 
Marksist ve radikal feminist hareketler bağlamında ele alınarak, öneriler 
geliştirilecektir.Çalışma ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına katkı sunmak 
hedeflenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Feminizm, Liberal Feminizm, Marksist Feminizm, Radikal 
Feminizm. 

THE EXISTENCE OF WOMEN IN THE CONTEXT OF  
LIBERAL, MARXIST AND RADICAL FEMINISM 

Abstract 

Feminism is among modern political ideologies. Feminism, a means of political 
struggle to overcome gender inequality, is a woman's political, economic, social 
and cultural struggle for existence. Feminism has anticipated different values in the 
historical process and has proposed new paradigms in women's existence. All 
feminist movements, especially Liberal, Marxist, Radical, Islamic, Black and Post-
feminism, have brought various criticisms of gender roles. 

In this study, feminism will be dealt within the framework of historical and social 
developments in the struggle for existence of women in the framework of the three 
main currents. The study, which aims to make a theoretical contribution to feminist 
ideology, liberal woman's case, by considering in the context of the radical Marxist 
and feminist movements, proposals will be developed. The aim of the study is to 
contribute to the field of Political Science and Public Administration. 

Keywords: Feminism, Liberal Feminism, MarxistFeminism, Radical Feminism. 
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GİRİŞ 

Kadın ve erkek arasındaki ilişki toplumsal, siyasal ve ekonomik tartışmalar 
üzerinde de etkiye sahiptir. Kadın ve erkek arasındaki ilişkinin, hiyerarşik bir 
durum yaratması ise bu tartışmaların temelinde yer almaktadır. Kadın ve 
erkeğin yönetimden, bölüşüme ve toplumsal rollere uzanan farklılıklarının, 
eşitsiz bir durum yaratması ve bu eşitsizliğin kadınlar aleyhine sonuçlanması, 
kadınların var olma mücadelesini doğurmuştur.  

Tarihsel gelişmeler ışığında, kadın ve erkek arasındaki ilişkinin her dönemde 
erkek egemen olmadığı ifade edilmelidir.Tarihin ilk dönemlerinde kadınlar, 
erkeklere oranla daha özeldir. Paleotik ve Neolitik döneme ait kalıntılarda 
kadının cinsel özelliklerine rastlanması, üremede erkeğin rolünün bilinmemesi 
ve dönemde ilk ilahların Tanrıça olması söz konusu bakış açısını 
desteklemektedir (Sevim, 2005: 8-9).İlkçağda kadın ve erkek arasındaki 
ekonomik işbirliği, hiyerarşik olmayan bu durumu sürdürmüştür. Eskitaş 
döneminde ise toplayıcılıktan avcılığa geçilmesi, toplumsal işbölümünün 
değişmesine yol açmış ve kadınların toplayıcı, erkeklerin avcı olmasıkadın ve 
erkek arasındaki eşitliği değiştirmeye başlamıştır (Şenel, 2010: 17-18).Söz 
konusu durum yerleşik hayata geçilmesi ve tarımsal üretimde erkeğin fiziksel 
gücünün etkinliği, toplumsal işbölümünün erkekler lehine oluşmasına neden 
olmuştur.  İzleyen dönemde üretim araçları mülkiyetinin erkeklere ait olması da 
kadın ve erkek arasında hiyerarşik bir ilişki kurulmasıyla sonuçlanmıştır. 
Mülkiyet ilişkileri, kültürel, dini, mitolojik ve toplumsal kabuller, toplumsal 
cinsiyet kavramının oluşmasına neden olmuştur. Bu kavram kadın ve erkeğin 
görevleri, yetenekleri ve toplumsal rollerinin ne olduğu ile ilgili düşünceleri 
anlatmak amacıyla kullanılır. 

Kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıkların, eşitsiz bir toplumsal kurgu ile 
ele alınması, geçmişten günümüze uzanan bir problem yaratmaktadır. Söz 
konusu problemin temelinde ise kadının toplumsal, siyasal, ekonomik ve diğer 
açılardan kendini var edebilmesi önündeki engeller oluşturmaktadır. Zira 
kadının özel alanda erkeğin ise kamusal alanda var olması veya kadının duygu, 
erkeğin akıl ile anılması cinsiyetler arasında eşitsizlik yaratmaktadır. Feminizm 
ise cinsiyetler arasındaki eşitsizliği önemseyen ve çözüm önerileri oluşturan, bu 
nedenle de kadının var olma mücadelesinde önemli bir yere sahip olan önemli 
ideolojidir. Tarihsel süreçte, dalgalar halinde çeşitli paradigmalar oluşturan 
feminizm, kadın sorununu insan hakları bağlamında ele almakta ve türlerine 
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göre farklı çözüm önerileri oluşturmaktadır. Bu çalışmada da öncelikle feminist 
ideolojinin kuramsal çerçevesi oluşturularak, üç ana akımı üzerinden kadının 
insan hakları sorununa ilişkin çözümlemelerine yer verilecektir. 

1. FEMİNİZM’İN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 

Kadın ve erkek arasındaki eşitliğin hayata geçirilmesini savunan feminizm, 
Latince femine sözcüğünden türetilmiştir (Sevim, 2005: 7).Temel olarak 
toplumda yerleşen kadın algısına karşı çıkan feminizm, kadın ve erkek 
arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve hakların genişletilmesi ile ilgilenmektedir. 
Feminizmin yalnızca bir kadın hareketi olmadığını belirten Harcourt (2006: 4) 
kadınların insan, birey, yurttaş, sosyal ve politik aktör olması çerçevesinde 
kavramı tanımlar. Feminist felsefe erkek egemen kültürde, kadınlardan talep 
edilen ve zorlanan cinsiyet rollerini kabul etmeyen bir felsefedir (Kolmar, 
Bartkowski, 2013: 8).Feminizm; cinsiyet ayrımcılığı, kadına karşı şiddet, cinsel 
istismar, sömürü gibi temel sorunların gündeme getirilmesi açısından büyük 
öneme sahiptir. Çaha (2010: 56) ise feminizmi kadın hakları ve kadının 
kurtuluş hareketi olarak ele almakta ve her alanda alternatif oluşturduğuna 
dikkat çekmektedir.  

Feminizm, kadının toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel, cinsel vd. alanlarda 
hak arama mücadelesinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Temel hak ve 
özgürlüklerin tartışılmaya başlanması ve Aydınlanma Dönemi, feminist 
hareketlerin ortaya çıkmasında etkiye sahiptir. Feminist hareket ilk dönemde, 
1789 Fransız Devrimi’nin liberal değerlerinden etkilenmiştir. 1791 yılında 
kaleme alınan Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirisi, doğal hak öğretisinin kadınları 
da içerdiğini ifade etmekte ve cinsiyetlere eşit tanınma, özgürlük ve yasa 
önünde eşitlik ilkesinin uygulanmasını talep etmektedir (Göztepe, 1996: 186). 
On sekizinci yüzyılda etkili olmaya başlayan kadın hareketi ve anayasacılık 
hareketleri ile birleşerek, kadının Avrupa’da 3k (kirche (kilise)-küche (mutfak)-
kinder (çocuk)) olarak ifade edilen alanın dışında varlık gösterebilmesini 
sağlayabilmiştir (Konan, 2011: 159).  

Rasyonalizmin egemen olduğu ve doğal hak kavramının öne çıktığı on 
dokuzuncu yüzyıl, feminist hareketin birinci dalgasını oluşturmaktadır. 
Hareketin önemli isimlerinden biri olan MarryAstell, kadınların rasyonel 
olmasını ve kendilerine güvenmesi gerektiğine inanıp, eğitim hakkına sahip 
olabilmesi için çaba gösterirken (Walters, 2009: 42-46); Kadın Haklarının 
Savunusu (ilk feminist metin) kitabını kaleme alan ve Astell’le benzer değerleri 



 

465 
 

savunan Mary Wollstonecraft, kadın ve erkek arasındaki hiyerarşik ilişkiye 
dikkat çekmekte ve annelik ve eş olma durumunun ötesinde kadınların 
kendilerinin ve yeteneklerinin farkına varmasının asıl amaç olduğunu 
belirtmekte (Berktay, 2004: 5); benzer değerleri paylaşan Margaret Fuller 
(Aktaran Örnek, 2015: 29) ise kadınları rasyonel bir güç olarak kavramaktadır. 
Bu bağlamda birinci dalga feminizm liberal değerler ekseninde, kadın ve 
erkeğin eşit haklara sahip olduğunu vurgulamaktadır. Yasa önünde eşitlik, oy 
hakkı, eğitim hakkı, mülkiyet hakkı, çalışma hakkı, eşit ücret hakkı gibi temel 
hak ve özgürlüklere kavuşmayı hedefleyen ilk dalga feminist hareket, kadınların 
var olma mücadelesinin önemli bir boyutunu oluşturur. Diğer yandan kadın ve 
erkek arasındaki hiyerarşiyi, kadın ve erkeğin aile içindeki rollerini, cinsel 
sömürüyü eleştiren hareket, kadınların eğitim ve oy hakkına kavuşmasında 
etkiye sahiptir. 

Birinci dalga feminizmin değerlerinden beslenen ama aynı zamanda da 
eleştiren ikinci dalga feminist hareket, 1960’lı yıllarda yeni bir akım olarak 
ortaya çıkmıştır. Tarihsel olarak yeni toplumsal hareketlerin ve toplumsal 
mücadelelerin fenomenolduğu 1960’lı yıllar, ikinci dalga feminizmi etkilemiştir. 
Bu dönemin en önemli düşünürlerinden olan Simon de Bevoir, kadının erkeğe 
bağımlılık nedeninin ataerkillikten kaynaklandığını ifade etmiş ve aktif olarak 
alternatif yöntemlerle bu bakış açısıyla mücadelede rol almıştır (Çakır, 2010: 
435).İkinci dalganın en belirgin özelliklerinden biri kadın ve erkek arasındaki 
hukuki eşitliğin, yaşam pratiklerinde eşitlik yaratamadığının keşfidir. Diğer 
yandan akım,cinsiyetler arası eşitsizliğin kaynağını, ataerki olarak kabul 
etmiştir. Feminizmin ana temalarından biri olan kamusal/özel alan ayrımının 
siyasal temelli olduğu ve görünmeyen kadın emeğinin değersizleştiği, kültürel 
alanda ayrılıkçı söylemin hiyerarşiyi desteklediği dile getirilerek; kadının bedeni 
üzerindeki haklarına dikkat çekilmiş ve cinsellik ve doğurganlığın farklı 
kavramlar olduğu vurgulanmıştır (Michel, 1993: 104-117). Bu bağlamda ikinci 
dalga feminizm siyasal, ekonomik, kültürel, biyolojik alanlarda, cinsiyet 
eşitsizliğinin giderilmesi konusunda daha aktif, kapsayıcı ve çok yönlü bir 
çerçeve çizmektedir. 

1990’lı yıllarda ise üçüncü dalga feminist hareketlerin etkili olmuş ve ikinci 
dalgayı eleştirmiştir. Üçüncü dalga feminizmin en temel eleştirisi evrensel 
kadınlık algısıdır (Taş, 2016: 171). Postfeminizm ve postyapısalcılık başta 
olmak üzere genel olarak dönemin yükselen değerlerinden etkilenen üçüncü 
dalga feminist hareket, farklı özellikleri olan kadından söz ederek plüralist bir 
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görünüm sergiler (Güriz, 1997:66-69). Bu bağlamda üçüncü dalgada 
kadınların daha bireysel nitelikleriyle öne çıktığı ifade edilmelidir. Böylelikle 
tarihsel açıdan feminizmin her dönemde yeni değerler kazandığı ve dönemin 
özelliklerinden etkilendiği belirtilmelidir.  

2. FEMİNİZM TÜRLERİ VE KADIN 

Üç dalga halinde gelişen feminist ideoloji, kadına ilişkin bir paradigma 
sunmakla birlikte her dönemin öne çıkan tartışmaları bulunmaktadır. Feminizm 
tek yönlü ele alamayacağımız niteliğe sahiptir. Bu bağlamda feminist ideoloji 
farklı önceliklere göre, farklı dallara ayrılmış ve kadın sorununa ilişkin farklı 
çözüm önerileri geliştirmiştir. Feminizmin kadın sorununa yaklaşımı hak ve 
özgürlük, ekonomik, biyolojik, kültürel, ekolojik, etnik, dini vb. gibi alanlar 
üzerinden açıklanabilmektedir. Ancak bu çalışmada tüm feminist akımlara yer 
vermek mümkün olamayacağından üç ana akım üzerinden kadın sorunu ve 
kadının kendini nasıl var edebileceği tartışılacaktır. Zira feminist akımlar, kadın 
sorunlarının asıl kaynağı konusunda benzer görüşü paylaşamamaktadır. Bu 
durum ise sorunun çözümü için farklı önerilerin oluşmasına neden olmakta ve 
ideolojiyi akademik açıdan zenginleştirmektedir. 

2.1. Liberal Feminizm ve Kadın  

Liberal feminizm, feminist hareketin ilk dalgasında yer almaktadır. Liberal 
feminist hareket tarihsel olarak on dokuzuncu yüzyıl sonuna rastlamakta ve 
liberal değerleri benimsemektedir. Liberal feminizm, ilk dalga olmakla birlikte 
ilk feminist mücadele örneği değildir. İlkfeminist girişimlere, 1600’lü yıllarda 
hizmetçilerin çalışma saatlerinin uzunluğunu şikâyet dilekçeleri, esnaf 
kadınların borçları dolayısıyla hapse atılmalarına karşı çıkışları örnek 
gösterilebilir (Sevim, 2005: 29-30).Dolayısıyla liberal feminizm, kadın 
sorununa yeni bir bakış açısı üzerinden yaklaşıldığı bir akımdır.  

Mary Wollstonecraft, Frances Wright, Sarah Grimke, Elisabeth Cady Stanton, 
Harriet Taylor liberal feminizmin temsilcileri arasında yer almaktadır. Liberal 
feminist akımda Aydınlanma döneminin özelliklerine rastlanmaktadır. 
Donovan (2010: 27-28) liberal feministlerin savundukları düşünceleri şu 
şekilde özetler: akla inanç, kadın ve erkeğin ontolojik benzerliği, eğitimin 
toplumsal değişim ve dönüşümdeki katkısı, bireye olan güven ve doğal hak 
doktrinidir. Bu bağlamda liberal feminizmin Aydınlanma döneminden 
etkilendiği görülmektedir. Modernizmin ürünü olan bilimsellik ve insanın akıl 
sahibi olduğunun keşfi, kadın ve erkek aklı arasındaki hiyerarşiyi sorgulamıştır. 
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Liberal bireycilik anlayışı ile de güçlenen rasyonalizm, ilk feministleri doğal 
haklara sahiplik konusunda cinsiyet eşitliğinin olması gerektiğine ikna etmiş ve 
dönem kadın hareketlerinin bu yönünü güçlendirmiştir. 

Demir (2014: 49-52), liberal feminizmin temel özelliklerini şu şekilde ifade 
etmektedir: eğitimde fırsat eşitliği, kadınların kamusal alana çıkması, ekonomik, 
siyasal ve hukuksal (kadınlara uygulanan yasal, kurumsal, sosyal ayrımcılığın 
kaldırılması) eşitlik ve özel alanın yeniden düzenlenmesidir. Liberal feminist 
değerler irdelendiğinde cinsiyetler arasındaki eşitliğin, hukuki düzenlemelerle 
sağlanabileceği inancının hakim olduğu gözlemlenebilir. Kadın ve erkeğin yasa 
önünde eşit sayılmasının, kadınların insan haklarından faydalanabilmesinin, 
cinsiyetler arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırabileceğine inanılır. Liberal 
feminizm, kadınla özdeşleştirilen yetersizlik, yeteneksizlik vb. olumsuz 
özelliklerin kadınların temel haklara ulaşamamasından kaynaklandığını 
savunur.  Bu nedenle de kamusal alanın kadınları içerebilmesi, eğitim hakkı, 
çalışma hakkı ve siyasi haklar mücadele alanını oluşturur.  

Wollstonecraft (2012: 63-69), kadınların erkekler tarafından güçsüz, zayıf 
karakterli ve yeteneksiz olarak görülmelerinin nedenleri arasında cahil 
bırakılmalarının, yetiştirilme tarzlarının, toplumsal rollerin ve eğitim hakkından 
mahrum olmalarının etkili olduğunu bildirir. Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip 
olmaması, liberal feminizme göre cinsiyetler arası hiyerarşinin en önemli 
nedenidir. Wollstonecraft (2012: 64-73), kadınların eğitimle bilgeliğe ulaşması 
ve erkeğin uydusu olmaktan kurtulmasıyla sağlam karakterli olabileceğini; 
eğitimle, ev içindeki konularının ve bağımlılıkların sona ermesiyle, özgürlükle 
ve erkeklerin kadınları boyunduruk altına aldığı “kadının erkeğin rahatı ve 
memnuniyeti için yaratıldığı düşüncesinin” terk edilmesiyle kadınların kendini 
var edebileceğine inanır. Yazarın düşünceleri irdelendiğinde, kadın ve erkek 
arasında toplumsal ve bireysel açıdan fark edilebilir nitelikte yetenek farkının 
kabul edildiği gözlemlenebilir. Ancak söz konusu durum doğrudan doğruya 
kadına dayatılan yaşam biçiminden kaynaklanmaktadır. Kadına dayatılan 
yaşam biçimi ve algısı, onu erkeğin gerisinde konumlandırmaktadır. 

Liberal feminist düşünceye katkı sağlayan Mill (1987: 61-62) kadınların 
toplumun yarısını oluşturduğuna dikkat çekerek, kadın ve erkek arasındaki 
eşitsizliği anlamsız bulmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikte, 
kadınların yetiştirilme biçimlerinin etkili olduğunu ve boyun eğmeye 
yöneltildiklerini belirten Mill; bu durumun kadının fiziksel yetersizlikleri ile 
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temellendirilmesine karşı çıkmaktadır (Sautet, 1998: 232-241). Mill kadın ve 
erkek arasındaki eşitsizliğin doğal bir olgu olarak, erkekler lehine sonuç 
yaratmasını eleştirmektedir. Zira söz konusu ilişki sürdürüldükçe, doğru olarak 
algılanmaya devam edebilecektir.  

Mill’in düşünceleri ve eserleri, feminist harekete güç katmıştır.Bu dönemde 
(1800’ler) Avrupa ve ABD’de Suffrage Dernekleri (kadının seçme hakkını 
savunan) kurulmuş ve yürüyüşler, mitingler ve açlık grevleriyle kadın hareketi 
güç kazanmaya başlamıştır (Arat, 2010: 42-43). 1800’lü yıllarda kadınlar, 
hukuki olarak haklarını kazanmaya çalışmıştır. Zira bu dönemde kadınların 
gerek kamusal gerekse de özel alanda söz hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle 
de feminist hareketin hukuki kazanımları son derece önemlidir. Liberal feminist 
hareketin yayılması ve güçlenmesiyle kadınlar,1884 yılında (Fransa) boşanma, 
1869 yılında (ABD’de) yargıç olma, 1879’da savunma hakkını elde etmiş 
(Sevim, 2005: 39)  ve yirminci yüzyılın başında uluslararası kadın örgütleri 
aracılığıyla kadınların oy hakkına kavuşması, yüksek memuriyet görevini 
yürütebilmesi, kazancını özgürce harcayabilmesi, çocuğunu tanımayan babanın 
cezalandırılması mümkün olabilmiştir (Michel, 1993: 87-88). Liberal feminist 
hareket genel olarak kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu savunan ve 
bu konuda doğal hak doktrinine atıf yapan ilk dalga feminist akımdır. Kadının 
hayatın her alanındaki ezilmişliğine karşı çıkan liberal feminizm, hukuk önünde 
eşitliğin kadın sorunlarını çözebileceğine ilişkin bir paradigma benimser.  

2.2. Marksist Feminizm ve Kadın 

Marksist feminizm, kadın sorununa Marx ve Engels’in düşünceleri 
doğrultusunda yaklaşan feminist akımdır. Bu nedenlekimi çalışmalarda 
Marksist feminizm ve sosyalist feminizm kavramları birbiri yerine 
kullanılabilmekle birlikte, birbirleriyle örtüşmeyen düşüncelere de sahiptir. 

Marksist feminist akım, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği görmekte ancak, 
liberal feminizmin kadın sorunlarını çözebileceğine inanmamaktadır. 
Marksizm’in feminizme yaklaşımı da kapitalizm eleştirisi üzerinden 
şekillenmektedir. Kapitalizmin tasfiyesini öneren sosyalizm, kadınların 
baskılanmasının nedenini de özel mülkiyetle ilişkilendirmektedir.  Engels (1987: 
60-63) Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı eserinde iki başlı evlilik 
sonucunda erkeğin kadına oranla güçlendiğini, üretim araçlarının sahipliği 
sayesinde bu gücün pekiştiğini ve analık hukukun tasfiyesiyle (soyun ve 
mirasın anadan geçmesi) kadının yenildiğini ve köleleştiğini ifade eder. Benzer 
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biçimde Marx (2013: 97) da kadının erkeğin “kölesi” olmasının nedenlerinin 
ilkinin aile içinde söz konusu olan özel mülkiyetle açıklamaktadır. Kadın ve 
erkek arasındaki eşitsizliğin kaynağını, aile kurumuna bağlı ilişkilerle açıklayan 
yazarlar, erkeğin üretim araçlarına sahip olması sonucunda egemen hale 
geldiğini belirtir. Bu bağlamda yazarlar, öncesinde erkek egemen bir durum 
olmadığını iddia eder. 

Kadın ve erkek arasındaki eşitsiz ilişkiyi toplumsal sınıfa atıfla açıklayan Engels 
(1987: 79), kadını proleter, erkeği burjuva olarak nitelendirmekte ve kadının 
kurtuluşu için ilk şartın kadının toplumsal üretime dönmesi olduğunu ve üretim 
araçlarının toplumsal mülkiyete geçmesiyle ailenin toplumun iktisadi birimi 
olmaktan kurtulacağını ifade eder. Bu nedenle de Marksist feminizm, kadının 
özgürleşebilmesinin yolunu sosyalist devrimle ilişkilendirmektedir.  

Heywood (2013: 248), sosyalist feministlere göre kadınların ev işleri ve annelik 
gibi evcil alanla sınırlandırılmasının nedenleri arasında, kadınların işçi stoğu 
olarak görülmesinin etkili olduğunu ve bu durumun kapitalizmin ekonomik 
çıkarlarına hizmet ederek, kadınların zaman zaman işgücüne veya ev yaşamına 
yönlendirdiğini belirtir. Bu bağlamda kadın ve erkek arasındaki cinsiyet 
eşitsizliğinin temel sebebi sistem sorunu olarak görülmektedir. Dolayısıyla 
Marksist feminizm açısından sınıf mücadelesi, cinsiyetler arasındaki 
mücadeleden önde konumlanır. Kadınların birbirinden farklı toplumsal sınıflara 
dahil olduğunu ifade eden Zetkin (1996: 138-139)proleter kadınların kurtuluş 
mücadelesinin, kendi sınıfının erkeğinin yanında kapitalistlere karşı bir olması 
gerektiğini ve burjuva kadının (zihinsel ve ahlaki olarak tanınma) taleplerini 
onaylayarak kapitalizme karşı savaşta erkeklerle eşit donanıma sahip olabilmek 
için araçsallaştırmasını savunur. 

Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği özel mülkiyet ve aile ile açıklayanMarksist 
feminizm, kadın sorunlarını kapitalizmle ilişkilendirmektedir. Bu bağlamda, 
kapitalist üretimin çıkarlarına hizmet ettiği için, kadının erkeğe bağımlı olduğu 
düşüncesi savunulur. Kadının kapitalist sistemde karşılaştığı sorunlardan bir 
diğerininyabancılaşma olduğunu savunan Marksist feminizm, ev içi emeğe 
dikkat çekmektedir.Kadının ev içi emeğinin ve üretime katkısının tarih boyunca 
yadsındığını savunan Marksist feminizm, söz konusu emeğin küçümsenerek 
belirsizleştiğini, değersizleştiğini ve para karşılığı olmadığı şeklinde algılandığını 
ancak; ev içi emeğinin yeniden üretilerek artı değer yarattığını belirtir (Yüksel, 
2003: 85).  Kadının ev içi emeği ile kastedilen, kadınların ev içinde temizlik, 
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yemek, çocuk bakımı gibi görevleri üstlenmesidir. Söz konusu işlerin yapılması 
kadının doğal göreviymiş gibi algılandığından, para karşılığında bir emek 
olarak değerlendirilmez. Ancak ev içi emeğinin karşılığı olması dolayısıyla artı 
değer meydana gelmekte ve bu durumun doğal bir süreç olduğu iddiası kadını 
kendi emeğine yabancılaştırmaktadır. 

Kadının ev içi emeğinin korunmasını savunan Marksist feminizm bu konuda ev 
işlerinin toplumsallaştırılmasını ve ev işlerinin ücretlendirilmesini (ya evli 
erkeklerden alınan vergilerle ya da eleştiriler içeren ayrım göstermeden alınan 
vergilerle) önermektedir (Demir, 2014: 60-61; Şişman, 2003: 54). Bu 
paradigmaya göre ev işlerinin toplumsallaştırılması, temizlik, yemek vb. işlerin 
toplum tarafından üstlenilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum aile kurumunu 
negatif etkileyebilecektir ki Marksist feminizm aileye ilişkin septik bir bakış 
açısına sahiptir. Diğer yandan alınan vergilerle ev içi emeğinin ücretlendirilmesi 
durumunda bu sorumluluk devlete yüklenmektedir. Ev içi emeğin 
ücretlendirilmesi durumunda kadının çalışma yaşamından uzaklaşma tehlikesi 
söz konusu olabilecektir.  

Marx (1977: 51), maddesel yaşamın üretim biçiminin, Engels de emeğin insanı 
insan yaptığına inanmaktadır. Dolayısıyla hem kadın hem de erkek üretebildiği 
ölçüde var olabilmektedir. Ancak söz konusu üretimin, kapitalist ekonomik ilişki 
biçiminde gerçekleşmesi sömürüye neden olmaktadır. Ayçiçek (2015: 77) 
Marksist feminizmin yaşama diyalektik bakış açısının ve bu bakış açısı 
sonucunda oluşturduğu toplumsal sınıf tezinin, kadın sorunun çözümünde yol 
gösterici olarak ele alındığını belirtir. Toplumun ezilen kesimi olan kadını 
tarihsel bağlamda ele alan Marksist feminizm, onu kurtaracak yegane çözümü 
sosyalist devrimde görmektedir. Ancak izleyen dönemde etkili olmaya başlayan 
sosyalist feminizm, bu bakış açısına ataerkilliği de eklemiştir. 

2.3. Radikal Feminizm ve Kadın 

Radikal feminizm toplumsal hareketliliğin başladığı ve çeşitlendiği dönem olan 
1960’lı yıllarda güçlenen bir akımdır. Kadın sorunlarının temel nedenini 
ataerkil paradigmayla ilişkilendiren radikal feminizm, kadın sorunlarının 
çözümü konusunda biyolojik alternatifler oluşturmakta ve daha aktivist bir 
görünüm sergilemektedir. 

Radikal feminizmin en belirgin özelliklerinden biri toplumsal cinsiyet rollerini de 
belirleyen ve kadının baskılanmasına neden olan patriyarkal yaşamı, kültürün 
erkeksi değerlerini ve toplumsal yaşama egemen olan ataerkil bakış açısını 
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reddetmesidir (Güriz, 1997: 63).Radikal feminizmin en temel paradigması 
erkek egemen toplumsal yapıdır. Erkek egemen düşüncenin ekonomik, siyasi 
ve toplumsal yaşamda kadın ve erkek arasında hiyerarşi yarattığını savunan 
radikal feministler, bu durumu politik bulmaktadır. Radikal feminizm 
patriyarkal kavramını güç, iktidar, baskınlık, hiyerarşi ve rekabetle 
özdeşleştirmekte ve bu sistemin reformla düzeltilemeyeceğini, çünkü söz 
konusu paradigmanın insanı çevreleyen her yerde gömülü olduğunu savunur 
(Demir, 2014: 65). Bu nedenle de liberal ve Marksist feminizmin çözüm 
önerilerini eleştirir.  

Kadınların ezilmişliğinin nedenleri arasında cinsel politik ideolojinin biyolojik 
işbölümü olduğunu savunan radikal feminizm, cinsiyetler arasındaki güç 
ilişkisine dikkat çekmektedir (Kayhan, 1999: 44-45). Radikal feministlerin en 
önemli temsilcilerinden olan Firestone, Cinselliğin Diyalektiği adlı kitabında, 
kadınların baskılanmasının sebebini biyolojide görmekte ve üremenin biyolojik 
gereklerinin ortadan kalkmasıyla (suni döllenme, embriyo transferi) yani 
biyolojik devrimle cinsel rollerin de ortadan kalkacağını savunmaktadır (Çakır, 
2010: 449). Bu bağlamda aile kurumu kadının baskılanmasının bir aracı ve 
ataerkilliğin yeniden üretildiği yer olarak tasvir edilmiş ve kimi radikal 
feministler heteroseksüel evliliğe karşı çıkmıştır (Donovan, 2010: 274-276). 
Kadının biyolojik yapısının ve üreme yeteneğinin onun baskılanmasının aracı 
olarak algılanması dolayısıyla aile kurumuna eleştirel bakan radikal feministler, 
kadının özgürleşmesini savunmaktadır.  

Kadın ve erkek arasındaki hiyerarşik ilişkiyi kişisel olan politiktir biçiminde 
özetleyen radikal feministler, kadınların kendi yaşamlarını erkek egemenliği 
altındaki toplumlarda yaşanan ortak deneyimin bir parçası olarak görüp 
anlamlandırmalarını sağlamış ve cinsel tecavüz ve erkek şiddetinin diğer 
biçimlerinin kamusal politik olaylara dönüştürülmesine yol açtığını 
savunmuştur (Ramazanoğlu, 1998: 31). Radikal feminizmin bu bakış açısı 
oldukça özgün bir görünüm sergiler. Zira taraflar arasında yaratılan hiyerarşi, 
politik bir durum yaratmakta ve ataerkil düzenin devamına katkı sağlamaktadır.  
Bu bağlamda Kymlıcka (2006: 531) kadınlarının bastırılmasının nedeninin 
yararların dağıtımıyla ilişkili olduğunu, kadınların sürekli ve sistematik olarak 
dezavantajlı konumda bırakıldığını ve bu durumun egemenlikle bağlantılı 
olduğunu savunur. Dolayısıylakadının dezavantajlı durumu, erkeklerin çıkarına 
hizmet etmektedir. Kadının yeterliliğine, toplumsal konumuna, aile içindeki 
görevlerine vb. konulara ilişkin kabuller, aslında onun erkeğe bağımlılığını 
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garanti altına almanın da aracıdır. Bu nedenle de radikal feminizm iddia 
edildiğinin aksine apolitik değildir ve kültürel yapının değişmesi için, alternatif 
yaşam biçimlerini oluşturmayı önermektedir (Simons, 2001: 147). Bu yönüyle 
radikal feminizm devrimci bir görünüm arz eder.  

Kadını baskılayan her davranışın politik olduğuna dikkat çeken radikal 
feministler, tecavüzü etkili bir politik araç olarak görürken (Donovan, 2010: 
277), iç şiddetin farkına varılmasını teşvik edip, kadınlar için daha ileri düzeyde 
yasal korumayı savunurlar (Sanders, 2014: 3). Söz konusu 
paradigmakadınların erkeklere, devlete, toplumsal yaşama ilişkin karşılaştıkları 
her türlü baskılanmaya karşı bir duruşa davet etmektedir. Radikal feministlerin, 
kadınları çektikleri ortak zemin kız kardeşlik tanımlamasıyla anlam 
kazanmaktadır.  

Hooks (2012: 29) feminist kız kardeşliğin köklerinin ataerkil adaletsizliğe karşı 
ortak mücadelede olduğunu ifade etmekte ve kadınlar arasındaki politik 
dayanışmanın sorunları aşmanın yolu olduğuna dikkat çekmektedir. Bu 
bağlamda yazar kadınlar arasındaki sınıfsal, politik ve ekonomik farklılıkların 
kadınların diğer kadınlar üzerindeki tahakkümünden kurtarılmasının önemine 
değinir. Zira kız kardeşlik kavramı tüm kadınları ortak paydada birleştirmekte 
ve birlikte güç olarak mücadeleye davet etmektedir. Kadınların bu alandaki en 
önemli dayanışmalarından biri 2. Dünya Savaşı sonrasında Lahey’de 
düzenlenen konferanstaülkelerin birbirlerini düşman görmesine rağmen; 
kadınların çekilen acıları kınaması ve kendilerini kız kardeş ilan etmeleridir 
(Kayhan, 1999: 26).Kız kardeşlik tanımlaması oldukça etkili bir dayanışma 
aracı olsa da özellikle post feminist akımla birlikte ciddi eleştiriler almıştır.  

Radikal feminizmin feminist harekete önemli katkıları olmuştur. Bunlar 
arasında cinsellik ve doğurganlığın farklı kavramlar olduğu, başta kürtaj olmak 
üzere kadının bedeni üzerindeki haklara sahipliği, kamusal-özel alan ayrılığının 
politikliği ve toplumsal yaşamın her alanındaki ayrılıkçı söylemin ataerkilliği 
sürdürdüğü örnek gösterilebilir (Michel, 1993: 104-117). Radikal feministler 
kadının varoluşu için ataerkilliğin ortadan kaldırılması gerektiğine inanırlar. Bu 
nedenle de tüm kadınları ortak paydada birleştirip, alternatif yaşam biçimleriyle 
ataerkil sistemle mücadeleyi önemserler.  
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SONUÇ 

Feminist ideoloji, kadının var olma mücadelesidir. Feminizm kadın ve erkek 
arasında biyolojik farklılıklardan kaynaklanmayan eşitsizliklerle mücadele eden 
ve kadının insan haklarına ulaşması için çaba harcayan bir ideolojidir. Kadının 
sosyal, ekonomik, siyasal, hukuksal ve cinsel açıdan kendini ifade edebilmesi, 
baskılanmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve kendisi için de var olabilmesi 
feminizmin özünü oluşturmaktadır. Tarihsel açıdan farklı dalgaların, 
önceliklerin,mücadele araçlarının ve çözüm önerilerinin zenginleştirdiği 
feminizm, her dönemde kadınların umutlanması için sebep oluşturmuştur. 

Kadının var olma mücadelesi, kadının kendisini keşfetmesiyle ortaya çıkmıştır. 
Aydınlanma döneminin değerleri, Modernizmin ürünü olan rasyonalizm 
kadınların dezavantajlı konumunun nedenini, temel haklara eşit erişememekle 
ilişkilendirirmiştir. Bu nedenle liberal feminizmin önceliği temel haklara 
ulaşmak olmuştur. Marksizm’in etkisiyle oluşan Marksist feminizm ise kadının 
var olabilmesi için kapitalist sistemin yok olması gerektiğini savunmuştur. Her 
iki akımı da eleştiren radikal feministler, kadının var olabilmesinin önündeki en 
önemli engeli ataerkillikte görmüş ve kadının biyolojik devrimle 
özgürleşebileceğini savunmuştur.  

Her feminist akım feminist ideolojiye katkı sunmakla birlikte, kendinden önce 
fenomen olan akımı eksik bulmuştur. Bugün de üç akım incelendiğinde benzer 
eksiklikleri görmek mümkündür. Kadınların var olma mücadelesinde toplumsal 
cinsiyet kavramının önemli olduğu ve cinsiyetçi söylemlerin de ataerkilliği 
beslediği ifade edilmelidir. Kadının hak sahibi bir insan olarak, hiç kimsenin 
tahakkümü altında olmayacağı düşüncesinin toplumsallaştırılması etkili bir 
çözüm olabilir. Kadının kararları, bedeni, tercihleri ve varlığının önemli olduğu 
kabul edildiği ölçüde bilincin oluşabileceği iddia edilebilir. Bu bağlamda liberal 
hoşgörünün tesis edilebildiği, kadının insan haklarının hukuki güvenceye 
kavuşturulduğu ve kendini gerçekleştirmesine müdahale edilmemesi 
gerektiğine ilişkin bir paradigmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  
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MODERN İKTİDARIN BİR NESNESİ OLARAK 
SİYASALLAŞTIRILAN YAŞAM VE TEMSİL SORUNU 

                              Leyla BİNGÖL 
Nazlı KAYA** 

Öz 

Kamusal alanda görünebilirlik durumu, normatif olarak düzenlenen tanınabilirlik 
koşullarından bağımsız değildir. Söz konusu koşullar, toplumsal ve siyasal 
mekanizmaların işleyişini de içine alan bir iktidar tertibine tabidir. Bu çalışmada, 
normatif tanımlamaların epistemolojik koşullarını açığa çıkarmak, söylem 
düzeyinde üretilen “çerçeveler”in “kamusal alan”daki dolaşımını sorgulamak, 
hukuka tabiiyet ve hukukun dışında bırakılma olgusu üzerinden “temsil 
edilemezlik” sorununun tartışmaya açılması amaçlanmaktadır. Öte taraftan temsil\ 
temsilsizlik ve iktidar arasındaki doğrudan ilişki ‘özne’nin nasıl imal edildiği, 
epistemolojik olarak hangi yaşamların idrak edilebilir ve hangi yaşamların 
kavrayışımızın dışındaki normlarla tesis edildiği konuları üzerinde 
temellendirilmiştir.  

Anahtar Kavramlar: İktidar, Temsilsizlik, Çıplak Hayat, Biyopolitika. 

THE POLITICALIZED LIFE AS AN OBJECT OF MODERN 
POWER AND REPRESENTATION PROBLEM 

Abstract 

The visibility in the public sphere is not independent of recognizability conditions, 
regulated normatively. These conditions are subjected to a power regulation which 
also includes the functioning of social and political mechanisms. In this study, it is 
aimed to open the epistemological conditions of normative definitions, to question 
the circulation of "frames" produced at the level of discourse in the "public space", 
to open the debate about the problem of "unrepresentability" through the 
possibility of exclusion from law and nationality. On the other hand, it is based on 
the subjects such as the direct link between representability/unrepresentability and 
power; How the subject is implied,  which lives can be perceived and which lives 
are established with norms outside of our understanding epistemologically. 
Keywords: Power, Unrepresentability, Naked Life, Biopolitics. 

GİRİŞ 

Günümüzde kamusal kavrayış alanının sınırlarını,  devletlerarası şiddet ya da 
“öteki” nin hedefi haline gelen devlete uygulanan şiddet görünümlerinde 
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netleştirmek mümkündür. Burada esas mesele yalnızca hangi şiddet türünün 
daha tahripkâr olması değil, aynı zamanda şiddetin nesnesi haline gelebilen 
yaşamların kamusal vicdanda nasıl meşru ya da tepki bulabildiğidir.  Butler’ ın 
“hangi yaşamların yası tutulur?” sorusu burada idrakimizin ne tür temsil 
içeriklerine dâhil olduğu konusuna işaret eder.  Diğer taraftan Göçmen 
meselesi, ayrımcı cinsiyet politikaları ve üçüncü dünyaya dair tanımlamalar 
yalnızca iç siyaseti değil, dış politikayı da şekillendiren çerçevelere dönüşür. 

“Tanınmanın ayrımcı dağılımı”nın üretildiği kamusal alan, iktidarın ve 
egemenliğinin toplumsal düzeyde pekiştirildiği bir saha olarak resmedilebilir. 
Hakların, taleplerin, yasakların, imkânların ve de sınırlılıkların dâhil olduğu bu 
alan, bilgi düzeyinde manipülatif “anlamlar” ın üretilmesine dayanır ve söz 
konusu anlamları deneyimleme koşullarıyla bireyin özne kılınmasına imkân 
sağlar.  Özneleşme süreci ile algı ve duygulanım düzeyinde koşullandırılma 
biçimimiz, yaşamı ve dünyayı nasıl kavradığımızı ve yorumladığımızı 
içermektedir. 

Çalışmanın amacı, iktidarın özne kıldığı ölçüde, müdahale alanına tabi kılarak 
egemen kararın bir nesnesi haline getirdiği bireyi, belirli tahakküm ilişkilerine 
dayanan özneleştirme süreçleri ile ilişkilendirerek açıklamaya çalışmaktır.  
İktidarın bilgisi ile kamusal alanın ve sınırlarının nasıl şekillendiği, yaşamımızın 
her detayına nüfuz eden “disiplinci iktidar” tertibinin söylem düzeyinde nasıl 
üretildiği,  iktidarın ürettiği “rasyonalite”  ile tayin edilen konumların dışında 
kalan “ötekinin konumu”nun ne ölçüde tanınabilir olduğunu ve tanınabilirlik 
sınırlarının neler olduğunu sorgulamaktır. Bu doğrultuda Michel Foucault’nun 
Cinselliğin Tarihi (2016), Giorgio Agamben’in Kutsal Hayat- Egemen İktidar ve 
Çıplak Hayat (2013), Judith Butler’ın “Kırılgan Hayat”(2013) ve Savaş 
Tertipleri (2015) adlı eserleri temel alınmıştır. 

1. ÖZNELEŞME SÜRECİ BAĞLAMINDA ‘İKTİDAR’ VE ‘BİYO-
SİYASET’ 

Toplumun olduğu yerde, siyasal iktidar da hep var olagelmiştir. Ancak siyasal 
iktidar, durağan olmadığından, başka bir ifade ile dönüşüme uğradığından 
toplumsal yapılara göre farklılık sergilemiştir ve onun en ağır ve modern açılımı 
da modern devlette vücut bulmuştur (Saygılı, 2010: 73). Foucault (2016: 62), 
modern anlamdaki iktidarı kavrayışımızın, klasik anlamdaki “bir düzen tesis 
edici” şeklindeki tanımlamasının ötesinde olduğunu ifade etmektedir. Nitekim 
modern devletlerde iktidar ilişkileri karmaşıklaşmış ve modern iktidarı klasik 
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anlamıyla “yasaklama” ya da “sınırlama” ile değerlendirebilmenin imkânı 
belirsizleşmiştir. Diğer taraftan, Foucault’nun getirdiği bu yaklaşım, modern 
iktidarın egemenliğini üretebildiği ve sürdürülebilir kıldığı bir etkinlik alanının 
varlığına işaret eder. Siyasal iktidar, toplumsal iktidarın üçüncü biçimi olarak, 
hassas ve her alana yayılabilen bir olgu şeklinde tarif edilmektedir (Poggi, 
2007:4).  Bu etkinlik alanı iktidarın bilgisini ürettiği alandır ve bireyin 
özneleşme süreci de bu alana dâhil edilişi ile gerçekleşir; söz konusu alan 
bireyin özne olarak söylem düzeyinde üretimini gerçekleştiren müdahale 
alanıdır. Dolayısıyla esas olan iktidarın söylem düzeyinde oluşturduğu bilgidir.   

Foucault’nun çağdaşlarından biri olan Elias Canetti ise siyasal iktidara dair 
benzer bir çözümlemeyi “soru ve cevap” benzetmesiyle yapmaktadır. 
Canetti’ye göre (2010: 287), soru sormak zora dayalı bir müdahaledir ve bir 
iktidar aracı olarak kullanıldığında, kurbanın etini kesen bir bıçak gibidir. Soru 
soran iktidar uygulamaktadır ve sorularına aldığı her cevap bir boyun eğme 
edimidir; soru sorulan ya da cevap veren ise verdiği yanıtlar ile normal 
durumda kendisinde gizli kalan (kendine ait) bilgileri soru sorana açıkladığı 
oranda iktidara boyun eğmektedir (Canetti, 2010: 287-288). 

Modern iktidar, “yasa-iktidar”dan “bilgi- iktidar”a dönüşümü ifade eder ve 
iktidarın bilgisinin söylem düzeyinde üretimi ile iktidarın stratejik bir durum 
olduğu sonucunu öngörür.  İktidar, “yerel çatışmalar”ın birbiriyle bağlantılı 
olduğu bir güç alanıdır Foucault (2016:69).Farklı güç odaklarının mücadelesi, 
karşıtlığı ya da uyumu süreklilik göstermez. İstikrarlı olmayan farklı türden güç 
ya da karşıtlıklar içerisinde oluşturulan “söylem” ler yoluyla bazen bu 
karşıtlıklar iktidarın dönüştürdüğü “dayanak noktalarını” oluştururken, bazen 
de iktidarın kendisini zayıflatacak halkalara dönüşür.  “İktidarın olduğu her 
yerde direnme vardır” ( Foucault, 1993: 101). Bu doğrultuda iktidar, dışsal bir 
durumu işaret etmez. Söylem’ in kendisi de iktidarın beslendiği “direnme 
noktaları” ile dönüşüme uğrar.  

Agamben ise, iktidar meselesini egemenliğin özünü anlamlandırma noktasında 
ele alır ve Foucault’nun da bahsettiği üzere klasik hukuk anlayışının ötesinde 
bir kavrayış ile hareket eder. Modern düzende ne yalnızca eski düzeni andıran 
bir güçler toplamından ne de söz konusu egemen gücün dağılımından tam 
anlamıyla bahsetmek mümkündür (Agamben, 2013). Kaosa karşılık düzen tesis 
edici olarak hukuk, her koşulda işler bir durumda mıdır? Hukukun sekteye 
uğrayabildiği istisnalar söz konusu mudur? İstisna ve iktidar arasındaki ilişki 
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egemenliğin alanı hakkında ne söyler? Bu soruların yanıtı için öncelikle 
hukukun askıya alınmasını doğuran istisna halinin açıklanması gerekir. 
Agamben, tartışmayı bir “dışarıda bırakılmışlık” olarak “istisna” kavramının 
mantığı üzerinden yürütmüş, egemenliğin sınırları üzerinde yeniden düşünmüş, 
hukuk düzeninin sürekliliğini sağlayacak koşulların nasıl yaratıldığına ve bu 
sürekliliğin nasıl garanti edildiği meselesine değinmiştir. Agamben’e göre 
(2013:28), “istisna kaostan değil, düzenin askıya alınmasından doğar.” Peki, 
“düzenin askıya alınması” neyi ifade eder? Agamben, bu durumu Schmitt’in 
“istisna kuralı kanıtlar”  (Schmitt, 2016:22) düşüncesinden hareketle 
açıklamaya çalışarak; pozitif hukukun kendi geçerliliğinin, istisna ile askıya 
alınması şartına bağlı oluşundan bahseder. “Egemenlik içine alabildiği şeylere 
hükmeder.” Şu halde kural’ın “dışarı”daki ile zorunlu bir ilişkisi söz konusu 
olmalıdır. Bir başka deyişle kural dışı olanı ya da “dışarıyı kapatma” vardır. Bu 
durum Foucault’nun kapatma\hapsetme düşüncesini de aşan farklı bir duruma 
evirilir; hukuk kurallarının geçerliliğinin askıya alınmasıyla dışarıdaki içeriye 
alınır. Böylece kural kendi kendisini askıya alır ve istisnaya yol açar. Nitekim 
istisnayı sürdürebilmek için de kendisini kural olarak tanımlamalıdır. Yani 
hukuk düzeninin kendisini askıya alması, hukuk düzeninin istisnai durumudur. 
Dolayısıyla bahsedilenler “ hukuk kendisinin dışındadır.” Sözünün açılımıdır. 
Burada istisna, “dışlanma” yolu ile “içlenme” ye işaret eden ilişki biçimidir. 
Hukuk düzenini sürdürebilir kılan da bu ilişki biçimin kendisidir.  

Foucault’ya göre (2016: 76-80), iktidarı kapsamlı bir başarıya ulaştırabilecek 
olan şey; ekonomi, bilgi ve ya cinsellik ilişkilerinden oluşan iktidar bağıntılarının 
stratejik dayanaklarını oluşturabilmesi gerekliliğidir. Bu doğrultuda cinsellik ile 
ilgili tertibat ile Foucault, “neden cinselliği bastırılmış olarak görürüz?” 
sorusuyla “böyle düşünmemizi sağlayan” şeyin ya da yapıların neler olduğu 
üzerinde durur. Cinselliğin bastırılmış olmasının mümkün olmadığını, “isteğin” 
kendisinin iktidar tarafından uyandırıldığını ifade eder Foucault(2016:85-87 ). 
Cinselliğin “gerçekliğinin bilgisine” merakın duyulması, dahası bireyin bu 
bilgiyi edinmeye zorlanması şeklindeki paradoks, farklı türden bir iktidar 
denetimine işaret eder. Dolayısıyla “bilgi”yi baskı ile açıklamak, ifade edilen 
paradoksu çözümlemek için yeterli olmayacaktır. Esas olan “bilgi”nin iktidar ile 
çözümlenmesidir. Bu noktada Foucault’nun yaptığı, bilgi, iktidar ve cinsellik 
arasında kurulan bağlantılarla, yok sayılan, bastırılan, susturulanı açığa 
çıkarmak şeklinde olmuştur. Bir başka deyişle, Foucault, “suskunluğun 
arkeolojisi”ni yapmaktadır. 
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Foucault’ya göre (2016: 85-87), iktidar,“cinsellik tertibatı” ile kadın bedeni ve 
doğurganlığı üzerinden nüfus politikalarına, çocuğu cinselliğin dışında bırakma 
yönündeki eğitim uygulamalarına, toplumun siyasallaşmasına dönük toplumsal 
sorumluluklara, (doğum kontrol ya da nüfusu arttırmaya yönelik politikalar) 
hatta evlilik ilişkileriyle gerçekleşen mali yakınlıklara kadar geniş bir yelpazeyi 
düzenler. Bu doğrultuda, iktidarın nüfuzu ve etkililiğini arttırma konusunda 
cinselliğin hem araçsal hem de iktidarın stratejisine bir dayanak olması 
açısından önemli rolleri olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda 
iktidarın amacının cinselliği alt etmek olmadığını ve gerçekte iktidarın ihtiyaç 
duyduğu şeyin cinselliğin üretimi olduğunu söylemek mümkündür. “Cinsellik 
tertibatı” iktidarın yeni stratejilerine göre değişiklik gösterir. Nüfusu arttırmaya 
yönelik bedenin üretimi, ekonomiye eklemlenerek tüketen bedenler olarak da 
“hazzın ekonomileşmesini” sağlar. Diğer taraftan aile kurumu bu tertipte ciddi 
dayanak noktası oluşturmuş, tertibin dışında kalan, iktidarca tanımlanmamış 
ilişki biçimleri “psikiyatrikleştirilmiştir.” Foucault’nun bahsettiği “cinselliğin 
teknolojileşmesi” Foucault( 2016:86-87) ekonomi, tıp gibi disiplinlerin aracılığı 
ile kurumsal bir boyut kazanmıştır. Klasik iktidar anlayışındaki yasaklar, 
sınırlılık, cezalar ve iktidar arasındaki dolayımsız ilişki, modern iktidarın 
“disipline edici” yönü ve cezalardaki “ıslah” ile dönüşüme uğramıştır; modern 
iktidar artık doğrudan ceza vermek yerine ıslah etmeyi, doğrudan yasalarla 
yasaklar koymak yerine yeni denetim mekanizmaları oluşturmayı amaçlamıştır. 
Cinselliğin dönüşümü de iktidarların stratejisi ile bu denetim mekanizmalarına 
tabidir. Bu bağlamda modern anlamdaki iktidar, bedenin disipline edilmesine 
yönelik politikalar güden “biyosiyaset”e dönüşmüştür. Vücutlara işlenen yasa, 
ilkel toplumun bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını, toplumdan ayrı bir 
iktidarın [...]oluşmasını önler. Toplumun özünü meydana getiren ilkel yasa, 
yasayı, uygulama iradesini temsil eden bireyin de özünü meydana getirir 
(Clastres, 2006:158).   

2. EGEMEN ŞİDDETİN BİR NESNESİ OLARAK ÇIPLAK HAYAT VE 
TEMSİLSİZLİK 

Buraya kadar Foucault’nun yaptığı, dışsal bir kontrol mekanizmasının gücüyle 
nesneleşen bireylerin özneleşme\özneleştirme süreçlerini açığa çıkarmak 
olmuştur. Ancak Agamben, Foucault’nun yirminci yüzyılın totaliter devletlerinin 
siyasetleri ile sıkı sıkıya bağlı olan ve “biyosiyasetin örnek mekânları” olarak 
tanımladığı toplama kampları’nı ihmal ettiğini düşünür (Agamben, 2013: 144). 
Agamben, bu bağlamda, toplama kamplarındaki sıkıyönetim yasalarının 
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geçerliliğine de vurgu yapar; Çünkü burada “egemen istisna, hukuksal 
referansın askıya alınmış halidir.” (Agamben, 2013: 31). Bu noktada 
Agamben, “çıplak hayat” kavramına değinir. Biyolojik hayatın ve 
gereksinimlerinin bir ifadesi olarak çıplak hayat’ ın siyasal hayatın belirleyicisi 
olması ve siyasi bir ölçüt haline gelmesi totaliter devletlerin ve parlamenter 
düzenlerin nasıl kolayca birbirine dönüşebildiğini gösterir niteliğe sahiptir. 
Burada totalitarizme imkân sağlayan şey, çıplak hayat üzerindeki mutlak 
tahakkümün sağlanmasıdır. Bu ise biyosiyaset ile mümkündür. Agamben, 
biyosiyaset ile istisna durumunda egemenin dayandığı çıplak hayatın yerinden 
edildiğini ve yine biyosiyaset ile çıplak hayatın iktidarın müdahale alanına 
girdiğini ifade eder (Agamben, 2013: 149). 

Agamben, biyosiyaseti başka bir boyuta taşır ve “beden”, “kutsallık”, “yaşamın 
kutsallığı” gibi tarihsel referanslara değinir. Bu bağlamda Agamben, 
biyosiyaseti daha iyi anlayabilmemiz için “homo sacer” örneğinden 
faydalanmaktadır. Agamben’e göre (2013: 197) kutsal insana işaret eden 
“homo sacer”, kurban edilemezdi, ancak öldürülmesi de cinayet sayılamazdı. 
Bu durum kutsal olanın kutsiyetinin sorgulanmasına neden olmuştur. Nitekim 
kutsal olana yönelik ölüm talebi ya da tehdidi nasıl olur da meşru görülebilirdi? 
Kurban etme ritüeli doğrudan kurban edilene kutsallık atfederken, kutsal olan 
zaten tanrısal kabul edilmekteydi. Şu durumda, kutsal olanın kurban edilişi 
gereksizdir. Ancak, homo sacer murdar ya da tanrıların malı olan biri ise o 
zaman bir insan nasıl oluyor da kendisi de kirlenmeden ya da kutsal olan 
şeylere saygısızlık etmeden homo sacer’i öldürebiliyor?” (Agamben, 2013: 92)  

Öldürülebilme ancak kurban edilememenin sınırındaki “homo sacer”, bu 
anlamı ile hem ilahi olanın hem de insani olanın dışındadır. Dolayısıyla klasik 
hukuk anlayışı ile “kutsal insan” ı anlaşılabilir kılmak oldukça zordur. Sacer’in 
(kutsalın) tanımı ve kutsallık kuralları beraberinde murdar olanın kurallarını da 
tanımlamayı gerektirmekte ve buradan kaynaklı kutsal ve murdar olanın ilişkisi 
iki kavram arasındaki sınırı belirsizleştirmektedir. Diğer taraftan, ilksel inançlar 
ile bağlantısı kurulan “ölüm cezasının, tanrılara kurban adamak olarak 
görüldüğü daha eski bir dönemin zayıflamış ve sekülerleşmiş bir kalıntısı olarak 
görenler var” (Agamben, 2013: 91). Öldürerek tanrıya adama şeklindeki eski 
ölüm cezaları bir arındırma ritüeli olarak okunmaktadır. Ancak kutsal insanın 
öldürülmesi; bu insanın kurban edilmesinin meşru olmadığı yönündeki görüş 
ile dinsel düzenlemenin dışında bırakılmakta. Burada homo sacer, arındırma 
ritüelinin dışında bırakılarak bir istisna durumu oluşturulmuştur: Kurban etme 
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kişiyi normal olarak insani hukuktan ilahi hukuka taşırken, kutsal insan 
durumundaki kişiyi ise ilahi alana dâhil etmediği gibi beşeri hukukun da 
dışında bırakmaktadır.  

Agamben, homo sacer’ in durumunu daha dikkat çekici kılan şeyin, belirsizlik 
konumunda oluşundan çok, hem beşeri hem de ilahi olanın dışında bırakılmak 
olarak okunabilecek “çifte bir dışlanma” dan kaynaklı bir şiddete maruz 
kalması olduğundan bahsetmektedir. Nitekim kutsal insanın öldürülmesinin 
caiz oluşu bir başka çelişki ile söz konusu şiddetin dinsel bir saygısızlık olarak 
görülmemesiyle ilişkilendirilir. Peki, çifte dışlanma ile beliren şiddeti 
uygulanabilir kılan koşul ve alan nasıl izah edilebilir? Dahası bu şiddetin 
nesnesi nasıl üretilir? Agamben, kutsal olan- yani öldürülebilen ama kurban 
edilemeyen- hayatın, egemen yasağın pençesindeki hayat olduğunu ve bu 
anlamda, egemenliğin ortaya koyduğu ilk etkinliğin ise “çıplak hayat” üretme 
uğraşı olduğunu ifade etmektedir (Agamben, 2013: 104). Ana hatlarıyla ortaya 
konan bu izah, egemenlik ve sacratio (kutsallık) arasındaki ilişkiye işaret 
etmektedir. Egemenlik alanı, cinayet işlemeksizin ve kurban edilmeksizin adam 
öldürmenin meşru olduğu alandır ve kutsal hayat -yani öldürülebilinmesine 
rağmen kurban edilemeyen hayat- ise bu alanda zapt edilendir (Agamben, 
2013: 104).  

Foucault, iktidarın yaşamı yönlendirme işlevine değinirken, “iktidarı bedenlere 
yaklaştıranın yaşam sorumluluğunu üstlenmesi” olduğunu ifade etmektedir 
(Foucault, 2016:97). Bu ifade ediş aynı zamanda, Hobbes’un doğa 
durumunda insanların sahip olduğu ‘kendi yaşamı pahasına başkalarını 
öldürebilme hakkı’ şeklinde ifade edilebilecek olan “herkesin her şeye hakkı 
vardır” (Hobbes, 1993: 97) görüşü ile de bir paralellik göstermektedir.  

Gündelik yaşantımızın neredeyse tüm önemli alanlarına müdahale eden 
modern iktidara yönelik eleştirilerinde Foucault’un değindiği bir diğer nokta 
ise, iktidarların “yaşam sorumluluğunu üstlenmesi”dir (Foucault, 2017: 98) 
İktidarın bu üstlenişi önemlidir, çünkü günümüz savaşlarının temel gerekçesini 
tam olarak bu üstleniş oluşturmaktaveyaşam ile ölüm üzerinde hak sahibi olma 
da bu noktada belirmektedir. Bu bağlamda modern iktidar, yaşam kadar 
ölümü de siyasallaştırmaktadır.Belirli durumlarda varlığı yüceltilip arttırılan ve 
bazı durumlarda ise tam tersine  yok sayılan ve ölüme terk edilebilen bu 
yaşamlardır. 
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Agamben, “çıplak hayat” olarak kavramsallaştırdığı hayatlar üzerindeki 
tahakküm ilişkileri ile işleyen biyosiyaset olgusu üzerinden insan hakları 
meselesine özel bir yer vermektedir. 1789’daki Fransız İhtilali bildirgesinin “ 
insanlar özgür ve haklar itibariyle eşit olarak doğarlar ve yaşarlar.” şeklindeki 
ilk maddesine atıfta bulunan Agamben’e göre (2013: 154-159) artık çıplak 
hayatın kendisi devletin meşruiyetinin bir zemini haline gelmiştir. Ulus-devlet 
sisteminde, insanların kutsal olarak ifade edilen ve ellerinden alınamaz olduğu 
belirtilen hakları, bir devletin vatandaşına ait haklar biçiminden çıktıkları andan 
itibaren korumasız bir şekilde ortada kalıyor ve gerçekliğini yitiriyorlar 
(Agamben, 2013: 153). Bu noktadan hareketle, günümüz politik gündeminin 
başında yer alan devletsizler, ilticacılar ve sığınmacıların hayatlarının 
Agamben’in kavramsallaştırdığı şekliyle “çıplak hayatlar”a dönüştüğünü ifade 
etmek mümkündür.  

“İnsan hayatının, mutlak ve koşulsuz bir öldürülme durumuna maruz 
bırakılmışlığı ile siyasal düzene dâhil edildiği bir istisna durumu” nu ifade 
etmeye çalışan Agamben’e göre (2013: 106) istisnanın kurala dönmesi de 
mümkün olabilmektedir. İstisna’nın kural’a dönmesi aşamasında ise hukuk- dil 
ilişkisi önemli bir yere sahiptir. Bu ilişki çeşitli şekillerde gerçekleşebilmektedir.  
Bu bağlamda Agamben’e göre (2013: 31), “içeri” ve “dışarı” ilişkisi üzerinden 
dilin belirleyiciliği, “anlamlı konuşma alanlarını” ve de “belirli alanlara belirli 
kuralların tahsis edilebileceği istisna mekânlarını” yaratır. Tüm bunlara ek 
olarak, istisna durumu şiddet- hukuk, yasaklama- dışarıda bırakma gibi 
karşıtlıklar üzerinden sorgulanmaya devam edilirken, bu karşıtlıkların bir 
sonucu olarak ortaya çıkan belirsizliklerin bir egemenlik paradoksu 
oluşturduğunu önemle vurgulamaktadır.  

Agamben, istisna mekânları olarak toplama kamplarını örnek verir. Toplama 
kamplarının hukuksal ve siyasal yapılarının incelendiği durumda, bu kampların 
sıkıyönetim ve olağanüstü koşulların bir sonucu olarak ortaya çıktığını ifade 
etmektedir (Agamben, 2013: 199). Özünde bir istisna mekânı olarak kurulan 
toplama kamplarının yer bulması ise, ististanın kural haline gelişi ile ilişkilidir; 
insani hakların askıya alındığı kampların sürekliliği esas itibariyle bir suçluluk 
tespiti ile değil, tehlikeli addedilme ile gerekçelendirilir. 

Agamben’e göre (2013: 202) kamp, biyosiyasetin gizli paradigmasını 
oluşturmaktadır ve artık biyolojik beden ile siyasal bedenimiz arasında ayrım 
yapmak imkânsız hale gelmiştir. Foucault tarafından yasaklama ile beliren 
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iktidar, Agamben’de homo sacer’ in egemen yasaklamaya dâhil oluşu ile ilk 
siyasal olanın sınırlarını çizmektedir. Bu bağlamda ilk olarak ortaya çıkan 
siyasal öğe, yalın doğal hayat değil; ölüme maruz bırakılan (çıplak hayat ya da 
kutsal) hayattır (Agamben, 2013: 109). Egemenin müdahale edebildiği etkinlik 
alanı olarak bu siyasal alanın varlığı ise çıplak hayatın yeniden üretilmesi için 
bir tür koşut olarak sunulmaktadır. Nitekim “siyasal hayatın en temel dayanağı, 
öldürülebilen, öldürülebilme özelliği ile siyasallaştırılan insan hayatıdır” 
(Agamben, 2013: 110). Yani, siyasi iktidara teslimiyetin bir ifadesi olarak çıplak 
hayat, bu biçimiyle gerçek ile hukukun iç içe geçtiği bir belirsizlik alanına işaret 
etmektedir. Dışarıda bırakılmış olan ve aslında kutsal olarak kabul edilen 
insanın yaşamı ise, bu belirsizlik alanında bir şekilde askıya alınmaktadır.  

Egemen modern iktidarın bir dizi disipline edici müdahalesinin gerçekleştiği 
etkinlik alanı ve sınırları nasıl izah edilebilir sorusu burada üzerinde önemle 
durulması gereken temel sorulardan birini oluşturmaktadır.  Bu çerçevede 
Judith Butler, bedenlerimizin toplumsal olarak nasıl kurgulandığı, yaşamımızın 
nasıl siyasallaştırıldığı konularına açıklık getirmeye çalışırken toplumsal 
görünümlerimizin bilgisinin üretildiği alan olan “kamusal alan” üzerinden bir 
dizi çözümleme yapmaktadır. Kamusal tartışmaların yürütüldüğü alan olarak 
kamusal alan, Foucault’nun da ifade ettiği şekliyle “dile gelenin disiplini”, 
yasak ve sansür ile sınırları çizilmiş bir alana dönüştürülmüştür. Dolayısıyla 
burada “neyi duyabileceğimizi” belirleyen iktidarın sesidir.  

Siyasal iktidarın kurumsallaşmış hali olarak modern devlet (Saygılı, 2010: 62), 
Bauman’a göre (2003, 34) bahçeci bir devlettir ve kendisine biçtiği rol da 
bahçıvanlıktır. Nüfusun mevcut (yabani, terbiye edilmemiş) durumunu gayri 
meşru sayıp, var olan yeniden üretim ve öz-dengeleme mekanizmalarını elden 
çıkardı ve nüfusu ikiye böldü: Beslenecek ve özenle çoğaltılacak faydalı bitkiler 
ve yok edilecek ya da kökünden sökülecek yabani otlar. Bu ölçütlere göre, 
(bahçıvanın tasarımınca belirlenen) faydalı bitkilerin gereksinimleri el üstünde 
tutuldu, yabani ot ilan edilenlerinse yok sayıldı. Bu ölçütler, bu kategorilerin 
her ikisini de kendi eyleminin nesneleri olarak aldı, her ikisinin de kendilerini 
belirleme haklarını reddetti (Bauman, 2003: 34).  

Kamusal alandaki görünürlüğümüz ise özneleşme\ özne kılınma süreci ile 
yakından ilişkilidir. Butler,  “Yas’ın ve şiddet”in gücünden bahsettiği kitabında 
(2013), kamusal alandaki “yas süreci” örneği üzerinden, kimi yaşam ve 
ölümlerin temsil edilemez ve temsil edilemez olduğu kadar “insanlaştırılamaz” 
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ya da tersinden bir okuma ile insani kılınmadığı için temsil edilemediği 
yönündeki çıkarımı durumu özetler niteliktedir. Burada söz konusu olan özne 
kılınmayanın kamusal alandaki görünebilirliğinin, temsilin imkânsızlığıdır. 11 
Eylül sonrası ABD’nin Müslümanlara yönelik tutumu ve dış politika 
bağlamında Irak’ı işgali ile artan saldırgan tavrı beraberinde akıllara, uyguladığı 
şiddetin birer hedefi ve nesnesi olarak Müslümanların, ABD’nin kamusal 
tartışmalarının ne kadar ilgi odağı olabildiği sorusunu getirmiştir (Butler, 2013: 
52).  

“Bir yaşamı yası tutulabilir kılan nedir?” ne tür bir kaybın yası tutulabilir? 
Kimlerin yaşamı gerçektir; “gerçeklik” ve “gerçek dışılık” nasıl kurulur? Soruları 
Butler’ın sorgulamalarının temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Yaşamla 
kurulan ayrımcı ilişki söylem düzeyinde kurgulanır: Bilgi- iktidar ile inşa edilen 
suni gerçeklik, “insan olma” tanımlamasını üreterek “başka yaşamlar”ı tanım 
dışı ya da gerçeklik dışı bırakmaktadır. Bu çerçevede “dışarıda bırakma” 
durumu beraberinde şiddetin uygulanacağı meşru bir zemine hizmet 
etmektedir. Agamben’in “yaşam ve ölüm arasında askıya alınmış yaşamlar” 
olarak ifade ettiği gerçekdışı yaşamlar; şiddet kullanımının mazereti açısından 
görünür kılınırken,  yaralanabilirlikleri açısından görünmez 
kılınmaktadır.Dolayısıyla “gerçekdışı kayıplar”, gerçek bir yaşamın kaybı 
olmadığından kamusal alanda yası tutulmaya değer olarak görülmez ve burada 
ahlaki denklikten bahsetmek mümkün değildir. (Butler, 2013: 46-51)Yası 
tutulabilirliğin kamusal alandaki en net görünümü, ölüm ilanları aracılığı ile 
gerçekleşmektedir. Bu ilanlarda yası tutulan kayıplar birinci dünyaya özgü 
vatandaşlık tanımı çerçevesinde verilirken hukuksal olarak “vatandaşlık” 
tanımının dışında kalan farklı cinsiyet görünümleri, göçmenler gibi toplumsal 
kategoriler saf dışı bırakılmıştır (Butler, 2013: 46-51).  

Kendi yaralanabilirliğini merkeze alan, şiddet kullanımına “ahlaki mazeretler” 
olarak kullanan ve başka yaşamların kırılganlığını umursamayan bir durum söz 
konusudur.  Bu bağlamda ABD’ nin şiddet kullanımı ve savaş politikasının 
sürekliliğinin bir sembolü olarak 11 Eylül saldırıları ile gerçekleşen ölümlerin 
gerekçelendirildiğini görebilmek mümkündür (Butler, 2013: 22-24). Şüphesiz 
şiddet kullanımı için üretilen “ahlaki gerekçeler” şiddet deneyiminin kendisine 
dayandırılmaktadır. Diğer taraftan söz konusu şiddet deneyimi, şiddeti anlama 
ve tanımlamayı merkeze yerleştirdiği bir “ben” anlatısı ile gerçekleştirilmektedir 
(Butler, 2013: 22-24). Peki, bu anlatı biçimiyle şekillenen şiddet, kendi 
yaralanabilirliği ve kırılganlıkları dışında başka yaşamların yaralanabilirliğini ne 
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ölçüde dikkate alır? Söz konusu savaş siyasetinin kaynağında yer alan “birinci 
dünya” ya yönelmiş şiddetin meydana getirdiği “yaralanabilirlik” in canlı 
tutulması, aynı zamanda kamusal alandaki ilginin bu meseleye canlı tutulması 
ile ilişkilidir. Hegemonik bir gramerle kurulan kamusal tartışmaların 
yürütüldüğü alanda terörist olarak oluşturulmuş olan imaj ve ya vatandaş 
olarak özne kılınmış bir imaj, temsil edilemezliğin boyutlarını açığa 
çıkarmaktadır.  Dolayısıyla bedenlerimizin toplumsal boyutu, kuruluşu üzerine 
düşünmeden ne yaralanabilirliği ne de neden olduğu yası anlamak mümkün 
değildir (Butler, 2013: 22-24).  

Siyasal yaşam içerisinde “görünebilirlik”, “var olma” ve “tanınma”nın 
sınırlarının ne olduğu sorusu öncelikli olarak cevaplanması gereken bir başka 
soruyu,  yaşam’ın kendisinin nasıl idrak edildiği ya da algılandığı sorusunu 
gündemleştirmektedir. Yaşam’ı ontolojik olarak anlamlandırmaya çalışmak, bu 
bağlamda varlık’ ın atıfta bulunduğu beden’ in süregelen inşasına değinmeyi 
zorunlu kılmaktadır. Butler, bu durumu, “ Bir beden olmak daha çok, toplum 
tarafından işlenmeye ve toplumsal biçimlere maruz kalmaktır, bedenin 
ontolojisini toplumun ontolojisi yapan da budur” şeklinde açıklamaktadır ( 
Butler, 2015: 10). Dolayısıyla, bir yaşamı nitelikli olarak algılamamızı olanaklı 
kılan ya da yaşamı yok sayan şey de, yaşamın kendisinin normlar aracılığı ile 
nasıl tanımlandığına bağlıdır. “…hayatın ontolojik özgüllüğünü belirlemek bizi, 
hayatı idrak,  denetleme ve yönetme biçimleri ve bu iktidar tarzlarının hayat 
tanımına nasıl dâhil olduğu üzerine daha genel biyosiyaset tartışmasına 
götürecektir” (Butler, 2015: 23). Butler’ ın “normatif ontolojik sorun” olarak 
tanımladığı bu durum, beraberinde yaşamın nasıl idrak edildiğine dayanan 
epistemolojik bir soruna işaret etmektedir (Butler, 2015: 11). Burada idrak 
edebileceğimiz yaşamlar ya da idrak edemeyeceğimiz yaşamlar arasındaki 
ayrımı belirleyen şey bir iktidar tertibidir ve söz konusu tertip, “yaşam”ın 
toplumsal ve siyasal mekanizmaların işleyişine bağlı olarak kurulumunu 
gerektirmektedir. Bu doğrultuda “normatif ontolojik üretim” yalnızca 
görünebilir kılınan ya da yok sayılan yaşamları tanımlamakla kalmaz, aynı 
zamanda “özne”yi tanımlayabilmeye imkân veren koşulları da tesis etmektedir.  

Benzer bir durumu, Edward Said’in Şarkiyatçılık düşüncesinde de okumak 
mümkündür. Şark’ı, Şarklı’yı ve Şarklı’nın dünyasını yaratan bilginin güçten 
kaynaklandığını ifade eden Said’e göre (2003: 221) Cromer ve Balfour gibi 
sömürge yöneticilerinin dilinde Şarklı, (mahkemelerdeki gibi) yargılanan, (ders 
kitaplarındaki gibi) tasvir edilen,(okul veya cezaevlerindeki gibi) gözetim altında 
tutulan, (hayvanbilim kılavuzlarındaki gibi) resmedilen bir şey olarak 
betimlenmektedir. Bu şekilde betimlenen ve şarklı olarak tanımlanan özne 
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Said’in ifadesi ile “şarkıyatçı tarafından, can verilmesi gereken suskun gölgeler” 
olarak algılanmaktadır (Said, 2003:221). 

Peki, “duygulanım” düzeyinde bir yaşamın tanınması ya da yok sayılması nasıl 
gerçekleşir? Şüphesiz bir yaşamın varsayılması, yaşamı nasıl idrak ettiğimize 
bağlıdır. Buna bağlı olarak, bir yaşamın değerli kılınması ya da yok sayılması 
iktidarın ürettiği epistemolojik kavrayıştan bağımsız değildir; “hayatın değeri 
ancak kaybın önemli sayıldığı koşullarda öne çıkabilir” (Butler, 2015: 21). Bir 
yaşamı varsaymak beraberinde kırılganlığını da ön koşul olarak varsaymayı 
gerektirir. Dolayısıyla “kırılganlık” burada bir yaşamın “gerçek bir yaşam” 
olmasının ölçütü olarak karşımıza çıkar.  Böylesi bir kavrayışın dışında kalan 
yaşamlar ise gerçek bir yaşam olarak tanımlanmadığından kayıpları ve buna 
bağlı olarak kırılganlığı görünmez kılınır. 
Bu görünmezlik ise, günümüzde temsil edilemeyen ve temsilin dışına itilen 
(Müslüman, Arap, eşcinsel, Asyalı, “Şarklı” veya “Üçüncü Dünyalı” şeklinde 
nitelendirilen) birey ve toplulukların temsil mekanizmalarında nasıl yer bulacağı 
sorusunu sıkça sormamıza neden olmaktadır. 
SONUÇ 

Son bir kaç yüzyıldır neredeyse her alanda yaşanılan hızlı değişim olgusuna 
yönetsel alanda siyasal iktidarlar da (bir dizi dönüşüm geçirerek) katılmışlardır. 
Bu anlamda modern siyasal iktidar ve klasik iktidar arasında belirgin bir ayrım 
oluşmuştur. Bu ayrımı büyük ölçüde modern iktidarın işleyişini sağlayan 
denetim mekanizmaları oluşturmaktadır. Denetim mekanizmalarının aracılığıyla 
işleyen iktidar tertibi söylem düzeyinde bilgisini üretebileceği bir etkinlik alanı 
inşa etmektedir. Kimi yaşamların gerçek bir yaşam ya da “yası tutulabilir bir 
yaşam” olarak nitelenebilirliği de aynı etkinlik alanında belirlenmektedir. Bu 
doğrultuda temsil edilebilirliğe kazandırılan içerik ve tanımlamalar iktidarların 
epistemolojik üretiminden bağımsız değildir. 
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LAİKLİK İLKESİNİN MÜSLUMANLARCA KABUL 
EDİLEBİLİRLİĞİ 

Ömer ERGÜN 
Öz 

Laiklik, özellikle din-devlet ilişkilerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin bir kavramdır. 
Ancak laiklik uygulamalarında farklılıklar söz konusudur. Bu kavramın “kötü 
uygulamaları”, kavramı kirletmiştir. İnsanlar nezdinde, özellikle Müslümanlar 
nezdinde “dinsizlik” olarak algılanmıştır. Bu kavramın kötü uygulamalardan 
kaynaklanan “yüklerinden” kurtulması ile din-devlet ilişkilerinde bir yöntem olarak 
evrensel anlamda kullanılması mümkündür.   

Anahtar Kelimeler:Laiklik, Laisizm, Laikçilik, Din-Devlet ilişkisi, Din ve Vicdan 
özgürlüğü, Demokrasi, Sekülerizm. 

ACCEPTABILITY OF THE SECULARISM PRINCIPLE BY 
MUSLIMS 

Abstract 

Secularism is, in particular, a concept of how religion-state relations are to be 
regulated. But there are differences in the practice of secularism. The "bad 
practices" of this concept have polluted the concept. It is perceived as "atheism" in 
terms of people, especially Muslims. It is possible to use this concept as a method 
in universal sense as a method of religion-state relations by the liberation of the 
"burdens" arising from bad practices. 

Keywords:Secularism, Laicism, Religion-state Relations, Freedom of Faith and 
conscience, Democracy, Secularism. 

1. KAVRAM OLARAK LAİKLİK 

Laik kelimesi, Latince “laicus” kelimesinden alınmıştır. Lügat manası ile ruhani 
olmayan kimse, dini olmayan şey, fikir, müessese, sistem, prensip demektir. 
Yani laik denildiğinde, papaz, piskopos ve ruhani sınıfından olmayan 
Hıristiyanlar anlaşılmakta idi. Kelimenin bu ilk ve asli anlamı daha sonra 
zaman içinde evrime uğramış dini olmayan ve ruhani olmayan müessese, 
prensip ve hukuk, ahlak olarak ifade edilmeye başlanmıştır (Tayhani, 2009: 
519; Can, 2016: 4). 

Laik hukuk denince, esaslarını dinden almayan hukuk, laik devlet deyince dini 
esaslara dayanmayan devlet ifade edilmektedir. Laik kelimesi hukuk doktrinine 
Fransız büyük devrimi ile girmiştir. Fransa’daki devrim ile birlikte Fransız 
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devleti ve hukuku Kiliseden ayrılıp bir anlamda “dini”likten çıkınca, yeni 
devletin ve hukukun tanımlanması laik hukuk ve laik devlet biçiminde 
gerçekleşmiştir. Bu kelime, Türk hukuk sistemine Meşrutiyet yıllarında girmiş ve 
bu dönemde Fransa’daki anlamına yakın bir biçimde“ladini” (dinsiz) diye 
tercüme edilmiştir. Hıristiyanlığın aksine olarak, İslam’da rahipler ve ruhaniler 
diye ayrı ve imtiyazlı bir sınıf yoktur (Başgil, 1998: 161-vd.). Dolayısıyla, 
kelimenin ilk ortaya çıkışında ki, gerekçeler İslam açısından geçerli değildir. 
Bizim de üzerinde duracağımız konu, “laik” kelimesinin geçirmiş olduğu 
evrimdir (Can, 2016: 5). 

2. LAİKLİĞİN UNSURLARI 

Günümüz toplumunda kavram olarak laiklik aslında, din ve vicdan hürriyetinin 
koruyucu şemsiyesi ve devletin bir nevi tarafsız kalarak, hakemlik yapmasıdır. 
Bir dini diğer bir dine, mezhebe ve ideolojiye ezdirmemesidir. Bu anlamda 
düşünüldüğünde laikliğin bir birine sıkı sıkıya bağlı üç ana unsuru söz 
konusudur (Özkul, 2014: 187 vd.). Bu üç ana unsurla birlikte laiklik tarafsız bir 
dengeleyicilik özelliği taşımaktadır.  

2.1. Din ve Vicdan Özgürlüğünün Sağlanması 

Laiklik çağımızda artık din ve vicdan özgürlüğünün şemsiyesi olarak 
görülmektedir. Din ve vicdan özgürlüğünün gereği, herkes vicdan, dini inanç 
ve kanaat hürriyetine sahiptir. Yine dinin ritüelleri, ibadet, ayin ve törenler 
serbesttir. Bununla birlikte hiç kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.  

2.2. Herhangi Bir Dini-Dinsiz İnanç Sisteminin Veya İdeolojinin 
Devlete Hâkim Olmaması  

Türkiye’de sadece dini inanç sisteminin devlete hâkim olması yönü ön plana 
çıkarılmakta, din ve vicdan özgürlüğüne bir tür rakipmiş gibi sunulmaktadır. 
Diğer bir deyişle dinin devlete el koymasını engellemek adına dinsel 
hassasiyete dayanan taleplerin, bu anlamda dini sembollerin bile kamusal 
alana çıkması engellenmektedir.  Bu anlayışın otoriter bir zihniyetin ürünü 
olduğu açıktır. 

2.3. Devletin Tüm İnançlar Karşısında Eşit Uzaklıkta Durması 

Bu unsur, özellikle Türkiye’deki laiklik tartışmalarında hep arka planda 
tutulmakta ve gerekli önem verilmemektedir. Yani devletin farklı inanç 
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sistemleri arasında tarafsız kalabilen, kendi inancı-inançsızlığı olmayan bir 
hakemlik kurumu gibi davranmasını ifade etmektedir. 

Devlet özellikle laikliğin hakemlik unsuru sayesinde, din ve vicdan 
özgürlüğünün önünü açabildiği gibi, herhangi bir din veya ideolojinin devlete 
hâkim olmasını da önleyebilecektir. Eğer devlet, bu oyunda hakem olarak değil 
de bir oyuncu olmak isterse, o zaman sahada oyunculara rakip olmuş olur ki, 
böylesi bir durumun laiklikle, uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Çünkü devleti 
‘oyuncu’ kılan bir laiklik anlayışı gerçekte belirli bir ideolojinin, yani dünyevi bir 
inanç sisteminin iktidarını tanımlayan, koruyan ve pekiştiren bir araçtır (Özkul, 
2014: 281). 

3. LAİKLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI 

Laiklik Avrupa’da yüzyıllar öncesinde tartışılmasına rağmen hala güncelliğini 
korumakta ve hakkında uzun tartışmalar yapılmaktadır. Bu durum laiklik 
kavramının üzerinde anlaşılmış ve kabul gören bir tanımının ve uygulamasının 
olmamasından da kaynaklanmaktadır.  

İnsanlık tarihi boyunca din ve devlet arasında her zaman için karşılıklı etkileşim 
söz konusudur. Ancak bu etkileşimin birbirlerinden ayrışmaya başlaması, daha 
doğrusu bu ilişkide devletin giderek ağırlık kazanması, Avrupa’da Rönesans 
dönemiyle başlayan ve Reform, Aydınlanma dönemi ile devam eden bir 
sürecin ürünü olmuştur. Avrupa, bu dönemde zihinsel devrim/evrimgeçirerek 
klasik Ortaçağ dönemini temsil eden ve bir dünya görüşü olarak benimsediği 
evrensel Hıristiyanlık düşüncesinden koparak, aklı ve bilimi ön plana çıkararak 
yeni bir düşünsel alan oluşturmuştur.Bu düşünsel alanın temellerini belirleyen, 
belki de omurgasını oluşturan, iki ana kavram söz konusu olmuştur: 
Sekülerleşme (dünyevileşme), laikleşme ve ardılı modernleşme. Avrupa 
toplumları evrensel Hıristiyanlık düşüncesinden uzaklaşması oranında, teknoloji 
ve fen bilimlerinin de etkisi ile sekülerleşmiş ve modernleşmiştir. Bunun 
sonucunda geçmişe dönüp baktıklarında, Avrupa toplumunu geri kalmışlığa 
iten en büyük nedenin özelde Hıristiyanlık genelde din olarak görmüşlerdir 
(Tayhani, 2009: 521). İşte bu tarihsel dönüşümde devletin dünyevileşmesi, 
sekülerleşmesi, önce dinin etkisinin devlet yönetimi sahasından arındırılması ile 
başlamış. Daha sonra toplumun diğer alanlarına sıçramış. Avrupa ülkelerinde 
başlayan bu sekülerizasyon süreci ve algısı, bütün devletler açısından, aynı 
tornadan çıkmış gibi olmamıştır. Ülkelere göre farklılıklar göstermiştir. Mesela 
Almanya ve İngiltere dinin devlet yönetiminden soyutlanmasına ilişkin olarak 
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bu süreçte, Hıristiyanlığa karşı çok radikal bir tavır almamıştır. Ancak Akdeniz 
ülkelerinden Fransa bu dönemi radikal bir devrimle gerçekleştirmiş. Katolik 
Kilisesi ile devlet arasında çok sert çatışmalar olmuş. Bu farklı uygulamalar 
sonucunda Avrupa’da iki farklı model ortaya çıkmıştır. Birisi, dine karşı 
önyargılı, sert ve müsamahasız bir laik model. Diğeri, dine karşı ilgisiz; ama 
taraf da olmayan seküler model. Daha sonraları 19 yy’ın modası olan ulus 
devletlerin dünyaya yayılmasıyla, diğer devletler de, din ve devlet ilişkilerinde 
bu modellerden birini esas almışlardır (Tayhani, 2009: 522).Batı’da laiklik, 
Kilise ile devletin arasına bir duvar örmüştür, ancak yerleşik Hıristiyan değerleri 
ile kamusal ve toplumsal hayatı birbirinden ayırmamıştır. Laikliğin Batı’ya 
kazandırdığı iki değer söz konusudur. Birincisi kurumsal dinin, (Kilise ve nizami 
din adamları sınıfının, yani Ruhban’ın) devlet üzerindeki söz ve vesayet 
haklarına son verip siyaseti mümkün kılması; ikincisi ise, farklı dini yorumları 
meşrulaştırmak suretiyle din ve vicdan özgürlüğünü teminat altına almasıdır 
(Hocaoğlu, 1995: 124 vd.).Batıdaki bu laiklik uygulamaları sonucu ortaya 
çıkan kazanımlar, İslam tarihinde hiç değilse teorik olarak, daha ilk günden 
itibaren korunmuş ve teminat altına alınmıştır. Bu çerçevede Batı’da laikliğin, 
devletin değil, toplumsal hayatın dini bütün değer ve telakkilerden arındırılması 
çabasıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Zira devletin dini olmaz, ama toplumun 
elbette ki bir dini olabilir. İslamiyet’te kurumsal din ve ruhban sınıfı olmadığı 
için, laiklik yanlış algılanmıştır, dini değerlerin bireyin ve toplumun hayatından 
tecridi, arındırılması, bir bakıma toplumun pozitivistleştirilmesi, 
dünyevileştirilmesi şeklinde anlaşılmış, böylelikle laiklik Batı’dan apayrı olarak 
dinin kendisine karşı bir akıma dönüşmüştür (Tayhani, 2009: 522).  

Türkiye’de laiklik, Osmanlı’nın son döneminde başlayan modernleşme ve 
sekülerleşme çabaları ile başlamış, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte radikal 
bir karakter kazanmıştır. Devlet, tepeden inmeci bir yaklaşımla hızlı kararlar 
almış, dinin etki alanını daraltmaya yönelik değişiklikler yapmıştır. 1937 yılında 
anayasaya laiklik maddesi eklenmiş ve İnönü döneminde Türkiye’nin laiklik 
politikası din karşıtı tutum olarak uygulanmıştır. Çok partili döneme 
geçildiğinde bu din karşıtı politikalar zayıflasa da dine karşı temel tavır 
değişmemiştir: Zira bu anlayışa göre din tehlikelidir ve bu yüzden kontrol 
altında tutulması gereklidir. Türkiye’de siyasal yaşam bu anlayış yüzünden 
darbelerle sık sık kesintiye uğramıştır; ama din meselesi bir türlü 
çözülememiştir. 21. asrın başlarında da Türkiye hâlâ laikliği ve buna bağlı 
olarak başörtüsünü tartışmaktadır. Aynı durum, insan hakları ve özgürlükleri, 
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bireysel hak ve özgürlükler konusunda daha objektif ve hassas olması gereken 
Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa ve Almanya da, laiklik ve başörtüsünü 
tartışılmaktadır. Bu tartışmalar sonunda Fransa’da “Laiklik Gözlem Evi” 
kurularak vatandaşların laiklik karşıtı davranışları mercek altına alınıyor, militan 
laiklik anlayışı giderek topluma egemen kılınmaya çalışılmaktadır (Tayhani, 
2009: 523). Laiklik din ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir araçken, 
militan laiklik anlayışı ile bireysel haklara müdahale anlamında bireyin nasıl 
giyineceğine, ne yiyeceğine, nasıl düşünmesi gerektiğine ilişkin baskıcı bir araç 
konumuna indirgenmiştir.  

4. LAİKLİK ALGISI 

Aydınlanma döneminden günümüze miras kalan bir “fobi” söz konusudur; 
dinden korkma, dine karşı önyargılı olma ve dini toplumun sosyal bir gerçeği 
olarak kabullenememe. Aslında laiklik kadar din de bir gerçeklik ve sosyal bir 
olgudur. Son zamanlarda, laiklik bir yöntem olarak kabul edilmesi gerekirken, 
bir ideoloji olarak (laisizm, sekülerizm) algılanmaktadır. Hâlbuki devlet, din 
veya dinler karşısında taraf olmayıp onların özgürlük alanlarını daraltma yerine 
genişletirse, var olan sorunlar belki kendiliğinden çözülecektir. Yani devletin, 
dinden “özgürleşme”si değil, dinin özgürleştirilmesi kaygısıyla hareket ederse” 
sorunlara daha fazla çözüm üretecektir. Din, korkulacak, ürkülecek bir olgu 
veya öcü değildir. Batı’daki bazı din sosyologlarının iddia ettikleri gibi, 
sekülerleşme tezinin öne sürdüğü “dinin ölümü” gerçekleşmemiştir. Aksine 
dünyada dine dönüş hareketleri ile bu tezin geçersizliği kanıtlanmaktadır. 
Sovyetler Rusya’sında 70 yıl demir yumrukla yok edilmeye çalışılan Ortodoks 
Hıristiyanlık, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla yıkılmadığını, yok edilemediğini, 
bütün pozitivist ve sekülarist zorbalığa rağmen göstermiştir.   

Sonuç olarak katı ve dine karşı önyargılı militan bir laiklik anlayışının yerine 
bireysel hak ve özgürlüklere saygılı, bireyin inanç ve ibadet, vicdan ve düşünce 
özgürlüğüne dayalı, laikliğin yeni açılımları ve yorumlarının yapılmasına hem 
Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği’nin ihtiyacı vardır. 

5. LAİKLİK, LAİSİZM, LAİKÇİLİK 

Laiklik kelimesi bir kavramdır, laisizm insanın o kavramı kendi yaşantısında 
uygulamasıyla biçimlenen bir durumdur. Laikçilik ise, ideolojik ve sistematik bir 
yaklaşımdır ve bu nedenle baskıcıdır (Can, 2016: 10).Herhangi bir düşünce 
genel olarak ilk ortaya çıktığında özgürlükçü bir yapısı vardır ve ufku açıktır. Bu 
durum zihinsel bir şeydir ve dünyayı kavrayış biçimidir. Daha sonra kavramlar 
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yaşanarak hayatla bütünleşir. Bu aşamada laiklik kavramı laisizm olur. Ancak 
aradan zaman geçtikçe bu düşünce giderek bir sisteme dönüşür, sisteme 
dönüştüğünde, kavramın başlangıcındaki özgürlükçü yapısı kaybolur, katılaşır. 
Bir sonraki aşama ise, düşüncenin ideolojiye dönüşme aşamasıdır. İlk 
dönemiyle karşılaştırıldığında kavram kirletilmiş, artık dar, mutlakıyetçi ve 
siyasal anlamlar yüklenmiş bir kavrama dönüşmüştür. Bu aşamada laiklik 
kavramı laikçilik olarak anılmaya başlanmaktadır (Can, 2016: 11).Bu 
bağlamda, laiklikle laikçilik arasındaki farkı belki İslam üstünde giderek daha 
da somutlaştırabiliriz. Başlangıcı itibarıyla İslam bir kavramdır. Daha sonra 
Müslümanlık konumuna gelir. Müslümanlık belli bir yaşama biçimdir. Belli 
kabullere dayanır. Fakat sonunda İslamcılığa kadar uzanabilir. Bu noktada 
İslamcılık bir ideolojidir, Müslümanlığın siyasallaşmasını içerir (Kahraman, 
2003).Türkiye uygulamasında, laiklik Batı’dan apayrı olarak dinin kendisine 
karşı bir akıma dönüşmüştür. Bu, yanlış bir laiklik tanımı ve uygulamasıdır. 
Buna “laisizm” veya “laikçilik” denir. Bireyin, toplumun, hatta devletin dini 
değerlere göre yaşaması laikliğe aykırı değildir, laikliğe aykırı olan bir din 
kurumunun veya sınıfın devleti ve siyaseti rehin almasıdır. Sonuç olarak şunu 
söyleyebiliriz, dinin toplum içinden, toplumun her alanından, devlet eliyle 
uygulanan bir politikayla, özellikle siyasal güç kullanımı ile çıkarılmak istenmesi 
ve etkisizleştirilmeye çalışılması, laiklik değil, “laikçiliktir” (Hocaoğlu, 1995: 121 
vd.). 

6. DEVLETİN TÜM DİNLERE, İDEOLOJİLERE KARŞI TARAFSIZ 
OLMASI KONUSUNDA UYGULAMADAKİ YANILGI 

Yukarıda izah edildiği gibi, laikliğin ana unsurlarından biride devletin bütün 
inanç sistemlerine karşı tarafsız olmasıdır. Ancak bu yeterli değildir, çünkü 
aslında olması gereken devletin bütün dinlere karşı tarafsız olmasının yanında, 
dinler ile birlikte seküler dünya görüşleri arasında da devletin tarafsız olması 
gerekmektedir. "Devlet sistematik olarak dinî inançları dışlayıp, her çeşit seküler 
görüş ve uygulamayı destekleyip yardım ediyorsa, bu durumda devletin 
tarafsızlığından bahsetmek artık mümkün değildir. (...) Dinî inanç gruplarına 
karşı seküler grup ve programların desteklenmesi tarafsız olmak değildir 
(Monsma ve Soper, 2005: 52).  

Aslında bu tartışmada iki durumun ön plana çıktığı söylenebilir: Birincisi, bir 
toplumun farklı din ve inançlardan oluşması toplumun huzur ve barışçıl olarak 
bir arada yaşamasına engel değildir. Dolayısıyla burada dinin özel alana ve 
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vicdanlara hapsedilmesine gerek olmadığı gibi, kategorik olarak dinin 
dışlanmasının da doğru olmadığı ifade edilebilir. 

İkincisi, dini olmayan fikir ve hareketlerin de tarafsız olmayıp belirli bir yönü 
gösteren değerler ve inançlar olduğu söylenebilir. Yani seküler düşünce ve 
inançların laik anlayışta, dini inançlarla eşit ve onlar kadar meşru olduğu kabul 
edilir (Monsma ve Soper, 2005: 87). Dolayısıyla dinin reddedilip onun yerine, 
seküler, din dışı bir ideolojinin; devlette dini kurallar uygulanamaz deyip, 
bunun yerine seküler dindışı bir uygulama laiklik yanılsamasıdır. 

Devletin tarafsız kalması ile ilgili önemli tartışmalardan biri de, kamusal alan 
meselesidir. Bu tartışmalarda önemli bir eser, Akyol’un da belirttiği gibi, 
Richard John Neuhaus'un The Naked Public Square: Religion and Democracy 
in America (1984) (Çıplak Kamusal Alan: Amerika'da Din ve Demokrasi) adlı 
kitabıdır. Neuhaus’a göre (Neuhaus 1984’den aktaran Akyol, 2006), kamusal 
alan "her türlü dini kavram ve inançtan arındırılmış kamusal alan"dır. Yine 
Neuhaus'a göre (Neuhaus 1984’den aktaran Akyol, 2006) 'çıplak kamusal alan' 
laikliğin gereği değil, aksine ihlalidir. Çünkü Laiklik, devletin tüm inançlar 
karşısında eşit mesafede durmasını gerektirir. Buradaki “inanç” kavramı içine, 
Hıristiyanlık, İslam veya Yahudilik gibi ilahi dinlerin yanı sıra, ateizm, deizm 
gibi seküler felsefeleri ve seküler yaşam biçimlerinin de girmesi gerekmektedir. 
Bunların her biri felsefi birer pozisyondur. Laik bir devletin ise, tüm bu 
pozisyonlara eşit mesafede durması gerekir. Bunların herhangi birini ne 
empoze etmeli, ne de kendini ifade etmesine engel olmalıdır. Neuhaus “Çıplak 
kamusal alan”ın, ilahi dinleri dışlarken seküler felsefeleri kucakladığını ifade 
etmektedir. Bu alana dindar dini sembolleri ile, dindarlığı ile girememesine 
rağmen, dindar olmayanlar 'kendileri gibi' girebilmektedir. Yani devlet 
dairesinde bir dindar kendi dinini temsil eden bir sembolü ile bulunamaz ama 
seküler bir yaşamı benimseyen kişi, kendi yaşam biçimini yansıtmada 
serbesttir. Bu durum eşitsizlik ve haksızlık ve dolayısıyla laiklik ilkesinin ihlali 
olarak görülmektedir.Neuhaus'un ilginç bir tespiti daha vardır: Ona göre 
aslında 'çıplak kamusal alan' aslında 'çıplak' değildir. Gerçekte bu bir 
'ilüzyondur', çünkü: "Dini değerler ve bunları taşıyan kurumlar dışlandığında, 
kaçınılmaz bir gereksinim olan kamusal ahlaki değer yargıları oluşturma işi, 
elitler tarafından üstlenilir ve bu elitler, kaynakları ve ilkeleri toplum tarafından 
demokratik biçimde kabul edilmemiş bir normatif ahlak inşa etme işine 
girişirler." (Neuhaus, 1984: 84) Bunun sonucu ise kamusal alandan dışlanmış 
olan geleneksel dinin yerini bir 'yapay din'in almasıdır (Akyol, 2006). Aslında 
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kamusal alanında sivilleştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda 'Sivil kamusal 
alan'ı, yani hiçbir inancın ve dünya görüşünün dışlanmadığı, tümünün ifade ve 
temsil imkânı bulduğu, çoğulcu demokratik sistem olarak tanımlamak 
mümkündür. Bu alanda dindarlar dindar gibi, sekülerler de seküler gibi 
davranabilecek, kimse değerlerinden ve yaşam biçiminden vazgeçmeye 
zorlanmayacaktır. Laikliğin kabul edilebilir anlamı da budur (Akyol, 2006). 

7. LAİKLİK DEMOKRASİ İLİŞKİSİ, DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ, 
LAİKLİĞİN ÇAĞDAŞ YORUMU 

7.1. Laiklik Demokrasi İlişkisi 

Türkiye’deki laiklik-demokrasi tartışmalarında, iki yanılgıdan söz edilebilir: 
Birincisi, laiklik demokrasinin bir kurucu unsuru değil, tersine demokrasi 
laikliğin bir yapı taşıdır. İkincisine göre de laiklik, dini inancı olmayan 
kimselerin, dindarlar üstündeki baskı aracı olmamalı, tersine, dinsel cemaatlerin 
inançlarının gereğini yerine getirecek şekilde yaşayabilmesinin bir aracı olarak 
görülmelidir. Dolayısıyla Batı demokrasisinde, 'iktidarı halka vermek' 
kavramının ardında yatan düşünce kilisenin elinde olan iktidar gücünü 
törpülemektir. Laiklik sadece dinsel cemaatlerin toplumsal alanda diledikleri 
gibi yaşaması olarak düşünülmemiştir. Çünkü laik demokrat bir ortam, 
toplumsal alanın uzlaşmacı bir modelle paylaşılmasına ve bir arada yaşamasına 
dayanır. Burada taraflardan birisine dönük herhangi bir tercih söz konusu 
edilmez. Güncel demokrasi bugün de henüz tamamlanmış bir proje değildir. 
Dolayısıyla bütün inançlar bu alanda rahatlıkla ve eşit bir biçimde kendisini 
ifade edebildiği bir düzlemin oluşturulması gerekir. Çok yerinde olarak ifade 
edildiği gibi, “Türkiye, laikliği, bir demokrasi sorunu olarak görmedi. Onu bir 
modernleşme sorunu olarak tanımladı. Bu, tarihsel bir veriydi. Hem bu 
nedenle, hem de laikliği hazırlayan Aydınlanmacı-Kemalist-Pozitivist yöntem 
nedeniyle oluşan 'radikal modernleşme' doğrultusunda Türkiye, 'laikliği' (laisite) 
değil 'laisizm'i benimsedi. Sonuç olarak ve bugün en hafif deyimiyle, Türkiye, 
modernizemden demokrasiye, laisizmden laikliğe geçmeye çalışmaktadır 
(Kahraman, 2004). 

7.1.1. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğü 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesi din ve vicdan özgürlüğünü 
düzenlemektedir.  Bu maddeye göre düşünme, vicdan ve din özgürlüğü, 

1. Her şahıs düşünme, vicdan ve din hürriyetine sahiptir. Bu hak din veya 
kanaat değiştirme, hürriyetini ve alenen veya hususi tarzda ibadet ve âyin veya 
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öğretimini yapmak suretiyle tek başına veya toplu olarak dinini veya kanaatini 
izhar eylemek hürriyetini tazammun eder. 

2. Din veya kanaatleri izhar etmek hürriyeti demokratik bir cemiyette ancak 
amme güvenliğinin, amme nizamının, genel sağlığın veya umumi ahlâkın, 
yahut başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için zaruri olan tedbirlerle 
ve kanunla tahdit edilebilir. 

Madde hükmünü üç ayrı bölümde, üç ayrı içerikte ele almak gerekir. Şöyle ki: 
maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi herkese bir “genel” hakkı, yani düşünce, 
vicdan ve din özgürlüğüne sahip olma hakkını tanımaktadır. Bu hak mutlak 
olup hiçbir sınırlamaya tabii tutulamaz; diğer bir deyişle, kısıtlamadan söz eden 
ikinci fıkra hükmünden tamamen bağımsızdır; devletler bu hakka mutlak 
şekilde saygılı olmakla yükümlüdürler. Böylece birey istediği inanca sahip 
olacak, bunu açıklamaya zorlanamayacak inançları nedeniyle suçlanamayıp 
kendisine zorla ya da “beyin yıkama” gibi, serbest iradeyi etkileyen başka 
yollarla bir inanç kabul ettirilmeyecek yahut inançlarından 
vazgeçirilemeyecektir. Maddenin ikinci fıkrasında öngörülen meşru kısıtlama 
halleri, birinci fıkrada belirtilen hakların tümü için değil, sadece “din ve 
inançlarını açıklama” hakkı konusundadır 1. Fıkranın ikinci cümlesinde de, 
tanınmış bulunan söz konusu hakkın içeriği belirtiliyor: Öncelikle, din veya 
inancını değiştirmek özgürlüğü söz konusudur. Sonra da, dinini ya da inancını 
tek başına ve topluca, açıktan veya özel şekilde ibadet, öğretim, uygulama ve 
ayin yolu ile açığa vurmak hak ve özgürlüğü. Maddenin 2. fıkrasında ise din ve 
vicdan özgürlüğüne değil, fakat dinini ve inançlarını açığa vurma özgürlüğüne 
getirilebilecek, olası kısıtlamaların meşruluk koşulları gösterilmiştir. 

Uluslararası sözleşmelerde düzenlenen din ve vicdan özgürlüğü, aynı zamanda 
1982 Anayasasında (md. 24) temel hak ve özgürlükler arasında düzenlenmiştir. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, usulüne uygun bir biçimde mecliste kabul 
edilmiş olduğundan, Türkiye açısından iç hukuk mevzuatını olarak kabul edilir. 
Ancak laiklik ilkesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenmediği gibi, 
genel olarak anayasalarda da düzenlenmemektedir. Avrupa anayasalarında ise 
isim belirtilerek Fransa ve Türkiye Anayasa’larında düzenlenmiştir.  

Eğer laiklik uygulamaları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen ve 
teminat altına alınan ve anayasada temel hak ve özgürlüklerden biri olarak 
kabul edilen din ve vicdan özgürlüğünü kısıtlarsa veya uygulamasını daraltması 
durumunda ne olacaktır. Bu üzerinde düşünülen bir konu olmamıştır. Bunu şu 
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şekilde çözmek mümkün olabilir;  Burada asıl olan din ve vicdan özgürlüğüdür, 
laiklik bu özgürlüğünün korunmasına ilişkin olan bir yöntemdir. Esas olan 
özgürlüktür, dolayısıyla yöntemle özgürlüğün özüne dokunulamaz. Yani var 
olan sınırlamalar yok hükmündedir denilebilir. 

7.1.2. Laikliğin Çağdaş Yorumu 

Günümüzde laikliğin, yukarıda belirtildiği gibi, bir birine taban tabana zıt 
uygulamaları olması hangi laiklik uygulamasının laikliği temsil ettiği kuşkusunu 
doğurmaktadır. Bu aşamada laikliğin geçirmiş olduğu evrimde göz önünde 
tutularak yeni bir yorumunun yapılması gerekmektedir. Bu, özellikle laikliğin 
evrensellik kazanması, her kesim tarafından rahatça uygulanabilir olması 
açısından önem arz etmektedir. Bu anlamda Kardinal Ratzinger'in 
saptamalarını önemli görmekteyim. Von Paul Badde ile yaptığı söyleşide 
(2004) Ratzinger şu görüşleri dile getiriyor: "Gerçekten de endişe verici bir 
ideolojik seküler saldırganlık var. Laiklik artık herkese özgür alanlar yaratan bir 
tarafsızlık unsuru değil. Şimdi kendini, siyaset yoluyla kamusal alanlara giren 
ve artık kilise vizyonlarına alan bırakmayan ve bu yolla dini yalnızca bireysel 
bir olguya ve gerçekte kötürüm bir meseleye indirgeyen bir ideolojiye 
dönüştürmeye başlamıştır." 

Ratzingerd, in ve vicdan özgürlüğünün fanatik, seküler, ideolojik laikçiler 
tarafından saldırıya uğradığını ve bunun endişe verici boyutlara ulaştığını ifade 
etmektedir. Yine laikçilerin bu uygulamaları ile dinin yaşama alanının 
daraltıldığını ve toplum içinden bireyin vicdanlarına, bireysel alana 
hapsedilmeye çalıştığından bahsederek, devletinde dinini yaşayanlara kolaylık 
gösterme yerine yasaklayıcı uygulamalar getirdiğini ifade etmektedir.  
Ratzinger bununla birlikte, Laiklik adına kamusal alandan soyutlanan dinin 
yerini alan seküler ideolojik yapılar, dinin girmesinin yasak ama seküler 
ideolojilerin serbest olduğu bir alanda, dini soyutlayıp kendisi bu alanı işgal 
etmektedir ve bunu da laiklik adına yapmaktadır. İşte bu yanlış kasıtlı 
uygulamaların getirdiği olumsuzluğu gidermek amacıyla 2005 yılında içinde 
Türkiye’den de aydınların bulunduğu 212 Avrupalı akademisyenin laikliğin ne 
olduğuna ilişkin "21.Yüzyıl’da Laiklik Evrensel Bildirisi" (Şafak, 2005) adını 
taşıyan 18 maddelik bildiri yayınlamışlardır. Bu bildiri laikliğin yeniden 
yorumlanması olarak ta ifade edilmektedir. Le Monde gazetesinde yayınlanan 
bu aydınlar bildirisinin ana hatlarını şöyle özetleyebiliriz; 
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- Her insan vicdan özgürlüğüne ve inancının tek başına ya da topluca ibadetine 
saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hak, devletin demokratik kamu düzeni 
çerçevesinde inanca saygı göstermesini de kapsar. 

- Devletlerin eşit davranabilmesi için, siyasal düzen, hiçbir din ya da inancın 
kamu kurumlarını etkilemesine izin vermeden, ortak ölçüleri belirlemekte özgür 
olmalıdır. 

- Laiklik üç ilkenin uyumudur: Vicdan ve ibadet özgürlüğüne saygı, sivil 
toplumun ve siyasetin her türlü dini ve felsefi referanslardan bağımsızlığı, 
kimseye ve hiçbir inanca ayrımcılık yapılmaması.  

- Birçok toplumdaki korkuların aksine, laiklik asla bir din değildir, dini yok 
saymamaktadır, yalnızca din ve inanç konusunda özgür tercih anlamına 
gelmektedir (Şafak, 2005). 
Bu bildiriden şunu anlamaktayız, Avrupa’da laiklik uygulaması bazen laisizme 
kaymaktadır, Fransa buna örnektir. Ancak bu laikliğin fanatik, katı, zorbacı bir 
biçimde uygulanmasıdır ve laiklik bu değildir. Laiklik bildirisi ile de bu durum 
vurgulanmaya çalışılmaktadır.  
8. LAİKLİĞİN TÜRKİYE DE UYGULANMA AMACI 

Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra kurucu elitler ulus- devlet kurma 
idealinde idiler. Dolayısıyla modern ulusun inşasının, Batılı seküler mantık ve 
bilimsel rasyonaliteyle mümkün olacağını düşünmekteydiler. Bu anlamda tüm 
Türkiye’de bunun gerçekleştirilebilmesi için herkesçe bilinen bir seri radikal 
değişiklik yaptılar. Böylece Osmanlı imparatorluğundaki dine dayalı bir 
topluluktan Cumhuriyet’in kurulması ile pozitivist ve rasyonalist temelli ulus 
devlete geçiş temin edildi. Ancak, din ve devlet ayırımın doğal sonucu, devletin 
bütün dinlere karşı tarafsız olma, birini diğerine tercih etmeme siyaseti olan 
laiklik, dini işlerin kurumsal ve anayasal düzeyde kontrol edilmesi olarak işlev 
gördü ve Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Devlet ve din arasında katı bir 
ayrımı inşa edebilmek için dini faaliyetler kontrol altına alırsa dinin 
siyasallaşmasının engelleneceği ve tamamen bireysel inanç düzeyinde kalacağı 
varsayıldı (Tayhani, 2009: 522). 
9. LAİKLİK KONUSUNDA NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNE 
İLİŞKİN ÖNERİLER, İSİM TARTIŞMALARI 

9.1. Laiklik Konusunda Neler Yapılabilir? 

Laiklik uygulamalarının kabul edilebilir olması için veya bazılarının dediği gibi 
evrensel bir laiklik uygulaması için aşağıda belirtilen konuların herkes 
tarafından kabul görmesi gerekmektedir.  
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9.2. Çoğulculuğa Saygı Gösterilmesi Gerekir 

Her türlü din ve mezhebin inanç, ibadet ve örgütlenme özgürlüğünü güvence 
altına almak, saygı göstermek. Bu sadece din alanında değil, kültür ve ideoloji 
açısından da zorunlu bir demokrasi ilkesidir. Demokratik devlet anlayışı içinde 
bu saygıyı daha da ileri götürmek zorunludur. Sosyal devlet inanç, ibadet, 
kültür ve ideolojik farklılıkları içinde olan tüm eğilimlere ve özellikle güçsüz 
olanlara destek vermek zorundadır.  

9.3. Devletin Din, Dinin Devlet Karşısında Özerkliği Olması 
Gereklidir 

Burada ifade edilmek istenen sadece bir dinin veya ideolojinin devletin 
yönetimine egemen olarak diğer din ve ideolojileri dışlamamasıdır. Bununla 
birlikte devletin hiçbir dine müdahale etmemesi ve dinleri serbest bırakması 
gerekmektedir. Zira devlet din işlerinin uzmanı değildir, devlet yönetimi 
sekülerdir, manevi değildir.   

Din eğitimi, dini ritüellerin yerine getirilmesi, dinin emirlerinin yerine 
getirilmesi, gibi konularda devlet tamamıyla tarafsız olması gerekmektedir: Dini 
Cemaatler kendi din eğitimlerinin usul ve esaslarını kendileri düzenlemelidir. 
Devletin ancak bir denetim görevi olmalıdır.  

Batıda, ordu, basın, sendikalar gibi kilise de bir baskı grubudur. O da belli bir 
siyasal partiyi destekler, sosyo-politik yaşamda tavrını ortaya koyar. Ancak 
ülkemizde olduğu gibi devlet çatısı içinde değildir. Devlet çatısı altında olan 
Diyanet İşleri, laik devlet anlayışına aykırıdır (Öktem, 1995). 

SONUÇ: LAİKLİK İÇİN BİR ÖNERİ 

Laiklik ilkesinin köken itibariyle Hıristiyanlık dünyasında, Avrupa’da çıkmış 
olması, Avrupa’da ve Hıristiyanlık dünyasında da uygulamasının farklılık arz 
etmesi, Avrupa dışında uygulamasının pek olmaması, olan uygulamalarının da, 
özellikle Türkiye, Tunus gibi, İslam dininin ortadan kaldırılması, dinin sadece 
bireysel olarak yaşanmasına izin verilmesi ve vicdanlara hapsedilmesi 
biçiminde olduğu için,“iyi bir deneyim” olmamıştır. Dolayısıyla Müslüman 
toplumlar açısından laikliğin uygulanmasında bu durum çekimserliğe neden 
olmuştur. Doğal bir refleks ile reddetme eğilimi hâkimdir. Ancak din-devlet 
ilişkisinin suhuletle ve özgürlükçü bir yaklaşımla nasıl çözüleceğine ilişkinde bir 
çözümde görülmemektedir. Müslüman topluluklar içinde laikliğin 
uygulanmasına ilişkin iyi bir örnek oluşturulabilirse ve adlandırılmasına ilişkin 
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problemler aşılabilirse laiklik ilkesine yönelik, çekinceler olmakla birlikte, en 
azından blokajın önemli ölçüde çözülmesi mümkündür. Ham bir öneri olmakla 
birlikte, Laiklik terimi yerine, din ve vicdan özgürlüğünün evrensel anlamda 
korunmasına yönelik, bir koruyucu ilke getirilebilir. İşte örneğin, Hatemi’nin de 
ifade ettiği gibi, “Alman Anayasası'nda ; "İnsanlık değeri", "insanlık onuru"22 
ilkesi biçiminde isimlendirilebilir. Eğer amacımız "vicdan özgürlüğü" ve "insan 
hakları" ise, bu ilkenin adını "insanlık değeri ilkesi" koyup ve dini yanlış 
yorumlayanlara da hep birlikte karşı çıkabiliriz”. 

Laiklik ilkesi ile temel hak ve özgürlükler, din ve vicdan özgürlüğü arasındaki 
ilişkiye değinen Hatemi, laiklik ilkesinin din ve vicdan özgürlüğünü ortadan 
kaldıracak biçimde kullanılamayacağını ifade ederek şöyle demektedir: "laiklik 
ilkesi; işlevsel olarak insan hakları ve vicdan Özgürlüğü”nden üstünde biz mi 
farkında değiliz?” (Hatemi, 1995: 51). 

Laiklik ilkesinin evrenselleşebilmesi, özellikle İslam devletlerinde uygulanması 
konusunda yukarıda belirtmiş olduğum Hatemi’nin de çok yerinde olarak ifade 
ettiği, öncelikle laikliğin, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olduğu, devletin 
bütün dinlere ve inançlara-inançsızlığa taraf olmadığı, ideoloji dayatmadığı, 
dinin devlet karşısında özgür olduğu bir laiklik anlayışının getirilmesi gerekir. 
İkinci olarak laiklik ilkesinin adlandırılmasında bir problem söz konusudur. Eğer 
“insanlık değeri ilkesi” biçiminde ismi değiştirilebilirse, bu ilkenin 
uygulanabilirliğini artırabilir ve İslam dünyasındaki haklı blokajı kaldırabilir 
düşüncesindeyim. 
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TÜRKİYE’DE MEDYA SİSTEMİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI 
BİR ANALİZ 

Sinem AYANOĞLU 
Öz 

Medya tarihsel süreç içerisinde her zaman sosyal, siyasal ve ekonomik hayatı 
etkileyen çok önemli güç merkezlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu 
durum medyanın her zaman siyasi güç odakları tarafından kontrol altında tutulma 
arzunu doğurmuş ve medya-siyaset ilişkisi araştırmacılar tarafından ilgi gören bir 
alan olmuştur. Bu ilişkinin dinamiklerinin çok yönlü bir analizini yapmak için de 
medyanın siyasi aktörlerle ilişkisinin sistematik olarak analiz edilmesi ihtiyacı 
doğmuştur. Bu ihtiyaca yönelik ilk ayrıntılı araştırma 2004 yılında Daniel Hallin ve 
Paolo Mancini tarafından Karşılaştırmalı Medya Sistemleri: Medya ve Politikanın 
Üç Modeli(Comparing Media Systems: Three Model of Media and Politics, 
Cambridge University Press, 2004) adlı kitapta yapılmıştır. Hallin ve Mancini 
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’dan 18 ülkenin medya sistemlerinin karşılaştırmalı 
analizini yaptıkları çalışmalarında temel olarak dört unsur üzerinden bir 
sınıflandırma yaparak üç ana medya sistemi modeli geliştirmişlerdir. Ancak, 
Türkiye incelenen bu ülkelerle birçok ortak özellik barındırmakla birlikte farklı 
sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve demografik dinamikleri göz önüne 
alındığında birçok açıdan da ayrıştığı görülmektedir. Bu çalışmada Hallin ve 
Mancini’nin kurduğu bu modellerden yola çıkarak Türkiye’de medya sisteminin bir 
analizinin yapılması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Medya sistemleri, Türkiye’de Medya, Karşılaştırmalı Medya 
Sistemleri. 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MEDIA IN TURKEY 
Abstract 

Media have been one of the most important power centers that affect social, 
political and economic life throughout history. Thus, political powers always desire 
to control the media and, the relationship between media andpolitics have been an 
attractive area for researchers. Therefore, the need for a systematic analysis 
between media and political actors raised in order to scrutinize the dynamics of 
media-politics relationship. The first detailed research towards this need came in 
sight in 2004 in Daniel Hallin and Paolo Mancini’s forerunner book Comparing 
Media Systems: Three Model of Media and Politics (Cambridge University Press, 
2004). Hallin and Mancini designed three main models in their research which 
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includes the comparative analysis of 18 countries from North America and Western 
Europe, the light of four basic factors. Yet, although Turkey shares many 
characteristics with these countries, it also separates from them in respect of its 
different political, social, economic, cultural and demographic dynamics. In this 
research, it is aimed to analyze the media system in Turkey in the light of Hallin 
and Mancini’s models. 

Keywords: Media Systems, Media in Turkey, Comparative Media Systems. 

GİRİŞ 

Medya ortaya çıkışından itibaren içinde bulunduğu siyasal, ekonomik ve sosyal 
koşullardan etkilenerek biçimlenmiş; bununla birlikte zaman içerisinde 
etkilendiği bu sosyal, siyasal ve ekonomik yapıları da etkileyenbir güç merkezi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu büyük etkileme gücünü kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanmak isteyen siyasal iktidarlar da medya ile her zaman 
yakın ilişki içerisinde olmuştur. Bu nedenle de herhangi bir ülkede medyanın 
etkilerini ölçebilmek için medyanın içinde bulunduğu siyasal sistemle birlikte 
değerlendirilerek o medya sistemini analiz etmeihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaca 
yönelik olarak medyanın siyasi aktörlerle ilişkisi bağlamında sistematik olarak 
ilk incelemesi 2004 yılında Daniel Hallin ve Paolo Mancini tarafından 
Karşılaştırmalı Medya Sistemleri: Medya ve Politikanın Üç Modeli (Comparing 
Media Systems: Three Model of Media and Politics, Cambridge University 
Press, 2004) adlı kitapta yapılmıştır.  

Hallin ve Mancini Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’dan 18 ülkenin medya 
sistemlerinin karşılaştırmalı analizini yaptıkları çalışmalarında temel olarak dört 
unsur üzerinden bir sınıflandırma yaparak üç ana medya sistemi modeli 
geliştirmişlerdir. Hallin ve Mancini’nin medya sistemlerini karşılaştırdıkları 
teorilerini üzerine kurdukları bu dört unsur şöyle sıralanabilir; 

1. Medya pazarının gelişimi (özellikle tirajlara yoğunlaşarak)  

2. Siyasal paralellik 

3. Gazeteciliğin profesyonelleşmesi 

4. Devletin medya sistemine müdahale şekli ve düzeyi (Hallin ve Mancini 
2004: 21).  

Bu dört değişkenden yola çıkarak geliştirdikleri üç model ise; 1)Kutuplaşmış 
Çoğulcu Model ya da Akdeniz Modeli (Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, 
İspanya gibi Güney Avrupa ülkeleri) 2) Demokratik Korporatist Model ya da 
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Kuzey/Merkez Avrupa Modeli (Avusturya, Belçika, Danimarka, 
Finlandiya,Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre gibi kuzey ve merkez 
Avrupa ülkeleri) 3) Liberal Model ya da Kuzey Atlantik Modeli (Kanada, 
İrlanda, Britanya ve ABD gibi Kuzey Atlantik bölgesi ülkeleri). 

Hallin ve Mancini tarafından belirlenen bu dört ölçüt bir ülkenin medya 
sistemini sınıflandırmada ve diğerleriyle kıyaslamada oldukça önemlidir. Bu 
nedenle, Türkiye’de medya sistemini açıklamaya çalışırken de bu dört unsuru 
özetlemek faydalı olacaktır. Her ne kadar Hallin ve Mancini’nin teorisi gelişmiş 
demokrasilerden yola çıkarak geliştirilmiş olsa da ortak özellikler bağlamında 
gelişmekte olan bir demokrasi olan Türkiye’deki medya sistemini analiz 
ederken de bu teoriden yararlanacağız.Türkiye bu modeller içinden Akdeniz 
modeli ile oldukça yakın benzer özelliklere sahiptir.  Hatta, 
Papathanassopoulos Türkiye’nin İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Malta 
ve Kıbrıs gibi ülkelerin bulunduğu sekiz Akdeniz Medya Modeli Ülkeleri’ ne 
dahil olduğunu iddia etmektedir (2007: 191). Ruken Barış ise coğrafi yakınlığı 
vurgulayarak 19.yüzyılın sonlarında Fransız yazın kültürüyle kurulan 
entelektüel bağlar, Akdeniz kültürü, ataerkil ve klientalist siyaset gibi ortak 
özelliklerin diğer Güney Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de medya 
sisteminin gelişiminde etkisi olduğunu söylemektedir (2007: 3). Akdeniz medya 
modeline göre Güney Avrupa ülkelerinin en temel ortak özellikleri, düşük 
tirajlar, taraflı habercilik, medyanın araçsallaşması, kamu yayıncılığının 
siyasallaşması ve gazetecilikte profesyonelleşmenin kısıtlı olması şeklinde 
sıralanabilir(Hallin and Mancini 2004). Bu özellikler şimdiki bölümde Akdeniz 
modeli ve Türkiye çerçevesinde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.  

1. MEDYA PAZAR YAPISI: KİTLE İLETİŞİMİNİN GELİŞİMİ 

Hallin ve Mancini’ ye göre medya sistemleri arasında farkı belirleyen en önemli 
özelliklerden biri tarihsel süreçte ülkeden ülkeye değişen kitlesel tirajların 
gelişimidir (2004: 22). Örneğin, en yüksek tirajlar Demokratik Korporatist 
Avrupa Modeli’nde sınıflandırılan İskandinav ülkelerinde görülürken, Akdeniz 
modeli ülkeler düşük tiraj oranlarına sahiptir. Ancak, 2004 sonrasında 
elektronik medyanın gelişimiyle Kuzey Avrupa’da bile gazete tirajları 
düşmüşken Güney Avrupa’da tirajlarda artış gözlendiğini de not etmek gerekir 
(World Press Trends, 2014). Akdeniz ülkeleri ve Türkiye arasındaki bir diğer 
ortak özellik ise siyasi aktörlerin medyayı desteklemesi ve bunun sonucu olarak 
medyanın ideolojik olarak siyasetten etkilenmesidir. Elmas ve Kurban bu 
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durumu, “tipik bir Akdeniz modeli örneği olarak Türkiye oldukça düşük 
tirajlara ve medyanın devlet ya da iktidar politikalarıyla dolu olması sonucu 
meydana gelen taraflı gazeteciliğe sahiptir” şeklinde özetler (2010: 12). Türkiye 
ve Güney Avrupa ülkeleri arasında gazete tirajlarıyla ilgili bir diğer ortak nokta 
da cinsiyetler arasındaki farklılıktır (Hallin ve Mancini 2004: 22-23). Bu durum 
kadınların tarihsel süreçte eğitim hayatından ve siyasi hayattan 
uzaklaştırılmalarının, okuma-yazma oranlarının düşük olmasının bir yansıması 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 1935 verilerine göre kadın-erkek 
okuryazarlığı arasındaki fark %20 iken 2000 yılı verilerine göre %13, 2015’te 
ise %7’dir (tüik.gov.tr). Güney Avrupa’da geç sanayileşme, dinin ve dini 
kurumların baskınlığı ve aydınlanma karşıtı gelenek pazarın gelişmesini, bu 
durum da okuma yazma oranları ve tirajları olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, 
demokrasiye geçişin de bu ülkelerde genel olarak geç olması da kitle iletişimin 
gelişiminde önemli rol oynamıştır (Hallin ve Mancini 2004:128).  

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişte onlarca sosyal, 
siyasal ve dini reformun yanı sıra alfabe reformu da okuma-yazma oranları ve 
tirajların gelişimini etkilemiştir. Arap harflerinden Latin harflerine yapılan ani 
geçiş yüz binlerce insanın okuma-yazma bilmez hale gelmesine yol açmıştır. 
Tüm bunların ardından genç cumhuriyetin yaşadığı askeri darbeler, diğer 
ekonomik ve sosyal krizler de kitle iletişimin gelişimini zayıflatmış, kısacası bu 
sancılı demokrasiye geçiş dönemi Türkiye’de kitle iletişimin gelişimini de çok 
etkilemiştir. .  

Medya yapısını anlamada medya tüketimi ve medya pazarının boyutu da not 
edilmesi gereken iki önemli unsurdur. Akdeniz medya modeli ülkelerde, kar 
getiren medya girişimciliği yüksek tirajların olduğu, köklü ve güçlü medya 
teşebbüslerinin bulunduğu Kuzey Avrupa ülkelerine kıyasla gecikmiştir. 
Türkiye’de medya şirketleri genellikle 1980’lerdeki liberalleşme süreci sonrası 
ortaya çıkmış ve büyümüştür.  

Türkiye’de medya sektörü genel olarak ekonomik çıkarlarını en ön planda 
tutan inşaat, telekomünikasyon ya da sağlık gibi birçok sektörde varlık gösteren 
medya devlerinin arasında paylaştırılmış ve yoğunlaşmıştır (Elmas ve Kurban 
2010: 12). Bu durum ise ekonomik çıkarların daha üstün olması nedeniyle 
devlet ve iktidarla iyi ilişkiler kurmayı hedefleyen; basın özgürlüğü, ifade 
özgürlüğü ve tarafsızlık gibi kavramların ikinci plana atıldığı bir medya yapısına 
yol açmıştır. 
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Medya pazar yapısıyla ilgili önemli bir ipucunu da medya tüketim şekli 
vermektedir. Medya tüketimi açısından baktığımızda ise Akdeniz modeli 
ülkelerde ve Türkiye’de tirajların düşük olması görsel ve elektronik medyanın 
haber alma konusunda çok daha yaygın olarak kullanıldığına işaret etmektedir 
(Hallin ve Mancini, 2004: 24). Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan 2001 tarihli 
Eurobarometer verilerine bakıldığında düşük tirajlara sahip Yunanistan, 
Portekiz ve İspanya gibi Akdeniz modeli ülkelerinde halkın gazeteden çok 
televizyonu tercih ettiği ortaya çıkmıştır (Eurobarometer: Public Opinion in the 
EU 2001). Markus Prior bu durumu televizyondan bilgiyi almanın yazılı 
basından bilgi almaktan daha zahmetsiz ve kolay olmasıyla açıklamaktadır 
(2010: 48). Son olarak, bu ülkelerde pazarın gelişiminin gecikmesi ve bu arada 
radyo ve televizyonun ortaya çıkıp hızla gelişmesi de bunların birincil haber 
kaynağı olmasında, yazılı basının önem kaybederek tirajların düşük olmasına 
yol açmıştır.  

Hallin ve Mancini bu noktada gazetelerin yapısı, okuyucu kitlesi ve bu kitleyle 
medyanın ilişkisinin önemine de vurgu yapmaktadır. Mesela güney ve 
kuzeydeki okuyucu kitlesinin farkını işaret ederek Güney Avrupa’da gazeteler 
politize olmuş, kentli ve eğitimli küçük elitlere hitap ederken, Kuzey Avrupa’da 
bu ayrımlara bakmaksızın tüm kamuoyuna hitap etmektedir (Hallin ve Mancini 
2004: 22).  

Sonuç olarak, Hallin ve Mancini’nin de belirttiği üzere kitlesel gazete yayıncılığı 
kuzey Avrupa’da 19.yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış olmakla birlikte Akdeniz 
ülkelerinde hiç bir zaman tam anlamıyla oluşmadı (2004: 91). 
Papathanassopoulos’a göre ise Güney Avrupa’da elektronik medya tek gerçek 
kitlesel medya aracıdır ve kamuoyunu şekillendirme gücü de çarpıcı 
boyutlardadır (2007: 193). Türkiye açısından bakarsak da bir Akdeniz ülkesi 
olarak tirajların hep düşük seviyelerde olduğunu, radyo ve televizyon gibi 
elektronik medyanın her zaman çok daha tercih edilir ve etkili olduğunu 
söylemek mümkündür.  

2. SİYASAL PARALELLİK 

Basın-parti paralelliği kavramı ilk kez 1974’te Colin Seymour-Ure tarafından 
dile getirilmiştir. En basit şekliyle eğer gazeteler ve siyasi partiler arasında 
bağlar bulunuyorsa basın-parti paralelliği vardır ve bir gazete bir partiyi bariz 
görünür bir şekilde destekliyorsa bu da en güçlü biçimidir (van Kempen 2007: 
303). Bazı yazarlar televizyonu da kapsaması için medya-parti paralelliği 
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kavramını kullanırken Hallin ve Mancini daha geniş bir kavram olarak siyasal 
paralellik kavramını kullanmayı tercih etmektedir. Günümüzde, medya 
sahipliğindeki yüksek yoğunlaşma da yazılı ve görsel medya ayrımını gereksiz 
kılmaktadır. Örnek vermek gerekirse Türkiye’de en önemli ana-akım 
gazetelerine sahip olan medya devlerinden Doğan Grubu aynı zamanda en 
yüksek izlenme oranlarına sahip televizyon kanallarına da sahiptir. Özetle, eğer 
bir ülkede siyasal paralellikten bahsediliyorsa onun tüm medyaya türlerine 
nüfuz ettiğini varsaymak mümkündür. 

Medya sistemlerinin en belirleyici özelliklerinden olan siyasal paralellik Akdeniz 
ülkelerinde oldukça yaygındır. Bu ülkelerde gazetelerin çoğu siyasal partiler ya 
da diğer siyasal örgütlerle bağlantılıdır ve okurların görüşlerini de bağlantılı 
oldukları bu siyasal aktörlerin lehine etkilerler.  Hem medya sahiplerinin hem 
de gazetecilerin çıkarları doğrultusunda ‘partili’ olması mümkündür 
(Papathanassopoulos 2007: 193; van Kempen 2007: 304; Hallin ve Mancini 
2004).  

Hallin ve Mancini (2004: 26), yazılı basının ortaya çıkışından itibaren siyaseti 
hayatta bir güç olduğunu ve taraflılığın da onun belli başlı fonksiyonlarından 
biri olduğunu iddia etmektedirler Daha sonra, 19. yüzyılın sonlarında siyasi 
gazetecilik zihniyetinin profesyonel gazeteciliğe dönüşmesiyle taraflı gazetecilik 
yerine gazetecilerin tarafsızlığı ilkesi önem kazanmıştır. Ticarileşmeye artan 
eğilimin medya üzerinde partizan siyasi kontrolü zayıflatması öngörülmüştür 
(Çarkoğlu ve Yavuz, 2011: 616) Diğer bir ifadeyle, yazılı medyanın amacı 
siyasi çıkarları savunmaktan ekonomik çıkarları savunmaya dönmüştür ve 
reklam gelirleri siyasi partilerin finansal desteklerinin yerini almıştır (Hallin ve 
Mancini 2004: 26).  

Siyasi paralellik, medya içeriği, medya ve siyasi aktörler arasındaki örgütsel 
bağlar, medya personelinin siyasi hayatta aktif rol alması ve gazetecilik 
kültürünün partizanlığı gibi bazı göstergeler aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı 
olarak gözlemlenebilmektedir (Hallin ve Mancini 2004: 29). Siyasi paralelliğin 
bir önemli nedeni de ticari yayıncılıkla siyasal sistemi bağlayan kamu yayıncılığı 
ve düzenleyici kurumlardır. Hallin ve Mancini ‘hükümet modeli’nde 
açıkladığına göre devlet kamu yayıncılığını doğrudan kontrol ederken 
‘profesyonel model’de medyayı profesyoneller işletir ama devlet kontrol eder. 
Diğer yandan ‘nispi temsil’ modelinde ise siyasi partiler kamu yayıncılığını 
kontrolünü paylaşmaktadırlar. Son model olarak nispi temsil modelinin 
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genişletilmişi olarak ‘kentsel ya da korporatist’ modelde ise kamu yayıncılığı 
üzerinde kontrol sadece siyasi partiler değil aynı zamanda diğer farklı sosyal 
gruplar arasında da paylaşılmaktadır. Bunlara ek olarak belirtmek gerekir ki 
bütün modern kamu yayıncılığı örnekleri devletten ve diğer siyasi aktörlerden 
gelen siyasi etkilere, baskılara ve manipülasyona maruz kalmaktadırlar (Hallin 
ve Mancini 2004: 29). Türkiye açısından bakarsak, kamu televizyonu TRT 
devletin üzerindeki direkt kontrolü nedeniyle bir hükümet modeli olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Papathanassopoulos Akdeniz ülkelerinde paternalist 
devlet geleneği nedeniyle kamusal yayıncılığın devletin kolları olduğunun ve 
kontrolün kanıksanmış olduğunu iddia etmektedir (2007: 193). Örneğin 
Türkiye’de TRT her zaman devletin sıkı kontrolü altında olmuştur ve özel 
televizyonculuğun başlamasıyla büyük ölçüde izleyici kaybetmiştir 
(Papathanassopoulos 2007: 194).  

Türkiye’de medyanın siyasi paralelliği diğer Güney Avrupa ülkelerinden farklı 
analiz edilmelidir. Çünkü basın ve gazeteciler ülkenin demokrasiye geçişinde, 
modernleşmesinde, laikleşme ve batılılaşma sürecinde yol gösterici bir rol 
oynamıştır. Radyo ve televizyon bu dönemde modernleşmeyi toplum geneline 
yaymak için güçlü araçlar olarak görülmüştür (Öncü 1995: 55). Bayram’a göre 
(2011: 592-594), Türkiye’de siyasi paralellik dönemsel olarak orta düzeyden 
üst seviyelere kadar gözlemlenmiş, parti sisteminde ideolojik kutuplaşma 
yüksekken ve koalisyon hükümetleri dönemlerinde paralellik daha çoktur ve de 
tek parti döneminde en üst seviyelere ulaşmıştır.  

3. PROFESYONELLEŞME 

Profesyonelleşme belirsiz tanımı ve sınırları nedeniyle medya sistemlerinin 
tartışmalı bir özelliği olarak tanımlanmaktadır. Profesyonelleşme düzeyi tarihi, 
sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmeler doğrultusunda ülkeden ülkeye farklılık 
gösterir (Hallin ve Mancini 2004: 33-4). Gelişmemiş medya pazar yapısı, 
finansal bağımsızlığın olmaması ve devlet müdahalesi gazeteciliğin bir meslek 
olarak gelişimini engelleyen en temel unsurlar olarak gösterilebilir (Hallin ve 
Mancini 2004; Papathanassopoulos 2007: 196).  

Hallin ve Mancini’nin sınıflandırmasına göre (2004: 34), profesyonelleşmenin 
üç boyutu bulunmaktadır; özerklik, açık profesyonel kurallar ve kamu hizmeti 
uyumlandırması Özerklik medyanın doğası gereği sahip olamadığı olsa da 
sınırlı kanal bir özelliktir. Profesyonelleşmenin özerklikle sıkı sıkıya bağlantılı 
olan bir diğer boyutu ise açık ve net mesleki kuralların bulunmamasıdır. 
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Özerkliğin eksikliği ve gazetecilik mesleğinin dışarıdan kontrolü profesyonel 
kuralların olmasını engellemektedir. Gazeteciliğin ayrılmaz bir parçası da kamu 
hizmetidir. Bu nedenle ‘kamu güveni’ ve kamu hizmetine uygun etik ilkeler 
gazetecilik için çok önemlidir (Hallin ve Mancini 2004: 35-7). Elmas ve 
Kurban(2010: 12),  çatışan çıkarların çokluğu nedeniyle gazeteciliğin ya da 
medyada herhangi bir pozisyonun profesyonelleşme için uygun olmadığını, 
Türkiye’de kurum ve kuralların medya özgürlüğü yerine devlet çıkarlarını 
korumak için tasarlandığını iddia etmektedir. 

Gazetecilikte profesyonelleşme düzeyi Akdeniz ülkelerinde ve Türkiye’de 
oldukça düşüktür. Ancak Papathanassopoulos’ un da vurguladığı gibi (2007: 
196), bu gazetecilerin bu ülkelerde daha az eğitimli olduğu anlamına 
gelmemektedir Aksine, gazetecilerin entelektüel ve yazınsal geçmişlerine 
bakıldığında gazeteciliğin bir elit mesleği olduğunu söylemek mümkündür. 
Türkiye’de de gazeteci olmak için üniversitelerin iletişim fakültelerinden mezun 
olmak gerekmektedir. Ancak en büyük sorun gazetecilerin çalışma koşulları 
konusunda yaşanmaktadır. Özcan’ın belirttiği üzere gazeteciler medya 
patronlarının finansal çıkarları ve devletin ideolojik hassasiyetleri 
doğrultusunda baskı altında çalışmak durumda kalmaktadırlar (2007: 13). 
Finkel de (2000), Türkiye’deki bu durumu sansür, basın özgürlüğü, devlet 
baskısı, kavramları çerçevesinde tartışarak devletin, ordunun ve RTÜK (Radyo 
Televizyon Üst Kurulu) aracılığıyla iktidarın medya üzerindeki kontrolü ve 
editörler üzerindeki baskısını eleştirmiştir. Burada bahsedilen aslında 
profesyonelleşme için bir tehdit olan, ekonomik ya da siyasal çıkarlar uğruna 
medyanın araçsallaştırılması kavramıdır (Hallin ve Mancini 2004; 
Papathanassopoulos 2007). Türkiye’deki Doğan, Doğuş ya da Çukurova 
Grupları gibi çok sektörlü medya devlerinin diğer sektörlerdeki finansal çıkarları 
için sahip oldukları medya organlarını kullanmaları ticari araçsallaştırmanın 
güzel bir örneğini sunmaktadır. Araçsallaştırılma Türkiye’de medyanın en 
önemli güncel problemlerinden birini teşkil etmektedir.  

Özetlemek gerekirse Kuzey Avrupa’daki basın konseyleri gibi gazetecilikle ilgili 
öz-düzenleme yapan kurumların gelişmemesi profesyonelleşmenin de sınırlı 
kalmasına yol açmıştır (Hallin ve Mancini; 2004: 112, Papathanassopoulos 
2007: 196). Gazeteciliğe tarihsel süreçte atfedilen rol, siyasi paralellik, medya 
patronlarının ekonomik çıkarlarının da gazeteciliğin profesyonelleşme düzeyi 
üzerindeki etkisi çok büyüktür. 
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4. DEVLETİN ROLÜ 

Devletin müdahale biçimi ve düzeyi ülkeden ülkeye farklılık gösterse de bir 
toplumda medya sistemini şekillendiren en önemli unsurlarda biri devlettir. 
Kamu yayıncılığı ise bu müdahalenin şüphesiz en önemli formudur. Devletin 
direkt olarak haber ajansı, televizyon ya da gazete sahibi olması ya da 
sübvansiyonlar gibi dolaylı olarak medyaya müdahalesi oldukça yaygın 
görülen müdahale şekilleridir (Hallin ve Mancini 2004: 41-43). Bununla birlikte 
güçlü sivil toplumun olmaması da devletin medya üzerinde tahakkümünün bir 
nedenidir (Hallin ve Mancini 2004; Papathanassopoulos 2007: 197).  

Hallin ve Mancini devlet müdahalesini farklı formları olarak; nefret söylemi 
kanunları, karalama, iftira, özel hayat ve cevap verme hakkı kanunu, devlet 
sırrına ulaşmayı düzenleyen kanunlar, medya yoğunlaşması, sahipliği ve 
rekabet kanunu ve lisans kanunlarını sıralarken; Papathanassopoulos sansüre 
dikkat çekmektedir (2004: 43-4; 2007: 197). Bununla birlikte, Hallin ve 
Mancini (2004: 44), devletin haberlerin birincil bilgi kaynağı olarak gündemi 
belirleme ve biçimlendirme konusundaki rolüne de dikkat çekmektedir. 

Türkiye’de de benzer yasal düzenlemelerle olduğu kadar özellikle RTUK 
aracılığıyla da devlet, yayıncılık üzerinde geniş bir güce sahiptir. Ayrıca TRT 
Kanunu’nun da içerdiği devletin birliği ve bölünmezliği gibi ilkelere ve güvenlik 
gerekçelerine dayanarak medya özgürlüğünü kısıtlayabilmektedir. Özcan 
(2007: 15), Türkiye’de medya sisteminin gelişiminde devletin pazar 
güçlerinden çok daha etkili rol oynadığını belirtmiştir. 
Bunun yanı sıra Özcan’a göre (2007: 4), Türkiye’de ana-akım medya devlet 
ideolojisini kitlelere yaymak amacıyla ortaya çıkmakla birlikte aynı ideoloji ile 
sınırlanmıştır. Yani devlet medyada hem kurucu ve destekleyici rol oynamış 
hem de medyayı devletin bir aygıtı olarak kullanmıştır.  

Bir Akdeniz medya modeli örneği olarak Türkiye’de medya sisteminin genel 
özellikleri özetle düşük tirajlar, sınırlı bağımsız gazetecilik, yüksek oranda 
yoğunlaşma ve siyasi paralellik, devletin medya üzerinde kontrolü ve sansürü 
olarak sıralanabilir. Yukarıda gördüğümüz gibi bütün ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye’de de medya sistemi siyasal sistemle birlikte şekillenmiştir. Bununla 
birlikte medyayı toplumsal ve ekonomik gelişmelerden de ayrı düşünmek 
mümkün değildir. Türkiye’de demokratikleşme süreci halen devam etmekte ve 
bu süreçte yaşanan gelişmeler medya sisteminin gelişimini de etkilemektedir. 
Son yıllarda özellikle internetin ve sosyal medyanın hızlı gelişimi de medya 
sistemlerini önemli ölçüde etkilemiş ve bir güncelleme gerekliliği yaratmıştır. 
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CITIZEN PARTIPICATION, DELIBERATION AND 
CONSTITUTION MAKING 

       Elif Gözler ÇAMUR 
Abstract 

Considering citizenship and its relationship with participation, the field of 
citizenship thus becomes a space for democratic discussion and deliberation which 
directly creates an automatic inclusion of the participant citizens. According to 
Rousseau, legitimate authority and freedom can only be existed where citizens 
exercise sovereignty through participating directly in making their own laws. Then, 
participation becomes a more powerful element of politics than “consent” for 
legitimising obligations and rights. Judging and deliberating over political affairs 
will differentiate citizens from private individual as the members of the public   
(Lawrence, 1975: 452).  

Citizenship as the basic structure of the political community is regulated by the 
constitutions. In this sense, people’s impact in shaping the political institutions 
should be considered as an important citizenship practice. This practice also 
contains an inevitable interaction between the state and the citizens. In this context, 
constitutions can be considered as the entities that contain a certain level of 
bargaining within. Its evolution throughout time had represented the ideas of both 
aristocratic and popular elements.  It reflects a bargaining process between 
governments’ desires to extend its political or economic realm, and citizens’ 
demands to live secure and enjoy basic rights. (Ferejohn et al. 2001: 20). 

The perceptions of sovereignty and citizenship are directly related to the concepts 
of the nation-state. In this sense, these concepts have been called into question 
when the nation state went through a crisis. Therefore, the crisis that occurred in 
the nation-state conception also transformed the state-centred policies and led to a 
sharp contradiction between sovereignty and citizenship and human rights and 
constitutionalism (Ferrajoli, 1996, 151). This transformation includes a shift of 
power from the state to the non-state actors which means a radical evolution in the 
position of the constitution compared to the foundation of constitutional nation-
states in the eighteenth century (Grimm, 2005: 447). This shift not only 
transformed the actors involved in the constitution making process but also 
changed the methods used in these processes.  

In this study, citizenship participation during the constitution-making processes will 
be examined along with the subjects such as channels of participation, public 
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consultation periods and different experiences from around the world as well as 
Turkey’s first participatory constitution-making attempt. 

Keywords: Participatory Constitution-making, Citizenship, Public Consultation 
Process, Participation. 

YURTTAŞ KATILIMI, MÜZAKERE VE ANAYASA YAPIMI 
Öz 

Yurttaşlığın katılım ile ilişkisi düşünüldüğünde, yurttaşlık alanının vatandaşın 
katılımını sağlayacak demokratik müzakere ve tartışmanın yaratıldığı platformlar 
olarak karşımıza çıktığı görülür. Rousseau’ya göre, meşru otorite ve özgürlük 
yalnızca yurttaşların yasa yapımına katılarak egemenliklerini sağladıkları 
ortamlarda var olabilir. Buna göre, katılım hak ve görevlerin meşruiyetinde rızadan 
daha önemli bir unsure haline gelir(Lawrence, 1975: 452).Vatandaşlık siyasi 
toplumun anayasalar tarafından düzenlenen en temel yapısıdır. Bu bağlamda, 
siyasi kurumların şekillenmesinde halkın müdahil olması önemli bir vatandaşlık 
pratiği olarak görülmelidir. Anayasalar, bünyesinde belli oranda müzakereyi 
barındıran yapılardır. Zaman içindeki evrimi boyunca hem aristokratik fikirleri, 
hem de halkçı unsurları temsil etmiştir. Bir bakıma, hükümetlerin kendi politik ve 
ekonomik alanlarını genişletme arzusu ve yurttaşların güven içinde yaşama ile 
temel haklardan yararlanma talepleri arasında bir müzakere sürecini yansıtır 
(Ferejohn et al. 2001: 20). 

Egemenlik vevatandaşlık kavramları ise doğrudan ulus-devlet olgusu ile ilintilidir. 
Bu nedenle, ulus devlet sistemi krize girdiğinde bu kavramların da sorgulanmaya 
başladığını görüyoruz. Ulus-devlet kavramının krize girmesi devlet merkezli 
politikaları değişime uğratarak egemenlik ve vatandaşlık ile insane hakları ve 
anayasacılık arasında keskin bir çelişkiye neden olmuştur (Ferrajoli, 1996, 151). Bu 
değişim, yetkinin devletten sivil aktörlere geçişini de içererek  18. Yüzyılın ulus-
devletinin timeline kıyasla anayasanın konumunda radikal bir evrim anlamına 
geliyordu (Grimm, 2005: 447). Yine bu kayma, yalnızca anayasa yapım sürecine 
katılan aktörleri değiştirmemiş aynı zamanda, bu süreçte kullanılan yapım 
metodlarını da değişime uğratmıştır. 

Bu çalışmada, anayasa yapım süreçlerinde yurttaş katılımı, yurttaşlık, katılım 
yolları, halka danışma süreçleri, Türkiye ile birlikte dünyadan çeşitli uygulamalar ile 
birlikte incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Katılımcı Anayasa Yapımı, Vatandaşlık, Halka Danışma 
Süreci, Katılım. 
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INTRODUCTION 
Considering citizenship and its relationship with participation, the field of 
citizenship thus becomes a space for democratic discussion and deliberation 
which directly creates an automatic inclusion of the participant citizens. 
According to Rousseau, legitimate authority and freedom can only be existed 
where citizens exercise sovereignty through participating directly in making 
their own laws. Then, participation becomes a more powerful element of 
politics than “consent” for legitimising obligations and rights. Judging and 
deliberating over political affairs will differentiate citizens from private 
individual as the members of the public   (Lawrence, 1975: 452).  

Citizenship as the basic structure of the political community is regulated by the 
constitutions. In this sense, people’s impact in shaping the political institutions 
should be considered as an important citizenship practice. This practice also 
contains an inevitable interaction between the state and the citizens. In this 
context, constitutions can be considered as the entities that contain a certain 
level of bargaining within. Its evolution throughout time had represented the 
ideas of both aristocratic and popular elements.  It reflects a bargaining process 
between governments’ desires to extend its political or economic realm, and 
citizens’ demands to live secure and enjoy basic rights. (Ferejohn et al, 2001: 
20). 

The perceptions of sovereignty and citizenship are directly related to the 
concepts of the nation-state. In this sense, these concepts have been called into 
question when the nation state went through a crisis. Therefore, the crisis that 
occurred in the nation-state conception also transformed the state-centred 
policies and led to a sharp contradiction between sovereignty and citizenship 
and human rights and constitutionalism (Ferrajoli, 1996, 151). This 
transformation includes a shift of power from the state to the non-state actors 
which means a radical evolution in the position of the constitution compared 
to the foundation of constitutional nation-states in the eighteenth century 
(Grimm, 2005: 447). This shift not only transformed the actors involved in the 
constitution making process but also changed the methods used in these 
processes.  

In this study, citizenship participation during the constitution-making processes 
will be examined along with the subjects such as channels of participation, 
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public consultation periods and different experiences from around the world as 
well as Turkey’s first participatory constitution-making attempt. 

1. CITIZENSHIP AND DELIBERATIVE PROCESSES 

John Stuart Mill praises political participation through saying, “only 
government which can fully satisfy all the exigencies of the social state is one in 
which the whole people participate; that any participation, even in the smallest 
public function, is useful; that the participation should everywhere be as great 
as the general degree of improvement of the community will allow; and that 
nothing less can be ultimately desirable than the admission of all to a share in 
the sovereign power of the state” (Mill, 1962: 217). Considering citizenship 
and its relationship with participation, the field of citizenship thus becomes a 
space for democratic discussion and deliberation which directly creates an 
automatic inclusion of the participant citizens. According to Rousseau, 
legitimate authority and freedom can only be existed where citizens exercise 
sovereignty through participating directly in making their own laws. Then, 
participation becomes a more powerful element of politics than “consent” for 
legitimising obligations and rights. Judging and deliberating over political 
affairs will differentiate citizens from private individual as the members of the 
public   (Lawrence, 1975: 452).  

Liberty and political equality are attached to the essence of deliberation 
because deliberation process itself embodies free exchange of opinions. 
Therefore, deliberative process enables everyone to participate through equal 
opportunities to express their views in any occasion (Hansen, 2010:27). 
Deliberative democracy allows the citizens to discuss equally over issues 
regarding their lives. Although it is not possible to enable everyone to 
deliberate on every issue, it is important to have the opportunity to participate 
whenever it is necessary. The rights of political participation of citizens must be 
ensured. In deliberative systems, the activities of governments and public 
officials must be transparent and accountable to the citizens who have the 
capability to take action about their responsibilities and rights. According to 
Gutmann, “deliberation is a basic constitutional principle because democracy 
has no more justifiable means than to give and take of reasoned argument 
among citizens and public officials for provisionally justifying it controversial 
understandings of constitutional principles. The principle of deliberation is itself 
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subjects to deliberative justification. Public deliberation is the democratic 
means of conscious social reproduction” (Gutman, 1995:  161). 

According to Wiener, citizenship is based on three historical elements: Rights, 
access and belonging. The notion of rights in the citizenship perception has 
been mostly considered with the study of Marshall who classified citizenship in 
three parts, civil, political and social. Political participation is a crucial element 
for the realisation of the citizenship. However, accession to political 
participation is also an important issue to examine. Various political rights such 
as participation may be denied to the people who are not able to enjoy their 
rights due the lack of education, transportation and communication. The 
absence of these conditions may create an inequality among the members of 
the society. Citizens can only enjoy a meaningful participation if only they 
have the equal chances with the rest of the society. In this respect, Marshall’s 
classification is really important as he emphasised the “inequalities” on 
citizenship through the aspects of rights and the accession to these rights in a 
political community. Belonging to a community is also an important condition 
for the realisation of citizenship. The type of community is usually based on 
nationality addressing a legal tie to a sovereign i.e. the state. This tie can be 
defined on the basis of soil (jus solis) or blood (jus sanguinis). Then, this tie 
between state and the individual can be supported by the myths and symbols 
such as language and traditions. This form of belonging can be identified as 
culturally enforced and can be challenged in many ways (Wiener, 1998: 25-
26). As Heinelt puts it, concept of citizenship can be framed by answering the 
question, “Who should participate?” in order to answer this question, 
citizenship should be conceived within a dynamic and historical concept 
instead of a static one. Therefore, new forms of citizenship beyond the civil, 
social and political forms can emerge depending on changing social conditions. 
However, “one aspect remains fundamental: citizenship is based on the design 
of certain status secured by the authority ultimately responsible for the political 
coordination of societal interaction, i.e. the state” (Heinelt, 2010: 29-30).   

Citizenship as the basic structure of the political community is regulated by the 
constitutions. In this sense, people’s impact in shaping the political institutions 
should be considered as an important citizenship practice. This practice also 
contains an inevitable interaction between the state and the citizens. In this 
context, constitutions can be considered as the entities that contain a certain 
level of bargaining within. Its evolution throughout time had represented the 
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ideas of both aristocratic and popular elements.  It reflects a bargaining process 
between governments’ desires to extend its political or economic realm, and 
citizens’ demands to live secure and enjoy basic rights. This form of 
constitutions can be called “mixed constitution” which reflects the combination 
of the “top down” rule and “bottom up” consent (Ferejohn et al. 2001: 20). 
This order generated different models of constitution-making evolving over 
time.  

Focusing on constitution-making models, Selassie indicates three main 
approaches in modern times: The Philadelphia model, the Westminster 
(Parliamentary) model and finally, the Constitutional Commission model 
which unites the first two models. The common trait among these models is the 
requirement of the government ratification. In other words, for all these 
approaches, constitutions must be ratified by an institution which based on 
certain sovereignty. The main difference between the first two models and the 
Constitutional Commission approach is the direct and active inclusion of the 
citizens. The US Constitution was discussed and drafted in The Philadelphia 
Convention of 1787 and legitimised by 13 States in the act of ratification. The 
parliamentary model requires a parliament committee assigned by a 
parliament to draft the constitution at the end to be ratified by the parliament 
as a constitutive entity. In the constitutional commission approach, a new 
entity is elected for solely to discuss and ratify the constitution. According to 
Selassie,   

 “In analysing these various approaches and their differences, the criterion for 
choice is based on a democratic principle: to what extent does the method 
achieve the desired end, which is optimal public participation? On this view, 
the new approach seems to be a better method on the face of it. Its validity will 
depend, however, on the quality of the participation and the extent to which 
the constitutional commission concerned takes public opinion into account in 
drafting the constitution” (2002: 5).  

The latest constitution-making process in Turkey adopted the constitutional 
commission model. In this system, a parliament which is planning to make a 
new constitution establishes an expert commission. Therefore, it is up to the 
parliament to determine the members of the Commission. According to 
McWhinney, the affinity that originated from this relationship between the 
commission and the government may influence the Commission’s decisions. In 
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this sense, he concluded, “an expert commission, therefore, tends to become 
politically suspect, unless its members are selected on some genuinely 
independent, non-partisan basis, or unless its terms of reference are so 
precisely and narrowly defined in advance that it will be compelled to limit 
itself, in its work, to purely technical, non-partisan, non-political function” 
(McWhinney, 1981: 28). The quality of a successful public participation 
depends on the constitutional commission which is selected to draft the 
constitution. Mainly, this commission is responsible for determining the 
constitutional principles. However, even if the commission consult the views of 
the public, legitimate political authorities may have the final decision. In this 
sense, the commission must assist in disseminating the public opinion. To 
exemplify, if a constitution indicates an official language in a multi-lingual 
society, it must be determined by the legitimate political leaders. The 
commission’s duty is here to explain the demands of the public and evaluate 
the cultural and political outcomes of each alternative. In this context, the 
commission should be consisted with the members from different cultural and 
linguistic groups in order to provide the balance (Selassie, 2002: 10).   

2. THE CONSTITUTIONAL COMMISSION MODEL 

The constitutional commission model enabled the development of participative 
constitution making methods through the decline of the nation-state and the 
emergence of the new identities. The perceptions of sovereignty and citizenship 
are directly related to the concepts of the nation-state. In this sense, these 
concepts have been called into question when the nation state went through a 
crisis. This transformation has been influential at all levels of the public and 
political sphere as these concepts are the instruments of building political 
integration, stability, internal peace and ensuring the fundamental rights. 
Therefore, the crisis that occurred in the nation-state conception also 
transformed the state-centred policies and led to a sharp contradiction between 
sovereignty and citizenship and human rights and constitutionalism (Ferrajoli, 
1996, 151). The decline and transformation of the nation-state system has 
affected the constitution as a foundational state institution. This transformation 
includes a shift of power from the state to the non-state actors which means a 
radical evolution in the position of the constitution compared to the foundation 
of constitutional nation-states in the eighteenth century (Grimm, 2005: 447). 
This shift not only transformed the actors involved in the constitution making 
process but also changed the methods used in these processes.  
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The most important aim of the constitutional democracy is to guarantee the 
maintenance of the sphere for public discussions. Thus it will protect citizens 
from dangers of “self-interested representation and factional tyranny” 
(Sunstein, 1988: 352). This can also be applied on decisions about 
constitutional changes as well. The legitimacy of a constitution is based on the 
opinion and acceptance of the citizens. In constitutional democracies, the 
procedure of constitutional amendment requires the wide participation of 
citizens via consultation procedures. Generally, these kinds of procedures are 
time consuming because of the need for discussions, transmission and 
referendum (LeDuc, 2009: 233). As noted by Andrew Arato (2000: 250), in 
today’s world, it is impossible to imagine a constitution-making process which 
excludes the public discussion sessions. Opening the process to the public 
discussions will enable the main actors to socialise and allow the 
underrepresented groups to express their views. According to Young, the aim 
of constitutional discussion is to reach an agreement about the design of 
institution rather than to agree on the principles of justice. In this sense, 
political discussions on decision-making processes should not be considered as 
in context with justice but rather a “particular judgement” of the participants 
on particular circumstances (Young, 2000: 29).  

Making a new constitution based on consensual methods is one of the crucial 
features of the process. In this respect, the democratic culture of the state must 
facilitate this kind of environment. First of all, democracy must be 
constitutionalised in order to avoid a change in the democratic system with 
majority’s attempts. It must be a guarantor of deliberation immunised against 
any changes. In this context, civil, political and basic rights must be protected 
in order to provide a democratic decision-making (Squires, 1996: 632). 
However, before that, to decide whether there is a need to make a new 
constitution in a societal consensus is crucial. If the conditions of popular 
approval are insufficient, the whole process might be wasted. In non-
democratic state traditions, this decision might be imposed by the state elites. 
Otherwise, the process might be regarded as part of public relations event 
designed to impress transnational political organisations in order to raise the 
government’s prestige. In these cases both the decision for a new constitution 
and its drafting process will lack of public confirmation and eventually become 
illegitimate (McWhinney, 1981: 22). Constitution making periods can also be 
considered as a chance for collective public participation. Ackerman calls this 
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occasion “constitutional moment” when people participate and deliberate 
collectively in order to make a contribution to the new constitution. In this 
sense, a high level of legitimacy was formed in these moments which provide a 
collective deliberation that is absent in “normal politics” (Fishkin, 1991: 102). 
Indeed, a constitution making process is also important in terms of the 
participation of institutions and the extent of consent. These processes are not 
neutral because many interest groups express their demands in different levels. 
In addition, state may value some groups’ opinion more than others. In this 
sense, the politics of constitution-making may vary from one platform to 
another (Banting and Simeon, 1985: 16). The process of constitution-making 
reflects the character of the constitution as well. According to Philippe 
Schmitter (Elgie and Zielonka, 2001: 7), the process produces the conditions in 
which the constitution operates. A legitimate and consensual constitution can 
only be drafted through a likely constitution-making process. In the same 
manner, if the process operates in a chaotic and undemocratic way, the 
constitution itself may reflect these characters through its content.  

Constitution-making procedures have evolved throughout the time. Previously, 
it was construed as the monarch’s grace granted to its subjects. Nevertheless, 
since the middle of the twentieth century, democratic constitution-making 
procedures have become widespread with a responsibility attached to a 
constituent assembly or parliament (Brandt et al., 2011: 17). Direct popular 
participation in constitution-making procedures was introduced for the first 
time in the Swiss Constitution adopted in 1874. Historically, popular initiative 
approach was not adopted widely. In the 1919 Weimar constitution, this 
approach was introduced in the form of public proposals (McWhinney, 1981: 
37). The drafting process of the US Constitution was not open to the public 
access. Therefore, all constraint was absent in US example. However, 1791 
and 1793 French Constitutions were drafted allowing the participation of open 
galleries, thus, all the opinions about the process could be listened. In the 
American model, the participation process was opened after the Convention 
finished their duties. Afterwards, the process was fully opened to the press, 
meetings, printed media and eventually the election of assemblies for the final 
ratification (Arato, 1996: 225).   
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3. CITIZEN PARTICIPATION DURING THE CONSTITUTION-MAKING 
PERIOD 
For a long time, public participation in the constitution-making periods was 
only considered limited to electing the members of the constitutional 
commission and voting in the constitutional referendums. However, especially 
in democracies in transition, new methods of public participation have been 
developed through the citizen initiatives in order to create an open sphere for 
the constitutional discussions about the content, agenda setting and 
ratification. Participatory processes become an essential part of the 
constitutional life. In this respect, all these features are critical for the legitimacy 
and acceptability of a new constitution. Indeed, constitution-making is no 
longer considered as a process carried out behind the closed doors. It is now 
beyond a mission belong to the political elites in the sphere of high politics. In 
fact, it is now considered as a more democratic, open and free process 
providing an interaction between the state and the civil society. A well 
designed public participation can only be organised through cooperation with 
civil society. The process must secure the freedom of speech and assembly, 
social inclusion and public security. Providing civic education and a good level 
of communication between all parts of society will establish a foundation to 
carry out a well-operated public consultation process (Hart, 2003: 1,5).  

Comparing with traditional models, participatory constitution making methods 
open the process to the whole society, yet the participative methods requires 
more effort, time and financial resources. On the other hand, traditional 
models adopt parliamentary discussions or expert commission meetings 
behind closed doors (Moehler, 2008: 34). New constitutionalism as a new 
dimension for politics is focusing on deliberation more than negotiation or 
bargaining. This form of constitutionalism transforms the citizens from subjects 
or petitioner into the real participative individuals. Participative processes thus 
can be the tools of citizen education to enable the masses to understand how 
the political institutions like constitutions can be made to operate efficiently.  
Therefore, citizenship may be transformed into a more responsible form of 
membership (Soltan, 1993: 16). As also emphasised by Elkin, one of the 
various different meanings of the constitution is the ability to form the regime 
through defining the power of government and the character of the citizens. In 
this sense, institutions should be educative platforms for citizens and must be 
designed to promote the democratic deliberation. (Elkin, 1993: 33). 
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Political participation of citizens can be classified depending on different basis. 
Verba et al. had listed the citizens activities through four modes of 
participation: Voting, campaign activity, communal activity and particularised 
contacts (Verba, N. Nie, J. Kim, 1978: 53-54). In terms of participation in 
constitution-making processes, voting can be described as the main method for 
the constitutional referendum. It is an individual action and requires less effort 
from citizens comparing to others. Campaign activity as the second mode of 
citizen participation is like voting can be reviewed in referendum periods. 
However, unlike voting, it requires collective action and requires more effort. 
Particularised contacts allow citizens to act individually in order to contact 
government on a particular problem. Such activity puts little pressure on 
government and requires an extensive effort to arrange the contact. 
Communal activity can be counted as the most crucial participation method for 
the modern democratic constitution making periods. This method requires a 
group or organisation interested in a particular issue. Such contacts with 
government usually emerge outside the election periods. It is more suitable for 
deliberative periods where state needs to know about the view of the citizens 
about a social issue. On the other hand, Lawrence classifies political 
participation in two concepts. The first concept is identified as the set of 
activities of citizens carried by public communication towards a public decision. 
Thus, this concept of participation encourages cooperation among citizens 
sharing justice for a common good. It also has educative functions because it 
helps to increase political knowledge and behaviours such as sense of 
solidarity. The second concept of political participation based on power and 
influence rather than the sense of community and cooperation. Indeed it is 
related to preserving and increasing one’s rights and interests, hence to 
influence the distribution of political power. It aims to ensure citizens that their 
interests are protected from elites.  In this sense, political participation turns 
into a struggle on the sources of political power and as a result becomes an 
instrument of this system. Consequently, Lawrence summarized these two 
concepts as "participation as interaction" and "participation as instrumental 
action." (Lawrence, 1975: 455). 

A well-functioning constitutional democracy offers many forms of participation 
to its citizens. These forms of participation can be varied as referenda, 
consultative meetings, local and global initiatives, political parties, elections, 
interest groups, protests, public discussions organised by TV, print media and 
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internet (Tully, 2000: 216). These forms serve in constitutional democracies for 
citizens to be influential and make public actions responsive to their desires. In 
this sense, it is useful to keep open channels for communication, so that the 
citizens’ voice can be heard or consulted when the state is making important 
policy decisions such as preparing a new constitution. Citizens’ right to make 
their voice heard is guaranteed by the constitutional provisions for freedom of 
press, speech, assembly and petition. Also society enables masses to be active 
in social institutions such as the interest groups and mass media. These 
institutions will keep the citizens updated of the political processes and 
decision-makers informed about the citizens’ opinions. Thus, a proper political 
system requires an open communication and interaction network. The 
communication system should be open but moreover, it should contain a 
certain level of political content which enables actors to find out what is 
happening in government actions and politics. If the level of communication is 
inadequate, political elites can abuse the democracy through acting without the 
consent of citizens (Milbrath and Goel, 1977: 146, 154).   

 The participants of the public discussions must be protected against the 
possible unexpected consequences. According to Sunstein, this is the most 
significant part of the constitutional design in context with the system of checks 
and balances (Sunstein, 2003: 93). Participants’ interests about the process are 
also an important issue. Adam Przeworski adopts the famous “veil of 
ignorance” metaphor of Rawls in order to explain this situation. This means, 
related groups may act in a way without the proper idea about the relationship 
between design and interest. He used the term “veil of ignorance” in order to 
refer the actors who are not aware of the balance of forces in their society. 
These forces might belong to the minority or majority communities and could 
be weak or strong in political contestation. In this kind of order, actors will 
prefer a platform with institutional arrangements with a strong checks and 
balances allowing the protection of the minorities. These arrangements will also 
provide a chance to deal with internal conflicts, thus the political order will be 
much more stable.  

There are other problems that could be encountered in organising 
consensual constitution-making procedures in context with public participation. 
As Hannah Arendt stated, drafters in a mobilised society may find it difficult to 
integrate the minority views into a consensus which also involves the opinions 
of nonmobilised minorities of the society. In this sense, if the process is kept 
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open to the society, there can be difficulties encountered in respecting the 
principle of coherence which constitutes the basis of modern constitutions 
(Arato, 1996: 228, 231).   

In legitimate constitution-making processes, features such as public 
participation and the facilities granted by the state for quality participation 
determine the standard of communication between the public and the drafters. 
Jurgen Habermas emphasises the importance of communication in such 
crucial occasions. In his formulation, civil society consisted of the opinions of 
the public which was formed by individuals in order to reach a common sense 
about collective goals and seek control over the state. Therefore, the scope of 
the communication should allow “a deliberative exchange of reasoned 
arguments, not assertion of the inherited ideas or identities, nor assertion of 
selfish interests” (in Elliot 2003: 7). Deliberation, equality or being heard by the 
policymakers are the crucial features of a genuine democracy.   

Participation in the constitutional processes can vary according to the country’s 
political culture. In the Belgian example, the general public participated in the 
constitutional revision periods via the political parties which they are related to. 
Various groups interacted with the government and deliver their proposals. 
The citizens also cooperated with the political parties which they support to 
express their opinions over the new constitution (Covell, 1985: 76). In the last 
constitutional process of Turkey, most of the participant groups contributed to 
the process without any link to a particular political party. There have been 
proposals from various units of political parties across the country yet the 
majority of proposals came from social, ethnic, religious, business, labour and 
gender based groups.   

In terms of "participation as interaction", public consultation periods should be 
designed as a “constitution-making conversations” which allows parts to 
discuss the problems, demands, interests and conflicts. In this way, participants 
can propose the remedies for their demands. Such an interactive environment 
will also enable them to present their proposals and justifications to persuade 
other parties (Banks, 2008: 22). Therefore, the dialogue between the 
participants will help to raise awareness about the problems and limitations of 
both parts, thus they will learn to show empathy towards each other. However, 
public communication would still be useless unless the certain conditions were 
met. An inclusive public sphere can only be organised in a strong egalitarian 



 

526 
 

culture. Therefore, deliberations organised by the decision making bodies 
should be kept open for different values, contributions and various issues from 
different parts of society. As Habermas puts it, the citizenship can be described 
as an “intersubjectively shared praxis” established on deliberative processes. 
This perspective emphasises citizenship as a political entity. In this sense, 
participation became an important condition to realise citizenship properly 
(Habermas, 1996: 26). He concludes, “Only if such an interplay between 
institutionalised processes of opinion and will formation and those informal 
networks of public communication occurs can citizenship today mean anything 
more than an aggregation of pre-political individual interests and the passive 
enjoyment of rights bestowed upon the individual by the paternalistic authority 
of the state” (Habermas, 1994: 32).  

4. CHANNELS OF PARTICIPATION IN THE CONSTITUTION 
MAKING PROCESSES 

Many people construe that the constitution-making task only belongs to the 
lawyers and constitutive assemblies. It is the constituent power which calls the 
lawyers to accomplish this task. In addition to lawyers and legislative bodies, 
political actors and civil society institutions also contributed to the drafting 
process. (Arato, 2000: 229). The process also contains a serious level of 
dealmaking and political bargaining between the politicians and civil society 
organisations. It is a political act that reflects the basics of political life such as 
legitimacy, representation and equality. In this sense, constitution-making 
process can be substantially seen as the hour of the politicians (Elgie and 
Zielonka, 2001: 2).  

A proper constitution-making process includes various actors from both state 
and civil society such as legislative bodies, expert commissions, elite meetings, 
national conferences, the judiciary, elected constituent assemblies, transitional 
legislatures, foreign advisors, academics, professional unions, 
nongovernmental organisations, interest groups and regular citizens. Although 
many past constitutions were drafted by the hands of the elites, public 
involvement has been a recent trend in constitution-making procedures and 
discussed widely by scholars, international organisations and governments 
(Blount, Elkins, Ginsburg, 2012: 35). According to Robert Putnam, 
associations in civil society could serve as proper channels to help individuals 
in expressing their views about a particular policy, insisting on fair procedures, 
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monitoring government actions and promoting democratic institutions. Civil 
society associations can also make people’s voice heard in the public sphere 
through providing deliberation platforms where individuals interact with each 
others. Deliberative platforms help to raise the awareness of the citizens and 
make their opinions became visible for the government’s notice (in Elliot, 
2003: 12). In the case of Turkey, although the process was open to the 
individual citizens, the proposals of the civil society associations were taken 
more seriously by the Constitutional Reconciliation Commission through the 
hearing sessions.  

Participation in constitution-making process has recently become an issue for 
the international institutions as well. Due to the rise in new democracies and 
recent constitutional changes, institutions, such as The Commonwealth, the 
Interpeace and the US Institute of Peace have started to prepare handbooks 
about the steps and details of the constitution-making processes. These 
initiatives considered the participatory processes as a key element in 
terminating the violence and conflicts engendered by the ethnic or religious 
tensions (Widner, 2005: 1). In the guidelines, they focus on democratic 
constitution-making procedures such as the role of a constitution, key 
components and issues of the constitution-making process, public 
participation, debating and deciding over the issues, adopting and 
implementing the constitution, and the role of the civil society and the media. 
As is seen, there is a significant emphasis on the importance of the deliberative 
methods in constitution-making processes. Booklets prepared by the prominent 
theorists for these institutions also filled the gap in literature of public 
consultation mechanisms adopted for constitution-making processes.   

Today, researchers and policy makers focus on the process of constitution 
making rather than the actual content because the quality of constitution-
making period is the indicator of the political culture of the country as well as 
the content of the final product (Moehler, 2008: 28).  Constitution-making 
periods can give a basic idea about the extent of the democracy in a particular 
country. Public consultation procedures became to be used in various extents 
around the world. In order to reach useful outcomes, several elements must be 
examined carefully in consultation processes. Most importantly, constitution-
makers must be able to listen, analyse and consider the opinions of citizens 
very seriously. According to Brandt et al., before starting the public 
consultation process, various questions must be considered as follows: • What 
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will be the goals and objectives of the public consultation? • Which body will 
conduct the public consultation? • What should be consulted about, at what 
stage and why? • What are the potential risks and benefits? • Who should be 
consulted? • What kind of information is needed or desired? • Which methods 
will be used to get the information needed? • What are the guiding principles 
of the process? • How will the views will be analysed and used? • How will the 
feedback be provided to the consulted citizens? (Brandt et al., 2011: 108-109).  

Conducting the public consultation process under the light of these questions 
will help constitution-makers to prepare a more structured route. It will also 
make the analysis much easier.  If the constitution-makers do not consider the 
views of the citizens seriously, all efforts made to draft a new constitution 
would be wasted.  

5. RISKS OF PARTICIPATORY CONSTITUTION-MAKING MODELS 

Constitution-making processes are always embedded in the political 
environment of the country.  Constitutions determine the elements of politics 
and politics determine the characteristics of the constitutions.  It is expectable 
that political leaders act on the behalf of their political institutions because the 
constitution-making is highly political act. In this respect, any constitution 
making process, whether traditional or participatory should not be considered 
apart from the political differences or societal  cleavages   (Moehler , 2008: 
199). As this study deals with the participatory constitution making process, the 
problems encountered with the citizen involvement during the constitution 
making periods will be discussed next.   

Public participation in the policy-making processes, which will eventually affect 
the citizens’ life, is crucial for democratic systems. In this sense, the people who 
have to live with these policies should have an impact on decision-making 
procedures as well. However, besides the certain good sides of the mass public 
participation, some theorists emphasise the negativities of mass public 
consultations. Therefore, public participation is regarded as a threat which 
would lead to a “mob-like” movement to violate the rights of other groups. For 
instance, the drafting process of the US Constitution was designed through 
filtering the public opinion in an indirect way to avoid any direct influence on 
the process (Fishkin, 2009: 46).  

Participatory constitution-making models may also have an influence on the 
coherence of the constitutions. According to Elster, as more actors participate 
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in the process, deliberation and bargaining become more extensive and 
intensive. If the process cannot be managed well by the responsible bodies, 
then the product might be temporal and full of institutional paradoxes. No 
matter how the drafters try to provide a certain degree of legitimacy, the final 
product would be useless.  Moreover, the inclusion of more actors in the 
constitution-making processes does not ensure an egalitarian result. Moreover, 
extreme outcomes can also spring from collective decision making processes. 
In this sense, the management and establishment of deliberative bodies are as 
important as the process itself. Adopting participatory methods in constitution-
making periods, may also lead to more detailed constitutional documents. As 
more diverse groups participate in the deliberation, the issues covered within 
the scope of the whole process will increase. All the parties from civil society 
will seek to constitutionalise their expectations from the new constitution. In 
this respect, this tendency may result in a more detailed and specific 
constitutions. Participatory processes may also obstruct reaching a consensus 
among the parts of the public discussion. An open process may become 
especially an obstacle for proper bargaining and make the granting of 
concessions very hard among the drafters from opposite parties. Thus, 
participatory methods may undermine the production of the constitution 
although it is born in a more legitimate sphere (Blount, Elkins, Ginsburg, 2012: 
50, 51).  

According to Moehler, citizen involvement in the constitution-making process 
may cause a polarisation in the society over the content of the constitution. 
Political disputes and conflicts may undermine the constitution-making process 
as well. However, the polarisation of citizens is also a high risk in participatory 
constitution-making procedures. In this case, politicians should bear this risk in 
their minds and take necessary actions to prevent such incidents. Leaders also 
have a great power in mobilising citizens to support the provisions which they 
are interested in. However, these kinds of political conflicts may remain limited 
in the politicians’ sphere and may not influence the citizens.  If whole drafting 
and consulting process is kept transparent to the public, then it will be hard for 
the politicians to make concessions and reach a consensus. Eventually, 
keeping the whole process open to the public has its own potential risks in 
terms of causing a polarised society and the clash of interests (Moehler, 2008: 
198, 199).  
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Participatory constitution making models can cause delays in completion of the 
drafting process because organising educative programs, advertising and 
holding meetings in different places takes a lot of time. This model is also 
expensive because it requires extensive financial resources to organise all the 
necessary facilities to carry out a proper public participation process. 
Participation can provide public acceptance only if political opposition feel 
included in process as well. Otherwise the result of the participation process 
would be inconsistent with the output. The drafting phase can also be painful 
and exacerbate the political cleavages between majority and the opposition in 
the parliament. In this respect, drafting process should ground itself on the 
inputs obtained from the democratically conducted participation process. 
(Moehler, 2008: 203).   

The length of process may also produce some kind of pressure on the drafters. 
As it existed in the new constitution-making process in Turkey, the expected 
timing of the process does not always match with the drafters ’estimations. This 
inconsistency may lead the whole process into a drawn-out constitutional 
bargaining game (Elgie and Zielonka, 2001: 8). In Turkey, the Constitutional 
Commission planned the process to be terminated at the end of 2012, totally 
in a year. However, the Commission continued to work on the drafting process 
and finally dissolved in December 2013. The timing issue was considered as a 
significant problem by the members of the Commission. During the unfinished 
drafting process, despite the complaints of the opposition members 
Commission over the time pressure, the ruling party members insisted on 
terminating the process as soon as possible.   

CONCLUSION 

Considering all the arguments listed above, it is obvious that the quality and 
the effectiveness of a public consultation process depend on various 
determinants. Potential dangers of the participatory constitution making 
models should be examined carefully by the policymakers. They should 
balance traditional and participatory methods carefully. Moehler warns 
policymakers against quitting the traditional model completely: “Mass citizen 
participation during the constitution-writing process cannot substitute for 
agreement among leaders about the institutional outcomes. It is not possible to 
bypass opposing elites and build constitutional support from the ground up, as 
some might hope.” (Moehler, 2008: 204). In this respect, the process should be 
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managed well and the outcomes should be analysed carefully in order to avoid 
wasting the whole process and turning it to a mediocre “public relations” 
activity.   

As Almond and Verba claimed in their “Civic Culture” that liberal democracy 
depend for its existence on an elite’s false belief that voters can discipline 
leaders and the voters’ false belief that the elites can be checked by the public. 
Political leaders “must believe in the democratic myth that ordinary citizens 
ought to participate in politics and they are in fact influential; a view that at 
best has only some truth to it. Fortunately, whether true or not, the myth is 
believed” (Ceaser, 1993: 47). Nevertheless, constitutions which are drafted 
through the deliberative methods may not have to be the right ones because 
no political system can ensure this result for a state institution. However, 
deliberation will provide a mutual enlightenment for citizens and state in order 
to understand each other. In this respect, the results of the deliberative 
processes will surely be more effective than the non-democratic decision-
making procedures carried out behind closed doors (Gutmann, 1995: 160). 
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MİLLİ GÜVENLİK KURULU: YARIM ASIRLIK ASKERİ 
VESAYET 

Ayşegül KARS KAYNAR 
Öz 

Türkiye siyasi tarihinde adından en çok söz ettiren kurumlardan biri hiç kuşkusuz 
Milli Güvenlik Kurulu’dur (MGK). MGK, bir yandan 56 yıllık geçmişiyle ve 
kuruluşundan itibaren anayasal bir kurul olması itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 
en uzun ömürlü kurumlarından biridir. Öte yandan, yarı askeri yapısıyla ordunun 
siyasete müdahalesinin ve dolayısıyla askeri vesayetin en başta gelen aracı olarak 
görülmüştür. Gerçekten de MGK, 12 Mart 1971 askeri muhtırasının ve 28 Şubat 
1997 askeri müdahalesinin baş aktörüdür. 1961'de kurulan MGK, 1980’ler ve 
90’lar boyunca değişime uğramadı. Ancak, 1999’da Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyeliğine adaylığının açıklanmasından sonra asker-sivil ilişkilerinin geçirdiği 
reformun parçalarından biri oldu. Bu bağlamda 2001 ve 2003 yıllarında üyelik ve 
işleyişinde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler, MGK’da askerlerin sivillere 
olan üstünlüğünün sonlandığı yönünde yorumlanmıştır. Böylece MGK’nın 
sivilleştiği, bu kurumun demokratik yönetim sınırları içine çekildiği ve askerin 
siyasete müdahalesinin sonlandığı düşünülmüştür. Bu çalışma, MGK’nın 2001 
sonrasında geçirdiği reform sürecini günümüzdeki sonuçlarıyla birlikte 
değerlendirmektedir. Çalışma, reform sürecinin eksiklikler içerdiğini ve reform 
sonrasında askerin siyasete müdahalesinin kimi konularda devam ettiğinin 
görüldüğünü belirtmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sivil-Asker İlişkileri, Ordu ve Siyaset, Demokratikleşme, 
Millî Güvenlik. 

NATIONAL SECURITY COUNCIL:  
MILITARY TUTELAGE FOR HALF A CENTURY 

Abstract 

The National Security Council (NSC) has undoubtedly been one of the most 
debated institutions in Turkish political history. On the one hand, it is one of the 
long-lasting constitutional councils with its 56 years old history. On the other hand, 
it is seen as the principal instrument of military's involvement in politics, and hence 
the military tutelage due to its unaltered semi-military character. Actually, the NSC 
was the leading actor of March 12, 1971 military memorandum and February 28, 
1997 military intervention. Being established in 1961, the structure of the NSC was 
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not altered throughout 80s and 90s. However, it laid at the crux of the 
transformation of civil-military relations in Turkey after the declaration of Turkey's 
candidacy for EU membership in 1999. In this respect, ex officio members and 
functioning of the NSC were overhauled in 2001 and 2003. The reforms were 
extensively hailed and reckoned as the end of military's supremacy over civilians. 
They were said to establish civilian control, draw the NSC within the boundaries of 
democratic rule, and terminate military's intervention into politics.  This study 
evaluates the restructuring of the NSC after 2001 with its results. It states that the 
reforms involved many drawbacks and therefore, military's political role continued 
in certain matters even after the reforms.  

Keywords: Civilian-Military Relations, Military and Politics, Democratization, 
National Security. 

GİRİŞ 

Türkiye’de demokratik sistemin en büyük sorunlarından biri askeri vesayet 
olagelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminden Cumhuriyet’e, askeri 
bürokrasi siyasette daimi olarak söz sahibi olmuştur. Cumhuriyet’in kuruluş 
yıllarında bu etki yasal düzenlemeler aracılığıyla engellenmeye çalışılmışsa da 
başarısız olunmuştur. Demokratik rejim 1960 ve 1982’de yaşanan askeri 
darbeler ve ardından kurulan cunta rejimleriyle kesintiye uğramış; 12 Mart 
1971 askeri muhturası ve 28 Şubat 1997 post-modern askeri darbesi gibi 
müdahalelerle de istikrarsızlaştırılmıştır. En son yaşanan 15 Temmuz 2016 
askeri darbe teşebbüsü de yine ordu içindeki kimi odakların siyaseti 
şekillendirme çabasının bir ürünüdür. Bu çalışma, uzun bir tarihsel geçmişe 
sahip olan asker-sivil ilişkileri içerisinde, 1982 Anayasası sonrasında ortaya 
çıkan tabloya odaklanacaktır.       

1982 sonrasında asker ve sivil siyasetçiler arasındaki ilişki temel olarak üç 
unsur etrafında tartışılagelmiştir. Bunlar, Genelkurmay Başkanlığı’nın Savunma 
Bakanlığı’na değil de doğrudan Başbakan’a karşı sorumlu olmasının yarattığı 
sivillerin üstünlüğü sorunu, ordunun bilhassa yargısal ve mali denetiminde elde 
bulundurduğu görece özerklik ve son olarak, askerin siyasete müdahalesinin 
sembolü olan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) işleyişidir. 1980 sonrasında 
asker, siyasete birçok araçla müdahale etmiştir. Mesela, 2003 yılına kadar 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda ve 2004 yılına kadar da Yüksek Öğrenim 
Kurulu’nda (YÖK) askeri temsilci mevcuttu. Ordu Yardımlaşma Kurumu ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı aracılığıyla da ordunun ekonomik güce 
sahip olduğu ve bu gücüyle siyaseti etkilediği belirtilmelidir. Ancak, asli araç 
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MGK olmuştur. Bunu görmek için MGK’nın ulusal güvenliği etkilediği 
gerekçesiyle tartıştığı ve politika belirlediği konuların çeşitliliğine bakmak faydalı 
olabilir. 1982-2001 yılları arasında MGK toplantılarında ele alınan konuları 
şöyle başlıklandırmak mümkündür: Enerji kaynakları, yurt dışında öğrenim 
gören Türk öğrenciler, sağlık hizmetleri, turizm, orman yangınları, siyasi parti 
kapatmaları, islami sermaye, ekonomi politikaları, yoksulluk, televizyon 
yayınları ve süreleri, Türkiye Radyo ve Teleziyon Kurumu, YÖK, yüksek 
öğrenim, orta öğrenim, eğitim müfredatı ve seçmeli dersler, hapishanelerin 
durumu ve Güney Doğu Anadolu Projesi (Çelik, 2008: 421-464).   

Gerçekten de askerin siyasete müdahalesi bağlamında MGK’nın rolü ayrıdır. 
Bu ayrıcalıklı konumun başlıca sebebi, MGK’nın yarı-askeri niteliğidir. MGK’ya 
sivil siyasetçiler yanında Genelkurmay Başkanı ve tüm kuvvet komutanları 
üyedir. Başka bir değişle, Türk Silahlı Kuvvetleri en üst kademesiyle ve eksiksiz 
olarak MGK’da yer almaktadır. Bunun yanısıra MGK, askerin siyasete 
müdahalesini hem kurumsallaştırmış hem de yasallaştırmıştır.  Her şeyden 
önce MGK, anayasal statüye sahip ender kurullardan biridir (Sezen, 2000: 63). 
Aslına bakılacak olursa MGK, 1982 Anayasası’nda yer verilen beş kuruldan biri 
olma özelliğini taşımaktadır. Dahası, bu anayasal statüsü kurulduğu günden 
beri değişikliğe uğramamıştır. 1961 Anayasası yedi ve 1982 anayasası da 
bugüne kadar 18 kez değiştirilmiş olmasına karşın MGK’nın anayasal 
konumuna dokunulmamıştır.    

Birçok yazar açısından MGK sivil siyasetçiler üzerinde kurulan askeri vesayetin 
en önemli aracıdır (Hale, 1994: 173; İnsel, 1997: 15; Soysal, 1997; 235). 
Hatta kimi yazarlar, MGK’yı Bakanlar Kurulu’na yardımcı bir kurul olarak 
görmek yerine yürütme erkinin kullanımında MGK ile Bakanlar Kurulu’nu 
kıyaslamaktadırlar. Buna göre Türkiye’de yürütme erki, Bakanlar Kurulu ve 
Cumhurbaşkanı’nın yanısıra MGK’nın da eklenmesiyle üç başlı bir hal almıştır 
(Parla, 2007: 86; Kardaş, 2004: 295-296). O kadar ki MGK aracılığıyla siyaseti 
şekillendiren asker için rejimin koruyucusu demek yetersizdir; daha ziyade 
asker, rejimin aktif bir katılımcısıdır (Shambayati, 2004: 258).  

Bu bağlamda çalışma, 1999’da Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine 
adaylığının açıklanmasından sonra MGK’nın ve dolayısıyla askerin siyasete 
müdahalesinin geçirdiği dönüşümü ele almaktadır. 2001 ve 2003 yıllarında 
MGK’nın üyelerinde ve yetkilerinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler, 
MGK’da askerlerin sivillere olan üstünlüğünün sonlandığı yönünde 
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yorumlanmıştır. Böylece MGK’nın sivilleştiği, bu kurumun demokratik yönetim 
sınırları içine çekildiği ve askerin siyasete müdahalesinin sonlandığı 
düşünülmüştür. Çalışmanın ilk bölümü bahsi geçen reformları incelemektedir. 
İkinci bölümü reformlar sonrasında MGK aracılığıyla askerin siyasete 
müdahalesinin devam edip etmediğini örnekler eşliğinde sorgulamaktadır. 
Sonuç bölümü ise günümüzde MGK’nın durumuna kısaca değinmektedir.  

I. 

MGK’nın görev ve yetkileri anayasa, kanun ve yönetmelikler tarafından 
belirlenmiştir. MGK ilk olarak 1961 Anayasası ile kurulmuş ve 1962’de 
yürürlüğe giren 129 sayılı MGK Kanunu ile düzenlenmiştir. 1982 
Anayasası’nda da varlığını sürdüren bu kurum 1983 tarihli ve 2945 sayılı MGK 
ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu23 ile düzenlenmektedir. Kanunlar dışında 
MGK yönetmelikleri de önemlidir. Günümüze kadar MGK’nın dört yönetmeliği 
olmuştur. 1963 tarihli ve 6/1645 sayılı yönetmelik kamuya açıktır. Ancak 1977 
tarihli ve 7/14360 sayılı yönetmelik ile 1984 tarihli ve 84/7706 sayılı 
yönetmelik gizlidir. 2003 yılında yürürlüğe giren 2003/6688 sayılı yönetmelik 
ise kamuya açıktır.  

1983 ve 2001 yılları arasında MGK’nın yapısında, görev ve yetkilerinde 
değişiklik olmamıştır. Bu dönemde asker siyasi etkisini daha incelikli araç ve 
yöntemlerle ve de üstü kapalı bir biçimde sürdürmüştür (Greenwood, 2006: 
39). MGK’nın yapısındaki değişimi görmek için 2000’li yılların başını beklemek 
gerekecektir. Geride bıraktığımız dönemde MGK’nın dönüşümünün ardındaki 
en büyük itki, Türkiye’nin AB üyeliği olmuştur. 1999’da Helsinki’de 
düzenlenen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye, resmi 
olarak AB üyeliğine aday ülkelerden biri ilan edildi. 8 Mart 2001’de ise Avrupa 
Komisyonu Türkiye’nin Kopenhag kriterleriyle uyumunu sağlamak üzere 
Katılım Ortaklığı Belgesi’ni yayınladı.  

Katılım Ortaklığı Belgesi, Avrupa Komisyonu’nun 90’lar boyunca bir bütün 
olarak asker-sivil ilişkileri açısından sorunlu gördüğü ve reforma tabi 
tutulmasını önerdiği hususları yenilemiştir. Örnek vermek gerekirse Avrupa 
Komisyonu’nun 1998 yılı raporu MGK’yı eleştirmekte ve bu kurul nedeniyle 
anayasanın askerin siyasetin her alanına müdahalesine izin verdiğini 
belirtmekteydi (European Commission, 1998: 14). 1999 yılı raporu da benzer 
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şekilde MGK’nın siyasi rolünü eleştirmekteydi (European Commission, 1999: 
10). 2000 yılı raporunda ise asker üzerinde sivillerin kontrol kurabilmesi için 
Genel Kurmay Başkanlığı’nın Savunma Bakanlığı’na karşı sorumlu olması 
gerektiği vurgulanmaktaydı (European Commission, 2000: 14.). Bu çerçevede 
Katılım Ortaklığı Belgesi, Türkiye’nin durumunun AB üye ülkelerinde asker-sivil 
ilişkilerinde mevcut olan genel uygulamalarla uyumlaştırılmasını ve MGK’nın 
anayasal rolünün hükümete yardımcı bir danışma organına indirilmesi 
gerektiğini belirtmiştir (Greenwood, 2006: 33-43).  

Bu dönemde hükümeti kuran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) AB’nin bu 
taleplerine olumlu yanıt verdi. 19 Mart 2001’de Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Bakanlar Kurulu’nca kabul 
edildi. Bu program geneli itibariyle Türkiye’nin AB’ye üye olmaktaki isteğini ve 
gerekli adımları atma konusunda gayret edeceğine dair iradesini 
göstermekteydi. Türkiye, AB müktesebatına uymak için Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde dile getirilen sorunlu alanları reforma tabi tutacağını beyan etmiştir.   

Bu doğrultuda Ekim 2001’de kabul edilen 4709 sayılı kanunun24 32. maddesi 
Anayasa’nın MGK’yı düzenleyen 118. maddesini değiştirmiştir. Bu değişiklikle 
Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları MGK üyesi yapılmıştır. Böylece 
MGK’nın sivil üyelerinin sayısı asker üyelerinin sayısını geçmiştir. 4709 sayılı 
kanunun 32. maddesi aynı zamanda Anayasa’nın 118. maddesinin ifadesini 
de değiştirilmiştir. Buna göre MGK’nın kararlarının Bakanlar Kurulu açısından 
“tavsiye” niteliğinde olduğu açıkça belirtilmiştir. Daha önce Bakanlar Kurulu 
MGK kararlarını öncelikli olarak değerlendirirken, yeni düzenleme bu kararların 
Bakanlar Kurulu’nca değerlendirileceğini söylemektedir. Böylece MGK 
kararlarının Bakanlar Kurulu karşısındaki ağırlığının tavsiye niteliğini geçmediği 
anayasada netlik kazanmıştır.  

Şubat 2002 ve Temmuz 2004 tarihleri arasında hükümet, AB müktesedatıyla 
uyum için dokuz kanun paketi hazırladı. Bu dokuz paket içerisinden özellikle 
yedinci uyum paketi asker-sivil ilişkilerinin düzenlenmesi açısından önemlidir. 
Ağustos 2001’de parlamentoda kabul edilen 4963 sayılı kanun,25yedinci uyum 
paketi olarak bilinmektedir. 4963 sayılı kanun hem 2945 sayılı MGK ve MGK 
Genel Sekreterliği Kanunu’nda hem de MGK yönetmeliğinde değişiklik 
yapmıştır.  
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4963 sayılı kanunun 24. maddesi, 2945 sayılı kanunun 4. maddesini 
değiştirmiştir. Bu değişiklik 2001’de yapılan anayasa değişikliğini destekleyici 
niteliktedir. Buna göre, MGK’nın tavsiye kararları aldığı ve bu tavsiyelerin 
Bakanlar Kurulu’nun değerlendirmesine açık olduğu kanun metninde 
belirtilmiştir. İkinci reform alanı MGK Genel Sekreterliği’ne dairdir. Reform, 
MGK Genel Sekreteri’nin çoğu yetkisini kısmış ya da tamamen ortadan 
kaldırmıştır. 4963 sayılı kanunun 26. maddesi, 2945 sayılı kanununun 13. 
maddesini değiştirmiştir. Buna göre MGK Genel Sekreteri’nin, MGK 
kararlarının uygulanmasını takip etme yetkisi kaldırılmıştır. Değiştirilen 13. 
maddeye göre Genel Sekreterlik, MGK’nın sekreterlik hizmetlerini yürütmekte 
ve MGK ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektedir.  

Ek olarak 4963 sayılı kanunun 35. maddesi 2945 sayılı kanunun 9. maddesini 
kaldırmıştır. Böylece MGK Genel Sekreteri’nin MGK kararlarını dağıtım ve 
takip yetkisi sonlandırılmıştır. Reform öncesinde 9. maddeyle Genel Sekreter’e 
verilen yetkiler, reformlar sonrasında Başbakan Yardımcısı’na verilmiştir. 
Değiştirilen 4. madde uyarınca Başbakan, MGK kararlarının ve görüşlerinin 
değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu’na sunulması ve Bakanlar Kurulu’nda 
kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve 
izlenmesi görevi için bir Başbakan Yardımcısı’nı tayin edecektir.   

MGK Genel Sekreteri’yle ilgili en önemli değişiklikliklerden biri de atanma 
kurallarıyla ilgildir. Değişikliklerden önceki teamüle göre MGK Genel 
Sekreteri’nin asker kökenli olması geneleği vardı. Ancak reform sonrasında 
Başbakan asker olmayan birini de MGK Genel Sekreteri olarak 
atayabilmektedir. Bu doğrultuda Eylül 2004’te MGK tarihindeki ilk sivil genel 
sekreter Yiğit Alpagon olmuştur. 2004’ten günümüze kadar da MGK Genel 
Sekreterleri hep sivil olagelmiştir. Son olarak, 4963 sayılı kanunun 25. maddesi 
2945 sayılı kanununun 5. maddesini değiştirmiştir. MGK’nın siyasete 
müdahalesini engellemek maksadıyla yapılan bu değişiklikle aylık olan MGK 
toplantıları iki ayda bire indirilmiştir. 

II. 

2001-2003 yılları arasındaki kısa dönemde MGK’nın geçirmiş olduğu reform, 
bu kurumun tarihinde yaşadığı en kapsamlı değişikliklerden biridir. Bu 
reformlar büyük bir heyecan ve iyimserlikle karşılanmıştır. Reformları takip 
eden dönemde bu reformların, askerin siyasete müdahalesinin sonlandığı 
söylenmiştir. Buna göre MGK içinde askerlerin üstünlüğü ve kararlardaki 
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ağırlığı sona ermiştir. Reformların, Türkiye siyasetini demokratikleştirdiği ve 
sivilleştirdiği belirtilmiştir. Reformlar sonrasında ulusal güvenlik politikasının 
belirlenmesinde tüm sorumluluk ve yetkinin artık Başbakan’a ait olduğu dile 
getirilmiştir. Böylece MGK’nın Türk siyasi rejimindeki rolünün tamamen bir 
danışma organına indirgendiği söylenmiştir (Michaud-Emin, 2007: 28; Faltas, 
2012: 138). 

Ancak reformlar sonrasında yaşanan gelişmeler, bu heyecan ve iyimserliği tam 
olarak karşılamamıştır. Yaşanan gelişmeler, askerin ağırlığının ortadan kalkıp 
siyasetin tamamen sivilleşmesinden ziyade, MGK’nın asker ve sivil kanatları 
arasındaki bir ortaklaşmaya ve işbirliğine işaret etmektedir. Buna göre, sivil 
siyasetçiler başlangıç noktalarını askerin tutumuna göre modifiye ederken, 
askeri kanat da tutumunu hükümetin talepleri karşısında değiştirmektedir.  
Ortaya çıkan tabloya için ise siyasetin sivilleşmesinden ziyade iki taraf 
arasındaki sürtüşmelerin sonlanması demek daha doğru olacaktır.   

Sivil siyasetçilerin başlangıç noktasını askerin tutumuna göre modifiye ettiği bir 
örnek Kürtçe ile ilgilidir. 19 Aralık 2010 tarihinde Barış ve Demokrasi Partisi 
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Güneydoğu Anadolu’da iki dilli hayata 
geçileceğini söyledi. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise bu söyleme 
olumsuz yaklaşmadı ve Türkçe’nin devletin tek resmi dili olarak kalmaya 
devam edeceğini fakat ülkemizde vatandaşların konuştukları bütün dillerin 
bizim dilimiz olduğunu belirtti. Ancak aynı günlerde Genel Kurmay Başkanlığı 
internet sayfasından bir memorandum yayınladı ve iki dilliliğin Cumhuriyet’in 
kurucu idelojisi ve ilkelerini tehlikeye atacağını belirtti. Ayrıca, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin eskiden olduğu gibi günümüzde de Cumhuriyet’in koruyucusu 
olduğunun altını çizdi. Bu memorandumdan hemen sonra, 29 Aralık 2010’da 
MGK toplandı. Toplantıdan sonra yayınlanan bildiriye bakıldığında MGK’nın 
Cumhurbaşkanı’nın değil, Genel Kurmay Başkanlığı’nın görüşlerini 
benimsediği görülmektedir; zira MGK, Türk milliyetçiliğine karşı olan hiçbir 
girişimin tolere edilemeyeceğini belirtmiştir (Karaveli, 2011).  

Benzer bir diğer örnek, reformlar sonrasında siyasetin tek taraflı siviller 
tarafından belirlenmediğini ve halen askerin müdahalesinin söz konusu 
olduğunu göstermektedir. Şubat 2012’de gerçekleşen MGK toplantısında ele 
alınan ve tartışılan konulardan bazıları yargı kararları, KCK davaları, hükümetin 
eğitim politikası ve Güneydoğu Anadolu’da eğitimin geliştirilmesi olmuştur. 
Güvenlikten ziyade iç politikayı ilgilendiren bu konuların halen MGK’da 
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tartışılıyor olması, kimi konuların reformlar sonrasında asker ve sivil bürokratlar 
tarafından ortaklaşa belirlenmeye devam edildiğini göstermektedir.  

Bunun yanında, MGK’nın askeri kanadının tutumunu sivil siyasetçilerin 
taleplerine göre belirlediği örneklere de rastlamak mümkündür. Bunun için 
MGK’nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) karşısındaki tutumu incelenebilir. 
Kısaca bahsetmek gerekirse, AKP ve Fetullah Gülen Hareketi arasındaki 
çatışma 2012’de Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan’ın 
mahkemede ifade vermeye çağırılması ile başlamış ve 17-25 Aralık 2013 
yolsuzluk soruşturması ile devam etmiştir. Gülen hareketinin faaliyetleri terör 
kapsamında değerlendirilmiş; “yasadışı terör örgütü” kurulduğu ve “paralel bir 
devlet yapılanması” oluşturulduğu, 25 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkan’ı 
seçilecek olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilmiştir.  

Hükümet ve bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ konusunu MGK’ya 
taşımışlardır. MGK’nın 30 Ekim 2014 tarihli toplantısı 10,5 saat sürmüş ve bu 
kurulun tarihindeki en uzun toplantı olmuştur.  Bu toplantıda Fetullah Gülen 
Hareketi MGK tarafından ulusal güvenliği tehdit eden başlıca tehlike olarak 
tanımlanmıştır. Toplantıdan sonra yapılan yazılı basın açıklamasında MGK, 
yurt içi ve yurt dışında legal görünüm altında illegal faaliyetler yürüten illegal 
kuruluşlara ve paralel yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini 
belirtmiştir.26 Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere MGK, hükümetin kullandığı 
siyasi dili benimseyerek “paralel yapı” tabirini kullanmıştır. Bir sonraki MGK 
toplantısı 30 Aralık 2014’te gerçekleşmiş ve MGK, illegal kuruluşlar ve paralel 
devlet yapılanmasına karşı mücadelenin devam edeceği hususunu 
yenilemiştir.27 

Yine de Nisan 2015’de gerçekleşen ve yedi saat süren MGK toplantısı daha 
fazla önem arzetmektedir. Bu toplantıda Milli Güvenlik Siyaset Belgesi 
değiştirilmiş ve Gülen Hareketi’ne bu belgede yer verilmiştir. Yapılan basın 
açıklamasında ise Gülen Hareketi’nin milli güvenliği tehdit ettiği belirtilmiştir. 
Kısaca, FETÖ örneğinde MGK, hükümetin dilini benimsemiş ve hükümetin 
talepleri doğrultusunda Fetullah Gülen Hareketi terör örgütü olarak Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesi’nde yer almıştır (“Cemaat yeniden Kırmızı Kitap’ta”, 
2009). 

 
                                                             
26 Açıklama metni için bakınız https://www.mgk.gov.tr/index.php/30-ekim-2014-tarihli-toplanti 
27 Açıklama metni için bakınız https://www.mgk.gov.tr/index.php/30-aralik-2014-tarihli-toplanti 
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SONUÇ  

2000’li yılların başında MGK’nın geçirmiş olduğu reform, bu kurumun siyasi 
rolünü sonlandırdığı ve böylece Türkiye’nin siyasi rejimini tamamen 
sivilleştirdiği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak 2000’lerden 2015’e kadar yaşanan 
kimi olaylar bu beklentiyi karşılamamaktadır. Aksine, MGK reformlar 
sonrasında hala siyasete müdahale etmektedir. Çoğu önemli konuda kararlar 
MGK toplantılarında alınmaya devam etmektedir. Zira reformlara dikkatli 
bakılacak olursa görülecektir ki yeni düzenlemeler MGK’nın yürütmeye dair 
yetkilerini tamamen kaldırmamaktadır. Daha ziyade reformlar, bu yetkileri 
teamülen asker olagelen MGK Genel Sekreterliği’nden alarak Başbakan 
Yardımcısı’na vermektedir. Başka bir ifadeyle reformlar MGK’nın yetkilerini 
kısmak yerine sivillerin kullanımına sunmuştur. Ancak MGK’nın asker 
üyelerinin sayısında bir değişiklik yapılmadığı için bu kurul yarı-askeri bir nitelik 
sergilemeye devam etmektedir. Bu husus Avrupa Parlamentosu’nun da 
dikkatini çekmiştir. Avrupa Parlamentosu 2003 Türkiye Raporu’nda, asker-sivil 
ilişkilerinin AB’ye üye ülkelerdeki ortak pratikle uyumlu hale getirilmesi için 
mevcut biçim ve konumuyla MGK’nın kaldırılması gerektiğini belirtmiştir 
(European Parliament, 2003).  

Öte yandan 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında MGK’nın işlevi, 
başka sorunları da ortaya çıkarmaktadır. 15 Temmuz 2016 gecesi, asli olarak 
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup tarafından askeri darbe yapılarak 
hükümet devrilmek istenmiş; ancak bu girişim başarısız olmuştur.  18 Temmuz 
günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararlar alınacağı ve yeni bir döneme 
girileceği açıklamasını yapmıştır (“Turkish PM says”, 2016). Bu açıklamadan iki 
gün sonra MGK toplanmıştır. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada MGK, 
FETÖ adı verilen bir ihanet çetesinin silahlı darbe girişiminde bulunduğunu 
belirtmiş ve Bakanlar Kurulu’na olağanüstü hal ilanını tavsiye etmiştir.28 
Görülüyor ki MGK bir yandan sivil siyasetçilerin kullandığı dili benimseyerek 
“ihanet çetesi” tabirini kullanmıştır. Öte yandan da daha önceden 
Cumhurbaşkanı’nın dile getirdiği kararı alarak sivillerin iradesini kabul etmiştir.   

Bu tabloya bakarak darbe girişiminden sonra MGK’nın tamamen sivil 
siyasetçilerin hakimiyeti altına girdiği ve bu haliyle demokratik rejim açısından 
artık bir sorun teşkil etmediği söylenebilir mi? Bu yargıya varmak için beklemek 
ve darbe teşebbüsü sonrasında asker-sivil ilişkilerini daha kapsamlı incelemek 
                                                             
28  Açıklama metni için bakınız http://www.mgk.gov.tr/index.php/20-temmuz-2016-tarihli-toplanti 
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gereklidir. Ancak sivil siyasetçilerin hakimiyetine girmiş olsa dahi MGK, 
kabineye alternatif ikinci bir kurul olarak görülmektedir. Dolayısıyla 
önümüzdeki dönemde MGK’nın statü ve yetkilerinin yeniden tartışmaya 
açılması gereksinimi sürmektedir.     

Bu durum ise demokratik anayasal rejim açısından hala sorun yaratmaya 
devam etmektedir. Sorunlu olan da bu noktadır. Demokrasi, yürütme erkinin 
tamamen halkın seçtiği siviller tarafından kullanılmasına dayanmaktadır. Bu 
kural, demokratik meşruiyeti belirleyen en önemli kuraldır. Günümüzde ise 
MGK aracılığıyla devam eden askerin siyasete katılımı bu kuralı ihlal 
etmektedir.   
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE DENETİMİN 
GELECEĞİ 

Hamza ATEŞ 
Öznur YAVUZ** 

Öz 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden bugüne kadar Türkiye’de yönetimin 
reforme edilmesi sürekli gündemdedir. Bu çerçevede, merkezi yönetimden yerel 
yönetimlere, kamu personel sisteminden KİT’lere kadar birçok alanda kapsamlı 
reformlar gerçekleştirilmiş ve birçok araştırma raporları yayınlanmıştır. Ancak,  
kamu yönetiminin etkin-verimli-ekonomik-etik-hızlı çalışması konusundaki sorunlar 
hep devam etmiştir.  20. yüzyılın son birkaç on yılından itibaren, bir anlayış ve 
yöntem değişikliğine gidilerek kamu yönetiminin siyasi ve iktisadi diğer alanlar ile 
birlikte düşünülmesi ve böylece devletin bir bütün olarak reforme edilmesi fikri 
yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Bu bildirinin amacı, Türkiye’de yönetim ve denetim alanlarında son yıllarda 
meydana gelen değişim ve dönüşümler çerçevesinde 2016 yılı Nisan ayında 
gerçekleştirilen referandum ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine 
kamu denetim sisteminin nasıl adapte edilebileceğini incelemektir.  Bildirinin temel 
tezi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde parlamenter sistem esas alınarak 
dizayn edilmiş kurum ve yöntemlerin çalışmakta zorlanacağından dolayı kamu 
denetim sisteminin tümden yenilenmesinin gerekeceğidir. Bu yenilenme, denetim 
kurumlarının yeni sisteme göre yeniden yapılandırılması, denetim yöntemlerinin 
yeni ihtiyaçlara göre gözden geçirilmesi ve başta siyasi ve idari denetim ile 
ombudsmanlık ve kamuoyu denetimleri olmak üzere farklı denetim alanlarının 
arasındaki koordinasyonun sağlanması anlamına gelecektir. 

Bu bildiri, denetim ve denetim yöntemlerindeki dönüşümle ilgili kısa bir literatür 
incelemesi ile başlamakta, daha sonra Türkiye’de kamu denetiminin temel 
sorunları irdelenmektedir. Bildiri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde 
denetimin kurumsal, yöntemsel ve işleyiş olarak dönüşümü ile ilgili öneriler ile son 
bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Denetim, Kamu Yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi, Reform. 
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FUTURE OF PUBLIC AUDITING UNDER THE PRESIDENCY 
SYSTEM IN TURKEY 

Abstract 

The reform of the administration in Turkey from the last period of the Ottoman 
State to the present day is a constant agenda. In this framework, comprehensive 
reforms have been carried out in many areas ranging from central government to 
local governments, from public personnel system to SEEs, in addition to a large 
number of research reports about reforming public administration system of 
Turkey which have been published so far. However, steps toward establishing an 
efficient-productive-economic-ethical-fast working public administration have been 
partly successful. From the last few decades of the 20th century, the idea of 
considering public administration together with other political and economic fields, 
and thus reforming of the state as a whole, has begun to be widespread. 

The purpose of this paper is to examine how the public auditing system can be 
adapted to the Presidential Government system popularly accepted by the 
referendum held in April 2016, within the framework of the changes and 
transformations that have taken place in recent years in the areas of governance 
and auditing in Turkey. The main thesis of the paper is that the public auditing 
system will have to be completely renewed because the institutions and methods 
designed based on the parliamentary system will be difficult to work in the 
Presidential Government system. This renewal will mean a restructuring of the 
supervisory bodies according to the new system, a reviewing of auditing methods 
according to new needs, and  strengthening the coordination between different 
areas of supervision, mainly political and administrative supervision, ombudsman 
and public opinion. 

This paper begins with a brief review of the literature on the transformation of 
auditing system and auditing methods and then examines the main problems of 
public auditing in Turkey. The paper concludes with suggestions regarding 
institutional, methodological and operational transformation of auditing system in 
the Presidential Government system in Turkey. 

Keywords: Auditing, Public Administration, Presidential Government System, 
Reform. 

GİRİŞ 

Kamu kurumlarının başlıca amacı, hizmet yürüttüğü çevreye karşı verimli, etkili 
ve sorumlu bir şekilde iş, eylem, tutum ve davranışlar gerçekleştirmeleridir. 
Yönetsel faaliyetlerin ve örgütsel amaçların etkin olarak gerçekleştirilmesi ve 
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yasalara uygun bir şekilde yapılmasını ise yönetimin başlıca fonksiyonlarından, 
denetim sağlamaktadır. Etkin bir denetim yönetimin de etkin, verimli, tutumlu, 
hizmet ettiği çevreye karşı daha duyarlı ve sorumlu, şeffaf, hesap verebilir 
olmasını, yönetimin kusurlu, işlemeyen ya da eksik işleyen kısımları ile keyfi 
yönetim uygulamalarının giderilmesini, faaliyetlerinin geliştirilmesini 
sağlamaktadır. 

Etkin bir denetim, kamu yönetiminin kalitesi ve demokratik niteliği ile yakından 
ilişkilidir. Halk kamu politikası oluşturma yetkisini seçimler ile Parlamentoya 
vermektedir. Parlamento ise kamu politikalarını uygulama yetkisini hükümete 
ve kamu bürokrasisine devretmektedir. Parlamentonun da, yetki devrettiği 
hükümet ile bürokrasiyi denetlemesi sınırlıdır (Akarca & Şafak, 2014). Başka 
bir deyişle Parlamenter sistemde yasama organının, yetkisindeki denetim 
mekanizmalarını kullanarak kamu bürokrasisi üzerinde etkin bir denetim 
sağladığını düşünmek güçtür (Köse, 2007: 10). Bu nedenle Parlamento adına 
denetim yapan Sayıştay ve Ombudsman gibi kurumların yaptığı denetimler 
önem taşımaktadır (Akarca ve Şafak, 2014).  

Denetim, hukukun üstünlüğünün, hesap verebilirliğin, şeffaflık ve açıklığın 
temin edilebilmesi için insanlık tarihinden beri varlığını sürdürmektedir 
(Malkoç, 2017: 11). Denetim yöntemleri zaman içinde değişikliğe uğramışsa 
da, denetimin gerekliliğinde çağlar boyunca herhangi bir zayıflama söz konusu 
olmamıştır (Eryılmaz, 2014: 378). Öte yandan, 16 Nisan 2017 tarihinde 
yapılan halk oylaması ile birlikte uzun süredir yönetim sistemimizde var olan 
Parlamenter Hükümet sistemi yerine yeni bir model olan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümeti Sistemine (CHS) geçilmiştir. CHS’inde yapılacak düzenlemeler ile 
yeni sisteme uyum sağlamak amacıyla denetim konusunda değişiklikler 
yapılacağı aşikârdır.CHS’nin en belirgin özelliği yasama, yürütme ve yargı 
ilişkilerinin kapsamlı olarak yeniden şekillendirilmesidir (Aydın, 2017: 23). 
Erkler birbirinden kesin bir şekilde ayrılmış ve birbirlerine vesayet etmeleri 
zorlaşmıştır (Akçay, 2017: 34). CHS’inde yasama ve yürütme halk tarafından 
seçilmektedir. Dolayısıyla yasama ve yürütme meşruiyetini halktan almakta ve 
her ikisi de halka karşı sorumlu olmaktadır. Kuvvetler birbirlerinden ayrı ancak, 
halkın denetiminde halka hizmet etmek konusunda birleşmektedirler (Türk, 
2017: 25). Dolayısıyla denetim fonksiyonu, erkler sisteminde bir denge unsuru 
oluşturmaktadır. Denetimin bu üçlü erkler sistemine dördüncü bir erk olarak 
eklenip eklenemeyeceği konusunda tartışmalar devam etmektedir (Köse, 2007: 
94).  



 

548 
 

Bu bildirinin temel tezi, CHS’nde Parlamenter sistem esas alınarak 
oluşturulmuş kurum ve yöntemlerin çalışmakta zorlanacağı ve yapılacak 
uyumlaştırmalar ile kamu denetim sisteminin tümden yenilenmesinin gerekli 
olduğudur. Bu yenilenme, denetim kurumlarının yeni sisteme göre yeniden 
yapılandırılması, denetim yöntemlerinin ortaya çıkan ihtiyaçlara göre gözden 
geçirilmesi, başta siyasi ve idari denetim ile ombudsmanlık ve kamuoyu 
denetimleri olmak üzere farklı denetim alanları arasındaki eşgüdümün 
sağlanması anlamına gelmektedir.  

Üç bölümden oluşan bildirinin birinci bölümünde, denetim fonksiyonu ve 
denetim yöntemlerindeki dönüşüm, ikinci bölümünde kamu denetiminin 
başlıca sorunları, üçüncü bölümünde ise CHS’inde idarenin denetimi ve 
yaşanan dönüşümler ele alınacaktır. Sonuç bölümünde ise CHS’inde 
denetimin kurumsal, yöntemsel ve işleyiş olarak dönüşümü ile ilgili öneriler yer 
almaktadır. 

1. DENETİM VE DENETİM YÖNTEMLERİNDEKİ DÖNÜŞÜM 

İnsanlar tarihin ilk çağlarından beri günümüzde olduğu şekliyle modern devlet 
nitelikleri göstermemekle birlikte çeşitli idari sistemler kurmuşlar ve bu 
sistemleri yönetmişlerdir. Yönetim insanlık tarihi ile ortaya çıkmış beşeri ilişkiler 
olayıdır (Eryılmaz, 2014: 1). Yönetimin en önemli fonksiyonu denetim de eski 
dönemlere kadar uzanmaktadır. Denetimin kökeni M.Ö.3000 yıllarında Ninova 
kentine kadar uzanmaktadır (Sharkansky, 1991: 5’den akt. Özer, 1997: 4).  

Eski Yunan, Mısır ve Roma’da kamu hesaplarının kontrolü ile ilgili belgeler 
ortaya çıkarılmıştır. İslamiyet’in 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar olan döneminde 
kamu denetimi kavramı daha da gelişme göstermiştir (Khan, 1995: 15). 
Hazret-i Peygamber (s.a.v.) Medine’ye hicret ettikten ve Medine’de yönetim 
Müslümanların eline geçtikten sonra, İslam cemaatinin lideri sıfatıyla İslam 
toplumu üzerinde denetimlerde bulunmuştur. Toplum düzeni ile ilkeleri 
yakinen takip eden Hz. Peygamber, yaptığı gezilerde şehrin yapısı, iktisadi 
faaliyetler ve diğer hususlarda yanlış gördüğü davranışların düzeltilmesini 
sağlamıştır. Medine’de Müslüman nüfusun artması devletin işlerini de 
artırmıştır. Artan devlet işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için Hz. 
Peygamber çeşitli memuriyetlere atamalar yapmıştır. Bunlar arasında zekât ve 
vergi toplama, elçilik, komutanlık gibi denetim hizmetlerini de kapsayan 
memuriyet alanları bulunmaktadır. Mekke’nin fethi sonrasında müfettiş olarak 
görevlendirilen sahabelerin olduğu görülmektedir (Sezgin, 2011: 48-49). 
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Ayrıca İslam halifelerinin muhasebe ve denetim birimleri kurduklarına ilişkin 
yazılı kanıtlar bulunmaktadır (Khan, 1995: 15). 

Monarşinin egemen olduğu dönemlerde denetim, vergilerin eksiksiz toplaması 
şeklinde ortaya çıkarken, merkantilizmin geliştiği dönemlerde uluslararası 
ticaretin ortaya çıkmasıyla birlikte uzak diyarlara, denizaşırı ülkelere giden 
temsilcilerin geri döndükten sonra muhasebeleştirme işlemlerini yapması 
şeklinde devam etmiştir (Geist ve Mizrahi, 1991: 16). Ortaçağda ise ticaretin 
gelişmesi ile birlikte iş sahiplerinin temsilcilerinin, çalışanlarının yapmış olduğu 
faaliyetlerden haberdar olmak istemeleri, giderek artan faaliyetlerin karmaşık 
bir hale gelmesi ile birlikte mali konuların anlaşılamaması, hata ve riskin 
artması, suiistimaller ve yolsuzluklar denetimin yapılmasını zorunlu kılmıştır 
(Mil, 2016: 17). Denetimin kamuda yerini alması ise 13. yüzyıldan sonra halka 
dayalı yönetim düşüncesinin kendisine uygulama alanı bulmasıyla birlikte 
başlamıştır (Köse, 2007: 1). 

Denetimin kamu yönetiminde uygulanması ise ilk olarak 1690 yılında 
İngiltere’de “Kamu Hesapları Komitesi” adlı Türkiye’de Sayıştay’a benzer bir 
yapının oluşturulması ile başlamıştır (Dewar, 1995:10’den akt. Akcagündüz: 
2012: 6 ).  

1970’lerin sonlarından itibaren ise İngiltere başta olmak üzere batı ülkeleri 
kamu yönetimini yeniden düzenlemeye başlamışlardır. Özellikle 1980’li yıllar 
kamu yönetiminde köklü dönüşümlerin yaşandığı dönemlerdir. Bu dönemde 
geleneksel kamu yönetimi yaklaşımına getirilen eleştiriler ile birlikte bir 
paradigma değişimi olarak yeni kavram, yaklaşım ve tekniklerin ortaya çıktığı 
görülmektedir (Akçakaya, 2012: 172).Nüfusun hızla artması, eğitim, güvenlik, 
maliye, sağlık ve sosyal güvenlik sistemindeki gelişmeler, adalet, sosyal devlet 
anlayışındaki değişmeler olarak nitelendirebileğimiz (Mil, 2016: 18) sosyal ve 
ekonomik gelişmeler, toplumsal ihtiyaçlar, siyasi ve ideolojik baskılar sebebiyle 
devlet hacimce büyümüş, iş yükü artmıştır. Kamu yönetimi devletin yürütme 
aracıdır. Devletin yürütmeye ilişkin yapı ve faaliyetlerinden oluşmaktadır. Öte 
yandan kamu yönetimi siyasi iktidar karşısında “bilgi ve uzmanlık”, “karar 
verme iktidarı (gücü)”, “devamlı ve istikrarlı statüsü”, ”profesyonelliği”, 
“apolitik olması”, “siyasi destekçileri”, “örgüt ideolojisi”, “özerk yapısı” ile bir 
güç merkezi haline gelmiştir. Tüm bunlar kamu yönetiminin hem rolünün hem 
de hizmet yükünün artmasa sebep olmuş; yaşanan gelişmeler onun etkinliği, 
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verimliliği, sorumluluğu, denetimi konularını ön plana çıkarmıştır (Eryılmaz, 
2014: 280-281, 369). 

Denetim; idarenin içinden ya da dışından yetkili birim ve kişiler tarafından, 
idarenin iş ve işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını, 
önceden konulan ilkelere, kriterlere uygun hareket edilip edilmediğini 
inceleyen; sapmaları belirleyen, yönetimin eksik, kusurlu, hatalı ve işlemeyen 
yanlarını ortaya çıkaran, yönetimi keyfilikten kurtararak   yönetimin daha etkin 
ve verimli işlemesini, idarenin faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlayan, onu 
tamamlayan, ona yol gösteren, dinamik, değişime açık ve evrensel bir süreçtir.  

Dünyada 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik ve siyasal gelişmeler 
ile birlikte bir dönüşüm yaşanmaktadır.  Kamu yönetimi de klasik anlayıştan 
farklı bir konuma gelmiştir. Dönüşüm sürecinin en önemli unsuru hiç şüphesiz 
demokratikleşme olmuştur. (Akarca & Şafak, 2014). Dünya ülkeleri geleneksel 
denetim yöntemlerini uygulamak yerine, artan demokratikleşme hareketleri, 
halkın beklentilerini karşılamak için yeni denetim modelleri arayışlarına 
girmişler, denetim yöntemlerinde dönüşüme gitmişlerdir (Köse, 2007: 3).  

Geleneksel kamu yönetimi anlayışında denetim, daha çok hukuka uygunluk 
açısından yapılmakta, performans ve piyasa mekanizması dikkate 
alınmamaktadır. Yeni kamu yönetimi yaklaşımında denetimde ise, kıt 
kaynakları etkin ve verimli kullanma, performans ölçme, öncelikleri belirleme 
gibi ilkeler ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de denetimde yeni kamu yönetimi 
anlayışını yansıtan unsurların ön plana çıkması 2003 yılında sunulan ancak 
yürürlüğe girmeyen “Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı” ile başlamıştır. 
Ardından 2006 yılında uygulanmaya başlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu (KMYKK) gelmektedir (Ünal ve Erdoğan, 2016: 625-626). 

Türkiye denetim modeli olarak Fransa’dan örnek aldığı Kıta Avrupası modelini 
benimsemiştir. Bu model, teftiş kurulları ve müfettişler üzerinden 
örgütlenmektedir. Model, iş ve işlemler bittikten sonra yapılan genel müfettişlik 
niteliği taşımaktadır. Ülkemizde kamuda 5018 sayılı KMYKK ile iç denetimin ön 
plana çıkmasıyla birlikte Anglo-Sakson modeline doğru bir kayma 
görülmektedir (Mil, 2016: 78,143). Ülkemizde ağırlıklı olarak düzenlilik ve 
uygunluk denetimi görülmekle birlikte performans denetimi, risk odaklı 
denetim türleri de uygulanmaya başlamıştır. Türk kamu denetim sisteminin 
etkin işlemesi için onu yapılandırmak adına bazı reformlar yapılmıştır. 
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Denetim sisteminde Cumhuriyet sonrası denetim ile ilgili gelişmeleri, KİT 
denetim sisteminin kurulması, uzmanlık denetim yapan birimlerin kurulması, 
kontrolörlüklerin oluşturulması, genel yönetimin taşra teşkilatlarına bağlı 
denetim birimlerinin kurulması, Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş 
Kurulu, Bağımsız Denetim Birimlerinin kurulması başlıkları altında toplayabiliriz 
(Sanal, 2002: 82-88’den akt. Mil, 2016: 58). 

Denetim ile ilgili yapılan diğer başlıca çalışmalar; Merkezi Hükümet Teşkilatı 
Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporu (MEHTAP), Yönetimin Yeniden 
Düzenlenmesi İlkeleri ve Raporu, Kamu Yönetimi Araştırma Projesi Genel 
Raporu (KAYA), 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Esasları 
Hakkındaki Kanun, 5018 sayılı KMYKK’dur. 

Bugün Anayasal olarak denetim kapsamında olmasa da niteliği itibariyle bazı 
Meclis komisyonları da denetim işlevi görmektedir. Bu komisyonlar; Dilekçe 
Komisyonu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu ve AB Uyum 
Komisyonu’dur (Kocaman, 2009: 3). 

2. TÜRKİYE’DE KAMU DENETİMİNİN TEMEL SORUNLARI 

Ülkemizde kamu denetiminin işleyişinde sorunların olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir. Kamu denetiminin temel sorunlarının ortaya çıkartılması etkin ve 
başarılı bir denetimin yapı taşlarını belirlemek açısından son derece önemlidir. 
Kamu denetiminin başlıca sorunları; hukuki yapının yetersiz olması, denetimin 
tarafsız bir yapı içerisinde işlemesindeki aksaklıklar, denetim standartlarının 
belli olmaması, denetimde açıklık, denetim personelinin yetersizliği, eğitimi, 
sayısından ve motivasyon eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, denetimin 
yaptırımı, çağdaş denetim tekniklerinin kullanılmaması, üst denetim 
örgütlenmesi, unvan farklılaştırılmasıdır. 

2.1. Hukuki Yapının Yetersiz Olması 

Ülkemizde kamu denetiminin hukuki yapısı genel olarak 1982 Anayasasının 8, 
112, 113 ve 123. maddeleri, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri 
Esasları Hakkındaki Kanun, 5018 sayılı KMYKK ile ilgili teşkilat kanunları ve 
mevzuatlardan oluşmaktadır (Mil, 2016: 78). Denetimin etkin olabilmesi için 
kamuda yer alan denetim birimlerinin çalışma usul ve esaslarının, personelin 
işe alımı, kariyer ve özlük haklarının belirlenmesi gerekmektedir. 
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Denetimle ilgili sürekli değişen tüzük, yönetmelik ve mevzuatlar yerine ülkemize 
özgü bir “Denetim Yasası”nın da oluşturulması yerinde olacaktır. 

2.2. Tarafsızlık - Bağımsızlık 

Denetim fonksiyonu, bağımsız ve tarafsız bir yapı içerisinde işlemelidir. 
Denetim personelinin denetim fonksiyonunu yerine getirirken denetimin idare 
aleyhine olan olumsuz sonuçlarından dolayı özlük haklarının olumsuz 
etkilenmesi gibi bir endişe taşımaması gerekmektedir. Yönetim geleneğinin 
bürokratik yapıya dayandığı ülkelerde yöneticiler denetim birimini, yöntem ve 
personelini kendi çıkarlarına hizmet etmesi amacıyla etkileyebilmektedirler. Bu 
durum denetimin tarafsızlığı konusunda geçmişten günümüze endişe 
duyulmasına sebep olmaktadır. Denetimin tarafsız ve özerk bir yapı içerisinde 
yer alması bu endişeleri giderecektir (Eryılmaz, 2014: 378-379). Denetim 
personelinin de denetim sürecinde taraf tutmaması, duygularına kapılmaması 
ve dış etki altında kalmadan yetkisini objektif olarak kullanması gerekmektedir 
(Mil, 2016: 24). Bir denetimin başarısı ise onun tarafsız ve güvenilir olmasına 
bağlıdır. Denetimin bağımsızlığındaki temel ölçütler ise, denetlenen ve dış 
etkilerden uzak olması, denetim kurumunun personelini atamada tam yetki 
sahibi olması, mali özerkliğe sahip olması, denetlediği kurumlarla bağlantısının 
olmamasıdır (Köse, 2007: 55). 

2.3. Standartların Belli Olmaması 

Denetim, kurumun önceden belirlenmiş mevzuat, değer, kural gibi kıstaslara 
göre izlenerek izlenen kişi, kurum ve süreçlerin tutarlılık ya da eksiklik gösterip 
göstermediğini sözlü ya da yazılı olarak denetlenmesidir (Falay, 1997: 18). 
Kamu örgütlerinin denetlenmesinde bir diğer zorluk kamu sektörünün önceden 
belirlenmiş hizmet standartlarının tanımlanmamış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Örnek olarak bir otomobil fabrikasının neyi ürettiği bellidir. 
Ama bir üniversitenin ne ürettiği tam anlamıyla açık değildir. Seminer ve 
konferanslar mı, araştırmalar mı yoksa işverenler için kalifiye personel mi? 
Üretilen malın açıkça tanımının yapılamaması malı üreten veya sunan örgütün 
etkenliğinin de somut olarak ölçülmesini zorlaştırmaktadır (Akçakaya, 2012: 
172-193). Bu sebeple etkin ve objektif bir denetim için hem kamu 
kurumlarının hem de denetimin standartlarının önceden belirlenmiş olması 
gerekmektedir. Kamu kurumları yaptıkları her türlü iş, eylem, faaliyet, davranış 
ve tutumu belirli standartlara dayandırmalıdırlar. Bir denetimin başarıyla 
sonuçlanabilmesi için, denetim birimlerinin uygulayacağı teknikler, yöntemler, 
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prosedürler, kapsamı, sınırları ile raporlamalarda belirli standartlara sahip 
olmaları beklenmektedir. Standartların belli olduğu örgütlerde standartlara 
bağlı olarak yapılan denetim etkin, kaliteli ve sübjektiflikten uzak olacaktır. 

2.4. Denetimde Açıklık 

Gizlilik bilgi, belge ve verilerin paylaşılmaması anlamına gelmektedir. Kapalılık 
kavramı ise, kamu kurum ve kuruluşlarının çevre ve halktan gelen tepkilere 
duyarsız kalması, iş ve işlemlerin dıştan bilinmemesi, alınan kararların 
kamuoyu ile paylaşılmamasıdır (Eken, 1994: 26). Denetimin etkin işlemesi için 
daha açık ve şeffaf bir nitelik taşıması gerekmektedir. Özellikle denetim 
sonucunda düzenlenen raporların ilgili kurum tarafından kamuoyuna 
duyurulması kamu yönetiminin açıklığa kavuşturulmasında, verimliliğe 
yöneltilmesinde, vatandaşların yönetime katılmasında etkin bir rol 
oynayacaktır. Bilindiği gibi iç denetçiler tarafından hazırlanmakta olan raporlar 
öncelikle üst yöneticiye gönderilmekte, üst yönetici de bu raporları İç Denetim 
Koordinasyon Kuruluna iletmektedir. Söz konusu raporların açıklığın gereği 
olarak Sayıştay’a ve TBMM’ye de gönderilmesi gerekmektedir.Kısacası, 
denetim sonuçlarının kamuoyuna duyurulması denetim kurumlarının bir hakkı 
olmasından ziyade onların sorumluluklarının bir parçası haline gelmelidir. 
Özellikle Parlamento adına yapılan denetim sonuçlarının kamusal kaynakların 
kullanımı konusunda halkın bilgilendirir nitelikte olması denetime etkinlik 
kazandıracaktır (Köse, 2007: 66).  

2.5. Denetim Personelinin Yetersizliği, Eğitim ve Sayısından 
Kaynaklanan Sorunlar 

Denetçiler her geçen gün artan mesleki yükümlülüklerinden dolayı çeşitli 
davalara taraf olmaktadırlar. Denetçilerin maddi ve manevi olmak üzere iki 
temel mesleki yükümlülük riski bulunmaktadır. Denetçilerin ödedikleri 
tazminat, meslekten el çektirme ya da yüksek sigorta primleri maddi unsuru 
oluştururken, bir davada taraf olmasından kaynaklı kötü şöhreti de manevi 
unsuru oluşturmaktadır (Kızılgöl: 62). Ancak denetçiler icra ettikleri görevin 
niteliği ve güçlüğü bakımından kendileri ile kıyaslanamayacak görevdeki bazı 
kamu görevlilerinden çok daha az ücret almaktadırlar. Bu durum eşit işe eşit 
ücret uygulamasına da aykırıdır. Çeşitli kurumların ve çeşitli meslek 
mensuplarının özlük hakları düzenlenerek maaş artışları sağlanmasına rağmen 
denetçiler bu uygulamanın dışında kalmış ve birçok meslek grubuna göre özlük 
hakları geriletilmiştir (Karaarslan, 8-9). Güçlü (2014)’ye göre denetim 
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personelinin özlük hakları belirlenirken yetkinliği, performans ölçümleri, kariyer 
imkânları da göz önünde bulundurularak bağımsız denetim şirketlerinin ve 
Holding iç denetim birimlerinin ücret skalaları dikkate alınmalıdır. Denetçilerin 
terfi sürelerinin uzun olması, eğitim süreçleri, sürekli gelişmeleri takip etmek 
zorunda olmaları, deformasyon, şehir dışı ve şehir içi seyahatleri bazen de ülke 
dışı seyahatlerinden de kaynaklanan çalışma sistemleri bizlere diğer mesleklere 
göre zor bir meslek alanı olduğu izlenimini vermektedir. Tüm bu zorlayıcı 
faktörlerin içerisinde denetim personelleri ekonomik olarak ta 
desteklenmediğinde uzun süreli olarak istihdam edilmelerinde güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır.  

Denetçilerin “geçmiş odaklılıktan gelecek odaklılığa, birey ve işlem odaklılıktan 
sistem ve süreç odaklılığa zihinsel dönüşümlerini de gerçekleştirerek” denetim 
ve danışmanlık işlemlerini yapmaları gerekmektedir (İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu, 2016: 47). Denetçilerin hizmet içi eğitim alabilmelerini, araştırma 
yapmalarını, mesleklerinin gerektirdiği donanıma sahip olmalarını sağlayacak 
akademilerin oluşturulası gerekmektedir. 

Denetim personeli konusunda bir başka sorun da, kadro tahsislerine rağmen 
halen iç denetçi ataması yapılmayan kamu idarelerinin bulunmasıdır. Ayrıca 
denetim personelinin bağımsızlığının sağlanması hususu sağlıklı bir denetim 
sistemi için çok önemlidir. Denetçilerin bağımsızlığının sağlanması kadar 
bağımsızlığını yitiren, taraf tutan, işini kötüye kullanan denetçiler için de ağır 
cezalar getirilmelidir. 

2.6. Denetimin Yaptırımı 

Denetimden beklenen sonucu almak için denetim sonucunda bir yaptırımın 
olması gerekmektedir. İlgili kamu kurumu ve personelin başarı ve başarısızlık 
durumuna göre teşvik ve ceza mekanizması oluşturulmalıdır. 

2.7. Çağdaş Denetim Tekniklerinin Kullanılmaması 

Kamu denetim sisteminin yapılandırılması kamu yönetiminin yapılandırılması 
ile yakından ilgilidir (Yaman, 2008: 2). Kamu hizmetinin kapsamı ile denetim 
arasında doğru bir orantı vardır. Hizmetlerin değişmesi denetimin de değişmesi 
anlamını taşımaktadır. Bir başka ifade ile denetim kamu yönetiminin işleyişine 
göre şekillenmektedir. Kamu yönetimi ile ilgili gelişmeler denetimin zihniyetini 
de belirlemektedir (Al, 2007: 45). Denetçilerin geleneksel denetim 
mekanizmalarından ziyade yeni anlayışlardan, bilişim teknolojilerinden 
yararlanarak denetimde uygulamaları gerekmektedir. Çünkü denetlenen işlem 
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ve faaliyetlerin daha hızlı, verimli, etkin, ekonomik, amaca uygun olarak 
incelenmesi için çağdaş denetim teknikleri kullanmak bir zorunluluktur 
(INTOSAI, 1997, md.90). 

2.8. Üst Denetim Örgütlenmesi 

Ülkemizde denetim birimlerinde işbirliği, koordinasyon/eşgüdümü sağlayacak, 
mesleki dayanışmayı geliştirecek denetim alanında merkezi bir kuruluş 
bulunmamaktadır (Mil, 2016: 87). Etkili bir denetim için öneri olarak denetim 
birimlerinin idari ve mali özerkliği olan bir çatı altında toplanması 
sunulmaktadır. Burada iki görüş ortaya çıkmaktadır. Birincisi birimleri bir çatı 
altında toplamanın uzmanlaşma konusunda sıkıntılar doğurabileceği, ikincisi 
ise birimlerin baskıdan uzak, özlük haklarının iyileştirilmesi, denetimde 
karşılaşılan sorunların en aza indirgenmesi gibi faydalar sağlayacağı 
yönündedir. Diğer bir görüş ise denetim birimleri arasında koordinasyonu, 
işbirliğini sağlayacak “Denetim Üst Kurulu”nun oluşturulmasıdır. 

2.9. Unvan Farklılaştırılması 

Denetim konusunda karşılaşılan sorunlardan biri de denetim birimleri arasında 
yaşanan unvan farklılaştırılmasıdır. Sistemimizde denetim birimleri Teftiş 
Kurulu olarak yerini almıştır. Ancak 2011 KHK’ları ile birimlerin 
yapılandırılması sürecinde kimi kurumlarda denetim, denetim-rehberlik, kimi 
kurumlarda denetim-teftiş, kimisinde ise rehberlik-teftiş olarak adlandırılmıştır. 
Çalışanlar açısından da aynı durumun söz konusu olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla karmaşıklık yaratan konunun CHS’inde giderilmesi 
öngörülmektedir (Baysa, 2017: 66). 

3. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE İDARENİN 
DENETİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
3.1. Siyasi Denetim 
Siyasi denetim, yasama organının yürütmeyi doğrudan ya da dolaylı olarak 
denetlemesidir (Aydın, 2017: 22). Demokrasinin etkin işlediği toplumlarda 
siyasi kurum ve kişiler halkı temsil etmektedirler. Kamu yönetimlerinin ellerinde 
bulundurduğu yetkiler kendilerine ait değildirler. Yetkiler yasalar ve siyasi 
organlar tarafından verilmektedir (Eryılmaz, 2014:380). Yasaları koyan bir 
organın kendi koymuş olduğu kurallara uyulup uyulmadığını, yetkinin ne 
şekilde kullanıldığının denetimden geçirmesi beklenen bir sonuçtur. Yönetim, 
siyasi organların kararlarını yürütmektedir. Dolayısıyla karar verici konumunda 
ve ulusal iradenin temsilcisi olan siyasi organların, bu kararları uygulama 
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yükümlülüğü bulunan yönetimi denetimi altında tutması onun asli bir 
görevidir. Siyasi organlar yetkiyi denetlemek, düzenlemek ya da geri almak 
hakkına sahiptirler (Köse, 2007: 9; Tortop, 1974: 30).  

Parlamenter sistemde Meclis asıl görevi olan kanun teklifini neredeyse hiç 
görüşmemekte, sadece hükümetin uzmanları ve bürokrasisi tarafından 
hazırlanan tasarıları görüşmektedir. Bu durum Meclisin kanun yapmada işlevsiz 
olması ve hükümete rağmen bir yasa tasarısının Meclisten geçmesinin 
zorlaşmasına sebep olmaktadır. CHS’inde kanun tekliflerini hükümet değil 
milletvekilleri yapacaktır. Bu da meclisin daha güçlü hale gelmesini 
sağlayacaktır (Aydın, 2017: 43). Aynı zamanda her bir erk kendi görevini 
yapacağından denetimin önündeki en büyük engellerden biri olan çift başlılık 
ortadan kalkmış olacaktır. Bu konuda Yasama Komisyonlarının fonksiyonları 
da artacaktır. 

Akman’ın (2017: 104) bu konudaki önerisi Kamu Denetçiliği Kurumu 
(KDK)’nun kendilerine şikâyet konusu olan alanlarla ilgili yasa tekliflerini 
Meclis’e sunabilmesidir. CHS’inde bu öneri hayata geçirebilirse farklı denetim 
alanları arasındaki koordinasyon da sağlanmış olacaktır. 

Yasama organı Parlamenter sistemde denetimi, soru (yazılı ve sözlü), genel 
görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru yoluyla 
yapmaktadır. CHS sisteminde ise sözlü soru ve gensoru kaldırılmış olup, 
yasama organı yürütmeyi yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması, meclis 
soruşturması ile denetleyecektir.  

Parlamento sözcüğü Türkçe’ye İtalyanca ve Fransızca’da konuşma anlamına 
gelen “parlare” ve “parle” kelimelerinden türetilerek girmiştir. Türk’e göre 
(2017: 28-29), sözlü sorunun kaldırılması, sistemin doğasında olan “konuşma”  
sözcüğü/ eylemine ters düşmekte ve aynı zamanda denetim boşluğu 
yaratmaktadır. 

Aydın’a göre ise (2017: 30), Parlamenter sistemde hükümetin sözlü soruya 
cevap vermemesi durumunda herhangi bir yaptırım uygulanmaması, sözlü 
sorunun daha çok yazılı soruya çevrilerek hükümetçe yazılı soru olarak 
cevaplandırılması gibi sebeplerle sözlü soru etkili bir denetim mekanizması 
olarak çalışmamaktadır.  

Alkan’a göre (2017: 2), ise sözlü soru ancak hükümet üyeleri istediği takdirde 
harekete geçen bir mekanizmadır. CHS’inde sözlü soru olmamasının nedeni 
Başkanlık sistemlerinde yürütmenin yasama faaliyetlerine katılımının sınırlı 
olmasıdır. 
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Aşağıdaki tabloda 26. Dönem 1. Yasama Yılı (02.11.2015-30.09.2016) ile 26. 
Dönem 2. Yasama Yılına (01.10.2016-09.09.2017)29 ait yazılı ve sözlü soru 
önergelerinin sayıları yer almaktadır. 
Tablo 11. Yazılı ve Sözlü Soru Önerge Sayıları 

Soru Türü 26. Dönem 1. Yasama Yılı 
(02.11.2015-30.09.2016) 

26. Dönem 2. Yasama Yılına 
(01.10.2016-09.09.2017) 

Genel 
Toplam 

Yazılı 8,175 8.080 16,255 
Sözlü 604 280 884 

Kaynak:  Tablo yazarlar tarafından TBMM denetim raporlarından yararlanılarak  

oluşturulmuştur.(tbmm.gov.tr, Erişim Tarihi: 09.09.2017).  

Tabloya baktığımızda, Parlamenter sistemde yazılı soruların sözlü sorulardan 
sayıca oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Meclisin soru şeklinde 
kullandığı denetim yetkisini “yazılı soru önergesi” biçiminde kullandığı 
görülmektedir.  

Parlamenter sistemde sözlü sorunun işlevsel olmaması ve daha çok yazılı 
sorunun kullanılması sebebiyle denetim konusunda herhangi bir aksama 
olmayacağı düşünülmektedir. CHS’inde Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve 
Bakanların yazılı sorulara on beş gün içinde cevap vermesi gerekliliğinin 
anayasal hükme bağlanması da denetim açısından önemli bir yaptırımdır. 

Gensoru, bir siyasi parti grubu veya en az yirmi milletvekilinin imzası ile verilen 
önergedir.30 Gensoru önergesi ile Bakanlar Kurulu veya bir Bakan görevinden 
uzaklaştırılabilmektedir. Dolayısıyla gensoru, içerisinde ilgililer hakkında bir 
siyasi sorumluluk barındırmaktadır. Üyeler ya da gruplar gensoru görüşmeleri 
esnasında gerekçeli güvensizlik önergeleri de verebilmektedirler. Tüm bunlar 
neticesinde Parlamenter sistemde yer alan ancak CHS’inde kaldırılan gensoru, 
görüşmeler sırasında verilecek güvensizlik oylaması sonucu ile Hükümetin 
düşürülmesi olasılığını taşımasından dolayı etkili, ciddi sonuçlar doğurabilecek 
ve fakat iktidarı elinde bulunduran partinin çoğunluğu sebebiyle de netice 
almanın zor olduğu bir denetim türüdür. Gensorunun kaldırılması konusunda 
yorum yapabilmek için öncelikle etkinliğine bakmamız gerekmektedir. 
Hedefinde bakan veya hükümet bulunan gensoru, daha çok politize bir nitelik 

                                                             
29  Son erişim tarihi 09.09.2017 tarihi olduğu için 26. Dönem 2. Yasama Yılı Dönemi için bu tarihe kadar 

olan tutanaklardaki sayılar baz alınmıştır. 
30 Bkz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Üçüncü Kısım, Cumhuriyetin Temel Organları, Birinci Bölüm 

Yasama altında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları, md. 99, s. 19, 
https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf.  
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taşımaktadır. Gensoru, Bakan ya da Hükümetin eylem, işlemleri ile politikaları 
hakkında verilebildiği gibi, bir bakanın yetersiz olduğu, başarılı olmadığı gibi 
iddialarla da siyasetten düşürülmesi gerektiği düşüncesiyle de verilebilmektedir 
(Kocaman, 2009: 20). Bu sebeple gensoru kimi zaman muhalefet etmek, 
meclisi çalıştırmamak (Aydın, 2017: 30), çalışmaların dengeli bir biçimde 
yürütülmemesi, iktidarın gensoru baskısı altında kalması için bir araç olarak 
kullanılmaktadır. Parlamenter sistemde gensorunun, düşük sayıda milletvekili 
imzası ile verilebilmesi meclis çalışmalarını aksatması yönüyle göz önünde 
bulundurulması gereken bir faktördür. Bu bağlamda, gensorunun Meclis 
denetim yöntemi olarak amacına uygun olarak kullanılmadığını ve hükümetleri 
denetlemede yetersiz olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tabloda gensoru önerge 
sayıları yer almaktadır. 
Tablo 2. Gensoru Sayıları (1920-1982). 

Dönemi Verilen Gensoru 
Sayısı 

Kabul Edilen Gensoru 
Sayısı 

Düşürülen Hükümet/Bakan 
Sayısı 

1920 62 1 Şeriye Vekili (Din İşleri Bakanı) 
düşürüldü. 

1924 27 --- --- 

1961 186 2 
Süleyman Demirel Hükümeti 
(1977) ile, Dışişleri Bakanı 
Hayrettin Erkmen (1980) 

düşürüldü. 

1982 219 3 Mesut Yılmaz Hükümeti (1998) 
düşürüldü. 

Toplam 494 6 2 hükümet ve 2 bakan 
düşürüldü. 

Kaynak: Coşun, E. (2017), “Gensoru Önergeleri Amacı Dışında Kullanılıyor”  

(aa.com.tr, Erişim Tarihi: 09.09.2017).  

Tablodan 1920 yasama döneminde 62, 1924 yasama döneminde 27, 1961 
yasama döneminde 186 ve 1982 yasama döneminde 219, toplamda 
494 gensoru önergesi verildiği görülmektedir. Ancak sadece 2 bakan ve 2 
hükümet düşürülmüştür.Yine 1961 Anayasasında yasamanın güçlü olmasına 
rağmen meclisin etkin denetleme araçlarından bir kabul edilen gensoruyu 
kullanmadığı görülmektedir. Bu dönemde 251 gensorunun 2 tanesi kabul 
edilmiş, 249 tanesi reddedilmiştir (Kuzu, 2012: 97’den akt. Bilir, 
2015).Aşağıdaki tabloda ise 26. Dönem 1. Yasama Yılı (02.11.2015-
30.09.2016) ile 26. Dönem 2. Yasama Yılına (01.10.2016-09.09.2017) ait 
gensoru önergelerinin sayıları yer almaktadır. 
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Tablo 3. 26. Dönem Yasama Yılı Gensoru Önerge Sayıları 

 26. Dönem 1. Yasama Yılı 
(02.11.2015-30.09.2016) 

26. Dönem 2. Yasama Yılına 
(01.10.2016-09.00.2017) 

Genel 
Toplam 

Gensoru 11 5 16 
Kaynak: Tablo yazarlar tarafından TBMM, denetim  raporlarından yararlanılarak 

oluşturulmuştur (tbmm.gov.tr, Erişim Tarihi: 09.09.2017). 

26. Dönem Yasama yılında ise toplamda 16 adet gensoru önergesi verilmiştir. 
Gensorulardan 15 tanesinin gündeme alınması reddedilmiş, 1 tanesi ise geri 
alınmıştır. Rakamlardan ülkemizde gensorunun denetim anlamında etkili bir 
işleyişi bulunmadığı görüldüğünden  kaldırılmasının denetim açısından bir 
boşluk yaratacağı düşünülmemektedir. 

Öte yandan, gensoru esnasında Bakanlar Kurulu da güven tazelemek 
isteyebilmektedir. Ancak eski dönemde yürütmenin yasama içinden çıkması 
sebebiyle güven oylamasına ihtiyacı bulunmaktaydı. Ancak CHS’inde yürütme 
halk tarafından seçileceği için güven oylamasını halktan alacaktır (Aydın, 2017: 
30). 

Diğer bir denetim türü olan Meclis soruşturması ile Parlamenter sistemde 
TBMM’nin en az onda birinin vereceği önerge ile Başbakan ya da bakanlar 
hakkında soruşturma açılması istenebilmektedir. Gerek görüldüğü takdirde 
Başbakan ya da bakanlar Yüce Divana sevk edilebilmektedir. CHS’inde ise 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili işledikleri 
suçtan ötürü Meclis soruşturması açılabilmektedir.  

Her iki sistemde de Meclis soruşturması önergesi verilmesi, soruşturma 
açılması, soruşturma yapan ve soruşturma sonucunu Meclis Başkanlığına 
sunan komisyonun kurulması için gerekli sayı miktarı ve oranlar farklılık 
göstermektedir. Parlamenter sistemde Meclis soruşturması önergesi vermek için 
TBMM üye tamsayısının en az onda birinin yani 550 milletvekilinin 55’inin 
imzası gerekmektedir. CHS’inde ise Meclis soruşturması önergesi vermek için 
TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu yani 301 milletvekilinin imzası 
gerekmektedir. Parlamenter sistemde Meclis, önerge ile soruşturma açılması 
talebine gizli oyla karar vermektedir. CHS’inde ise Meclis üye tamsayısının 
beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına yani 360 milletvekilinin 
oyuyla karar verebilmektedir. Parlamenter sistemde ilgililerin Yüce Divana sevk 
edilmesi kararı Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğunun yani 276 kişinin gizli 
oyuyla alınmaktadır. CHS’inde ise bu oran Meclis üye tamsayısının üçte ikisi 
yani 400’dür. Rakamlara göre önerge verilebilmesi için gerekli 55 imza 
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CHS’inde 276’ya çıkmıştır. Bir başka ifade ile Parlamenter sistemde ilgililerin 
Yüce Divan’a sevkinde 276 yeter sayısı CHS’inde soruşturma için önerge 
verilmesi sayısına denk gelmektedir. Bu durum gerek önerge verme, gerekse 
soruşturma açma ve Yüce Divan’a sevk etme kararlarının verilmesinin zor 
şartlara bağlandığını göstermektedir. Dolayısıyla uygulamada Meclis 
soruşturmasının yapılması “güç bir denetim şekli” olarak biçimlenmiştir. Aynı 
zamanda Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 
Yüce Divanda yargılanmanın dışında harekete geçecek başka denetim 
mekanizmasının bulunmadığı görülmektedir.  

Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, TBMM üye 
tamsayısının en az dörtte üçünün (413 milletvekili) vereceği kararla 
suçlandırılmaktadır. CHS’de ise bu oran Meclis üye tamsayısının üçte ikisi yani 
400’dür. Az da olsa sayının düştüğü görülmektedir. 

Öte yandan, Cumhurbaşkanı’nın, sadece görevleri ile ilgili değil aynı zamanda 
işlediği bütün suçlardan cezai sorumluluğunun bulunacağı denetim açısından 
bakıldığında önemli bir gelişmedir. Anayasa’da Cumhurbaşkanının her ne 
kadar vatana ihanetten dolayı suçlandırılması yer alsa da 1991 yılında 
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kaldırılması ile birlikte Cumhurbaşkanı yaptığı 
eylemlerden sorumsuz bir nitelik kazanmıştır. Yürütmenin başında olup, güçlü 
yetkilerle donatılan ancak sorumluluğu olmayan, yargılanmayan bir 
Cumhurbaşkanından, attığı her imzadan, yaptığı her iş, eylem, tutum ve 
davranıştan sorumlu bir Cumhurbaşkanlığına geçiş yürütmeye demokratik, 
hesap verebilir, şeffaf, denetlenebilen bir nitelik kazandırmıştır (Akçay, 2017: 
35). Devletin başının bu denli etkin bir denetimle karşı karşıya kalması hiç 
şüphesiz idarenin de kendine çeki düzen vermesi açısından bir farkındalık 
yaratacaktır (Akbaşoğlu, 2017: 38). 

Siyasi denetim yolarından bir diğeri de bütçedir. CHS’nde yasama organının 
bütçeyi onaylaması dolaylı bir denetim mekanizmasıdır (Aydın, 2017: 22). 
Parlamenter sistemlerde hükümet, mecliste çoğunluk oluşturması sebebi ile 
yasamayı kontrol etmekte ve denetim yekisini etkin bir biçimde 
kullanamamaktaydı (Eryılmaz, 2014:381). CHS’inde ise hükümetin yasama ile 
en önemli ilişkilerinden biri bütçe konusunda olacaktır. TBMM, hükümeti bütçe 
ve kesin hesabı kabul ederek veyahut reddederek denetleyecektir. Bu durum 
Cumhurbaşkanının mali taleplerini gerçekleştirmek için TBMM ile uzlaşı 
içerisinde olmasını gerektirmektedir (Akçay, 2017: 35). 
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Anayasa’nın 87. maddesinde TBMM’nin denetim yetkileri arasında “Bakanlar 
Kurulunu ve bakanları denetlemek” ve “Bakanlar Kuruluna belli konularda 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” ifadeleri yer almaktadır. 
Ancak 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile Anayasa’nın 87. maddesinde artık bu ifadeler yer 
almamaktadır. CHS’inde kuvvetler ayrılığının bir gereği olarak yasamanın 
yürütmeyi denetlemesi ve Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi yasamanın 
görev ve yetkileri arasından çıkartılmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi 
gereken kuvvetler ayrılığına farklı anlam yüklenerek yürütmenin yasamanın 
denetiminden çıkarılmasına sebep olmamaktır. Çünkü kuvvetler ayrılığı devlet 
organları arasında bir üstünlük sıralaması anlamını taşımamaktadır. Sadece 
organlar arasındaki yetki, görev işbölümü ve işbirliğini belirlemektedir. 
Üstünlük anayasa ve kanunlardadır (Türk, 2017: 24-25). 87. maddede 
TBMM’nin denetim yetkileri arasında Bakanlar Kurulunu ve bakanları 
denetlemek ile Bakanlar Kurulu’nun KHK çıkarma yetkisinin yer almaması, 
6771 sayılı Kanun ile Bakanlar Kurulu’nun kaldırılmış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bakanlar Kurulu’nun KHK’si yerine artık Cumhurbaşkanı, 
yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkartabilecektir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlar arasında farklı 
hükümlerin olması halinde ise kanun hükümleri uygulanacaktır.31Kanunların 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden üstün kılınması da bir denetim 
mekanizmasıdır. TBMM’nin hükümetin üzerinde denetim sahibi olmasını 
sağlamaktadır (Aydın, 2017: 22).  

Parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı net değildir. Yasama ve yürütme iç içe 
geçmiştir (Aydın, 2017: 23). Parlamenter sistemde yürütmenin meclisin içinden 
çıkması sebebiyle yürütmeye karşı denetimin zorluğu, ait olunan partinin 
bakanını denetleme hususunda tarafsız hareket edememe, kişilerin tekrar 
milletvekili seçilip seçilmeme kaygısı taşıması, gensoru verildiğinde iktidarı 
elinde bulunduran partinin çoğunluğu sebebiyle netice alınamaması 
(Kahraman, 2017: 15), yürütmenin yasama üzerindeki hakimiyetinden dolayı 
hükümetin onay vermediği yasal düzenlemelerin yapılamaması (Aydın, 2017: 
23), yürütmenin yasama üzerinden kendisine sorumluluk atfetmesi gibi 
sebepler etkin bir denetimi engellemekteydi (Akçay, 2017: 34). Yasama 

                                                             
31  Bkz. TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 6771, 

md. 8, https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6771.html. 
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yetkisini halk adına kullanan TBMM’nin, hükümet ve idarenin denetiminde 
etkin bir konumda olması ise demokratik ve hukuk devleti olmanın bir 
gereğidir (Türk, 2017: 27). CHS sistemi ile birlikte bu gereğin ve denetim 
mekanizmalarının daha etkili bir biçimde yerine getirileceği düşünülmektedir. 

3.2. İdare ve Yargı Denetimi 

Hukuk devleti olmanın en önemli ilkelerinden biri idarenin yapmış olduğu 
faaliyetlerin hukuka uygunluğu bakımından denetime tabi tutulmasıdır 
(Malkoç, 2017: 17). Kamunun yetki, görev ve kaynaklarını kullanan idarenin 
her türlü eylem ve işleminin denetlenmesi hukuk devleti olmanın bir gereğidir. 
Dolayısıyla, temel hak ve özgürlüklerin yargısal güvence altına alınmadığı 
idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi tutulmadığı bir yer hukuk 
devletinden söz etmek mümkün olmamaktadır (Güngör, 2017: 53).  CHS’inde, 
idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı denetimi 
işlemleri hukuki yönden denetleyecek, yerindelik denetimi yapmayacaktır 
(Karatepe vd., 2017: 109). 

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi yasama işlemlerinin anayasaya 
uygunluğunu denetlemektedir. CHS’inde ise Anayasa Mahkemesi 
Cumhurbaşkanlığının iş ve işlemlerinin kanunlara uygun olup olmadığını 
denetleme yetkisine sahip olmuştur. Yaşar’a göre (2017: 76-77) Anayasa 
Mahkemesinin alanı idarenin alanına kaymış ve bu durum CHS’inde Anayasa 
Mahkemesi’nin idare mahkemesine dönüşmesine yol açabilecektir. Aynı 
zamanda Danıştay da yürütmenin düzenleyici işlemleri üzerindeki yetkisini 
kaybetmiş olacaktır. 

Devlet Denetleme Kurulunun ise (DDK)’nın parlamenter sistemde inceleme ve 
denetleme yetkisi bulunmaktadır. CHS’inde ise DDK’ya askeri kuruluşları 
denetleme ve idari soruşturma yapabilme yetkisi verilmiştir. Asker ve sivil 
ayrımı yapmadan denetleme yapılması vesayetin işlerleriğini kaybetmesini 
sağlayacaktır. 

Denetimde yargı en etkili yol olsa da yargı dışı denetim yolları da en az yargı 
denetimi kadar etkili ve önemlidir. Yargı dışı denetim yolları yargı 
denetiminden daha geniş kapsamlıdır. Yargı denetiminde idari iş, eylem, tutum 
ve davranışların yalnızca hukuka uygunluğu denetlenirken, yargı dışı denetim 
yollarında idarenin iş ve eylemleri yalnızca hukuka uygunluk bakımından değil 
ayrıca yerindelik ve hakkaniyet açısından da denetlenmektedir. Yargı 
denetiminde usul ve kurallar belirlidir. Oysaki yargı dışı denetim yolları kimi 
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zaman başvuruya dahi gerek kalmaksızın işlem yapabilmektedir (Kahraman, 
2017: 17). 

Önceleri denetim faaliyetlerinin tamamı düzenlilik ve uygunluluk 
denetimlerinden oluşurken zamanla yeni denetim teknikleri uygulanmaya 
başlanmıştır (Köse, 2007: 7). Kaynakların kullanımında etkinlik, verimlilik, 
tutumluluk gibi kriterlerin yanında, iç kontrol, performans hedefleri, performans 
göstergeleri, performans denetimi gibi kavramlar son yıllarda popüler 
kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır  (Özen ve Öztornacı, 2015: 2). 

İdarenin denetlenmesinde ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan performans 
denetimi de önemli bir denetim türüdür. Performans denetimi; bir örgütün 
faaliyetleri ile kaynaklarının, yasalara uygun olarak değerlendirilmesinin yanı 
sıra hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile kaynaklardan en iyi şekilde 
yararlanmak, en az girdi ile en fazla çıktıyı elde etmek (verimlilik), önceden 
belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini saptamak (etkinlik), uygun 
miktarda ve uygun kalitede kaynağın elde edilmesine (tutumluluk) yönelik 
faaliyetlerin uygun yürütülüp yürütülmediğinin tarafsız bir şekilde 
değerlendirilmesidir. Dolayısıyla performans denetiminin alanını verimlilik, 
etkinlik ve tutumluluk (iktisadilik) oluşturmaktadır. Performans denetiminin 
olabilmesi için öncelikle idarelerin performans yönetimine geçmesi 
gerekmektedir. CHS’inde performans yönetimi ve denetiminin ön plana 
çıkması öngörülmektedir. 

3.3. Ombudsman Denetimi 

Günümüzde yasama organlarının yürüttükleri işler hacimce artmıştır. İş 
yüklerinin artması da denetim yapmalarının kısıtlanmasına sebep olmuştur. Bu 
durum yasama adına görev yapan kurumların ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Yasama adına denetim yapacak kurumlar kanunla belirlenmektedir. 
Bu kurumlardan biri de Ombudsman’lıktır (Köse, 2007: 12). 

Ombudsman kurumu; kamu yönetiminin denetlenmesi, vatandaşların idarenin 
haksız eylem ve tutumları karşısında bağımsız ve tarafsız bir organa 
başvurabilmesini sağlayarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin idare 
karşısında korunmasını sağlamaktadır  (Eryılmaz, 2014: 389). 

Ombudsman kurumu ilk kez 1809 Anayasası ile İsveç’te ortaya çıkmıştır. İsveç 
Kralı XII. Şarl (Demirbaş Şarl) 1709 yılında Ruslara karşı yaptığı savaşı 
kaybederek Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır. İsveç Kralı XII. Şarl, beş yıl kadar 
Edirne civarındaki Demirbaş Paşa Konağında kalmıştır. Yokluğunda 
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İsviçre’deki yönetimde karmaşa, yolsuzluklar yaşanması sonucunda kral 
kurumlarımızı incelemiş ve uzaktan ülkesini yönetmek için 1713 yılında bir 
ombudsman bürosu oluşturmuştur. Dolayısıyla İsveç Ombudsmanının Osmanlı 
devletindeki şeyhülislamlık kurumundan etkilenerek oluşturulduğu 
sanılmaktadır. Büronun temel amacı, ülkede hukukun sağlanması, kral adına 
hareket eden memurların yasalara uygun hareket edip etmediğini 
denetlemektir (Fendoğlu, 2010: 6). Aslında köken olarak ombudsmanlık 
kurumu, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı’da yer alan halkın idareye karşı 
şikayetlerini değerlendiren kurumlar ile benzerlik göstermektedir.  

Ülkemizde ise Ombudsmanlık kurumu Kamu Denetçiliği adıyla 12.09.2010 
tarihinde yapılan halk oylaması sonucu Anayasanın 74. maddesinde yerini 
almıştır. 14.06.2012 tarihinde de yasalaşmıştır. 2013 yılında ise şikâyetleri 
alarak idare ile ilgili denetimlerine başlamıştır. 

Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasında şüphesiz pek çok faktör 
bulunmaktadır. Bu faktörler genel anlamda daha etkin bir denetimin 
sağlanması ve denetimin gücünün artırılması etrafında şekillenmektedir. 

Parlamentonun yapacağı denetimlerin hükümetlerin parlamentoda çoğunluğa 
sahip olması sebebiyle etkin bir şekilde yürütülememesi, idarenin kendini 
denetlerken taraflı davranabilmesi, bireyin hakkını koruyacak bir denetim 
mekanizmasına sahip olmaması, yargılama işlemlerinin uzun sürmesi ve 
maliyetinin yüksek olması, kamu yönetimi ile vatandaşlar arasında ilişkinin 
sağlıklı bir nitelikte olmaması, kamuoyu tepkilerinin yönetim tarafından 
önemsenmemesi (Arklan, 2006: 94-95), klasik denetim yollarının yetersiz 
olması, çağdaş devletin idari yapısının her geçen gün karmaşık bir hal alması, 
çağdaş devletlerin yetki ve sorumluluklarının artış göstermesi, üst düzey 
yöneticilere verilen takdir yetkilerinin artması, bireyin idari işlemlerde 
karşılaştığı haksızlıklar sebebiyle korunma ihtiyacın artması, denetim 
konusunda yeni kavram ve denetim araçları edinme arzusu (Atay, 2014: 27) 
KDK’nun kurulmasındaki başlıca faktörlerdir.  

KDK, TBMM’ye bağlı, özel bütçeli, merkezi Ankara’da olan kamu tüzel 
kişiliğidir. Kurum bir Başdenetçi, Genel Sekreter, beş denetçi ve diğer 
personellerden oluşmaktadır (md.4). Başdenetçi TBMM tarafından, diğer 
denetçiler ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon 
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tarafından seçilmektedirler.32 Denetçilerin TBMM tarafından seçilmesi, idari ve 
mali yönden özerk bir nitelikte olması, dışarıdan herhangi bir kişi ya da kurum 
tarafından tavsiye, talimat ve emir almamasından dolayı KDK idareyi bağımsız 
bir şekilde denetleyebilmektedir. Bu bağlamda KDK devlet erklerinden 
bağımsız onlar üzerinde kontrol ve denetim yetkisine sahip olan bir kurumdur. 

KDK’nun yasama tarafından seçilmesi, yürütmeyi denetlemesi, yargı gibi 
olmamakla birlikte idare ile ilgili karar vermesi ve verdiği kararların sonuçlarını 
denetlemesi bağlamında yasama, yürütme ve yargının kesiştiği noktada yer 
almaktadır (Malkoç, 2017: 13). 

Kanunda kurumun görevi; “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, 
idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına 
dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden 
incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” (md.5) 
şeklinde belirtilmiştir (TBMM, 2012: 1). KDK’na diğer denetim türlerinden farklı 
olarak hakkaniyet denetimi de tanınmıştır (Malkoç, 2017: 12). Ancak kurumun 
görev alanı dışında kalan bazı eylem ve işlemler de bulunmaktadır (TBMM, 
2012):  

 “Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı 
kararlar ve emirler, 

 Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 

 Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri”. 

Ancak, CHS’inde Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemlere de yargı yolu 
açıldığından, başka bir ifade ile Cumhurbaşkanı bütün yaptığı iş ve 
eylemlerden dolayı denetime tabi tutulacağından KDK’nın görev alanı dışında 
olarak belirtilen “Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler ile resen 
imzaladığı kararlar ve emirler” ifadesinin CHS’ne uyum yasaları çerçevesinde 
yeniden düzenlenmesi ya da ortadan kaldırılması, KDK’nda yapılacak 
denetimlerin yeniden yapılandırılması ve genişletilebileceği öngörülmektedir. 

CHS’inde KDK ile ilgili yapılması önerilen değişiklikler aşağıda yer almaktadır 
(Akman, 2017: 104-106): 

                                                             
32 Detaylı bilgi için Bkz. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Kanun No: 6328, 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6328.html.  
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 Bazı denetim mekanizmalarından yeterli verim alınamaması sebebiyle 
insan hakları ile ilgili denetim yapan birimlerin KDK çatısı altında 
birleştirilerek etkin kamu hizmeti ve yararının sağlanması, 

 Birçok ülkede Ombudsmanlık kurumları anayasaya aykırı olduğunu 
düşündüğü konularda Anayasa Mahkemesine dava açabilmektedir. 
Ülkemizde de yerel mahkemede görülen davalarda anayasaya aykırılık 
iddiası ile ilgili Anayasa Mahkemesine dava açılabilmesi, 

 Ülkemizde KDK’ndan habersiz olan ya da haberi olduğu halde başvuru 
yöntemlerinin bilinmemesi, kişilerin şikayetinin idarece engellenmesi, 
şikayet ettiğinde idarece mağdur edileceği gibi düşünceler, kişilerin 
KDK’na başvurmasında görülen başlıca engeller olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde KDK bir şikâyet üzerine harekete 
geçmektedir. İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde ise KDK resen de inceleme 
yapabilmektedir. CHS’inde KDK’na resen inceleme yetkisinin 
getirilmesi insan hakları ve özgürlükleri açısından da önemli bir kazanım 
olacaktır. Böylelikle idarenin, KDK karşısında sürekli bir denetim ve 
gözetim altında olduğu bilinci ve sorumluluğu ile hareket etmesi 
sağlanacaktır. 

 Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına, 
Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının 
Milli Savunma Üniversitesine bağlanması, TSK’nın idari ve kadro yapısı 
ile sivilleşmesini, idarenin TSK üzerinde denetim yetkisini 
güçlendirmiştir. Dolayısıyla KDK’nın görev alanı dışında kalan “Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri” nedeniyle 
meydana gelebilecek temel hak ve özgürlüklerin ihlali hakkında 
şikâyetlerin CHS’inde KDK tarafından artık değerlendirebileceği 
öngörülmektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

“Denetimsiz yönetim olmaz” düşüncesi yönetimin olduğu yerde denetimin de 
olmasını kaçınılmaz kılmıştır (Öztekin, 2012: 226). Her ne kadar denetim 
yönetimin bir alt unsuru olsa da, iç ve dış denetim, uygulamaların mevzuata 
uygunluğunun araştırılması, kaynakların etkili, verimli, ekonomik 
kullanılmasının sağlanması, idarenin harcamalarının amaç ve politikalara, 
stratejik planlara, kalkınma ve performans programlarına uygunluğunun 
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incelenmesi gibi işlevleri üstlenmesi sebebiyle yönetimi dönüştürme 
potansiyeline sahiptir (Kuluçlu, 2006: 16). 

Yönetimde bu kadar önemli bir potansiyele sahip olan denetimin uygulanması 
konusunda, yapı ve işleyişinde bazı sorunları bulunmaktadır. Denetim 
sistemimizin başlıca temel sorunu statik bir görünüme sahip olmasıdır. Örgütsel 
yapıların dinamik olması sebebiyle, denetim özünde dinamik, etkin ve evrensel 
bir yapıya sahiptir. Ancak ülkemizde denetimin bu ivmeyi yakaladığını 
söylemek mümkün değildir. Denetim, çağdaş denetim standartlarına kapalı ve 
uzak bir görünüm sergilemektedir. Birçok denetim biriminde halen geleneksel 
denetim yaklaşımlarının egemen olması denetimin gelişmesini engellemektedir. 
Diğer bir sorun da ülkemizde uygulanan denetimin risk alanları dikkate 
alınarak planlanmamasıdır. Denetim birimleri arasında işbirliği ve eşgüdümün 
olmaması uygulamada önemli alan veya konuları denetimin dışında 
bırakabilirken, bazı denetim alanlarında da tekrarlanan denetimlere sebep 
olmaktadır. Bunun sonucunda ise sınırlı kamu kaynakları etkin bir şekilde 
kullanılamamaktadır. Denetimin diğer başlıca sorunları; denetimin hukuki alt 
yapısının yetersiz olması, içe dönük olması, uluslararası standartlardan yoksun 
olması, denetçilerin mesleki ve sayıca yetersizliklerinden kaynaklanan 
sebeplerden oluşmaktadır. CHS ile birlikte insan haklarına, hukukun 
üstünlüğüne önem veren, şeffaf, hesap verebilen, hizmet yürüttüğü çevreye 
karşı sorumlu, demokrasinin kurumlara işlediği bir idarenin esas olduğu 
yönetim; denetimde ise çağdaş dünya uygulamalarını dikkate alan, değişen 
şartlara ayak uyduran, denetim personelinin çalışma şartlarının iyileştirildiği, 
tarafsız, etkili, bağımsız bir denetim sistemi beklenmektedir. 

Parlamenter sistemde yürütmeye karşı etkin bir yasama denetimi 
yapılamamaktadır. Çünkü sıkı bir parti disiplininde hükümeti denetlemek 
zorlaşmaktadır (Kuzu, 2012: 97’den akt. Bilir, 2015). Baylan (1977: 32), politik 
bir ortamda denetim fonksiyonunun yerine getirilemeyeceğini belirtmektedir. 
Yürütme gücünü elinde bulunduran iktidar mecliste çoğunluğa sahip olduğu 
için bu çoğunluğu da politik menfaatleri doğrultusunda kullanmaktadır. Meclis 
iktidar ve muhalefet arasındaki çekişmelerden oluşmaktadır. Politik menfaatler 
hukuka uygunluktan çok daha fazla öne çıkmış durumdadır. Bu sebeple 
denetime iktidar ve muhalefet arasındaki çekişmeler egemen olacaktır. Oysa 
Meclis’in denetim yolları ve bunların etkin olarak kullanılması, yasama 
organının yürütme karşısında daha aktif rol oynamasını sağlayacaktır. 
Demokratik hukuk devletinde idarenin denetlenmesinde çeşitli yollar 
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bulunmaktadır. Bu denetim türlerinin başlıcaları; siyasi denetim, idari denetim, 
yargı denetimi, ombudsman denetimi, kamuoyu denetimidir. 

CHS’inde denge ve denetim mekanizmaları Parlamenter sisteme nazaran çok 
daha fazladır (Karatepe vd., 2017: 39). CHS’inde yasama ve yürütme ayrılığı 
net bir şekilde olacağından yasama kendi görevi olan yasama ve denetleme 
görevlerini yürütürken yasamadan ayrılan yürütme de ülkeyi yönetecektir  
(Kahraman, 2017: 17). Yürütmenin baskısından etkilenen yasama, CHS’inde 
asli işleri kanun yapma ve denetim fonksiyonunu yerine getirme imkanı 
bulacaktır. “Seçimle doğrudan oluşan yasama, seçimle doğrudan oluşan 
yürütme karşısında hükümeti belirleyen değil, denetleyendir” (Karatepe vd., 
2017: 39). CHS ile birlikte denetimde de bazı yapılandırılmalar göze 
çarpmaktadır. CHS’inde Parlamenter sistemin denetim araçlarının korunarak 
sistemi tıkayan, denetim işlevini yeterince yerine getirmeyen bazı 
mekanizmaların kaldırıldığı görülmektedir. 

CHS’inde Meclis yürütme karşısında adeta bir denetçi görevini üstlenmiştir 
(Karatepe vd., 2017: 39). Yasamanın onay vermediği bir bütçe yürürlüğe 
girememektedir. Yasama bütçeyi kabul etse bile bütçe harcamalarını 
denetleme yetkisi bulunmaktadır.Öte yandan, Meclis’te araştırma ve 
soruşturma komisyonları da kamuoyunu etkilemede Parlamenter sistemden 
daha etkin ve aktif bir denetim mekanizmaları olarak çalışacaklardır. Komisyon 
toplantıları açık oturum şeklinde yapılacak, toplantı sonucundaki raporlar 
kamuya açık olarak yayımlanacaktır. Dolayısıyla komisyon raporları kamuoyu 
ve yürütme üzerinde etkili bir konumda yerini alacaktır.  Meclis 
komisyonlarının hazırlayacağı raporlar olayların gün yüzüne çıkmasında, 
şeffaflık kazanmasında, idarenin kamuoyuna karşı hesap verebilirliği 
konusunda daha sorumlu davranmasında ve yeni yasal düzenlemelerin 
yapılmasında belirleyici rol oynayacaktır (Karatepe vd., 2017: 39). CHS’inde 
kanun teklifini milletvekillerinin yapacak olması onların konularında uzman 
olmasını da gerektirmektedir. Milletvekillerinin bu konuda özellikle KDK, 
STK’larla koordinasyonlu olarak çalışması onların ihiyacı olan uzmanlığı 
sağlamaları noktasında faydalı olacaktır. Tüm bunlardan ötürü denetim 
yöntemlerinin yeni ihtiyaçlara göre gözden geçirilmesi ve CHS’inde her 
denetim organının birbiriyle koordinasyon içerisinde çalışacağı 
öngörülmektedir. 
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TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİ VE 
YENİ SİSTEMİN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI 

Nazım KARTAL 
 Yılmaz DEMİRHAN** 

Öz 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin farklı boyutları ve muhtemel etkileri 
akademik çalışmalarda irdelenmeye başlanmıştır. Bu çalışmada yeni hükümet 
sisteminin Türk kamu yönetiminde yapacağı muhtemel değişiklikler özetlenmeye 
çalışılacaktır. Bilindiği üzere yeni sisteme geçişle birlikte asıl olarak “yürütme” 
organında değişiklik yaşanacaktır. Bununla birlikte yürütmede meydana gelecek bir 
değişikliğin sadece yürütme ve idare ile sınırlı kalmayacağı, yasama ve yargı 
organlarıyla olan ilişkilerde de belli derecece değişikliklere sebebiyet vereceği 
açıktır. Konuya yürütme ve idare açısından bakıldığında en önemli değişikliğin 
yürütmeyi oluşturan unsurlarda olduğunu söylemek mümkündür. Yürütme artık 
sadece seçilmiş cumhurbaşkanından oluşacaktır. Dolayısıyla yeni sistemde 
başbakan, başbakanlık ve bakanlar kurulu olmayacaktır. Bunun yanında yeni 
sistem idarede de belli değişikliklere neden olacaktır. Bu değişiklikleri “idarenin 
düzenleyici işlemlerinde meydana gelecek değişiklikler”, “atamalarda meydana 
gelecek değişikler” ve “idare ile yürütme arasındaki ilişkilerde meydana gelecek 
değişikler” şeklinde sınıflandırmak mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 
Türk Kamu Yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin İdareye Yansımaları. 

THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN TURKEY AND 
THE IMPACTS OF THE NEW SYSTEM ON PUBLIC 

ADMINISTRATION 
Abstract 

The different dimensions of Presidential Government System and its estimated 
impacts have begun to be investigated in academic works. In this study, the 
estimated amendments that the new government system on theTurkish public 
administration will be examined. As it is known, with the introduction of the new 
system, in fact, the executive organ will undergo a change. However, it is clearthat 
a change in executive body will not be limited to only execution and 
adminisitration; in relations with legislative and judicial bodies will also undergo 
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changes to some extend. Considering the subject in terms of execution and 
administration, it is possible to say that the most important amendment will be 
seen in the elements constituing the execution. The executive body will only be 
elected president. Therefore, there will be no prime minister, prime ministry and 
cabinet in the newsystem. In addition to this, some certain amendments in the 
administration will be seen too. It is possible to classify these amendments as 
“amendments that will take place in regulatory practices of the administration”, 
“amendments that will occur in appointments” and “amendments that will be seen 
in there lations between administrative and executive bodies”.  

Keywords: Governmental System, Presidential Government System, Turkish 
Public Administration, Impacts of the Presidential Government System on the 
Administration. 

GİRİŞ 

Günümüzde özellikle demokrasi ile yönetilen ülkelerde devlet gücünün 
(iktidarının) yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç erk tarafından 
kullanılması genel kabul görmüştür. Güçler ayrımı olarak kavramsallaştırılan bu 
iktidar bölüşümü literatürde genellikle Montesquieu’nun adıyla birlikte 
anılmaktadır. Bu nedenle kuvvetler ayrımı düşüncesi ve uygulaması önceki 
birkaç yüzyıla daynmaktadır.Uzun ve zorlu bir mücadele, ikna süreci ve fikri 
arka plana sahip olan bu düşünce ile birlikte ülkede kural koyan, onu 
uygulayan ve uygulamadan kaynaklı sorunları çözen devletin ayrı organları 
olmaktadır. Kuvvetlerin ayrımı teorisi beraberinde bazı hükümet sistemlerini de 
doğrmuştur.  

Bu hükümet sistemleri kuvvetlerin keskin ve yumuşak ayrımını esas alarak 
oluşmaktadır. Bu çerçevede  hükümet sistemleri iki ana uygulama şeklinde 
görünmektedir: Birinci uygulama kuvvetlerin keskin biçimde birbirinden 
ayrıldığı Başkanlık sistemi iken diğeri kuvvetlerin yumuşak bir şekilde 
ayrılmasına dayanan parlamenter sistemdir (Gözler, 2015:73). 

Temsili rejimin hükümet türlerinden biri olan başkanlık sistemi yazılı 
anayasaların en eskisi olan 1787 tarihli Amerika Birleşik Devletleri 
Anayasası’nda kabul edilen bir hükümet şeklidir (Kuzu,2013: 19). Başkanlık 
sistemi yasama ve yürütüme kuvvetlerinin birbirinden tamamen ayrıldığı ve 
bağımsız organlar tarafından üstlenildiği bir hükümet sistemidir. Bu sistemde 
yasama ve yürütme kuvvetleri farklı zamanlarda yapılan seçimlerde göreve 
gelir. Seçildikten sonra birbirlerine karşı bağımsız olarak faaliyetlerini 
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sürdürürler. Bu sistemde yürütme tek başlıdır. Başkan hem hükümetin hem de 
devletin başı konumunda olup, siyasi bakımdan çok güçlü bir kişiliğe ve geniş 
yetkilere sahiptir (Karatepe, 2013: 122). Bu yetki ile bakanları atar ve 
görevlerine son verir. Başkanlık hükümet sisteminde yürütme görevini 
üstlenenler yasamada görev alamazlar. Aynı şekilde yasamada görev alanlar 
yürütmede görev alamazlar. Yasama ve yürütme birbirinden bağımsız olsa da 
belli alanlarda karşılıklı ilişkileri (atama, bütçe, uluslararası antlaşmalar, 
yasaların başkan tarafından veto edilebilirliği gibi) bulunmaktadır.  

Kuvvetler ayrımına dayanarak oluşan ve yaygın bir biçimde devletlerde 
uygulanma imkanı bulan hükümet biçimlerinden biri de parlamenter sistemdir. 
Bu sistemde yönetim (hükümet) parlamento içinden ve parlamento aracılığı ile 
idare eder bu nedenle yasama ve yürütüme iç içe geçer. Bu yönü ile başkanlık 
sisteminden ayrılır. Parlamenter hükümet sisteminde iktidar parlamento 
seçimleri sonucu ve parlamento içinden çıkar. Genellikle mecliste çoğunluğu 
oluşturan parti veya partiler hükümeti de kurmakla görevli olurlar. Hükümet 
parlamentoya karşı sorumludur. Bir bakıma parlamentonun güvenine 
dayanmaktadır. Hükümetin başı ve devletin başı ayrı kişilerdir. Başka bir ifade 
ile iki başlı bir yürütme bulunmaktadır (Heywood, 2015: 248-249). Bunlardan 
Devlet başkanı (Cumhurbaşkanı) yürütmenin sorumsuz kanadını, hükümet 
başkanı (Başbakan) ve bakanlar kurulu ise yürütmenin sorumlu kanadını 
oluşturmaktadır. Bu sistemde hem yasama hem de yürütme belli koşullarda 
birbirlerinin varlığına son verebilmektedir.  

Yukarıda özelliklerine kısaca yer verilen iki hükümet sistemi dünyanın pek çok 
demokratik ülkesinde benimsenmiştir. Bununla birlikte özellikle Fransa’nın 
başını çektiği bazı ülkelerde iki hükümet sisteminin kısmi özelliklerini içeren 
yeni bir hükümet sistemi ortaya çıkmıştır. Başkanlık ve parlamenter sistemden 
farklı buyeni tipe yarı-başkanlık (veya yarı-parlamenter) hükümet sistemi 
denilmektedir. Yarı Başkanlık hükümet sistemini Maurice Duverger 
tanımlayarak siyasal literatüre geçmesini sağlamıştır. Duverger’e göre bir siyasi 
rejimde başkan halk tarafından seçiliyorsa, başkan oldukça önemli yetkilere 
sahipse ve ayrıca yürütme ile idari yetkilere sahip bir başbakan ve bakanlar 
kurulu varsa bu yarı başkanlık hükümet sistemi olarak tanımlanabilir (Kasım, 
2017: 1). Yarı başkanlık sisteminde yasama çift taraflı (iki meclisli) olabilir. 
Ayrıca yasama, yürütme yetkisini kullanan Başbakan ve Bakanları 
denetleyebilir.  
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Türkiye’nin hükümet sistemine bakıldığında genel olarak ülkenin parlamenter 
hükümet sistemiyle yönetildiği görülmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de 
parlamenter hükümet sistemine ilişkin tartışmalar da eksik olmamıştır. Özellikle 
son 30-40 yılda yoğunlaşan bu tartışmalarla parlamenter sistemin Türk sosyal, 
kültürel, tarihsel ve siyasal genlerine uymadığı, hızlı karar alma ve etkin bir 
merkezi hükümet yaratmak için başkanlık sistemine geçmek gerektiği bütün 
güçlü ve muhafazakarsiyasi liderler tarafından dillendirilmiştir. Parlamenter 
sistem yerine yürütmede tekliği esas alan başkanlık sistemine geçme isteği ilk 
kez Necmettin Erbakan’ın başında yer aldığı Milli Nizam Partisi tüzüğünde yer 
almış daha sonra bu istek Turgut Özal, Süleyman Demirel ve özellikle yakın 
dönemde Recep Tayyip Erdoğan tarafından güçlü bir şekilde dile getirilmiştir 
(Demirhan ve Adıgüzel, 2016: 187).  

Türkiye’de hükümet sistemi değişikliğine ilişkin talep ve tartışmalar sonucunda 
2007 yılında ilk ciddi ve bir bakıma zorunlu adım atılmıştır. 2007 yılında 
yapılan bir Anayasa değişikliği ile mevcut hükümet sistemini uygulamada bir 
yarı başkanlığa dönüştüren düzenleme yapılmış, Cumhurbaşkanı’nın halk 
tarafından seçilmesine dair değişiklik referandumla halk tarafından 
benimsenmiştir. Böylece zaten tartışmalı ve melez olan Türk hükümet sistemi 
iyice karmaşık bir görünüme bürünmüştür. Bu değişiklik çerçevesinde 2014 
yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan halk 
tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.  Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin tümünü kullanması (Bakanlar Kurulu’na belli 
dönemlerde başkanlık yapmak gibi), bir siyasal parti lideri gibi sürekli halkın 
içinde olması hükümet sistemine dair tartışmaları daha da alevlendirmiş ve 
mevcut fiili durumun anayasal olarak adının konulması ihtiyacı siyasal 
çevrelerde sıkça dile getirilmiştir. Netice itibariyle, 16 Nisan 2017 tarihinde 
yapılan halkoylamasıyla Türkiye yeni bir hükümet sistemine geçme yönünde 
önemli bir karar almıştır. Adına “Türkiye’ye özgü hükümet sistemi” veya 
“Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi” denilen bu hükümet biçimi 3 Kasım 
2019’da yapılacak olan ilk cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle 
birlikte uygulamaya tam olarak geçmiş olacaktır.  

Ülkemizde günümüze kadar siyasi ve akademik dünyada, hükümet sistemleri, 
hükümet sistemlerinin farkları, birbirlerine karşı üstünlükleri ve zayıflıkları, 
Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin özellikleri, parlamenter sistemden 
ayrılan yönleri, diğer ülkelerle karşılaştırmalar vb. gibi konularda çok sayıda söz 
söylendi, yazılar yazıldı. Bu çalışmada ise Cumhurbaşkanlığı hükümeti 



 

577 
 

sisteminin idare yani Türk kamu yönetiminde yapacağı değişiklikler inceleme 
konusu yapılmaktadır. Genel bir bakışla, yeni sistem ilk etapta idari 
yapılanmada, idari atamalarda, normatif düzenlemelerle kamu idare ve 
örgütleri arasındaki ilişkilerde değişikliklere sebep olacaktır. Bunun yanında 
akademik olarak da bir paradigma değişikliğinin olacağınısöylemek 
mümkündür. Bundan böyle kamu yönetimine ilişkin çalışmaların farklı bir 
bakış açısıyla yazılacağı muhakkaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi, 
Türk kamu yönetimine yeni kurumlar ve kavramlar getirirken yerleşmiş birçok 
kurum ve kavramında unutulmasına zemin hazırlayacaktır. 

1. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİ  

Yukarıda da belirtildiği gibi halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği 
ile Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine geçecektir. Yeni sistem 
özellikle yürütme yetkisini bir elde toplaması bakımından halen yürürlükte olan 
parlamenter (fiili yarı başkanlık) hükümet sisteminden ayrılmaktadır.  

Türkiye’nin kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin temel özellikleri 
ve getireceği bazı yenilikler aşağıda sıralanmıştır (Demirhan ve Adıgüzel, 2016: 
188-189; anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx,2017; 
Demirhan, Aslan, Adıgüzel, Kurt ve Taylan, 2017: 412-415):  

Buna göre Cumhurbaşkanlığı sisteminde Başbakanlık kaldırılacak, yürütmenin 
başı Cumhurbaşkanı olacaktır.  Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri 5 yıllık 
aralıklarla birlikte yapılacak. Mevcut Anayasa’da 550 olan milletvekili sayısı 
yeni sistemde 600’e çıkacak. Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis 
soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini 
kullanacaktır. Sorular Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar tarafından 15 
gün içinde yanıtlanacaktır. Yasa yapma yetkisi TBMM’de olacak. 
Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğretim yapmış, milletvekili 
seçilme yeterliliğine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından doğrudan halk 
tarafından seçilecektir.  Görev süresi 5 yıl olacak, bir kişi en fazla iki kez 
seçilebilecektir. Parti grupları ve son seçimde geçerli oyların % 5’ni tek başına 
veya birlikte sağlayan partiler ile en az 100 bin seçmen birini Cumhurbaşkanı 
adayı olarak gösterebilecek. Seçimlerde geçerli oyların yarısını alan aday 
Cumhurbaşkanı seçilecektir.  

Cumhurbaşkanı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün 
içinde seçim yapılacak. Yenisi seçilene kadar, Cumhurbaşkanlığı’na 
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekâlet edecek. Aynı kişi Cumhurbaşkanı’nın yurt 
dışı gezilerine çıkması, geçici bir süre görevi başında bulunamaması halinde 
vekillik yapacaktır. TBMM seçimlerinin yapılmasına bir yıldan az bir süre 
kalmışsa seçimler birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişiği 
kesilmeyecek. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla kişiyi 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atayabilecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları 
ve bakanlar cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak, 
Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olacaklar. Yürütmede görev alacak 
milletvekillerinin görevi sona erecek. Cumhurbaşkanı’nın, Cumhurbaşkanı 
Yardımcıları’nın ve Bakanların görevleri ile ilgili olarak bir suç işledikleri 
kanaati oluştuğunda TBMM üye sayısının salt çoğunluğu ile Yüce Divan’a 
Sevkleri için önerge verilebilecek, önerge 3/5 ile kabul edilip, gerekli 
görüşmeler yapıldıktan sonra 2/3 ile kabulü halinde Cumhurbaşkanı, 
yardımcıları ve Bakanlar Yüce Divanda yargılanabilecek. Cumhurbaşkanı 
kararname, yönetmelik çıkarabilecek. Anayasa Mahkemesi’nin 15’e düşen 
üyesinden 12’sini atayacak, 13’e düşen Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin 
dördünü seçecek. Yeni sistemde askeri yargı kaldırılıyor. Olağan Üstü Hali 
(OHAL) ilan sebepleri bire indiriliyor ve OHAL ilan etme yetkisi 
Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri 
yenileyebilme kararı alacak, seçimlerin yenilenme kararı alındığında hem 
Cumhurbaşkanlığı hem de meclis seçimleri birlikte yapılacak. Seçimleri 
yenileme yetkisini tek başına meclis ise ancak 2/3 çoğunlukla kullanabilecek. 
Yeni sistemde Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun koymak, değiştirmek ve 
kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; 
para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların 
onaylanmasını uygun bulmak ve Anayasa’da sayılan diğer görev ve yetkilere 
sahip olacaktır. Yeni seçimler yapılıncaya kadar TBMM üyeleri ile 
Cumhurbaşkanı’nın görevi devam edecektir.  

2. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİNDE YÜRÜTME VE 
İDARİ TEŞKİLAT 

Yukarıda da belirtildiği gibi devletler yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç 
organ ve fonksiyon temelinde örgütlenmektedir. Genel bir ifade ile yasama 
kural koyarken, yürütme bu kararları uygular ve yargı organı da yasama ve 
yürütmenin (ve hatta bizzat yargının) iş ve işlemlerini denetler. İdare ya da 
kamu yönetimi dediğimiz büyük teşkilat yürütme organına bağlı olarak 
örgütlenir ve çalışır. Yürütme, Türkiye’de parlamenter sisteme uygun olarak, 
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Anayasanın 8. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir. “Yürütme yetkisi ve 
görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve 
kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.” Madde 101’den itibaren 
yürütmenin sorumsuz kanadı Cumhurbaşkanı hakkında bilgi verilmiştir. Madde 
109’da ise 8 inci madde biraz daha detaylandırılmıştır: “Bakanlar Kurulu, 
Başbakan ve Bakanlardan kurulur.” İki madde birlikte düşünüldüğünde 
yürütmenin cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, başbakan ve bakanlardan 
oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe 
girdiğinde 8.madde şu şekilde olacaktır: “Yürütme yetkisi ve görevi, 
Cumhurbaşkanı tarafından, anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve 
yerine getirilir.” Bu durumda “idare”nin en üst mercii de tek kişiden oluşmuş 
olacaktır. Bu minvalde sistemde yürütmeye ilişkin yapılan en önemli değişik 
Başbakan/Başbakanlık ve bakanlar kurulu’nun kaldırılması olacaktır. Bakanlara 
ve Bakanlıklara ilişkin diğer hükümler şimdilik saklı kalmaktadır. Gerek 
Anayasa’da gerekse ilgili kanunlarda Bakanlıkların devrede olduğu -atamalar, 
hukuki düzenlemeler gibi- birçok idari işlem söz konusudur. Bunların varlığı 
sistemin genel işleyişine aykırılık arz etmemektedir. Çünkü Bakanlar, 
Cumhurbaşkanı’nın bürokratı hüviyetinde olacaktır. Dolayısıyla 
Cumhurbaşkanı, anlaşamadığı, verimli çalışamadığı, tarzını, felsefesini, 
stratejilerini vb. beğenmediği bakanı istediği an görevden alabilecektir. 
Dolayısıyla bu hususta Cumhurbaşkanı ve Bakanlar arasında tam bir uyumun 
olması gerekmektedir. Bunun dışında, kolektif çalışmalar yapma, danışma, 
tartışma ve belli konularda koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı, 
Bakanları (Bakanlar Kurulu’nu değil) toplayabilir. Bunun dışında ABD’de 
olduğu gibi bakanlarla ikili veya çoklu toplantılarda yapabilir. Her durumda 
Cumhurbaşkanı’nın, yürütmenin tek sorumlu kişisi olarak, bütün Bakanlıklara 
ve Bakanlıkların çalışmalarına hâkim olması, bu konularda politika belirlemesi 
ve bunları takip etmesi gerekecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemiyle 
birlikte devletin üst örgütsel şemasında da aşağıdaki gibi bir değişiklik olacaktır: 
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Mevcut Sistemde Devlet Teşkilâtı              Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sisteminde Devlet Teşkilâtı 

 
İki şekil incelendiğinde teşkilat olarak sadece Yürütmede farklılık olduğu 
görülmektedir. Mevcut sistemde yürütmeye bağlı olan İdare yine yürütmeye 
bağlıdır ancak görüldüğü gibi yerel ve merkez tüm devlet teşkilatı hiyerarşik 
olarak Cumhurbaşkanı’na bağlanmış olmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir: 
Binlerce kamu kurum ve kuruluşu, milyonlarca çalışanın en üst amiri yeni 
sistemde Cumhurbaşkanı olacaktır. 
Yeni sistemin en önemli farklarından birisi, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve 
Başbakanlık örgütünün kaldırılmasıdır. Bakanlar Kurulu’nun kaldırılması, bu 
kurulun içinde olduğu bütün atama ve hukuki düzenlemelerin artık büyük 
oranda Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olması anlamına gelmektedir. Bakanlar 
kurulu kararı, Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bakanlar Kurulu yönetmeliği ve 
Kanun Hükmünde Kararname yeni sistemde olmayacaktır. Bunun yanında, 
Başbakan ile birlikte Başbakanlık örgütü de kaldırıldığından kamu personel ve 
maaş sisteminin en önemli figürlerinden olan Başbakanlık Müsteşarı ile 
Başbakan yardımcıları da kaldırılmış olacaktır. Buna mukabil Cumhurbaşkanı 
Yardımcılığı kurumu getirilecektir. Yapılan Anayasa değişikliği ile 
Cumhurbaşkanı Yardımcılarına bir sayı sınırı getirilmemiştir. Mevcut durumda 
da Başbakan Yardımcılarının sayısının kaç olacağı Anayasa’da belirtilmemiştir. 
Ancak, Kanun ile sayı beş ile sınırlandırılmıştır. Gelecek dönemde 
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na da belli bir sayı sınırı getirileceği beklenebilir. 
Diğer taraftan Başbakanlık kurumuna ve doğrudan Başbakan’a bağlı veya 
ilişkilendirilen kişi, kurul veya kurumlar ayrıca bir düzenleme yapılmadığı 
sürece varlıklarını sürdürecekler ve yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleriyle Cumhurbaşkanlığı’na veya bir Bakanlığa 
bağlanabileceklerdir. Yeni sistemde, Cumhurbaşkanı yeni kamu kurumlarının 
kurulması konusunda da etkin olacaktır. Birçok kamu kurumu Cumhurbaşkanı 
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tarafından kurulabilecektir. Yeni sistemin getirdiği diğer değişikler bunlarla 
sınırlı olmayacaktır: 

 Yeni sistemde “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi (m. 104)” çıkartabilecektir. Bu yetki 
genel bir yetki niteliğindedir ve anayasa tarafından bu hükmün 
devamında sınırlandırma yapılmıştır. (Bu husus diğer başlıkta ele 
alınacaktır.) 

 Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulabilen 
kamu tüzelkişiliği yeni sistemde kanunla veya Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle kurulabilecektir. 

 Ortak kararname ile kurulan Belediye teşkilatı Cumhurbaşkanı 
kararnamesiyle kurulabilecektir. 

 Kurulması Bakanlar Kurulu’nun iznine bağlanan mahalli idare birlikleri 
de Cumhurbaşkanı’n iznine bağlanmıştır (m. 127). 

 Kanunla kurulan Bakanlıklar yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle kurulabilecektir (m. 113) 

 113. maddede yapılan değişikliğe bağlı olarak Cumhurbaşkanı diğer 
bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlara ilişkinde tasarrufta bulunabilecektir.  

 Bunlarında dışında üniversiteler Anayasa gereği kanunla kurulabilir. 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ikinci maddesine göre “İl ve ilçe 
kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının 
değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il'e bağlanması” kanunla 
yapılabilecektir. Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa’da özellikle kanunla 
kurulabileceği belirtilen il, ilçe, üniversite ile düzenleyici ve denetleyici 
kurumlara ilişkin düzenleme yapma yetkisi sınırlı kalacaktır. 

3. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİNDE ÜST DÜZEY 
ATAMALAR 

Yeni sistem Cumhurbaşkanı’na çok geniş bir atama yetkisi tanımaktadır. 
Anayasanın yeni sistemde yürürlüğe girecek değişik 104. maddesine göre 
cumhurbaşkanı “üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve 
bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları cumhurbaşkanı kararnamesi ile 
düzenler.” Bu maddeye göre cumhurbaşkanı’nın hazırlayacağı atamalara 
ilişkin usul ve esasları gösterir kararnameyle mevcut durumdaki atamalarda 
değişiklik olabilecektir. Mevcut sistemde atamalar şu şekillerde 
yapılabilmektedir: 
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1. İta Amirince Yapılan Atamalar: Re’sen yapılan memur 
atamalarını, bakanların, başbakanın ve cumhurbaşkanın tek başlarına 
yaptıkları atamaları bu grupta değerlendirilebiliriz. 

2. Seçim: Bazı atamalarda makam değil seçim kuralı getirilmiştir. 
Örneğin, üniversitelerde fakülte dekanları rektörün sunduğu üç aday arasından 
Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilmektedir. Yine RTÜK üyeleri siyasi parti 
gruplarının gücü oranında TBMM tarafından seçilmektedir. 

3. Ortak (Müşterek) Kararname: Ortak kararname; ilgili bakanın, 
başbakanın ve cumhurbaşkanın imzalarının olduğu kararnamelerdir (Gözler, 
2016: 131) ve üç şekilde görülmektedir: 

4. İkili Kararname: Başbakanlığa bağlı kurum yöneticilerinin atamaları 
başbakan ve cumhurbaşkanın imzaları ile gerçekleşmektedir. 

5. Üçlü Kararname: Üçlü kararname; ilgili bakan, başbakan ve 
Cumhurbaşkanı’nın sıralı imzalarının olduğu kararnamelerdir. Örneğin 
kaymakam, bakanlık müsteşarı ve bakan yardımcısı bu şekilde 
atanabilmektedir. 

6. Dörtlü Kararname. İki durumda söz konusu olmaktadır. Birincisi; 
koalisyon hükümetlerinde Başbakan yardımcısının da imzasının şart koşulduğu 
atamalar,33 ikincisi ise bakanlıkların yurt dışı görevlere ilişkin olarak Dışişleri 
bakanının da imzası bulunan atamalardır. 

7. Bakanlar Kurulu Kararnamesi: Başbakan, tüm Bakanların ve 
Cumhurbaşkanı’nın imzasının olduğu kararnamelerdir. Sınırlı sayıda makama 
Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle atama yapılmaktadır. En önemli örneği vali 
ve büyükelçi atamalarıdır. 

Yukarıdaki mevcut duruma ilişkin genel atama yetkileri incelendiğinde yeni 
sistemde bakanlar kurulu kararı ile yapılan tüm atamaların Cumhurbaşkanı 
tarafından yapılacağı söylenebilir. Çünkü burada yer alan iki unsurdan 
(Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu) biri (Bakanlar Kurulu) kaldırılmaktadır. 
Dolayısıyla tek yetkin güç olarak cumhurbaşkanı kalmaktadır. Yine Başbakan 
ve cumhurbaşkanı’nın imzası ile yapılacak atamalarda da Cumhurbaşkanı tek 
yetkili olacaktır. Üçlü ve dörtlü ortak kararnameler ise -başbakan imzası 
olmayacağı için- sırasıyla ikili ve üçlü kararname şekline evrilmiş olacaktır. 

                                                             
33  Bu hüküm 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’a 1996 yılında 

eklenen şu madde ile getirilmiştir: “Bakanlar Kurulu'nun birden fazla siyasi parti tarafından oluşturulması 
halinde, bu Kanuna göre alınacak müşterek karar, Başbakandan başka Meclis'te en çok üyesi olan diğer 
iktidar partisine mensup Başbakan Yardımcısı tarafından da imzalanır.” 
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Aşağıdaki tabloda bazı önemli atamaların mevcut ve yeni sistemdeki hali 
görülebilir: 
Tablo 1. Mevcut Durum ve Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Atamalar 

KAMU GÖREVLİLERİ MEVCUT YENİ SİSTEM 
Genel Kurmay Başkanı BKK34 CB 
Vali BKK CB 
Büyükelçi BKK CB 
BİO’ların35Üye ve başkanları (RTÜK hariç) BKK CB 
Daimi temsilcilikler ve delegeler BKK CB 
Diyanet İşleri Başkanı BKK CB 
Yüksek din Kurulu Üyeleri BKK CB 
TRT Genel Müdürü BKK36 CB 
TÜİK Başkanı BKK CB 
Kaymakamlar Ortak K.37 CB 
Bakanlık Müsteşarı Ortak K. CB 
Bakanlık Müsteşar yardımcıları Ortak K. CB 
Bakan yardımcısı Ortak K. CB 
DPB Başkanı Ortak K. CB 
Genel müdürler Ortak K. CB 
Genel Müdür Yardımcıları Ortak K. CB 
Daire başkanları Ortak K. CB 
Vali yardımcıları Ortak K. CB 
Hukuk işleri müdürleri Ortak K. CB 
İl idare şube başkanları Ortak K. CB 
Bakanlık Müşavirleri Ortak K. CB 
Gelir İdaresi Başkanı Ortak K. CB 
Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri Ortak K. CB 
Strateji GeliştirmeBaşkanları Ortak K. CB 
RTÜK Üyeleri Seçim (TBMM) Seçim (TBMM) 
Kamu Başdenetçisi Seçim (TBMM) Seçim (TBMM) 
Dekanlar Seçim (YÖK) Seçim (YÖK) 
Bakanlar38 BB+CB39 CB 
Rektörler CB CB 
YÖK Başkanı CB CB 
YÖK Üyeleri CB CB 
DDK40 Başkanı CB CB 
DDK üyeleri CB CB 

                                                             
34  BKK: Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
35  BİO: Bağımsız İdari Otoriteler veya mevzuatımızda tercih edilen ifadesiyle “Düzenleyici ve Denetleyici 

Kurullar.” DDK şeklindeki kısaltma, Devlet Denetleme Kurulu ile karıştırıldığı için BİO kısaltması tercih 
edilmiştir.  

36  RTÜK’ün göstereceği 3 aday arasından BKK ile atama yapılır. 
37 OK: Ortak (Müşterek) Kararname 
38 Başbakan serçer, CB atar 
39 CB: Cumhurbaşkanı 
40 DDK: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu 
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4. YENİ SİSTEMDE HUKUKİ DÜZENLEMELER 

Gerek kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişine gerekse vatandaşların sosyal 
yaşamına ilişin çok farklı hukuki düzenleme çeşidi bulunmaktadır. Bunlar bir 
ülkedeki mevzuatı, temel normları oluşturur. Ayrıca etki ve güçleri bakımından 
bu normlar arasında bir alt üst ilişkisi bulunmaktadır. Bu normların bir kısmı 
parlamento tarafından yapılırken bir kısmı da hükümet ve bazı kamu tüzel 
kişilikleri tarafından oluşturulmaktadır. Literatürde normlar hiyerarşisi olarak 
tanımlanan bu düzenin tepesinde anayasa yer almaktadır.  Türkiye’de 
anayasadan sonra kanunlar (yasalar) gelmektedir. Mevcut sistemde 
kanunlardan sonra ise sırasıyla tüzük, yönetmelik ve “diğer düzenleyici 
işlemler”41gelmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi, Türkiye’de 
uygulanmaya başlandığında bu normlar hiyerarşisinde önemli değişikler 
olacaktır.  Bu değişimi aşağıdaki tabloda görmek mümkündür: 
Tablo 2. Mevcut Durum ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Mevzuat 

Mevcut sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
Anayasa Anayasa 
Kanun Kanun 
KHK 
a. Olağan dönem 
b. Olağanüstü dönem 
Tüzük 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
a. Olağan dönem 
b. Olağanüstü dönem 

Yönetmelik Yönetmelik 
Adsız düzenleyici İşlemler Adsız düzenleyici İşlemler 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi yeni sistemde Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkartılan ve TBMM’ce verilmesi gereken bir yetki kanuna dayana Kanun 
Hükmünde Kararname kaldırılmaktadır.42Yine Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılan tüzük de yeni sistemde olmayacaktır.“Kanunun uygulanmasını 
göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve 

                                                             
41 Adsız düzenleyici işlemler olarak da ifade edilen (emirname, tebliğ, yönerge gibi) bu düzenleyici 

işlemelerin hiyerarşik gücü noktasında görüş ayrılıkları vardır. Bazı hukukçular bunları yönetmelikle 
eşdeğer sayarken bazıları hiyerarşik olarak yönetmeliklerin altında görmektedir. Bu çalışmanın yazarları 
bunları hiyerarşik olarak yönetmeliklerin altında değerlendirmenin daha doğru olduğu kanaatini 
taşımaktadır. Çünkü yönetmelik hem anayasal bir düzenlemedir, hem de çoğu yönetmelik Resmi 
Gazete’de yayımlanmaktadır. Ayrıca böyle bir hiyerarşik sıralama bazı karmaşaların da önüne 
geçilebilmesine katkı sağlayacaktır. 

42 Tabloda KHK, kendine has niteliğinden dolayı kanunun altında yer verilmiş olsa da aslında, adı üzerinde, 
kanun seviyesindedir. Hatta olağanüstü hal zamanlarında çıkartılan KHK’lerin anayasaya aykırılığı 
iddiasıyla Anayasa Mahkemesine dava açma imkânı olmadığı için Anayasa seviyesinde olduğunu iddia 
etmek mümkündür. 
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Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla (Anayasa, Md. 15)” 
çıkartılabilen tüzük hali hazırda Bakanlar Kurulu’nun sıkça başvurduğu bir 
düzenleme çeşidi de değildir. Bunlara karşılık, Cumhurbaşkanı, yeni sistemde; 
yürütme, idare ve personel atamalarına ilişkin düzenleme yapabilecektir. 
Bunun için anayasa cumhurbaşkanı’na kanunlara aykırı olmamak üzere 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) çıkartma yetkisi vermiştir (m. 104):  

“Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabilir. Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü 
bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 
düzenlenemez. Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen 
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça 
düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması 
halinde kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aynı 
konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
hükümsüz hale gelir.” 

Bu maddeden CBK’lerin hiyerarşik olarak kanun altı bir düzenleyici işlem 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum, CBK’leri mevcut KHK’lerden ayıran 
önemli bir özelliktir. Çünkü KHK’ler, idarenin ortaya koyduğu, adı üzerinde, 
kanun seviyesinde bir düzenleme çeşididir. Bununla birlikte, bilindiği gibi, 
kanun altı idari düzenlemelerin kanunlara ve anayasaya uygunluğu noktasında 
esas yetkili denetim mercii Danıştay ve idare mahkemeleridir. Oysa bir idari 
düzenleyici işlem olmasına rağmen CBK’lerin Anayasa’ya uygunluğunun 
denetiminin Anayasa Mahkemesi tarafından yapılması öngörülmüştür. Bilindiği 
üzere Anayasa Mahkemesi’nin kanun vb düzenlemelerin anayasaya 
uygunluğunun denetimi özel şekil ve usul kurallarına bağlanmıştır. Çok sınırlı 
bir unsur kanunların, KHK’lerin, CBK’lerin ve TBMM İçtüzüğünün denetimi 
noktasında müdahil olabilmektedir. Tabiri caizse düzenleme yapılırken –her 
önüne gelenin- CBK’lerin Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla ve diğer genel esaslar 
dairesinde dava açmasının istenmediği açıktır. 

Yeni Anayasa değişikliklerinde Cumhurbaşkanı’na yönetmelik çıkartma yetkisi 
de verilmiştir:“ Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.” Cumhurbaşkanı 
CBK ile düzenleme yapma gereği duymadığı yerlerde yönetmelikler de 
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çıkarabilecektir. Bu yönetmelikler genel esaslara tabi olacaktır.43 Yeni sistemde 
Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık yönetmelikleri ile Başbakanlık genelgelerinden 
bahsedilemeyecektir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması, Türk idare tarihinde çok önemli 
bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Uzun yıllara dayalı hükümet sistemi 
tartışma ve talepleri bu tarihte yapılan anayasa referandumu ile 
tamamlanmıştır. Böylece mevcut parlementer hükümet sisteminin 
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi ile yer değiştirmesi kabul edilmiştir. Ancak 
şimdiden geçilecek hükümet sistemine ilişkin olumlu ve olumsuz birçok eleştiri 
yapılmaya başlamıştır. Yeni sisteme olumlu ve olumsuz bakanlarında haklı 
gerekçeleri olabilir. Bütün bu tartışmaların dışında salt referandumla anayasaya 
giren maddeler bağlamında değerlendirme yapıldığında, yeni sisteminbazı 
belirsiz ve muhtemel sorun alanları görülmektedir.44 

Referandumla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi yaklaşık iki yıl 
sonra yürürlüğe gerecektir. O zamana kadar TBMM ve hükümetin cari 
mevzuatı cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi ile uyumlu hale getirmek için 
birçok çalışma yapması gerekmektedir. 

Yeni sistem kendine has özellikleri olan bir “Başkanlık Sistemi” 
görünümündedir. Bu sistemde Cumhurbaşkanı’nın idareye tam olarak hakim 
olacağını söyleyebiliriz. Yeni sistem Cumhurbaşkanı’na geniş bir düzenleme, 
atama ile sevk ve idare hakkı vereceğinden  muhalifler tarafından “tek adam” 
yönetimine yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilmektedir. Fakat muhalefetin bu 
endişelerini uyum yasaları ile hafifletmek mümkündür. Ayrıca bazı atamalarda 
ABD’de olduğu gibi TBMM’nin onayına başvurulabilir. Böylece sistemin 
sürdürülebilirliği sağlanabilir ve olası sorun alanları önlenebilir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin yürürlüğe girmesi neredeyse bir devrin 
kapanması anlamı taşımaktadır. Yeni sistemde Başbakan, Başbakanlık ve 
Bakanlar Kurulu gibi kurum ve kurullar olmayacaktır. Çift başlı yürütme ve 
buna bağlı sorunlar yaşanmayacaktır. Beş yılda bir seçilecek Cumhurbaşkanı, 

                                                             
43  Olağanüstü hal süresince çıkartılacak CBK’ler ise daha fazla tartışmaya açıktır ve bu konu başka bir 

çalışmada ayrıca değerlendirilecektir.  
44 Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin “açıkları ve tartışmalı noktaları”nın konu edildiği makale 

çalışması, bu çalışmanın yazarları tarafından tamamlanma aşamasındadır. 
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yürütmenin tek sorumlusu olarak politika belirleyecek, kararlar alacak, 
düzenleyici işlemler yapacak, bütçeyi hazırlayacak ve uygulayacaktır.  

Yeni sistem yürütmeyi daha aktif ve etkin yapacaktır. Diğer taraftanbazı 
özellikleri nedeniyle sistemin kimi kesimleri tatmin etmeyeceği de bir hakikattır. 
Bu konuda tartışmalar muhtemelen bir süre daha devam edecektir. Yeni 
sistemde bakanlar kurulunun özne olarak yer aldığı Kanun Hükmünde 
Kararname ve tüzük yer almayacaktır. (Tabii ki daha önce ortaya konulan 
düzenlemeler yürürlükte kalmaya ve uygulanmaya devam edecektir.) Bunların 
yerini cumhurbaşkanlığı kararnamesi (CBK) alacaktır. CBK’ler de Kanun 
Hükmünde Kararnameler gibi ikiye ayrılmaktadır: Olağan dönem CBK’leri ve 
Olağanüstü Hal Dönemi CBK’ları. Olağan dönem CBK’lerin parlamenter 
sistemdeki KHK’lar gibi tartışılacağı ve eleştirileceği açıktır fakat OHAL 
döneminde çıkarılacak CBK’lerinin bundan daha fazla tartışmaya konu 
olabileceğini tahmin etmek güç olmayacaktır. Çünkü yeni değişikliklere göre 
(ve bazı emniyet supabı görecek düzenlemeler içerse de) Cumhurbaşkanı’nın 
tek başına ilan edebileceği olağanüstü hal süresince yine tek başına OHAL 
CBK’si çıkartabilecektir. OHAL süresince çıkartılacak CBK’lerin (KHK’lerde 
olduğu gibi) Anayasa seviyesinde olduğunu hatırlatmak gerekir. Ayrıca OHAL 
CBK ve OHAL KHK’lerin Anayasa’ya şekil ve esas bakımından aykırılığı 
iddiasıyla hiçbir mercie itiraz edilememektedir. Bunun yanında, 
Cumhurbaşkanı, kanunlara ve CBK’lere aykırı olmamak üzere yönetmelikler 
çıkartabilecektir. Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri de idari sisteme yeni girecek 
düzenlemelerden birisidir. Yeni sistemde atamalar konusunda da önemli 
değişiklikler olacaktır. Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık kaldırılacağı için bu 
unsurların dâhil olduğu atamalarda Cumhurbaşkanı belirleyici rol 
oynayacaktır. Çoğu üst düzey atamalar cumhurbaşkanı kararıyla 
(kararnamesiyle değil) yapılabilecektir. Anayasa’da yapılan değişiklikle 
Cumhurbaşkanı’na “Üst kademe kamu yöneticilerini” atama “görevlerine 
son”verme “ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanı 
kararnamesi ile” düzenleme görevi ve yetkisi verilmiştir (Anayasa, m. 104: Bu 
düzenleme cumhurbaşkanı’nın göreve başlamasıyla yürürlüğe girecektir). Üst 
kademelere yapılacak atamalara ilişkin hususlar da CBK ile düzenlenecektir. 
Dolayısıyla yeni bir düzenleme yapılana kadar, Başbakanlık’tan çıkan ikili 
atama kararnameleri tek imzaya düşecek, Bakanlıklardan çıkan üçlü veya 
dörtlü müşterek kararnamelerde de birer imza azalacaktır. Yukarıda beyan 
edilen değişiklik nedeniyle bakan imzasının arandığı atamalarda, yeni sistemde, 
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bakanın imzasına ihtiyaç duyulup duyulmayacağı belirsizliğini korumaktadır. 
Bu konuların sağlıklı tartışılabilmesi için yeni hukuki düzenlemelerin 
yapılmasının beklenmesi gerekmektedir. 

Son olarak, yeni sistemde yürütme (Cumhurbaşkanı)-idare, merkez-taşra ve 
merkez-yerel ilişkilerinde de belli değişiklerin olması beklenmelidir. Yürütme tek 
kişiden oluşacağı için Cumhurbaşkanı’nın merkez ve taşra idaresi üzerinde tam 
bir otorite ve disiplin kurması mümkün olabilecektir. Bunu, yürütmeye dair tüm 
sorumluluğun Cumhurbaşkanı’nda olmasının bir neticesi olarak görmek 
gerekmektedir. Parlamenter sistemde disiplin ve otorite hiyerarşi ile (silsile 
yoluyla) sağlanmaktadır. Hiyerarşinin bazı kademelerinde geliştirilen dirençler, 
bürokrassinni uzmanlık gücü ve muhalif tutumu gibi kimi bürüokratik 
davranışlar iktidar otoritesinin yukarıdan aşağıya doğru tam manası ile 
işlemesine engel olabilmektedir. Bu bürokratik refleksler özellikle seçmene karşı 
sorumlu olan yürütmenin sorumlu kanadının hükümet politikalarını yeterince 
uygulamasına engel olabilmektedir ki bu durum, AK Parti iktidarları 
döneminde  R. Tayyip Erdoğan’ın “bürokratik oligarşi” ifadesiyle 
nitelendirilmiş ve sıkça eleştirilmiştir. Yeni sistem, cumhurbaşkanı’nın alt 
kademelere doğrudan müdahalesine olanak tanıyacaktır. 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu taşra yönetimine ilişkin olarak, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm 
bakanlıklara bir hiyerarşik üstlük vermektedir. Yeni sistemde 
Cumhurbaşkanı’nın otoritesi, merkez teşkilatı yanında taşra teşkilatlarına da 
yansıyacaktır. Ama bu hiyerarşik yapının nasıl işleyeceğine ilişkin analizlerin 
daha sağlıklı yapılabilmesi için hem çıkartılacak uyum mevzuatının hem de fiili 
durumun görülmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye 2019’dan itibaren yeni bir hükümet sistemi ile 
yönetilecektir. Böylece yıllardır tartışılan, krizlere yol açan, bir kesim tarafından 
değişimi talep edilen, diğer kesim tarafından adeta kutsallık atfedilen 
parlamenter hükümet sistemi miadını doldurmuş olacaktır. Hükümet sistemi 
değişiminde bir karara varılmış olması büyük önem arz etmektedir. Zira bu 
konu yıllardır Türkiye’nin enerjisini tüketen, keskin siyasi tartışmalara yol açan 
bir özelliğe sahipti. Yeni sistemin de elbette olumlu ve olumsuz yönleri 
bulunmaktadır ve sonraki yıllarda da bu yönlerden tartışılmaya devam 
edecektir. Ama sistemin eksiklikleri zaman içinde düzeltilerek Türkiye’ye özgü 
bu hükümet biçimi daha büyük çoğunluğun kabul edebileceği bir biçime 
dönüştürülebilir. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİ 

Oğuz ERSÖZ 
Öz 

Devletin temel fonksiyonlarını ifa edecek organların kuruluşu, işleyişi ve karşılıklı 
ilişkilerini düzenleme gereksinimi çeşitli hükümet sistemlerini ortaya çıkarmıştır. Bu 
hükümet sistemleri tarih boyunca değişim ve gelişim yaşayarak, uygulandıkları 
ülkelerin tarihi, politik, sosyo-ekonomik vb. koşullarına göre farklılaşmıştır. Türk 
Anayasa’larının hükümet sistemi konusundaki tercihi 1876’dan itibaren klasik 
biçimiyle olmasa da parlamenter sistemden yana olmuştur. 1980’lerden itibaren ise 
ülkemizde Başkanlık sistemi tartışmaları yoğunlaşmıştır. 2007 Anayasa değişikliği 
sonucunda Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesinin kabulüyle yarı başkanlığa doğru 
bir evrilme yaşanmıştır. 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen Anayasa değişikliği 
ile de Türk tipi özgün bir hükümet rejimi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti 
sistemi kabul edilmiştir. 2019 yılında tamamıyla geçilecek bu sistemin diğer 
sistemler ile benzerlik ve farklılıklarının ele alınarak hukuki çerçevesinin ortaya 
konulması büyük önemi haizdir. Bununla beraber sistemin avantajları ve olası 
sıkıntıları üzerinde de titizlikle durulması gerekmektedir. Çalışmamızda da 
Cumhuriyet döneminin en önemli siyasi ve idari reformu olan hükümet sistemi 
değişikliğini mukayeseli hukuk ve Türk Anayasa ve Siyaset tarihi bağlamında 
etraflıca incelemeye gayret göstermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Hükümet Sistemleri, Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi, 
Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. 

THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM 

Abstract 

The formation that will perform the basic functions of the state organs, their mutual 
relations and operation of editing systems has revealed various government 
requirements. This government by living systems development and change 
throughout history, the history of the country to which they apply, political, socio-
economic and so on. Differentiated according to the conditions. Preference on 
theTurkish constitutional system of government if not in its classical form has been 
since 1876 since the parliamentary system. Since the 1980s, the country has a 
presidential system debate has intensified. On 2007 semi-presidential to the 
adoption of the constitutional amendment technically correct selection of the 
president of the population has experienced as a result of an evolution. Also 
adopted by a constitutional amendment on April 16, 2017 Turkish-style 
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presidential system of government has been recognized as an original government 
regime. This system will be introduced fully in 2019 and to provethe legal 
framework by considering the similarities and differences with other systems, this 
system is very important. However, it is necessary to focus strictly on the system's 
advantages and possible difficulties. In our study, the most important political and 
administrative reform of the government system in the Republic of the comparative 
period, we show changes in Turkish law and the constitution and strive to be 
examined in detail in the context of political history. 

Keywords: Government Systems, Parliamentary System, Presidential System, 
President, Presidential Government System. 

GİRİŞ 

16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen Anayasa değişikliği ile Türk tipi özgün bir 
hükümet rejimi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi ve idari devrimi olan bu sisteme, birlikte 
yapılacak ilk genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle adım atılacaktır. Bu 
sistemin, diğer hükümet sistemleri ile benzerlik ve farklılıklarının ele alınarak 
hukuki çerçevesinin ortaya konulması büyük önemi haizdir. Bununla beraber 
sistemin faydaları ve olası sıkıntıları üzerinde de durulması gerekmektedir. 
Çalışmamızda sistem hakkında genel biçimde bilgi verebilmek ve fikir 
oluşturmak amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda, öncelikle Hükümet sistemlerinin genel çerçevesini ortaya 
koymaya çalıştık. Bu bağlamda hükümet kavramı ve hükümet sisteminin türleri 
ile temel özelliklerini ifade ettik. İkinci kısımda Türk tarihinde uygulanan 
hükümet sistemleri çeşitli tarihsel kesitler içerisinde kısaca incelenmiştir. Üçüncü 
kısımda Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin hukuki niteliği ve dördüncü 
kısımda da Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin özellikleri üzerinde 
durulmuştur. 

Çalışmamızın son kısmında ise Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin 
faydaları ile sakınca yaratabilecek yönleri ele alınarak değerlendirilmesi 
yapılmıştır. 

1. HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ 

1.1. Hükümet ve Hükümet Sistemleri Kavramı 

Hükümet kavramı, Arapça kökenli olup sözlükte devletin yürütme erkini 
kullanan organ, başbakan ve bakanlar kurulundan oluşan yürütme organı, 
siyasal iktidar gibi anlamlara gelmektedir (Neziroğlu, 2008: 208). Ancak bu 
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tanımlar dar anlamda hükümet tabirini karşılamaktadır. Oysaki en geniş 
anlamıyla hükümet, ülkeyi yöneten devlet organlarını tarif etmektedir ve 
hükümet sistemlerini ifade ederken hükümet bu anlamıyla kullanılmaktadır. 
Hükümet sistemleri de ülkeyi yöneten organları yani devletin yasama, yürütme 
ve yargı erklerini kullanan organların kuruluşu, işleyişi, yetkileri ve karşılıklı 
ilişkilerini düzenleyen geniş anlamı haiz bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Karatepe, 2015: 110). Biz de çalışmamızda hükümeti geniş 
anlamı ile kullanmaktayız. 

Hükümet sistemleri, devletin temel fonksiyonlarını ifa edecek organların 
kuruluşu, işleyişi ve karşılıklı ilişkilerini düzenleme gereksinimi neticesinde 
ortaya çıkmıştır. Bu hükümet sistemleri tarih boyunca değişim ve gelişim 
yaşayarak, uygulandıkları ülkelerin tarihi, kültürel, politik, sosyo-ekonomik vb. 
koşullarına göre farklılaşmıştır/farklılaşmaktadır. Bu nedenle aynı hükümet 
sistemi dahi ülkelere göre farklı biçimlerde uygulanabilmektedir. 

1.2. Hükümet Sistemlerinin Çeşitleri 

Pozitif anayasa hukukunda, hükümet sistemleri, yasama ve yürütme erkleri 
arasındaki ilişkilere göre sınıflandırılmaktadır (Atar, 2015: 145). Buna göre 
hükümet sistemleri,kuvvetler birliği sistemleri ve kuvvetler ayrılığı sistemleri 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

1.2.1. Kuvvetler Birliği Sistemleri 

Kuvvetler birliği sistemleri; yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek organda 
toplandığı hükümet sistemleridir (Karatepe, 2015:115). Bu erkler yürütme 
organında birleşebileceği gibi yasama organında da birleşebilir. Buna göre 
kuvvetler birliği sistemleri; yürütme organında birleşme ve yasama organında 
birleşme şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

1.2.1.1. Yürütme Organında Birleşme 

Yürütme organında birleşme; mutlak monarşi ve diktatörlük olarak ikiye 
ayrılmaktadır (Memiş, 1998: 71). 

1.2.1.1.1. Mutlak Monarşi 

Yasama ve yürütme erklerinin; hükümdar, kral, imparator vb. şekillerde 
isimlendirilen tek bir kişide toplandığı hükümet sistemi mutlak monarşi olarak 
ifade edilmektedir. Mutlak monarşi sisteminde; yasama, yürütme ve yargı 
erklerini uhdesinde toplayan tek ve en yüksek otorite olan kral (hükümdar, 
imparator) kanun koymakta, bunları uygulamakta ve yargısal faaliyetleri 
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yürütmektedir. Onun iktidarı sınırlayan herhangi bir güç veya makam da 
bulunmaz. Rus Çarlığı ile klasik dönem Osmanlı İmparatorluğu bu sisteme 
örnek verilmektedir (Gözler, 2012: 76-77). 

17. yüzyıldan itibaren mutlak monarşiden meşruti (anayasal) monarşiye 
geçilmiştir. İlk önce İngiltere’nin benimsediği (1689) meşruti monarşi, kralın 
(hükümdarın) yanında onun iktidarını kısıtlayan ve onunla paylaşan en 
azından bir kısmı halk tarafından seçilen bir parlamentonun da bulunduğu 
monarşi türüdür (Gözler, 2009: 110). Günümüzde İngiltere, Belçika, Hollanda, 
Norveç’te kralın yanında parlamento da bulunmaktadır. Ancak kralın sorumsuz 
ve yetkisiz olması karşısında bunların meşruti monarşi yerine parlamenter 
sistem kabul edilmesi yerinde olur. 

1.2.1.1.2. Diktatörlük  

Diktatörlük, yasama ve yürütme erklerinin keyfi ve hukuk tanımaz biçimde 
sosyal, siyasal ve toplumsal düzeni zor kullanarak kontrol altında tutmaya 
çalışan bir kişi ya da gruba ait bulunduğu hükümet sistemidir. Nazi Almanyası, 
Franco dönemi İspanya, Salazar dönemi Portekiz buna örnek verilebilir(Gözler, 
2012: 77). 

Monarşi ile diktatörlük birbirine karıştırılmamalıdır. Monarşi, bir kişinin 
önceden konulan ve saptanan kurallar uyarınca yönetimini ifade ederken 
diktatörlük, bir kişi yada grubunhiçbir kurala bağlı olmadan kendi irade ve 
istekleriyle yönetimini anlatır (Gözler, 2009: 110). 

1.2.1.2. Yasama Organında Birleşme 

Yasama ve yürütme erklerinin fiilen ve hukuken yasama organında birleştiği 
hükümet sistemi meclis hükümeti sistemi (konvansiyonel sistem) olarak 
adlandırılmaktadır (Yüzbaşıoğlu, 2007: 26). J. J.Rousseau’nun savunduğu 
millet egemenliği ve bölünmezliği ilkesine dayanan meclis hükümeti sisteminde 
yasama yetkisi ve yürütme faaliyetleri millet iradesinin tecelligahı meclise aittir 
(Karatepe, 2015: 116). 

Meclis yaptığı yasaları uygulamak üzere kendi içinden oluşturduğu ve 
yasamanın bir aracı ve memuru olarak kendisinin bir görevlisi konumunu haiz 
ondan bağımsız bir varlık taşımayan-görünüşte- yürütme organını (icra 
komitesi, icra vekilleri heyeti) seçmektedir (Erdoğan, 2011: 21). 

Meclis Hükümeti sisteminde Hükümet meclisin aldığı kararları uygulayan ve 
meclisin her zaman emir ve talimat verebildiği, serbestçe görevden el 
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çektirebildiği bir organdır ve bu sebeple meclisten ayrı bir varlığı yoktur. Meclis 
başkanı hükümetin de başkanıdır ve Hükümet üyeleri meclise karşı bireysel 
olarak sorumludur. İlk kez Fransa’da 1792-1795 yılları arasında ‘’Ulusal 
Konvansiyon Meclisi’’ dönemindeuygulanan Meclis hükümeti sistemi 1921-
1923 arasında Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye’de de uygulanmıştır (Gözler, 
2012: 80). Günümüzde bu sisteme ilişkin uygulamaya İsviçre’de 
rastlanılmaktadır.İsviçre’de meclis hükümeti sisteminde yasama ve yürütme 
erkleri meclisin uhdesinde toplanmıştır. Ulusal Meclis ve Devletler Meclisi 
şeklinde iki meclisten oluşan Federal Meclis dört yıllığına yedi kişiden oluşan 
Federal Konsey’i seçer ve Meclis adına yürütme erkini kullanılmasını bu 
konseye bırakmaktadır. Federal Konsey yürütme erkinin meclisin emir ve 
direktiflerine göre yerine getirir ve meclise karşı herhangi bir güce sahip 
bulunmaz. Devlet başkanlığı makamının bulunmadığı İsviçre’de Federal 
Konsey üyelerinden birisi bir yıllığına Konsey Başkanı olur (Atar, 2015: 147). 

Meclis Hükümeti sistemi İsviçre dışındaki uygulamalarında geçici ve anormal 
bir hükümet sistemi özelliği göstermiştir. Zira bu sistem teorik olarak oldukça 
demokratik gözükmekteyse de meclise tanınan egemenlik fiili olarak bir kişi ya 
da heyetin eline geçerek bunların diktatöryel idaresinin aracı olarak işlev 
görmüştür (Kubalı, 1969: 293). 

1.2.2. Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri 

Kuvvetler ayrılığı; yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız 
olarak teşekkül eden farklı organlara ait olmasını savunan anlayıştır. Bu 
anlayışı temel alan hükümet sistemleri de kuvvetler ayrılığı sistemleri olarak 
tarif edilmektedir.  

Kuvvetler ayrılığını savunan ve bunu devletin temeli olarak ortaya koyan 
Montesqui’ya göre kanun koyan erk ile uygulayan erk aynı kişi ya da heyette 
bir araya gelmemelidir. Devlet iktidarı, kısımlara ayrılarak birbirinden bağımsız 
ve serbest otoritelere verilmelidir. Ancak bu şekilde devleti yöneten erkler 
arasında denge kurulabilir ve erk sahiplerinin sahip oldukları güçlerini haksız ve 
kötüye kullanmalarının önüne geçilebilir (Kubalı, 1969: 288). 

Yargı erki, kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemlerinin tasnif 
edilmesinde genel olarak nazara alınmamaktadır. Doktrinde bunun gerekçesi 
olarak; yargının politik olmaktan ziyade hukuki-teknik bir erk niteliğinde olması 
ile modern demokratik sistemlerde yargı işlevinin bağımsız ve tarafsız 
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mahkemeler tarafından ifa edilmesi sebebiyle sistemlere göre pek fazla 
değişiklik arz etmemesi gösterilmektedir (Erdoğan, 2011: 15). 

Kuvvetler ayrılığı sistemleri kendi içerisinde kuvvetler ayrılığının dercesine göre 
sert kuvvetler ayrılığına dayanan başkanlık sistemi ve yumuşak kuvvetler 
ayrılığına dayanan parlamenter sistemile bu iki sistemden de özellikler 
taşıyabilen ara sistem niteliğini haiz yarı-başkanlık sistemleri olarak üçe 
ayrılmaktadır. 

1.2.2.1. Sert Kuvvetler Ayrılığı : Başkanlık Sistemi 

Sert kuvvetler ayrılığına dayanan başkanlık sisteminde yasama ve yürütme 
erkleri işlevsel ve organik bakımdan birbirlerinden bağımsız iki ayrı organa 
verilmiştir. İşlevsel ayrılık, yasama ve yürütme erklerinin ifa ettikleri işlev ve 
görevlerin farklılığını ifade eder. Gerçekten de yasama erki yasa yaparken, 
yürütme erki yönetir/hükümet eder. Bu erkler, birbirlerinin işlevine ve 
görevinekarışamazlar. Organik ayrılık ise yasama ve yürütme erklerinin gerek 
göreve geliş gerek varlıklarını sürdürme bakımından birbirinden bağımsız 
organlarca ifa edilmesini anlatmaktadır. Nitekim bu sistemde yasama erki 
meclis, yürütme erki Başkan tarafından yerine getirilmekte ve erklerden biri 
diğerini feshedememektedir (Erdoğan, 2011:19). Böylece Başkanlık sisteminin 
sert kuvvetler ayrılığına dayandığı anlaşılmaktadır. 

Başkanlık sisteminin temel özelliklerini şöylece belirtebiliriz: Başkanlık 
sisteminde yürütme erki belirli bir dönem için seçilen güçlü ve yasama 
organından bağımsız olan başkan adı verilen tek kişiye aittir. Diğer deyişle 
başkanlık sisteminde yürütme tek başlı (monist) niteliktedir (Atar, 2015: 145; 
Kaboğlu, 2012: 161; Uslu ve Yüzbaşı, 2017: 4323).  

- Hem devlet hem de hükümet başkanı olan başkana yürütme erkini 
kullanmada bakanlar (sekreterler) yardımcı olurlar. Bu kimseler başkan 
tarafından belirlenir ve sadece ona karşı sorumlu olurlar. Aynı şekilde 
bakanların atanması ve görevden alınması da tamamen başkanın 
iradesine bağlıdır(Yayla, 1985: 73; Gözler, 2009: 243). 

- Başkan bakanların görüşlerini alsa da yürütme ile ilgili konularda asıl ve 
son karar mercii kendisidir (Tanör ve Tüzbaşıoğlu, 2016: 323). ABD 
Başkanı Lincoln’ün bir konu hakkında yedi bakanın farklı düşünmesine 
karşılık ‘’yedi hayır, bir evet, evet galiptir’’ demesi bunu açıklamaktadır 
(Kubalı, 1969: 295). 
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- Başkan ve bakanlar (sekreterler) yasama organı üyesi olamadıkları gibi 
yasama organının faaliyetlerine ve çalışmalarına da katılamazlar. 
Yasama organı üyeleri de aynı zamanda yürütme organı üyesi olamazlar 
(Gözler, 2012: 84).  

- Anayasal düzende yaklaşık olarak dengeli güç sahibi olan yasama ve 
yürütme organları birbirlerinin varlıklarına son veremedikleri gibi 
seçimleri de ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir. 

- Amerikan başkanlık sisteminde yasama ve yürütme ilişkilerinde fren ve 
denge sistemi geliştirilmiştir. Örneğin yürütme erkinin birtakım atama 
işlemleri yasama organının (Senato’nun) onayına tabi kılınmaktadır. 
Başkan’ın Kongre’de kabul edilen kanunları veto etme yetkisi 
bulunmaktadır (Atar, 2015: 146). Gerçekten de başkanın kişiliğine bağlı 
olarak yürütme kuvvetlenebilirse de yasamanın desteği olmaksızın iç 
politika ve dış ilişkilerin sürdürülemeyeceği isabetli olarak ifade 
edilmektedir (Yayla, 1985: 73). 

Başkanlık sisteminin tipik örneği ABD olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 
Venezüella, Kosta Rika, Arjantin, Peru, Filipinler, Ekvator, Uruguay, Brezilya 
ve Şili başkanlık sistemini uygulayan ülkeler arasındadır (Atar, 2015: 145).  

Başkanlık sisteminin tipik uygulamasını teşkil eden ABD örneği üzerinde 
durmakta fayda vardır. Bir federasyon olan ABD’de Kongre adı verilen Meclis, 
federe devletlerin temsilcilerinden oluşan 100 üyeli Senato ile federe devletlerin 
nüfuslarına göre temsil edilen 435 üyeli Temsilciler Meclisi’den oluşur. ABD’de 
iki dereceli seçimle 4 yıllığına en fazla 2 kez seçilebilen Başkan yürütme erkini 
münhasıran uhdesinde tutmaktadır. Başkana yürütme görevinde kendisinin 
atandığı ve kendisine karşı sorumlu olan sekreterler yardımcı olur. Başkanın 
yetkileri çok geniştir. Başkan; yasaların yürütülmesini ve düzeni sağlar, idari 
yapı bütünsel biçimde Başkan’a karşı sorumludur. Dış politikayı yürütme, ordu 
başkomutanlığını sürdürme, Senato onayıyla Federal hâkimler atama ve elçi ve 
devlet memurlarını atama, ABD’ye karşı suç işlemiş kişilerin cezalarının 
ertelenmesi, yıllık mesaj gönderme, af çıkarma ve Kongre kararlarını veto 
edebilmek yetkileri arasındadır (Karatepe, 2015: 131). 

ABD’de Başkanlık sistemi, yasama ve yürütmenin katı ayrılığına dayansa da 
devlet hayatının düzeni için yasama ve yürütme arasında uyum ve işbirliğinin 
sağlanması bakımından fren ve denge mekanizmaları olarak da anılan birtakım 
etkileşim araçları öngörülmüştür. Bu etkileşim araçları olarak; atamalar, 
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uluslararası antlaşmaların onaylanması, Meclis araştırması, impeachment, 
bütçe, veto ve mesaj sayılabilir(Karatepe, 2015: 135-136).Gerçekten de 
Başkan’ın Kongre’ye karşı en önemli yetkisi vetodur. Zira Başkanın veto ettiği 
bir kanunun yürülüğe girebilmesi Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ayrı ayrı 
üçte ikilik çoğunlukla kabul etmesine bağlıdır. Senato da atamaları ve uluslar 
arası antlaşmaları onaylama, impeachment (suçlama) gibi yollarla Başkan 
üzerinde etkili olabilmektedir (Yüzbaşıoğlu, 2007: 27-28).  

Başkanlık sisteminin güçlü yönleri olarak; istikrarlı ve güçlü bir yönetim 
yaratması ile doğrudan halk tarafından seçilmesi sebebiyle önceden 
öngörülebilirlik ile daha demokratik yönetim oluşturması gösterilmektedir. 
Sistemin zayıf yönlerinin ise siyasi kriz çıkarabilmesi, başkanın görev süresi 
dolmadan görevine son verilebilmesinin mümkün olmaması, iktidarın 
kişiselleşmesine ile siyasi kutuplaşmalara yol açabilme tehlikesi olduğu 
belirtilmektedir (Gözler, 2012: 88-89). Ayrıca kültürel, sosyal ve politik koşulları 
uygun olmayan toplumlarda bu sistemin tercih edilmesinin diktatörlüklere kapı 
aralayabileceği de belirtilmektedir (Kubalı, 1969: 296). 

Başkanlık sisteminin yürütmenin tek elde toplanması, koalisyonlara gerek 
olmaması ve hükümetin başkana yakın kimselerden oluşması sebebiyle 
çoğunlukçu, sert kuvvetler ayrılığı sebebiyle yürütmenin yasama erkine 
müdahalesinin kısıtlı olması sebebiyle çoğulculuğa yaklaştığı belirtilmektedir. 
Ancak başkanlık sisteminde yasama ve yürütme erkleri arasındaki yetki 
paylaşımının pek çok konuda uzlaşma ve anlaşmayı gerekli kıldığı da isabetli 
olarak savunulmaktadır (Atar, 2015: 148). 

1.2.2.2. Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı : Parlamanter Sistem 

Yasama ve yürütme erklerinin ayrılığının yumuşak ve dengeli olduğu, iki erk 
arasında işbirliğini temel alan hükümet sistemi parlamenter sistem olarak tarif 
edilmektedir. Başka bir deyişle parlamenter sistemde, yasama ve yürütme 
erkleri hukuken birbirlerinden bağımsız olmakla beraber işbirliği ve etkileşim 
araçlarına sahiptirler  ve sistemin bu sebeple yasama ve yürütme arasında 
uyumlu bir dengeye dayalı olduğu belirtilmektedir (Erdoğan, 2011: 15). 
Günümüzde İtalya, Lüksemburg, Avustralya, Kanada, Belçika, Hollanda, 
İngiltere, İsveç, Norveç bu sistemi tercih eden ülkeler arasında yer almaktadır. 
Parlamenter sistemin temel özellikleri şöylece sıralanabilir: 

- Parlamenter sistemde çift başlı (düalist) yürütme vardır. Yürütmenin bir 
kanadında devletin birliğini temsil eden tarafsız ve sorumsuz devlet 
başkanı (cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı ya da monarşilerde kral olarak 
adlandırılır) varken, diğer tarafta icracı kanat olarak yasama organına 
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karşı bireysel ve kollektif şekilde sorumlu olan bakanlar kurulu yer 
almaktadır (Kubalı, 1969: 300-301; Erdoğan, 2011: 15; Gözler, 2009: 
245). 

- Parlamenter sistemde aynı kişi hemyasama organına hem yürütme 
organına üye olabilmekte ve görev alabilmektedir (Gözler, 2012: 95). 

- Parlamenter sistemde yürütme erkinde devlet başkanının yasama 
organını feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yasama organı da güvensizlik 
oyuyla  hükümeti görevden azledebilir. Tarafsız ve sorumsuz devlet 
başkanının ise vatana ihanet, anayasayı ihlal gibi çok ağır suçlar dışında 
cezai soruşturmalara muhatap kılınması ya da görevden 
uzaklaştırılmasına olanak bulunmaz. 

Parlamenter sistemin güçlü yönleri olarak hükümetin değiştirilmesindeki 
kolaylık sebebiyle esnek olması, siyasi krizlerde çözüm imkanı bulunması, 
kutuplaşmaya yol açmaması ile devlet başkanının yatıştırıcı ve uzlaştırıcı 
konumunun varlığı belirtilmektedir. Zayıf yönler olarak ise istikrarsız 
yönetimlere yol açması, zayıf hükümetlerin iş başına gelebilmesi ile düşük 
kalitede demokrasiye sebep olması gösterilmektedir (Gözler: 2012, s. 96-97). 

1.2.2.3. Yarı Başkanlık Sistemi 

Devlet başkanının halk tarafından seçildiği ve önemli yetkilere sahip olduğu 
bununla beraber Meclis’e karşı sorumlu olan başbakan ve bakanlar kurulunun 
da bulunduğu sistem yarı başkanlık olarak adlandırılmaktadır. Gerçekten de 
yarı başkanlık sistemi Başkanlık ve Parlamenter sistem arasında ara ya da 
melez bir sistem olarak yer almaktadır (Yüzbaşıoğlu, 2007: 30). Zira yarı 
başkanlık sistemi, devlet başkanının doğrudan doğruya halk tarafından 
seçilmesi ve geniş anayasal yetkilere sahip olması yönünden Başkanlık 
sistemine, parlamentonun güvenine tabi bir Başbakan’ın ve Bakanlar 
Kurulu’nun varlığı açısından da parlamenter sisteme benzemektedir. 
Yarı Başkanlık sisteminin temel özellikleri şöylece ifade edilebilir: 

- Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya halk tarafından seçilmektedir ve 
başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına gerek duyulmaksızın önemli 
yetkilere sahiptir. 

- Meclise karşı sorumlu olan başbakan ve bakanlar kurulu vardır. 

Yarı Başkanlık sisteminde devlet başkanı seçilebilmek için siyasi parti desteği 
alınması gerektiğinden başkanın tarafsız olamaması ile başkan ve hükümetin 
farklı siyasal eğilimlere mensup bulunması halinde meşruiyet çatışmasına 
girebilmeleri tehlikesi söz konusudur. Yarı Başkanlık sistemini uygulayan 
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ülkeler arasında Fransa, Portekiz, Singapur, İzlanda ve Finlandiya 
gösterilmektedir. 

2. TÜRK TARİHİNDE UYGULANAN HÜKÜMET SİSTEMLERİ 

Türk tarihinde uygulanan hükümet sistemlerini çeşitli tarihsel süreçleri temel 
alarak kısaca incelemek konumuzun sunumu açısından faydalı olacaktır. 

2.1. 1876 Kanuni Esasi’sinin Kabulüne Kadarki Dönem ve 
Meşrutiyet Dönemi 

Diğer Türk devletleri ve bu arada Osmanlı İmparatorluğu da beylik olarak 
kuruluşundan itibaren mutlak monarşi ile yönetilmiştir. Yasama ve yürütme 
erkleri aynı zamanda halife olanpadişahın uhdesinde toplanmıştı ve padişahlık 
babadan oğula intikal etmekteydi (Memiş, 1998: 26). 1839 Tanzimat Fermanı 
ile kanun üstünlüğünün kabul edilmesiyle başlayan Batılılaşma süreci hükümet 
sistemi yönünden 1876 yılında Kanuni Esasi’nin kabulü ve Meşrutiyet’in ilanı 
ile mutlak monarşiden meşruti monarşiye evrilme ile yeni boyut kazanmıştır. 

1876 Anayasası padişahın yanında meclis (Heyet-i Ayan ve Heyet-i 
Mebusan’dan oluşan Meclis-i Umumi) öngörmüş olsa da tam bir meşruti sistem 
getirdiği de söylenememektedir. Gerçekten de padişah sorumsuzdur ve 
yürütmenin başıdır ve yasamanın yetkileri oldukça kısıtlıdır (Gözübüyük, 2002: 
5). Örneğin bir vekilin kanun teklifi için padişahın onayı gerekmekteydi. Bu 
yönüyle 1. Meşrutiyet batılı anlamda bir meşruti monarşi özelliklerinden uzaktır 
(Memiş, 1998: 50).  1878 Osmanlı – Rus Savaşı (93 Harbi) başladıktan kısa 
süre sonra Sultan II. Abdülhamid, meşruti yönetime son verdi ve böylece tekrar 
mutlak monarşiye dönüldü.  

1908 yılında, İkinci Meşrutiyet ilan edilerek yeniden meşruti monarşiye 
dönüldü. II. Meşrutiyet döneminde 1909 Kanuni Esasi değişiklikleriyle ilk kez 
parlamenter sisteme geçildiği savunulmaktadır (Yayla, 1985: 69). Zira 1909 
değişiklikleriylepadişahın yetkileri kısıtlanmış, meclisin yetkileri arttırılmış ve 
hükümet padişaha değil Meclise karşı sorumlu hale getirilerek erkler arasında 
denge sağlanmaya çalışılarak parlamenter sistemin alt yapısı hazırlanmaya 
çalışılmıştır (Gözübüyük, 2002: 8; Memiş, 1998: 50). 

2.2. TBMM’nin Kuruluşundan Cumhuriyet’in İlanı Arasındaki Dönem 

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile 1923 Cumhuriyet’in ilanına kadar 
olağanüstü savaş koşulları nedeniyle hızlı karar alıp uygulamak amacıyla tüm 
kuvvetleri Meclis bünyesinde toplayan meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. 
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2.3. Cumhuriyet’in İlanından 2007 tarihli Anayasa Değişikliğine 
Kadarki Dönem 

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanı ile yürütme erki Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu’na, yasama erki de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
bırakılarak parlamenter sistem kabul edilmişti. 

Atatürk’ün sağlığında başarılı olamayan çok partili siyasi yaşama geçiş 
denemeleri 1946 yılında Demokrat Parti’nin kurulmasıyla başarıya ulaşmıştır. 
Böylece tek partili parlamenter sistem yerini çok partili bir parlamenter sisteme 
bırakmıştır.14 Mayıs 1950 yapılan ilk serbest seçimlerde de Demokrat Parti 27 
yıllık CHP’nin tek parti iktidarına son vermiştir. 

1924 ve 1961 Anayasa’larına baktığımızda Cumhurbaşkanı’nın hukuken 
yetkisiz ve sorumsuz olduğu görülecektir. 1924 Anayasası böyle bir durum 
öngörse de uygulamada Cumhurbaşkanlarının tarihsel-siyasal kişilikleri, 
Kurtuluş Savaşı’ndaki konumları ve aynı zamanda partilerinin başkanları 
olmalarıyla oldukça etkin konumdaydılar.  

1961 Anayasası’nda ise tarafsızlıklarını sağlama düşüncesiyle 
cumhurbaşkanlarının partileriyle ve TBMM’yle ilişiklerinin kesileceğini 
öngörmüştür. 

1982 Anayasası da parlamenter sistem kurmakta ve Cumhurbaşkanı’nın 
tarafsızlığı ve sorumsuzluğunu korumakla beraber onu son derece güçlü 
yetkilerle de donatmıştır (m.104). Klasik parlamenter sistemden fazla yetkileri 
olsa da, koşulsuz fesih, Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesinin olağan olması, 
kararname yetkisi gibi güçlü yetkileri bulunmamaktadır. Bu hususlar hükümet 
sistemimizin yarı-başkanlıktan ziyade parlamenter sisteme yakınlığını 
göstermektedir. 

2.4. 2007 tarihli Anayasa Değişikliği İle 17 Nisan 2017 tarihli 
Anayasa Değişikliği Arasındaki Dönem 

21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 31 Mayıs 2007 tarihli 5678 
sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’yla, Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk 
tarafından seçilmesi usulü benimsenmiştir. Böylece hükümet sistemimiz yarı 
başkanlık sistemine doğru evrilme yaşamıştır. Doktrinde bir görüş, 
Cumhurbaşkanı’nın geniş yetkilerle donatılmasının yanında halk tarafından 
seçilecek olmasının sistemin parlamenter sistem olarak işletilmesini 
güçleştireceğini ve sistemin Cumhubaşkanı’nınkarizma derecesi ile politik 
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etkinliğine göre yarı başkanlık ya da fiili başkanlığa dönüştüşmeye müsait 
olduğunu ifade etmekteydi (Tanör ve Yüzbaşıoğlu, 2016: 330). Ayrıca 
Başbakan ile Cumhurbaşkanı’nın farklı siyasi eğilimlere mensup olması halinde 
rejim bunalımı dahil önemli problemlerin yaşanabileceği savunulmaktaydı 
(Kaboğlu, 2012: 177). Gerçekten de halk tarafından seçilen güçlü yetkilerle 
donatılmış cumhurbaşkanı ile hükümetin bulunduğu sistem kuşkusuz yarı 
başkanlık sistemidir ve ülkemiz de yoluna artık yarı başkanlık sistemi ile devam 
edecekti. Belirtildiği üzere Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın farklı siyasi partilere 
mensup olması sorunlar yaratabilirdi.  

10 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış ve 11.5yıl 
başbakanlık görevini sürdüren Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, halk 
tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak 28 Ağustos 2014 tarihinde 
görevine başlamıştır. Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkileri kullanmaktan 
çekinmeyen, güçlü liderlik özelliklerine ve kamuoyu desteğine sahip olan Sn. 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın beş yıllık ilk dönemi güçlü Devlet Başkanı ve 
güçlü hükümete dayalı Yarı-Başkanlık sistemine yakınlaşılan bir dönem 
olmuştur ve 2019 seçimlerine kadar da böyle gideceğe benzemektedir. 

2.5. 17 Nisan 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Sonrası 

Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’IN siyasi yaşamında sıklıkla dile getirdiği 
Başkanlık sistemine geçilmesi zorunluluğu, 15 Temmuz hain FETÖ darbe 
kalkışması neticesinde kamuoyu tarafından da iyice anlaşılmış olup MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinin destekleriyle sistem değişikliği 
üzerinde gerkeli değişikliklerin yapılması hususunda mutabakata varılmıştır.AK 
Parti ve MHP tarafından hazırlanan ve20 Aralık 2016 tarihinde Anayasa 
Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan teklif yoğun tartışmalar sonucunda 29 
Aralık 2016 tarihinde kabul edilmiştir. Komisyon görüşmeleri neticesinde 21 
maddelik teklif 18 maddeye indirilmiştir. Önerinin ilk şeklinde yer alan yedek 
milletvekilliği kurumu kaldırılmış, HSK üye sayısı 13 olarak öngörülmüş ve 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ile Bakanların TBMM’de yemin etmesi metne 
dahil edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için doğuştan Türk olma koşulu 
Türk vatandaşı olmak şeklinde değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanının 
Başkomutanlık yetkisinin TBMM adına kullanacağı teklif metnine ilave 
edilmiştir (Gülener ve Miş, 2017: 9). 9 Ocak 2017’de TBMM’de görüşmelere 
başlayan kanun teklifi, 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(RG. 11.02.2017, 29976), olarak 
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21.01.2017 tarihinde kabul edildi.6771 sayılı Kanun, 3376 sayılı Anayasa 
Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun hükümleri gereğince 
16 Nisan 2017 Pazar tarihindehalk oylamasına sunulmuştur.sonucunda kabul 
edilmiştir. 1982 Anayasası’nda yapılan 19. Değişiklik olan söz konusu kanunla 
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi kabul edilerek Cumhuriyet tarihinin en 
büyük ve köklü siyasi ve idari devrimi gerçekleştirilmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemine geçiş, 6771 sayılı kanunun geçici 
madde 21/A gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27. yasama dönemi 
milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin3/11/2019 tarihinde 
birlikte yapılmasıyla gerçekleşecektir.  Şayet Meclisin seçim kararı alması 
halinde, 27. yasama dönemi milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin birlikte yapılmasıyla bu sisteme geçilecektir. 

Ancak 6771 sayılı kanunun üç değişikliği sisteme geçmeden önce yürürlüğe 
girecektir. Nitekim Anayasa değişikliğinin kabulünden sonra kanunun yürülüğe 
girmesini takiben Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri 
Mahkemeler kaldırılmış ve Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin seçimleri 
yapılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanının parti üyesi olabilmesi için de seçimlerin 
yapılması beklenmeden ilgili hükmün ilgasının yayımıyla mümkün olmuştur. 

3. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİNİN HUKUKİ 
NİTELİĞİ 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi, sert kuvvetler ayrılığına dayalı başkanlık 
sisteminin Türkiye’ye özgü örneğini oluşturan bir hükümet sistemi olarak tarif 
edilebilir. 

3.1. Başkanlık Sisteminin Türkiye’ye Özgün Bir Örneğini 
Oluşturması 

Hükümet sistemleri hakkında çizdiğimiz genel çerçeve ele alındığında 
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin başkanlık sisteminin bir örneği oladuğu 
görülecektir. Fakat bu sistem ABD tipi başkanlık sisteminin ya da başkaca 
örneklerinin bir kopyası veya tekrarı değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti 
sisteminin rasyonelleştirilmiş hükümet sistemi arayışını temel alarak yasama ve 
yürütme organlarının seçilmesi, yürütmenin görevleri, seçimlerin yenilenmesi, 
Cumhurbaşkanı’nın kararname yetkisi ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları gibi 
birçok konuda yeni ve özgün bir anayasa tasarımı sunduğu da 
savunulmaktadır (Gülener ve Miş, 2017: 7).Cumhurbaşkanlığı Hükümeti 
sisteminin Türk tipi başkanlık sistemi ya da hükümet modeli olarak tarif 
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edilmesinde herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik bulunmaz. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümeti sisteminde Başkan yerine Cumhurbaşkanı tabiri tercih edilmiştir ve 
bu tabir Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’nı anlatacak anlamı haiz olarak 
kullanılmaktadır.  

3.2. Devletin Rejimi ya da Yapısıyla Değil Hükümet Sistemiyle İlgili 
Bir Tercih Olması 

Önemle belirtelim ki Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi kesinlikle bir rejim 
değişikliği anlamına gelmemektedir. Bu sistem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
hükümet sistemine ilişkin bir tercihtir. Yoksa devletimizin rejimine ilişkin bir 
özellik göstermediği gibi bu konuda bir farklılık getirmeye kalkıştığı da 
söylenemez. Kaldı ki Anayasa’mıza göre devlet rejimimizi bırakınız 
değiştirmeye,değiştirmeyi teklif dahi etmeye kesinlikle olanak yoktur. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin Türkiye’yi federatif yapıya 
dönüştüreceği de doğru değildir. Zira federasyon ya da üniter devlet tercihleri 
devlet yapısı ile ilgili konulardır.Cumhurbaşkanlığı Hükümetisistemi bir 
hükümet sistemi tercihidir. ABD federatif bir başkanlık sistemi uyguluyor diye 
bizim sistemimiz de üniter yapıyı terk ederek federatif yapıya dönüşecek 
denemez. Kaldı ki Almanya, İspanya gibi parlamenter hükümet sistemini tercih 
eden ülkeler olmalarına karşınüniter devlet olmayıp federal devlet yapısına 
sahiptirler. 

Başkanlık sisteminin ABD dışında başarılı olduğu bir yer bulunmadığı ve bu 
sistemin diktatörlüğe yol açtığı şeklinde belli çevrelerden eleştiriler 
yapılmaktadır. Bu eleştirilere katılmamaktayız. Doktrinde de başkanlık 
sisteminin, yasama ve yürütme erklerini tek elde toplamayıp dağıtmakta 
olşmasına karşın genellikle parlamenter sistemin en doğru hükümet sistemi 
olarak lanse edilmekte ve başkanlık sisteminin tehlikeleri üzerinde durulduğu 
belirtilmektedir. Esasında başkanlık sistemi, yalnızca ABD’de uygulanan ve 
başka ülkelerde diktaya dönüşen bir sistem değildir. Gerçekten de bu sistem 
Venezüella, Kosta Rika, Kolombiya, Uruguay, Brezilya ve Şili gibi ülkelerde de 
uygulanmaktadır (Erdoğan, 2011: 21). İfade edilmelidir ki Afrika’da bazı 
ülkelerde başkanlık sistemi adıyla sürdürülen yönetimler dikta yönetimlere 
dönüşmüştür. Ancak başkanlık sistemi eşittir diktatörlük şeklindeki doğrudan 
bir ön kabul de doğru değildir. Sözünü ettiğimiz eleştiriler, milletimizden 
sandıkta iktidar yetkisi alamayan ve siyaset dışı vesayet odaklarının da 
miadının dolmasıyla beraber etkileri kırılan belirli siyasi çevrelerin insanımızın 
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zihnini ve gönlünü bulandırma çabalarından başka bir şey ifade etmemektedir. 
Kaldı ki başkanlık sistemi Türkiye için zorunlu bir tercihtir. Parlamenter sistemin 
koalisyon hükümetlerine mahkum ettiği Türkiye, on yıllarını kaybetmiş ve hak 
ettiği noktaya ulaşamamıştır. Son yılarda önemli atılımlar yapan ülkemizin 
2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için güçlü ve istikrarlı bir yönetim 
yapısına kavuşması elzemdir ve Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi de bu 
ihtiyacın doğal ve zorunlu sonucudur. Nitekim yakın tarihimizde Özal, Demirel 
gibi birçok devlet ve siyaset adamının başkanlık sistemi taraftarı oldukları 
malumdur. 

3.3. Sert Kuvvetler Ayrılığına Dayanması 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi, sert kuvvetler ayrılığına dayanmaktadır. 
Gerçekten de bu sistemde yürütme ve yasama organları birbirinden ayrı 
seçilmektedir, görevleri kesin biçimde ayrıdır ve aynı kimse her iki organda 
görev alamamaktadır. 

4. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin özelliklerini yürütme, yasama ve yargı 
erkleri bakımından ayrı ayrı ele almak konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır 
Özellikleri ifade ederken zikredeceğimiz Anayasa maddeleri, 6771 sayılı 
kanunla değiştirilmiş ve yapılacak ilk seçimlerle beraber yürürlüğe girecek 
maddeler olduğunu da ifade edelim. 

4.1. Yürütmeye İlişkin Özellikler  

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminde yürütme erki Cumhurbaşkanına 
bırakılmıştır. Anayasa’mızın 8. maddesinde yürütme yetkisi ve görevinin, 
Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve 
yerine getirileceği düzenlenmektedir. 

Anayasa’nın 104. maddesinde Cumhurbaşkanının devletin başı olduğu ve 
yürütme yetkisinin kendisine ait olduğu hüküm altına alınmıştır.Böylece 
yürütme, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilmekte 
olup iki başlı özellik gösterirken yürütme Cumhurbaşkanı’na bırakılarak tek 
başlı hale getirilmiştir. 

Anayasa’nın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, 
yüksek öğrenim tahsili görmüş, milletvekili seçilme yeterliliklerini haiz Türk 
vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilmektedir. ABD 
sisteminden farklı olarak iki dereceli değil tek dereceli seçim tercih edilmiştir 



 

605 
 

(Uslu ve Yüzbaşı, 2017: 4332). Cumhurbaşkanı’nın, görev süresi beş yıldır ve 
en çok iki kez seçilebilmektedir. Cumhurbaşkanlığı’na; siyasi parti grupları, en 
son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına ya da birlikte en 
az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmenin aday 
gösterebilmesi mümkündür. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği ise sona erer. Ancak Cumhurbaşkanı’nın siyasi 
parti üyesi olması ya da görevi süresince mevcut siyasi parti üyeliğinin devamı 
da mümkündür. 

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday 
Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı 
izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en 
çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday 
Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan 
birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, 
boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle 
yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum 
şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde 
Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu 
alamaması halinde sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Seçimlerin 
tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut 
Cumhurbaşkanı’nın görevi devam eder. 

Anayasa’nın 104. maddesinin üçüncü fıkrasına göre Cumhurbaşkanı’nın 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atama ve görevlerine son verme 
yetkisini haiz olduğ düzenlenmiştir. Böylece Amerikan tipi başkanlık sisteminde 
olduğu üzere Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları Meclis’e karşı değil 
Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olacaktır. 

Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kabul edilen kanunları onaylamak ya da 
tekrar görüşülmek üzere geri göndermek yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanı’nın 
geri gönderdiği kanun, TBMM tarafından üye sayısının salt çoğunluğu (301 
üye) ile aynen kabul edilirse Cumhurbaşkanı’nca yayınlanır. Geri gönderilen 
kanunda değişiklik yapılmışsa Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu geri 
gönderebilir (Anayasa, m.89). 

Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü TBMM’de 
açılış konuşması yapar, kanunların, TBMM içtüzüğünün tamamının ya da 
belirli hükümlerinin Anayasa’ya şekil ve esas bakımından aykırı oldukları 
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gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak, üst düzey kamu 
yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek, sürekli hastalık, sakatlık ve 
kocama sebepleriyle kişilerin cezalarını kaldırma ya da hafifletme yetkileri 
bulunmaktadır. Amerikada olduğu üzere Cumhurbaşkanı’nın ülkenin iç ve dış 
siyaseti hakkında Meclis’e mesaj verebilmesi de mümkündür. Cumhurbaşkanı, 
TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını temsil eder ve 
TSK’nın kullanılmasına karar verir (Anayasa, m.104). 

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabilme yetkisini de haizdir. Anayasanın ikinci kısmının birinci 
ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle 
dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi 
öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda 
açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması 
halinde kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı 
konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
hükümsüz hale gelir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu tüzel kişiliği 
kurulabilmesi de mümkündür. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını 
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler de 
çıkarabilir. 

4.2. Yasamaya İlişkin Özellikler 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminde yasama organı esasen parlamenter 
sistemden çok da farklı fonksiyon üstlenmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
görev ve yetkileri Anayasa’nın 87. maddesinde gösterilmektedir. Sözü geçen 
hükme göre, ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri, kanun 
koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini 
görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; 
milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel 
af ilânına karar vermek ve Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri 
kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” 

Anayasa’nın 98. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis 
araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi 
edinme ve denetleme yetkisini kullanmaktadır. Parlamenter sistemden farklı 
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olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminde milletvekillerinin hükümet ya 
da bir bakan hakkında gensoru verme yetkisi bulunmaz. Bunun sebebi 
yürütme erkini Cumhurbaşkanı’nın kullanması ve kuvvetler arasındaki kesin 
ayrılıktır.Nitekim bu sebeple Anayasa’nın 87. maddesinde TBMM’nin Bakanlar 
Kurulu’nu ve bakanları denetlemek ile Bakanlar Kuruluna belli konularda 
kanun hükmünde kararname çıkarmak yetkisi verme yetkileri metinden 
çıkarılmıştır. 

TBMM, Cumhurbaşkanı hakkında soruturma açılmasına karar verme ve 
soruturma sonucunda Yüce Divan’a sevk etme yetkisine de sahiptir. Aynı yetki, 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında da bulunmaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemiyle beraber TBMM üye sayısı 600’e 
çıkacak ve bir mileltvekilinin bakan olması halinde milletvekilliği düşecektir. 

TBMM seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile aynı günde beş yılda bir 
yapılacaktır. Milletvekili seçilme yaşı da 18 olarak belirlenmiştir (Anayasa, 
m.18). 

Kanun teklif etme yetkisi parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu ve 
milletvekillerine ait iken Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminde kanun teklif 
etme yetkisi münhasıran milletvekillerine aittir (Anayasa, m.88). 
Cumhurbaşkanı, Kanun teklif etme yetkisine sahip değildir. TBMM, ara verme 
ya da tatil sırasında doğrudan doğruya ya da Bakanlar Kurulu’nun istemiyle 
toplantıya çağrılabilirken Anayasa’nın 93. maddesiyle artık Cumhurbaşkanı 
tarafından toplantıya çağrılacaktır. 

4.3. Yargıya İlişkin Özellikler 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminde de yargı esasen parlamenter 
sistemdeki gibidir. Ancak bu sistemle beraber yargıda da birtakım değişiklikler 
öngörülmüştür. 

6771 sayılı kanunla değiştirilmeden önce Anayasa’nın 9. maddesinde yargı 
yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı 
düzenlenmekte iken değişiklikten önce maddeye tarafsız ibaresi de eklenmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin yargı alanındaki en önemli değişikliği, 
Askeri Mahkemelerin kaldırılması olmuştur. Anayasa’nın 142. maddesinin 
ikinci fıkrası ile disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin 
kurulamayacağı düzenlenmiştir. Münhasıran savaş halinde asker kimselerin 
görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmak üzere askeri 
mahkemelerin kurulabilme imkanı saklı tutulmuştur. 
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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu adıyla dört 
yıllığına seçilecek on üç üyeden oluşacak şekilde ve seçilmelerinde de birtakım 
değişikliklerle yeniden yapılandırılmıştır (Anayasa, m.159). Anayasa 
Mahkemesi’nin üye sayısı ise on yediden on beşe indirilmiştir (Anayasa, 
m.146). 

5. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin getireceği faydalar ile olası sakıncaları 
üzerinde durarak genel bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. 

5.1. Sistemin Faydaları 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin; güçlü ve istikrarlı yönetim, hızlı ve 
etkin karar alma mekanizmalarıyla atılımların hızlanması, önceden bilinebilirlik, 
yasama organının etkinliğinin artması ile asama ve yürütme arasıdaki olası 
krizlerin çözümsüz bırakılmaması şeklinde faydaları olduğunu ifade edebiliriz. 

5.1.1. Güçlü ve İstikrarlı Yönetim 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin en önemli faydası güçlü ve istikrarlı bir 
yönetimin tesis edilecek olmasıdır. Gerçekten de yürütme erki halk tarafından 
beş yıllığına seçilecek Cumhurbaşkanı’na ait olmakta ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcıları ve bakanlar da onun tarafından atanıp görevden alınabilmektedir. 
Cumhurbaşkanı, yüzde 50’den bir fazla oyu alarak seçilecektir ve seçildiği süre 
boyunca görevde kalacaktır.  

Koalisyonlar dönemi son bulmakta olup Cumhurbaşkanı’nın görevden kalması 
Meclis içi dengelere bağlı olmayacaktır. Bilinfiği gibi hükümet kurmanın 
Meclis’te güvenoyunu gerektiği parlamenter sistem tarihimizde Güneş Motel 
olayı gibi pek çok siyasi etik dışı olaylar yaşanmıştır. Benzer şekilde 1971 ve 28 
Şubat darbelerinde fiili müdahale edilmemiş olsa da siyaset dışı aktörlerin 
hükümeti el çektirmek zorunda bıraktıkları vakidir. Böylece siyaset dışı 
aktörlerin milletvekillerini etkileyerek hükümet kurma ya da düşürme gibi 
demokrasinin kalitesini düşüren girişimleri tekrarlanamayacaktır. Milletin 
oylarıyla seçilecek ve yürütme erki kendisine teslim edilecek Cumhurbaşkanlığı 
makamı ile güçlü ve istikrarlı bir yönetim kurulmuş olacaktır. Cumhurbaşkanlığı 
ile TBMM ayrı ayrı seçildiği için Cumhurbaşkanı’nın ve bakanların göreve 
başlamaları için güvenoyu gerekmediği gibi gensoru ile düşürülmeleri de bu 
sistemde söz konusu olmaz.  
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Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminde yönetimde Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan şeklindeki iki başlılık son bulmaktadır. Cumhuriyet tarihinde 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan ilişkilerinin sorunlu olduğu bilinmektedir. Atatürk 
ile İnönü, Bayar ve Menderes, Evren ve Özal, Özal ve Demirel arasında çeşitli 
gerginlikler ve anlaşmazlıklar yaşandığı anlatılmaktadır. 1982 Anayasasında 
Cumhurbaşkanı’nın kuvvetlendirilmesi yürütme organları arasında 
kutuplaşmalar ve çatışmalara sebep olmuştur (Sabuncu, 2007: 229). Söz 
konusu problemlerin ülkemize çok büyük zararlar vermiştir. Bunun klasik 
örneği, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in MGK toplantısı 
sırasında dönemin Başbakan Bülent Ecevit’e doğru Anayasa kitapçığı 
fırlatmasıyla tetiklenen 2001 krizidir.  

Bununla beraber ülkemizde koalisyonların uzun ömürlü olmadıkları ve güçlü 
yönetimler oluşturamadıkları açıktır. Nitekim 94 yıllık cumhuriyet tarihimizde 
tek başına iktidarlar nadiren görülmüş ve çoğunlukla koalisyonla kurulan 65 
hükümet görev yapmıştır. Daha açık deyişle bir hükümetin ömrü ortalama 1.5 
sene olabilmiştir. Bu süre zarfından bir hükümetin bırakın hizmet yapmayı 
bakanların kendi teşkilatlarını tanıması dahi çok zordur.Ülkemizde en uzun 
süren koalisyon hükümeti 1999-2002 yılları araısnda yaklaşık 3.5 yıl görev 
yapan DSP – MHP – ANAP koalisyonudur. En uzun ömürlü koalisyonu 
oluşturan bu partilerin tamamı ilk seçimde baraj altında kalmış ve iki tanesi bir 
daha toparlanamamak üzere siyaset tarihindeki yerini almıştır. En uzun 
ömürlüsü böyle sonuçlanmış ve ülkeyi çok büyük ekonomik ve sosyal krizlerle 
baş başa bırakan böyle bir hükümet yapısıyla devam etmenin anlamı yoktur. 

Yeni sistemde cumhurbaşkanı parti üyesi olabilmekte ya da mevcut parti 
üyeliği sürebilmektedir. Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti üyeliği mümkün 
kılınarak partisi sayesinde halka bütünleşmesi ve halkın taleplerinin yönetime 
aktarılmasının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bir ya da birkaç siyasi 
parti desteği ile Cumhurbaşkanı seçilen birisinin vaat ettiği icraatları 
gerçekleştirebilmesi arkasında siyasi parti desteğinin bulunmasını da gerekli 
kılmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın  siyasi parti üyesi olması halkı tümünü 
kucaklamasına ve devlet hizmetlerinin her vatandaşa ulaşmasına mani 
değildir.Atatürk, İnönü ve Bayar’ın da parti üyesi oldukları ve görevlerini 
böylece yürütterek millete hizmet ettiklerini hatırlatmak isteriz. 
Parlamenter sistemimizde güçlü yetkilerle donatılan ancak vatana ihanet 
dışında cezai sorumluluğu bulunmayan Cumhurbaşkanı, bu sistemle kişisel 
eylermleridahil olmak üzere cezai sorumluluğu söz konusudur. Böylece güçlü 
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yönetim ciddi ve ağır sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Siyasi 
sorumluluk halk tarafından sandıkta sorulacakken hukuki sorumluluk ise meclis 
tarafından işletilecektir (Gülener ve Miş, 2017: 15). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemiyle birlikte güçlü yönetim millet iradesine 
dayalı olarak siyaset dışı odakların milli iradesine vesayet ya da gölge olması 
da tamamen son bulacaktır. Nitekim AK Parti iktidarının en önemli 
başarılarından birisi de zayıf ve güçsüz hükümet, siyasete siyasi aktörler 
dışındaki odakların müdahalesine karşı koyma gibi demokrasiyle bağdaşmaz 
vakıaları vatandaşlarımızın zihninden silmesi olmuştur (Aksu, 2013: 30). Bu 
sistemle artık milli iradeden gücünü alan yönetimler, milletin geleceğinde 
yegane söz sahibi olacak ve milletimizin huzur, refah ve demokratik 
standartlarının yüksetilmesine çalışacaklardır. Ayrıca koalisyon ihtimalleri tarihe 
karışarak koalisyonların ülkemize verdiği siyasi, ekonomik ve sosyal pek çok 
zararlar da tekrar edilmeyecektir. 

Bu sistem ile sıkıyönetim uygulamasına da son verilerek demokrasiye 
yakışmayan bir kurum da ortadan kaldırılmıştır. Güçlü ve istikrarlı bir 
yönetimde böyle bir uygulamaya da gerek kalmayacaktır. 
5.1.2. Hızlı ve Etkin Karar Alma Mekanizmalarıyla Atılımların 
Hızlanması 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemiyle güçlü ve istikrarlı yönetim sayesinde 
hızlı ve etkin karar alma mekanizmalarıyla atılımlar ve reformlar hızlanacak ve 
bürokrasinin sebep olduğu zaman, emek ve mali kayıplarının da önüne 
geçilmiş oluncaktır. Ülkemizin büyümesi hızlanacak, dünyadaki gelişim ve 
değişimlere çabuk ayak uyduran hızlı çalışan kurum ve kuruluşlarla yeni bir 
yönetim yapısına ulaşılmış olunacaktır. Nitekim Anayasamızda üst düzey kamu 
görevlilerinin atanması yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesi ve kurum ve 
kuruluşlar ile ilgili idari düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 
yapılması imkanı bu savımızı doğrulamaktadır. 

5.1.3. Önceden Bilinebilirlik 

Parlamenter sistemde millet hükümeti doğrudan belirlememektedir. Meclis 
seçimi neticesinde ortaya çıkan siyasal tabloya göre tek parti ya da koalisyon 
biçiminde hükümet oluşmaktadır. Ancak bu durum demokrasinin kalitesini 
düşürmektedir. Millet oy verdiği siyasi partinin iktidar olup olamayacağını 
bilmediği gibi seçtiği partinin koalisyon ihtimalinde mecliste süredüreceği 
politikalarından da tam manasıyla emin olamaz. Parlamenter sistemde 
başarısızlıklardan kimin sorumlu olduğunu da kestirilememektedir (Erim, 2017: 
140). 
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Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminde ise millet oy verdiği adayın kimin 
yürütmenin başına geleceğini ya da gelemeyeceğini öngörmektedir.Böylece 
sonuçlar önceden bilinebilir olduğunda millet, oy verdiği adayın / partinin 
beklenmedik hamlelerinden de kurtulmuş olur. Başarısızlık durumunda hesap 
soracağı kişi de bellidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın sorumluluktan  
kaçması ya da kurtulmasına olanak bulunmaz (Erim, 2017: 143). 
5.1.4. Yasama Organının Etkinliğinin Artması 

Bu sistemle yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de etkinliği 
artacaktır. Artan nüfus sebebiyle üye sayısı 550 olan vekil sayısı 600’e 
çıkarılmıştır. 600 üyeli Meclis yapısı bize uzak da değildir. Zira 1961 
Anayasa’sında yasama organı, halk tarafından seçilen 450 üyeli TBMM ve 150 
üyeli Cumhuriyet Senatosu şeklindeki iki meclisli yapısı ile 600 üyeye sahipti. 
Cumhuriyet Senatosu’nun Milli Birlik Komitesi üyeleri, Eski Cumhurbaşkanları 
gibi seçim dışı gelen üyeleri de olduğunu da hatırlatalım (Sabuncu, 2007: 174). 
Seçilme yaşı 25’ten 18’e düşürülerek gençlerin de siyasette daha aktif yer 
alabilmelerinin önü açılmıştır. Kanun yapımında kanun teklifini sadece 
milletvekilleri verebilecek, yürütme erkini kullanan Cumhurbaşkanı’nın kanun 
teklif etme yetkisi olmayacaktır. Cumhurbaşkanı sadece bütçe kanun teklifini 
hazırlayarak Meclis’e sunma yetkisine sahiptir. Bütçe ile ilgili son karar da 
Meclis’e aittir. Gerçekten de Cumhurbaşkanı’nın sunduğu bütçe kanunu teklifi 
onaylanmazsa geçici bir bütçe hazırlanmakta, bu da olmazsa bir önceki yılın 
bütçesi değerleme oranına göre yükseltilerek uygulamaya 
konulmaktadır.Ayrıca, TBMM ilk kez Hakimler ve Savcılar Kurulu’na üye 
seçebilecektir. Yürütme organının Meclis içi dengelere bağlı olmadan 
kurulabilmesi sebebiyle yüzde 10 barajının indirilerek ya da Türkiye 
milletvekilliği gibi uygulamalarla birçok siyasi parti veya ideolojinin Meclis’te 
temsil şansı bulması da ileride mümkün hale gelebilecektir. 

5.1.5. Yasama ve Yürütme Arasındaki Olası Krizlerin Çözümsüz 
Bırakılmaması 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminde, Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri 5 
yılda bir aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilemezse en yüksek 
oyu alan iki aday arasında ikinci tur yapılacaktır. Yasama ve yürütme erkleri 
oluşumları ve varlıklarını sürdürme bakımından birlerinden ayrılarak 
kuvvetlerin sert ayrılığına geçilmiştir. Böylece 5 yıllık kesintisiz ve sürekli 
yönetim dönemleri oluşması amaçlanmıştır. 
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Yasama ve yürütme organlarının birbirlerinin varlıklarına son veremedikleri 
başkanlık sisteminde yasama ve yürütme arasında kriz ya da anlaşmazlıklar 
çıktığında bunun çözümü için bir imkan bulunmaması sistemin çıkmaza girmesi 
tehlikesini bünyesinde barındırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi 
ise bu yönüyle başkanlık sisteminden ayrılarak Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye 
seçimleri yenileme yetkisi tanımaktadır. Cumhurbaşkanı’nın tek başına, 
TBMM’nin beşte üç çoğunlukla seçim kararı alması durumunda 
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri birlikte yapılacaktır. Yasama ve 
yürütmenin sağlıklı ve uyumlu çalışabilmesi için emniyet sübabı olarak 
öngörülen bu imkan ile erkler uzlaşmaya zorlanıyor ve erken seçimlerin önüne 
geçilmektedir.  

Seçimlerin yenilenmesi imkanının parlamenter sistemde belirli koşulların varlığı 
halinde Cumhurbaşkanı’na tanınmışken yeni sistemde herhangi bir şart 
zikredilmemiştir. Parlamenter sistemde TBMM’nin Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini yenileme yetkisi yokken ve vatana ihanet ile Yüce Divan’a sevk 
etme dışında cumhurbaşkanının görevine son verme imkanı söz konusu 
değilken yeni sistemde herhangi bir şarta bağlı olmadan TBMM, 
cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenileme kararı alabilecektir (Uslu ve Yüzbaşı, 
2017: 4337). 
Meclis’in seçimin yenilenmesi imkanına sahip olması başkanlık sistemlerinde 
görülen iktidarın kişiselleşmesi riskine karşı önemli bir önlem teşkil etmektedir. 
Gerçekten de Başkanlık sisteminde görev süresi dolmadan görevinden 
alınamayan Başkan’ın kendisini kral, sultan gibi görerek iktidarını 
kişiselleştirme tehlikesi vardır (Gözler, 2012: 89). Cumhurbaşkanlığı Hükümeti 
sisteminde bu tarz davranışlara girişen cumhurbaşkanına karşın Meclis, 
seçimleri yenileme kararı alarak bu tehlikeyi bertaraf etme imkanına sahiptir. 

5.2. Sistemin Zayıf Yanları 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin zayıf yanları olarak; cumhurbaşkanının 
herhangi bir sebeple görevini sürdürememesi halinde yürütme erkinin 
akıbetine ilişkin sorunlar, siyasi krizlere açık olması, siyaseti kutuplaştırma 
tehlikesi barındırması ile yeni bir uygulama olmasından kaynaklanabilecek 
aksaklıklar belirtilebilir. 

5.3. Cumhurbaşkanı'nın Herhangi Bir Sebeple Görevini 
Sürdürememesi Halinde Yürütme Erkinin Akıbeti 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminde başkanlık sistemlerinin 
çoğunluğundan farklı olarak cumhurbaşkanı yardımcılarının seçimle değil 
atamayla göreve gelmesi usulü tercih edilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından bir 
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ya da daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atanması da mümkündür. Bu 
husus yasa koyucunun tercihidir ve söylenebilecek fazla da bir şey yoktur. 
Ancak bu sistemde Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle 
boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağı  
veyenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığı’na 
vekâlet ederek Cumhurbaşkanı’na ait yetkileri kullanacağı kabul edilmiştir 
(Anayasa, 106/2). Kaatimizce millettin iradesiyle seçilmeyen Cumhurbaşkanı 
yardımcısının kısa bir süre olsa dahi yürütme erkini kullanması doğru değildir. 
Bu halde Cumhurbaşkanı’nın meşruiyetinin onlara da teşmil edeceği ileri 
sürülebilirse de biraz zorlama olan böyle bir yoruma gerek kalmadan 
Cumhurbaşkanlığı’na TBMM Başkanı’nın vekalet etmesinin kabulü uygun 
olurdu. Kaldı ki birden fazla Cumhurbaşkanı Yardımcısının varlığı durumunda 
hangisinin Cumhurbaşkanı’na vekalet edeceğine ilişkin Anayasa’mızda bir 
açıklık da yoktur. Cumhurbaşkanı’nın ölüm, istifa, görevden el çektirme vb. 
muhtelif sebeplerle görevine devam edebilmesinni mümkün omadığı hallerde 
seçime gidileceğinin öngörülmesi de güçlü ve kesintisiz yönetime kanaatimizce 
zarar vermektedir. ABD’de bu hallerde başkanın görev süresi başkanla birlikte 
halk tarafından seçilen başkan yardımcısı tarafından tamamlanmaktadır. 
Başkan yardımcısı da halk tarafından seçildiği için meşruiyet sorunu bulunmaz. 
Bizim sistemimizde de aynı uygulamanın kabulü yerinde olurdu. Kaldı ki genel 
seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de 
Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenileneceği, şayet genel seçime bir yıldan 
fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim 
tarihine kadar görevine devam edeceği Anayasamızda hüküm altına 
alınmıştır.Bu ihtimalde ise kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından 
bu sürenin dönemden sayılmayacağı ve TBMM genel seçimlerinin yapılacağı 
tarihte her iki seçim birlikte yapılacağı hüküm altına alınmıştır (Any. m.106/2). 
Kanaatimizce beş yıllık seçim dönemleri dışında başkaca seçim ihtimalleri kabul 
edilmemeliydi. Zira yasama ve yürütme erkinin seçimlerin yenilenmesi yetkisi 
kesintsiz seçim sürelerinin yegane istisnası olarak olağan dışı durumlarda işlev 
görmeye kafi olurdu. 

5.3.1. Siyasi Krizlere Açık Olması 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi de başkanlık sistemlerinde olduğu üzere 
başkan ve parlamentonun farklı siyasi eğilimlere mensup olması halinde iki erk 
arasındaki uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar sebebiyle anayasal ve siyasi krizlere 
açıktır (Tanör ve Yüzbaşıoğlu, 2016: 446). Krizleri önlemek için seçimlerin 
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yenilenmesi imkanı getirilmişse de bu yola son çare olarak başvurulması 
gerektiğini de ifade edelim. 

5.3.2. Siyaseti Kutuplaştırma Tehlikesini Barındırması 

Başkanlık sistemi, kazananın her şeyi kazandığı, kaybedeninse her şeyi 
kaybettiği bir oyunu andırmaktadır. Eş deyişle başkanlık seçimini kaybeden 
siyasi güçler yürütmede söz sahibi olamazlar. Bu durum ise siyaseti kutuplaştırır 
ve mücadeleyi sertleştirir. Hatta kaybeden güçlerin anayasa dışı yollara 
başvurma sakıncası dahi vardır (Tanör ve Yüzbaşıoğlu, 2016: 447). 
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminde, sistemin baskın öznesi olan 
cumhurbaşkanı, devlet ve hükümet başkanı olarak Anayasal kurum ve 
kuruluşlar üzerinde denetim ve gözetim görev ve yetkisine sahiptir. Yargı ve 
yürütme karşısında bariz biçimde üstün konumdadır. Bu sebeple denetleyecek 
makam olan yargının denetlenecek olan yürütmenin etki ve gücü altında 
ezilebilme tehlikesi bulunduğundan siyasetin kutuplaşma ve sertleşme ihtimali 
daha da güçlenmektedir. Yargının daha da güçlü ve bağımsız olmasını 
sağlayacak adımların atılması gerekliliği bu sistemin ilk başta göze çarpan 
eksikliği olarak ifade edilebilir. 

5.3.3. Yeni Bir Uygulama Olmasından Kaynaklanabilecek 
Aksaklıklar 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi, Türk tipi özgün ve yeni bir başkanlık 
sistemidir. Sistemin sağlıklı şekilde uygulanabilmesi ve yürütülmesi için 
kurumların ve yasal mevzuatın düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca sistemin 
uygulanmasıyla beraber ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar da olabilir. Dolayısıyla 
yeni bir uygulama olmasından kaynaklanabilecek eksiklikler ve aksaklıklar da 
sistemin zayıf bir yanı olarak görülebilir. Sisteme alışma ve devleti buna göre 
dizayn etme zaman alabilir ve bazı sıkıntılar doğurabilir. Ancak devletimiz 
tarihi, kültürel ve sosyal birikimi ve potansiyeliyle bu sisteme çabuk ve sağlam 
uyum sağlayacak güç ve kararlığını taşımaktadır. 

SONUÇ 

Pozitif anayasa hukukunda, hükümet sistemleri, yasama ve yürütme erkleri 
arasındaki ilişkilere göre sınıflandırılmaktadır. Buna göre hükümet sistemleri, 
kuvvetler birliği sistemleri ve kuvvetler ayrılığı sistemleri olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Buna göre kuvvetler birliği sistemleri; yürütme organında 
birleşmeye göre diktatörlük ve mutlak monarşi, yasama organında birleşmeye 
göre ise meclis hükümeti şeklinde belirir. Kuvvetler ayrılığı sistemleri kendi 
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içerisinde kuvvetler ayrılığının dercesine göre sert kuvvetler ayrılığına dayanan 
başkanlık sistemi ve yumuşak kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter sistem 
ile bu iki sistemden de özellikler taşıyabilen ara sistem niteliğini haiz yarı-
başkanlık sistemleri olarak üçe ayrılmaktadır. 

Türk tarihinde 1876 yılına kadar mutlak monarşi uygulanmıştır. 1876 I. 
Meşrutiyet ile meşruti monarşiye geçilmeye çalışılmıs ve II. Meşrutiyet 
döneminde 1909 Kanuni Esasi değişiklikleriyle parlamenter sistemin temeli 
atılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın olağanüstü yıllarında kısa süreli meclis hükümeti 
sistemi uygulandıktan sonra Cumhuriyet’in ilanıyla beraber parlamenter sistem 
hükümet sistemi olarak benimsenmiştir. Parlamenter sistem ile çoğu zaman 
güçlü ve istikrarlı yönetime kavuşamayan Türkiye’de Başkanlık sistemi 
tartışmaları uzun yıllar devam etmiştir. Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından 
seçilmesinin kabul edildiği 2007 yılında Yarı-Başkanlığa doğru evrilme yaşayan 
ülkemiz, 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemini kabul 
edilerek tercihini Başkanlık sisteminden yana kullanmıştır. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümeti sistemi, sert kuvvetler ayrılığına dayalı başkanlık sisteminin 
Türkiye’ye özgü örneğini oluşturan bir hükümet sistemi hukuki niteliğini 
haizdir. Bu sistem, devletin rejimi ya da yapısıyla ilgili bir değişiklik değil, 
hükümet şekline ilişkin zorunlu bir tercihtir. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti 
sisteminde Yürütme erkini Cumhurbaşkanı kullanır. Yasama erki ise münhasır 
biçimde TBMM’ye aittir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin, güçlü ve istikrarlı yönetim, hızlı ve 
etkin karar alma mekanizmalarıyla reformların ve atılımların hızlanması, 
önceden bilinebilirlik ve başarısızlık halinde sorumlunun tespit edilmesi, 
yasama organının etkinliğinin artması ile yasama ve yürütme arasıdaki olası 
krizlerin çözümsüz bırakılmaması şeklinde faydaları 
bulunmaktadır.Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminin zayıf yanları olarak ise 
cumhurbaşkanının herhangi bir sebeple görevini sürdürememesi halinde 
yürütme erkinin akıbetine ilişkin sorunlar, siyasi krizlere açık olması, siyaseti 
kutuplaştırma tehlikesi barındırması ile yeni bir uygulama olmasından 
kaynaklanabilecek aksaklıklar belirtilebilir. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti 
sistemine geçilmesinin ülkemiz için zorunlu bir tercih olduğunu ve faydalı 
olacağına inanmaktayız. Sisteme adapte olunması ve yasal/idari birtakım 
eksiklerin görülebilmesi mümkündür. Ancak ülkemizin geçmişi, birikimi, 
potansiyeli ve hedefleri, ülkemizin bu sistemi sağlam ve güçlü biçimde 
benimseyeceğine karine teşkil etmektedir. 
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YÖNETİM BİLİMİ/ ADMINISTRATION 
KAMU ORGANİZASYONLARINDA ETİK LİDERLİK VE 

PSİKOLOJİK SERMAYE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR 
Öz 

Günümüzde etik liderlik ve psikolojik sermaye kavramları organizasyonlarda 
etkililiği, verimliliği ve performansı arttırması bakımından önem arz etmektedir. Bu 
noktadan hareketle bu çalışmada etik liderlik ve psikolojik sermaye konuları ele 
alınmıştır. Çalışma, etik liderlik özelliği ve psikolojik sermaye sahipliğinin 
organizasyonun performansının arttırılmasındaki önemini ortaya koymakta ve 
organizasyon yönetimi bakımından söz konusu kavramlarla ilgili literatüre katkı 
sağlama amacı taşımaktadır. Çalışmada test edilecek hipotez etik liderliğin 
çalışanlarda psikolojik sermaye sahipliğini etkilediği ve pozitif yönde arttırdığı 
iddiasıdır. Çalışmanın sonunda, etik liderliğin çalışanları motive ettiği ve 
çalışanlarda psikolojik sermaye özelliklerini güçlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Etik liderlik, Kamu Organizasyonu ve Psikolojik Sermaye. 

A REVIEW ON THE RELATIONSHIP OF ETHICAL 
LEADERSHIP AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL IN PUBLIC 

ORGANIZATIONS  
Abstract 

Today, the concept of ethical leadership and psychological capital in organizations 
are important in terms  of increasing effectivness, productivity and performance. 
From this point of view  ethical leadership and psychological capital issues are 
addressed in this study. The study demonstrates that the importance of ethical 
leadership and  psychological capital ownership in enhancing the organization’s 
performance and it is intented to contribute to the literature on subject concepts  in 
therms of organizational management. The hypothesis to be tested in the study is 
that, the ethical leadership is influencing psychological capital ownwership in 
workforce and increasing it in the positive direction.In conclosuin, the study shows 
that ethical leadership motivates employees and enhance their psychological 
capital. 

Keywords: Ethical Leadership, Public Organizations and Psychological Capital. 
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GİRİŞ 

Hem kamu hem de özel sektör organizasyonlarında çalışanlar için ahlak ve etik 
ilkeleri benimsetmek ve toplum değerlerini tehlikeye sokacak eylemlere dikkat 
çekmek liderlerin ve yöneticilerin esas sorumluluğudur  (Chandler, 2009: 70). 
Mevcut bazı klasik çalışmalarda etik dışı iş davranışlarının çalışanları olumlu 
veya olumsuz şekilde etkilemesi konusunda liderlerin sorumlulukları 
bulunmaktadır (Davis vd., 2006: 408). Davranışsal etik disiplin; ruhsal ve 
sosyal ilişkileri, bilişim ve davranış açısından incelemeyi önermektedir.  

Etik liderliğin birey, grup ve organizasyonel iş sonuçları üzerindeki etkisi 
açısından organizasyonel davranış ve yönetim alanındaki uzmanlar tarafından 
incelemesi gittikçe sıcak bir konu olarak gündemdeki yerini almaktadır (Trevino 
vd., 2003: 6). Kâr amacıyla iş yapan özel şirketler ve kamuya hizmet vermek 
için çalışan kamu örgütleri etik ilkeleri bıraktığı zaman kendi stratejik 
amaçlarına hiç ulaşamayabileceğinden etik boyutlar grup liderlerine 
organizasyon ve strateji düzeyinde rehberlik etmelidir. Çünkü belirlenen 
amaçların stratejilere uyumlu olması gerekir. Bu konuda da etik ilkeler 
çalışmalara katkı sağlamaktadır. Üstelik dünya çapında bazı organizasyonlarda 
etik skandalların yaşanması etik davranışın özellikle etik liderlik davranışının 
önemi artırmaktadır (Brown vd., 2006: 955). Diğer bireysel ve çerçevesel 
faktörlerin dışında liderlik, astların davranış tarzını etkileyerek ve yönlendirerek 
etkilemektedir. Liderlik karizmatik, vizyoner, hizmetkar, transformasyonel, yetki 
verme vb (Burke vd., 2006: 291) biçimde ve kapsamlı geniş bir kavramdır ama 
bu çalışmada liderliğin  sadece etik boyutu ele alınmaktadır. 

Özel sektör gibi kamu kurumları, ajansları ve organizasyonlarında da etik dışı 
ve sorumsuzca davranışlar konusunda yüzlerce örnek verilebilir. Kamu 
görevlileri (örgütsel liderler, yöneticiler, patronlar vb.) kendi güç ve otorite 
genişliğine bağlı olarak bütün eylem ve kararlarından sorumludurlar ve 
davranışlarıyla kamuyu etkilemektedirler. Bu nedenle bütün kararlar ve 
faaliyetler etik disiplini çerçevesi üzerinde olmalıdır. Çünkü bu tür 
olumsuzluklar organizasyon tipi fark etmeden, kamu görevlilerini yasal 
pozisyon sınırları dışına çıkarabilmektedir. Bazen formal kurallar, talimat ve 
yasalar kuruluş elemanları için yeterli olmayabilir; bu nedenle pozisyona bağlı 
güçlerin yanlış kullanılmaması için profesyonel etik gereksinim vardır (Moti, 
2013: 20). Mesleki etik davranışının normları İngiltere’deki Nolan Komitesi 
tarafından halkın iyiliği için kamu görevlilerinin etik çerçevede çalışması 
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amacıyla oluşturulmuştur. Bu anlayış yedi ilkeye dayanmaktadır ve bunlar; 
açıklık, entegrasyon, hesap verebilirlik, dürüstlük, özverililik, tarafsızlık ve 
liderliktir (www.gov.uk 15-08-2017). Bu prensiplere göre kamu görevlilerinin 
kendi eylemleri ve kararları toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek zorundadır; 
çünkü bu konumdaki kişiler kendi menfaatleri için değil vatandaşlara hizmet 
vermek için atanılmaktadırlar. Bu nedenle güven, gayret ve etik özellikler 
taşıyan, dürüst, özverili, tarafsız olarak, yasal ve etik ilkelere dayanarak kendi iş 
arkadaşlarını ve alt çalışanlarını hem etkilerler hem de amaçları gerçekleştirmek 
için çalışırlar.  

Brown’a göre etik liderlik “kişiler arası ilişkilere ve çalışan davranışlarına 
örneklik teşkil eden ayrıca karar vermede iki yönlü iletişimi kullanan ve 
izleyenlerin davranışlarını geliştiren bir liderliktir” (2005: 120). Tanıma göre 
“örnek oluşturan dürüst davranış” bir amaca ulaşmak için genel olarak iyi 
algılanan ve kabul edilen bir davranıştır. Eğer bir lider iyi algılanmayan ve etik 
dışı bir faaliyet yürütürse bu davranış lideri bir zor durumda bırakmama bile 
onunla çalışanlarının hoşuna gitmez. Etik liderlik davranışının sunulması 
çalışanlara gayret, motivasyon, yaratıcılık ve inovasyon yoluyla bireysel 
performansı geliştirmek için fırsat vermektedir (Ma vd., 2013: 1410). Bu 
nedenle kamu hizmeti, toplumda lider ve yöneticilerin kimliği ile moral, karar 
verme yeteneği, yaratıcılık ve inovasyon ahlak ve etik ile bağlıdır denilebilir 
(Lewis vd., 2005: 21). 

Etik liderlik; çalışanların yaratıcılığı (Brown vd., 2005: 117) ve performansı 
(Zhang vd., 2013: 293) için zorunlu bir unsurdur. Etik liderlik ahlak, özerklik ve 
kişileri yönlendirme, çalışanların yaratıcılık sürecinde karşılaşabileceği güçlük, 
çatışma ve etik ikilemleri dikkate almakta (Yidong ve Xinxin, 2013: 444-445) 
ve böylece alt çalışanların yaratıcılığı, motivasyonu (Ma vd., 2013: 1410), lider-
üye etkileşimi (Wayne vd., 1997: 83) ve psikolojik sermaye (Thompson ve 
Bunderson, 2003: 572) vasıtasıyla yükseltebilir.  Alt çalışanlara etik bir liderlik 
örneği sağlanırsa; bu durum iş faaliyetlerini yüksek motivasyonla ele alan 
çalışanların, liderleri tarafından olumlu bir şekilde etkilenmesini, çalışanların 
kendi kapasitelerine güvenmelerini kişilerarası etkileşim ilişkilerini iyi olduğu bir 
çalışma ortamını yaratabilir. Böylece etik liderlik etkili ve verimli yaratıcı bir iş 
performansını sağlar. Ancak, davranışsal etiğin ortaya çıkardığı bu disiplin 
ampirik verilerle tanımlayıcı istatistiki bilgileri gerektirir; böylece örgütsel etik 
davranışı ve performansı açıklayan etik liderliğin gizli boyutlarını keşfetmek için 
araştırmacılara bir görüş açısı kazandırılmış olur (Mayer vd., 2009: 01). 
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Çalışanlar her zaman organizasyonun hedefleri ve performansını gerçekleşmek 
için çalışma faaliyetlerini gerçekleştiren, kendi esas rolü oynayan örgütün 
önemli bir unsuru olarak görülmüştür. Çalışanlar, eğer iyi çalışırsa, kendilerini 
olumlu bir bileşen olarak gerçekleştirirler; çünkü çalışanların performanslarının 
başarılı sonuçları kendi liderleriyle doğrudan bağlantılıdır ve sonuç ortaktır 
(Piccolo vd., 2012: 578). Schyns vd. (2013: 138-140) a göre yetersiz liderlik 
davranışları astlarına zarar vermektedir. Bu tür liderlerin eylemleri ve tutumları 
etik norm ve değerlerin olmadığı zamanlarda çalışanlarının iş davranışları 
üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır. Bu nedenle, liderler çalışlarını yönetirken 
ahlak ve etik ilkelere uymalı ve çalışanlarına yüksek psikolojik sermaye, 
motivasyon ve lider-üye etkileşimi sağlayan güçlü bağlantılar kurmalıdır. 

1. LİDERLİK 

Chemers (1997: 23) liderliği “bir kişinin belirli bir görevi başarı ile tamamlamak 
amacıyla diğerlerinin yardım ve desteğine başvurduğu sosyal etki süreci” 
olarak tanımlamaktadır. Bu tanımın yanı sıra, literatürde liderliğe dair pek çok 
çeşitli tanım bulunabilir; ancak bunlar altı tane kör adamın bir fili dokunarak 
tanımlamaya çalıştığı o meşhur hikâye gibidir; hepsinin bakış açısı ancak kendi 
görüş ve deneyimini yansıtabilir (Winston ve Patterson, 2006: 7-8). Liderlik 
üzerine yapılan ayrıntılı bir tanım, lideri bir ya da daha fazla birey olarak 
gösterir; bu kişi/kişiler becerilerini, bilgilerini, kabiliyetlerini, duygularını, 
hedeflerini ve heveslerini, kurumun misyonu ve vizyonu ile aynı düzeye 
getirmek bağlamında kendilerinin takipçileri ya da astları olarak adlandırılan 
diğer bireyleri seçer, eğitir, donanımlarını sağlar ve onların üzerinde bir etki 
yaratırlar (Winston ve Patterson, 2006: 7). Daha basit bir deyişle, liderlik 
insanların düşünce yapılarını değiştirme ve onlara, örgütsel hedeflere daha 
etkili ve verimli bir biçimde ulaşmak için yol gösterme yöntemi ya da 
mekanizmasıdır. Bahsedilen etkiyi yaratan kişiye lider, etkilenen diğer kişiye ise 
takipçi adı verilir. Her kurumdaki liderler o kurumun performansı açısından 
hayati önem taşır; aynı zamanda ekipler oluşturmaları, bu ekipleri 
yönlendirmeleri, onlara örnek olmaları, ilham vermeleri ve takipçileri 
tarafından kabul edilmeleri de gerekmektedir (Adair, 2004: 119-121). İlham ve 
motivasyon aracılığıyla bireyleri yönlendirmek ve onlara liderlik etmek için, 
lider niteliğindeki kişinin gerekli bilgi, beceri ve uzmanlığa ihtiyacı vardır. Engin 
bilgisi ve uzmanlığı sayesinde, bir lider ortak bir hedefe ulaşmak için çalışan 
ekipleri organize eder. Hedefe ulaşmak konusunda ise heves, dürüstlük, adalet, 
motivasyon ve özgüven bir liderin olmazsa olmaz nitelikleri arasındadır. 
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1.1. Etik Liderlik 

Sosyal öğrenme kuramı, öğrenmenin bilişsel ve davranışsal yönlerinin iyi 
anlaşılabilmesi için bazı temeller sağlarken (Bandura, 1963: 11), neden 
liderlerin bazı bireysel özelliklerinin de takipçileri tarafından kendilerinin ve etik 
davranışlarının algılanmasında önemli olduğuna ışık tutar (Brown vd., 2005: 
118). Sosyal öğrenme kuramı aynı zamanda bireylerin dışarıya bakarak 
öğrendiklerini ve etik davranmayı öğrenmek amacıyla başkalarının 
tutumlarına, değerlerine ve davranışlarına dikkat ettiğini belirtir. Başkalarını 
incelemek bu bağlamda bireylere etik bir yol haritası sağlar; bireyler öğrenme 
sürecinde gözlem ve pekiştirmeye odaklanarak başkalarından etkilenir ve çeşitli 
içsel öğrenme süreçleri sayesinde kendi etik davranışlarını oluştururlar 
(Bandura, 1971: 3). Etik liderliği tanımlamadan önce, etik kavramının 
açıklanması gerekmektedir. 

1.1.1. Etik 

Hem kamuya ait kurumlardaki hem de özel sektördeki lider ve yöneticilerin 
etik olarak görevlerini kötüye kullanmasına dair, halkın ve toplumun zihnindeki 
sorular etik kavramının özel ve kamusal kurumların işletme ve yönetiminde 
giderek daha da çok önem kazanmasına neden olmuştur. Etik kavramı doğru 
ve yanlış, iyi ve kötü gibi, insanların, toplulukların ve toplumların ahlaki 
uygulamaları üzerine kurulu genel ilkelerden oluşmaktadır (Usta, 2012: 406). 
Etik kavramı yalnızca bir disiplin değil, kurumların yirmi birinci yüzyılda, 
çalışanlarının, iş yeri sahiplerinin ve yöneticilerinin de etik ve ahlaki 
davranışlarındaki sorunlarla başa çıkma alanındaki bir ihtiyacıdır. Kamuya ait 
kurumlar açısından, Usta (2010: 160) etiğin son derece kapsamlı bir çerçeve 
olduğunu ve doğru uygulandığında kamu sektöründeki personelin etik ve 
ahlaki olmayan davranışlarını azaltacağını, aynı zamanda daha yüksek 
performans ve verimlilik için de bir zemin oluşturacağını belirtmiştir. Bu 
nedenle, eğer etik davranışlar liderler ve yöneticileri arasında başarı ile 
geliştirilirse, etik ilkelerin kullanım olasılıkları ve uygulamaları da artacak ve 
hem çalışanlar hem de halkın geneli açısından daha iyi bir performans ve 
tatmin ile sonuçlanacaktır. 

1.1.2. Etik Liderlik Tanımı 

Brown ve diğerleri (2005: 120), etik liderliği “kişisel eylemler ve kişiler arası 
ilişkiler aracılığı ile ortaya konan, kabul edilebilir uygunluktaki davranışların 
sergilenmesi, bu davranışların çift yönlü iletişim, pekiştirme ve karar verme 
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süreçleri ile takipçiler arasında da teşvik edilmesi” olarak tanımlamıştır. Bu 
tanımın iki önemli yönü bulunmaktadır; (1) etik davranışın sergilenmesi ve (2) 
etik davranışların teşvik edilmesi. Etik liderliğin birinci kısmında, etik davranışın 
yalnızca ahlaki davranışların kişisel temsili olmadığı, aynı zamanda kişiler arası 
iletişim ile ilgili bir yanı da olduğu vurgulanmıştır. Bu da etik davranışların 
yalnızca sergilenmesinin değil, ifade edilmesinin de ötesinde, ahlaki ve etik 
yönler üzerinden tutumlar, değerler ve davranışlar ile paylaşılması ve 
dağıtılmasına dikkat çeker. Bu sergileme eylemi sayesinde bireyler bilişsel bir 
potansiyel oluşturarak, aynısını liderlerinden de gözlemledikleri ve 
deneyimledikleri etik davranışları kendileri için şekillendirirler. Brown ve 
diğerleri (2005: 120) tarafından önerilen tanımın ikinci kısmı ise liderlerin 
astları ve takipçileri arasında etik davranışı teşkil ederken oynadıklar proaktif 
rolün atını çizmektedir.  

Kişisel olarak örnek olmanın yanı sıra, bir lider aynı zamanda etkin bir biçimde 
iletişim kurarak, teşvik ve faydalar sunarak, pozitif ve negatif pekiştirme ile 
karar verme mekanizmalarından yararlanarak, davranışlarını etrafındakilere 
gösterebilmek için harekete geçmelidir. Brown ve diğerlerinin (2005: 120) 
tanımı da Butcher’ın (1997: 6) tanımını destekler niteliktedir. Butcher (1997: 5-
6) etik liderliği geleneksel bir bakış açısı ile tarif etmiş ve bir görevi ifa ederken 
ahlaki davranışlar sergilemenin yanında, etik liderlerin, etik davranışların 
öğrenimi ve uyarlanmasını destekleyecek ve teşvik edecek şartlar ile böylesi bir 
örgütsel çevre kurmasının zorunlu olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, etik 
liderlik kesinlikle sadece etik davranışların sergilenmesi ve teşvik edilmesinden 
ibaret değildir (Zhu vd., 2004: 16).    

1.1.3. Etik Liderliğin Temelleri 

Etik liderlik kavramı, ahlaklı kişi ve ahlaklı yönetici olmak üzere iki temele 
dayanır (Trevino vd., 2000: 129). Etik ya da ahlaklı olarak tabir edilen kişinin 
belirli kişilik özellikleri, davranışsal nitelikleri ve karar verme süreçleri, etik 
standartlara ve ilkelere dayanmaktadır. Bu standartlar ve ilkeler çerçevesinde 
kişilik özellikleri çeşitli durumlarda kişinin sergilediği örüntüleri ortaya koyan 
özel ve kalıcı özellikler olarak tanımlanırlar. Etik bir lider ise öncelikle doğruluk, 
adalet, dürüstlük ve güvenilirlik özelliklerine sahip olan, ahlaklı bir kişidir. 

Etik liderliğin diğer bir ayağı ise ahlaklı yöneticidir. Bu kısım ahlaklı bir 
bireyin etik liderlik özelliklerini geliştirmek suretiyle sergilediği liderlik 
davranışının altını çizer. Sergilediği eylemlerle örnek teşkil etmek, 
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ödüllendirmek, bireyleri takdir etmek ve etik değerler aracılığıyla iletişim 
kurmak, ahlaklı bir yöneticinin en önemli özellikleri arasındadır. Bu bağlamda, 
kişilik özelliklerinin açıkça ifade edilmesi ve eylemler ile takipçilere gösterilmesi 
de gerekmektedir; böylelikle onlar da bu özellikleri görüp öğrenebilir, kendileri 
de bunları edinebilirler. Sağlam bir ödül ve takdir etme sistemi de bu bireyleri 
doğru olanı yapmaya, etrafındakilere önem vermeye ve kişisel olarak ne denli 
ahlaklı olduklarını göstermeye motive edecektir. Benzer biçimde, etik 
değerlerin ve etik karar verme ilkelerinin de uygun iletişim aracılığı ile karar 
verme süreçlerine dahil edilmesi, etik liderliğin teşvik edilmesine yardımcı 
olacaktır (Trevino vd., 2000: 133-136). 

Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, kimi yazarların genellikle ahlaki 
liderliği etik liderlik yerine kullanmasıdır. Her ne kadar örtüşen yanları ve 
özellikleri olsa da bu iki kavram, hem bağlam olarak hem de kavram olarak 
birbirlerinden farklıdır. Örneğin, dürüstlük, etik karar verebilme, başkalarını 
düşünme ve rol modeli olma gibi özellikler her iki liderlik kuramında da ortak 
olarak bulunmaktadır. Bununla birlikte, ahlaki liderlik daha çok kişisel olarak 
başkalarına örnek teşkil etmenin ve erdemlerin altını çizer (Cheng vd., 2004: 
93); ancak, etik liderlik sadece liderlerin örnek teşkil ettiği ahlaki yönetimin 
değil, aynı zamanda takipçilerinin de son derece donanımlı olduğu ve etik 
davrandığı bir ortamı vurgular (Brown ve Treviño, 2006: 596). Daha basit bir 
deyişle, ahlaki liderlik, liderlerin sadece ‘iyi’ davranışlar sergilediği ve 
başkalarına örnek oldukları etik liderliğin sadece bir yönüdür. Eğer bu olgu iş 
yerinin tamamına yayılarak etik ortamın geliştirilmesi ve korunması aracılığıyla 
başkalarını da etkiliyorsa, o zaman etik liderliğe dönüşecektir. Bu nedenle, etik 
liderlik hem ahlaki liderlikten hem de ahlaki yöneticilikten oluşmaktadır 
(Trevino vd., 2000: 129).  

Cropanzano ve Mitchell (2005: 876) ise sosyal alışveriş kuramına dayanarak, 
bireylerin kendisine nasıl davranılırsa, karşısındakine öyle karşılık verdiğini 
savunmaktadır; yani etik liderlik çalışanlara adil davranmak, onları dikkatle 
dinlemek, onlara güvenilir olduğunu ve onları önemsediğini göstermek ve 
karar verme süreçlerine onları da dahil etmekten geçmektedir; bu şekilde 
çalışanlar da benzer tutumlar kazanacaklardır (Piccolo vd., 2012: 9-12). Etik 
olmayan ikilemlerin önüne geçilmesinde oynadığı rolün yanında, etik liderlik 
aynı zamanda çalışanların performanslarını ve bilişsel kabiliyetlerini arttırmada 
da bir katalizör rolü oynayabilir; bunun sonucunda yaratıcılık düzeyleri de 
artacaktır. Yaratıcılık etik liderliğin doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. 
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Ahlaki ve etik rol modeli davranışları sergileyen bireyler, öğrenme ve etik 
davranmayı sadece takipçilerine öğretmekle kalmazlar; liderler de diğer 
liderlerden bir şeyler öğrenebilir. Yüksek standartlardaki inançlar, değerler, 
düşünceler ve davranışlar ile ortaya çıkan başarılı sonuçlar, muhteşem 
performanslar ve diğer olumlu kazanımlar, diğerlerinin de öğrenme 
süreçlerinde anahtar roller oynayacaktır (Brown ve Trevino, 2006: 600-601). 
Benzer biçimde, kurumun etik, etik değer sistemi ve karşılaşılan sorunlara 
ilişkin sosyal uyuşmalar bağlamındaki havası, liderlerin etik davranışlarını 
etkileyecek ve etik liderliğe giden yolda öncül nitelik taşıyacaktır. Kurumun 
anahtar nitelikleri olan sistemi ve yapısı eğer doğru bir biçimde anlaşılmazsa, 
etik örgütlenmenin biçimlendirilmesi çok zor olacaktır. Bu süreçteki örgütsel 
nitelikler arasında kurumun ortamı ile resmi ve resmi olmayan sistemleri de 
bulunmaktadır; bu sistemler kurumun sınırları çerçevesinde etik bir ortamın 
teşvik edilmesi potansiyelini ortaya koyar (Tenbrunsel vd., 2003: 287). Nitekim 
etik davranışı yönlendiren resmi bir iletişim ve gözlem sistemi, kurum içinde 
etik liderliği de şekillendirecektir. 

Liderlerin etik davranışlarının çalışanlar tarafından algılanmasının bir sonucu 
da psikolojik sermayedir (Zafar, 2013: 8–9). Psikolojik sermaye var olan ve var 
olabilecek olan zorlu görevleri yerine getirebilme konusundaki kendine güven 
hissi ile tanımlanan, pozitif bir psikolojik durumdur. Bu süreçte kişi hedeflere 
ulaşma sürecini umut ve direnç ile sırtlar ve bu sürece olumlu anlamlar yükler. 
Pozitif örgütsel davranışın bir parçası olan psikolojik sermaye, eğer 
hâlihazırdaki durumda bireyleri deney yapmaya ve yaratıcı performanslarını 
artırmaya teşvik ediyorsa, aynı zamanda onlar için bir motivasyon ve özgüven 
kaynağı haline gelir. Benzer biçimde, çalışanların toplu çıkarlarını bireysel 
çıkarlarının önüne koymalarını sağlayarak, etik liderler de motivasyonu 
arttırabilir. Ayrıca her iki tarafın da “karşılıklı bir biçimde” eşit sorumluluğa 
sahip olmasını sağlayacak olan entelektüel ve duygusal taahhütler sergileyerek 
örgütsel hedeflere ulaşılmasını da kolaylaştırırlar. Liderlerin etik davranışları 
takipçilerinde de yaptıkları işe karşı ilgi ve zevk uyandırır ve işlerine dört elle 
sarılmalarına neden olur. İnsanların doğasında bulunan bu yenilik getirmek için 
daha fazla çaba gösterme eğilimine içe yönelik motivasyon adı verilmektedir 
(Ryan ve Deci, 2000: 70). İçe yönelik motivasyon kişilerdeki yaratıcılığı ortaya 
çıkartan bir pozitiflik hissini de beraberinde getirir. Bunun yanı sıra, etik rol 
modelleri olan liderlerin de toplum yanlısı davranmak gibi benzer hareketleri 
sergilemek üzere, takipçilerini motive etmesi beklenmektedir. Böylelikle, 
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takipçilere örnek etik liderlik sağlandığında, kişilerarası etkileşimsel ilişkiler ile 
karakterize edilebilecek bir iş ortamı yaratılacak ve çalışanlar bu ortamda 
liderlerinden ya da üstlerinden olumlu olarak etkilenecektir. İşlerindeki daha 
meşakkatli faaliyetlere bu şekilde daha büyük bir özgüven hissiyle ve daha 
yüksek motivasyonla yaklaşacaklardır. Bu durumun sonucu ise verimli, etkin 
ve yaratıcı iş performansı olacaktır.  

Zhu ve diğerleri (2004: 22) etik liderlik, psikolojik güçlendirme, takipçilerin 
liderlere karşı güveni ve örgütsel bağlılık kavramları arasındaki bağlantıyı 
kapsayan bir kuramsal çerçeve ortaya koymuşlardır. Bu çerçevede son derece 
etik davranışlar sergileyen bir lider, takipçilerinin psikolojik güçlenmelerini 
olumlu yönde etkileyecek ve arttıracaktır. Psikolojik güçlendirme anlam, 
yetkinlik, özerklik ve etki olmak üzere dört öğeden meydana gelen, içe yönelik 
motivasyon düzeyidir (Spreitzer, 1995: 1443). Anlam, kişinin kendi değerleri, 
hedefleri ve inançları çerçevesinde yaptığı işin değeri ve işe uygunluğudur. 
Yetkinlik ise bireyin, belirli bir görevi ya da görevleri başarıyla yerine getirmek 
için sahip olduğu kabiliyet ve becerileri ne düzeyde değerlendirdiği ile ilgilidir. 
Öte yandan, özerklik kişinin işine nasıl davrandığını belirleyen ve düzenleyen 
kendi içindeki otonomisi anlamına gelmektedir. Son olarak, etki de bireyin 
yönetimsel ve stratejik faaliyetler üzerinde sahip olduğu etkinin derecesini 
gösterir (Spreitzer, 1995: 1443 – 1444). Güçlü etik davranışlar sergileyen 
liderler takipçilerine daha adil ve eşit davranırlar; bunun geri dönüşü de 
takipçiler arasında yerleşen kuvvetli bir psikolojik güçlendirme biçiminde 
tezahür eder ve hem çalışanların bağlılıklarını hem de liderlerine duydukları 
güveni arttırır (Zhu vd., 2004: 17).  

Resick ve diğerleri (2006: 345) Avrupa ülkeleri çapında liderlerin etik yönleri 
üzerine yapılan birkaç çalışmayı incelemiş ve etik liderlerin özelliklerini ortaya 
koymaya çalışmışlardır. Bu bağlamda etkili liderlikte özgecilik, dürüstlük, teşvik 
ve motivasyon düzeylerini belirlemeye çalışan derinlemesine ve titiz bir çalışma 
doğmuştur. Bu kültürlerarası çalışma çok gruplu doğrulayıcı çözümleme 
yöntemi ile yapılmış ve yukarıda listelenen dört öğenin her bir kültürde etkili 
liderlik için önem taşıdığını keşfetmiştir. Öncelikle, ahlaki davranışlarda 
gözlemlenen sadakat, güven, bağlılık, liyakat ve meşguliyetin anahtarları olan 
karakter ve dürüstlük, ikinci olarak da düşünebilme kapasitesi ve etik açılardan 
kritik olan tüm sorunları değerlendirebilme yetisi olarak etik farkındalık 
bulunmuştur. Bir bakıma etik farkındalık liderlerin tüm takipçi gruplarına, 
ihtiyaçlarına, eylemlerine, uzun vadede çıkarlarına, aynı zamanda örgütün de 
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çıkarlarına ilgi göstermesini tetikleyen etkendir (Trevino vd., 2003: 19). Üçüncü 
olarak, etik liderler eylemlerinin ve kararlarının başkalarını etkilediğini bilirler. 
Bu nedenle daha ziyade insan ve topluluk odaklı olurlar. Dördüncü olarak ise, 
görevlere alaka göstermek suretiyle takipçilerini motive ederler. Beşinci olarak, 
etik liderler takipçilerini karar alma süreçlerine katılmaya ve görevlerin 
tamamlanmasına ilişkin serbest karar verme güçlerini paylaştırmaya teşvik 
ederler. Son olarak, etik liderlik kapsamında, herkesin sorumluluk sahibi olması 
adına astlar için belirli standartlar konur ve kurallar gereğince ödüllendirme 
veya cezalandırmalar gerçekleştirilir (Trevino vd., 2003: 19-22). 

2. PSİKOLOJİK SERMAYE 

Psikolojik sermaye kişinin, var olan ya da potansiyel, meşakkatli görevleri 
yapabilme konusundaki özgüven hissiyatı ile hedeflere ulaşmada umut ve 
direnç gibi olumlu özellikler atfedilerek tanımlanan pozitif bir ruh halidir 
(Luthans vd., 2004 46-47; Luthans ve Youssef, 2004: 153). Psikolojik sermaye 
kavramı pozitif psikolojiden doğmuş olup daha iyi performanslar göstermek 
için öğrenmeye, başarılı olmaya ve diğer bireylere yardım etmeye açık olan 
kişilerin ölçülebilir yetkinliklerini kapsar. Bahsedilen performans artışı bu tip bir 
sermayenin verimli bir biçimde kullanılması ile gerçekleşecektir. Genel olarak 
bilinen diğer sermaye türlerine nispeten, psikolojik sermaye daha yeni bir 
kavramdır. Bu anlamda, ekonomik sermaye, beşeri sermaye ve sosyal sermaye 
daha çok bilinen diğer sermaye türleri arasında görülebilir. Geleneksel anlamda 
bilinen ekonomik sermaye bir kurumun ya da bireyin sahip olduğu fon ve 
maliyet, fabrika, donanım, araç ve diğer somut varlıkları ile ilintilidir. Beşeri 
sermaye ‘neler bildiğimizi’ kapsar ve bilgi, birikim, beceri, fikir, eğitim ve 
uzmanlık gibi alanlara hitap eder. Sosyal sermaye ise sosyal ağlar, kişilerarası 
ilişkiler, örgüt içinde ve dışındaki bağlantılar, arkadaşlar ve yakın çevredeki 
insanları hesaba katarak sosyal ağ kurma üzerine odaklanır ve ‘kimleri 
tanıyoruz’ sorusunu cevaplar. Ancak bu bağlamda, eksik olan bir sermaye türü 
hala vardır; ‘biz kimiz’ sorusunu cevaplayacak olan sermaye türü için de 
psikolojik sermaye kavramı ortaya atılmıştır (Luthans vd., 2004: 45). Psikolojik 
sermayenin dört boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar kişinin görevlerini 
yaparken sergilediği davranışlara yardım eden ve bu davranışları şekillendiren 
psikolojik niteliklerine ilişkin etraflı bir iç görü sağlar. 

Psikolojik sermayenin oynadığı en önemli pozitif rol, umut, direnç, iyimserlik 
ve öz yeterlilik kavramlarını ayrı ayrı yapılar olarak değerlendirmektir (Norman 
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vd., 2010: 382). Ancak, son zamanlarda bu dört faktörün birbirinden bağımsız 
olarak işlev göstermediği, aksine psikolojik sermayeyi oluşturan çekirdek 
yapıları yansıtacak şekilde yakınsadığı ortaya konmuştur. Bu gelişen araştırma 
akışı içerisinde, psikolojik sermaye umut, direnç, iyimserlik ve öz yeterliliği içine 
alan, ikinci derece ve kapsamlı bir yapı olarak görülmektedir (Avey vd., 2010: 
436). Bu dört ana öğenin açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

2.1. Umut 
Umut, “arzu edilen hedeflere giden yolları ortaya çıkarmak ve kişinin kendisini 
bu yolları kullanmayı düşünmek vasıtasıyla motive etmek için kullandığı, 
algılanan kapasitesidir” (Snyder, 2002: 249). Böylesi bir kavramsallaştırma, 
umudun iki ana yönünü de meydana çıkarmaktır; kişinin kendi kapasitesini 
gerçekçi bir biçimde kavraması ve devam eden ya da süregelen enerjisi. Bir 
başka değişle, umut sürekli olarak, hedefe giden yolda başarılı olmak için kişiye 
o yola bağlı kalma kabiliyeti sağlar. Özellikle de irade ve yetkinliğin bir arada 
kullanılması, hedeflere ulaşma yolundaki olasılıkları önemli ölçüde arttıracaktır 
(Norman vd., 2010: 381).  

2.2. Direnç 
Örgütsel bağlamda direnç “tekrar kendine gelmek, ters giden bir olaydan, 
belirsizlikten, başarısızlıktan hatta pozitif değişimlerden, ilerlemeden ve artan 
sorumluluklardan sonra ‘eski haline dönmek’ için gereken pozitif psikolojik 
kapasite” anlamına gelmektedir (Luthans, 2002: 702). En temel anlamıyla, 
direnç istenmeyen koşullar esnasında bireyin sergilediği pozitif onarım 
çabalarını tarif etmektedir. Direnç kavramına ilişkin yazın da bu kavramı 
örgütsel bağlılık ve iş memnuniyeti gibi çeşitli pozitif ve örgütsel sonuç ile 
ilişkilendirmektedir (Norman vd., 2010: 381).  

2.3 İyimserlik 

İyimserlik kavramı Seligman ve Csikszentmihalyi (2000: 9) tarafından ortaya 
atılmıştır. Kendileri bu kavramı pozitif olarak performans ile ilişkilendirmiştir. 
Kavram ortaya atıldıktan sonra iyimserlik üstüne yapılan çalışmalar, 
Seligman’ın iyimserlik tanımının üstüne bireyin gerçekçi yetkinliklerini de 
eklemiştir. Bu bağlamda Norman ve diğerlerine göre (2010: 381) söz konusu 
gerçekçi iyimserlik ile kişinin kendi performansını değerlendirmesi ve iş 
memnuniyeti arasında pozitif bir bağlantı vardır. 
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2.4. Öz Yeterlilik 

Belirli bir bağlamdaki görevi başarı ile tamamlamak amacı ile gereken 
kaynakları doğru sıraya koymak için, çalışanın gösterdiği sağlam ve yerinde 
özgüven, öz yeterlilik olarak adlandırılmaktadır. Son zamanlarda yapılan 
çalışmalar, öz yeterlilik kavramının işe ilişkin performans ile pozitif bağlantıları 
olduğunu ortaya koymuştur (Norman vd., 2010: 45). Sonuç olarak, psikolojik 
sermaye pozitif örgütsel davranış araştırmalarının önemli bir parçası olarak 
ortaya çıkmış ve genellikle iş ile ilgili arzu edilen sonuçlar ile ilişkilendirilmiştir. 
En önemlisi, çalışanların performanslarını incelemede can alıcı bir rol oynadığı 
ortaya konmuştur (Luthans vd., 2007: 322). Daha da ilginci son zamanlarda 
yapılan bazı çalışmalar yazında liderliği ve psikolojik sermayeyi bir araya 
getirmiştir.  

Bir ruh hali olarak psikolojik sermaye, bireylerin belirli bir görevi etkin ve 
verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gereken becerilere, bilgiye ve yetkinliğe 
sahip olmak için ihtiyaçları olan özgüveni körükler. Bu tip bir sermayenin 
direnç boyutu, meşakkatli durumlarda vazgeçmemeyi sağlayacak olan bir 
psikolojik kuvvet sağlar. Kişi hedefine ya da amacına ulaşamasa da, direnç 
sahibi olmanın getirdiği güç ile o görevi başarma konusunda kararlı olacaktır. 
Umut ve iyimserlik özellikleri ise bireyleri olumlu ve yapıcı düşünceler ve başarı 
umudu ile hedefine ulaşmak için motive etmeye devam edecektir.  

3. ETİK LİDERLİK VE PSİKOLOJİK SERMAYE 

Brown ve diğerleri (2005: 117–134) etik liderliğe dair yeni bir 
kavramsallaştırmayı öne sürmüş, bu bağlamda her ne kadar dönüşümsel, 
spiritüel, özgün ve hizmet eden liderlik biçimleri gibi diğer benzer türler ile 
kesişen boyutları olsa da etik liderliğin bağımsız bir yapıda olduğunu iddia 
etmişlerdir (Brown ve Treviño, 2006: 598; Toor ve Ofori, 2009: 536). Etik 
liderlik, etik ve ahlaklı ilkelerin dengeli bir biçimde işlenmesi için ahlaklı 
bireylerin, ahlaklı yöneticilerin ve ahlaklı olmanın içselleştirilmesinin ne kadar 
önemli olduğuna dikkat çeker; bu içselleştirme ve ahlaklı bireyler ile müdürlerin 
bu davranışları sergilemesi, diğer liderlik stillerinde görülmemektedir (Toor ve 
Ofori, 2009: 536; Trevino vd., 2000: 129). Ahlaki yönlerin içselleştirilmesi de 
etik ve ahlaki inançların, normların ve ilkelerin benimsenmesi, uygulanması ve 
kişinin kendi içinde bu inançları özümsemesi ile ilgilidir. Ahlaklı bir kişinin etik 
standart ve ilkelere dayalı bazı kişilik özelliklerine, belirli davranış niteliklerine 
ve karar verme süreçlerine sahip olduğu düşünülmektedir. Bu özellikler spesifik 
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ve kalıcı olduğunda, kimi durumlarda kişinin davranış örüntülerinin tarif 
edilmesine yardımcı olacaklardır. Etik bir lider her şeyden önce doğruluk, 
adalet, dürüstlük ve güvenilirlik gibi kişilik özelliklerine sahip olan ahlaklı bir 
kişidir (Kalshoven vd., 2011: 52). Bütünleyici bir biçimde ahlaklı olan bir birey, 
hem dürüstlük ve güvenilirliğin temelinde bulunan standartlar ile ilkelere sıkı 
sıkıya bağlı olur, hem de söylediklerini davranışlarına yansıtır. İnsanlar kişinin 
söylediklerinin hareketlerine yansıdığını görmediği sürece, sözlerine 
inanmayacaklardır. Ahlaklı bir birey de daima doğru olan şeyi yapar, 
etrafındakilere saygı, onur ve güven ile yaklaşarak ilgi gösterir (Trevino vd., 
2000: 130 – 133). Ahlaklı yöneticiler ise ahlaklı bireylerin liderlik davranışlarını 
öne çıkararak etik liderlik davranışlarını geliştirirler. Gözle görülür eylemler 
aracılığı ile rol modeli olma, ödüllendirme ile takdir etme ve etik değerler 
çerçevesinde iletişim kurma, ahlaklı bir yöneticinin vazgeçilmez parçalarıdır. 
Astlarının ya da kendisini takip eden bireylerin de bu davranışlardan bir şeyler 
öğrenebilmesi ve özellikleri edinebilmesi adına, ahlaklı liderlerin kişisel 
özelliklerini ifade etmeleri ve gözle görülür eylemler ile astlarına göstermeleri 
gerekmektedir (Trevino vd., 2000: 133 – 136). Sosyal bilgiyi işleme kuramı ve 
sosyal öğrenme kuramından yola çıkan bu çalışmada, etik liderlik ile astların 
psikolojik sermayeleri arasındaki ilişkinin, bilişsel ve bilgi işleme mekanizmaları 
aracılığı ile geliştirildiği kabul edilmiştir.  

Salancik ve Pfeffer (1977: 427 – 456) tarafından ortaya konan sosyal bilgi 
işleme kuramına göre, çalışanların davranışlarını şekillendiren, işlerine olan 
algıları ve eğilimlerinden ziyade, iş yerlerine ilişkin edindikleri ve yorumladıkları 
bilgilerdir. Daha basit bir ifadeyle söylemek gerekirse, bu kuram çalışanların iş 
yerlerindeki olguları, olayları ve faaliyetleri oradan aldıkları bilgiler ve ipuçları 
aracılığı ile anladığını ileri sürmektedir. Çalışma ortamındaki bilgiler, olgular ve 
eylemlere ilişkin bir tür hissiyatı geliştirmelerine yardımcı olarak, çalışanların 
performans, memnuniyet, iş değiştirme niyeti ve/veya sapma gibi bazı 
davranışlarını da yönlendirir (Zafar, 2013: 16). Dolayısıyla, çalışanlar iş 
ortamlarını, etrafındakilerden duydukları, algılarını ve yorumlarını etkileyen 
sözlerin yanı sıra geçmiş deneyimlerine dayanarak da gözlemler ve 
yorumlarlar.   

1986 yılında Albert Bandura tarafından önerilen sosyal öğrenme kuramına 
(SLT) göre ise doğrudan öğrenilen şeyler aynı zamanda dolaylı tecrübeler, 
gözlemler ve diğer insanların davranışları sayesinde de öğrenilebilir. 
Örgütlerdeki öğrenme süreci etik davranışlar ve etik iş yapma hedefleri ile 
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sürdürüldüğünden, sosyal öğrenme süreci daha da önemli hale gelir. Çalışanlar 
hem örgütte gördükleri ve gözlemledikleri, hem de ödül, takdir görme ve ceza 
alma gibi rol modellemeleri ile öğrenmeyi gerçekleştirebilirler (Brown vd., 
2005: 119). Bu anlamda, liderler de sergiledikleri roller ve davranışlar ile 
çalışanları etkilemede kritik rol oynarlar. Rol modelliği, başarı düzeyi, etik 
davranışlar, ödül verme düzenini kontrol etme ve hiyerarşide üst sıralarda yer 
alma gibi durumlar ile etik liderler de rol modellemeye ve diğerleri üzerindeki 
etkilerine katkıda bulunabilirler (Bandura, 1986: 207). Etkili bir rol modelinin, 
modellerin doğasına ve davranışlarına çok dikkat etmesi gerektiği için, modelin 
ne kadar çekici olduğu ne kadar etkili olduğunu da büyük ölçüde değiştirir. Bu 
nedenle, etik liderlerin sürekli sergiledikleri ve çalışanlar tarafından uygun ve 
standart olarak bencil olmama üzerine odaklanmış davranışları sayesinde etik 
birer rol modeli olmaları, bu şekilde çalışanları etkilemeleri, çalışanlar için birer 
güven ve motivasyon kaynağı teşkil etmeleri ve böylelikle çalışanların psikolojik 
sermayelerini kuvvetlendirmeleri en iyi durum olacaktır. 

Goldman (2011: 382) ise bazı iş bağlamlarında gerçekleşen olguların, öne 
çıktıkları için yorumlanmalarının diğerlerinden daha kolay olacağını ileri 
sürmüştür. Bu nedenle, liderler ve sergiledikleri davranışlar, astlarının algıları, 
kavramaları ve motivasyon, tatmin, iş performansı gibi çeşitli iş davranışlarını 
yorumlamalarını etkileyen bütünleyici faktörler arasındadır. Etik liderler 
sergiledikleri etik davranışlar, bilginin işlenmesi için gereken davranışsal 
bağlamlar ile umut, öz yetkinlik, iyimserlik ve dirençlilik gibi psikolojik 
sermayeyi arttıracak etik standartlar, rol modelliği davranışları, yardımseverlik, 
geri bildirim, süreçlere dâhil olma, adil davranma, olgular karşısında pozitif iç 
görüler sağlama ve güvenilir olma gibi davranışlar sayesinde çalışanların işlerini 
kolaylaştırır (Rego vd., 2012: 432; Wang vd., 2014: 6). 

Etik liderler adil davranışlar sergileme, geri bildirim verme, çalışanları görev 
performanslarında destekleme, bireysel çıkarlarını ve hedeflerini göz önünde 
bulundurma öğeleri ile çalışanların işleri ile ilgili meseleleri anlamalarını ve 
yorumlamalarını kolaylaştırır ve bu şekilde işlerine ve çalışma ortamlarına dair 
pozitif algılara sahip olmalarını sağlar. Bu durum da psikolojik sermayenin 
çeşitli boyutları olan öz yetkinlik, umut, iyimserlik ve dirençliliğe katkıda 
bulunur (Luthans vd., 2007: 547). Sosyal bilgi işleme kuramının belirttiği gibi, 
bilgi kaynağı ne kadar güvenilir olursa, bilgi de o kadar ayrıntılı biçimde 
işlenecek ve hatırlanacaktır; bu bağlamda, etik liderler de çalışanların işlerini 
nasıl anladıkları ve yorumladıklarını şekillendirmede büyük etkiye sahiplerdir 
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(Zalesny ve Ford, 1990: 205).  Etik liderler yalnızca iş ve iş yerine dair ahlaki 
değerlere dikkat çekmekle kalmaz, aynı zamanda çalışanlara kendi işlerinin ve 
faaliyetlerinin genel olarak hedeflere başarı ile ulaşmaları konusunda nasıl 
katkıları olabileceğini de açıkça belirtirler. Bu şekilde yardımsever davranışlar 
sergileyen etik liderler, çalışanların yaptıkları işleri anlamlandırmasına, 
kendilerine olan özgüvenlerinin artmasına ve görevleri başarı ile, etkin bir 
biçimde yerine getirebilmek için ihtiyaçları olan becerilere ve güçlere sahip 
olduklarına inanmalarına yardımcı olur (Zhu vd., 2004: 19). Etik liderlik ile bir 
şeyler öğrenen çalışanlar karar verme ve görev tamamlama konularında daha 
stratejik düşünme eğilimi gösterirler; bunun sonucunda hem özgüven 
seviyeleri, hem de görev tamamlamaya ilişkin algılanan yetkinlik seviyeleri 
yükselecektir (Zafar, 2013: 18). Söz konusu özgüven, etik liderlerin astlarının öz 
yetkinlik düzeylerini arttırmak için sergilemiş olduğu iletişim ve yardımseverlik 
aracılığı ile ortaya çıkan ve psikolojik sermayenin bir boyutu olan öz yetkinliktir. 
Etik liderlerin devamlı desteği ve motivasyonu, daha iyi bir performansa ve 
başarıya giden yolda çalışanlara umut aşılar, onlara olaylara ve sonuçlara 
pozitif bir biçimde yaklaşmaları için yol gösterir ve genel anlamda çalışanlar 
arasında umudu ve iyimserliği yaygınlaştırır (Luthans vd., 2008: 225). Benzer 
biçimde, etik liderler çalışanlara, bireysel hedeflerine ve ilgi alanlarına ilgi 
gösterdikçe, çalışanlar yaptıkları işe daha da sıkı sıkıya bağlanmak için motive 
olurlar. Eğer çalışanlar görevlerini başarı ile yerine getirmede engellerle veya 
anlaşmazlıklarla karşılaşırlarsa, liderleri onların arkasında duracak, zor 
zamanlarda onlara destek olacak ve ne kadar zor olursa olsun görevlerinden 
vazgeçmeyerek onların dirençliliğini de arttıracaktır (Rego vd., 2012: 432).  

Etik liderlerin çalışanların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamaya ve onları işteki 
rollerinin kendilerine uygun olduğu, işlerini anlamlandırabilecekleri 
pozisyonlara yerleştirmeye yatkın olmaları beklenmektedir.  Bu tip liderlerin 
aynı zamanda çalışanlarına yalnızca kendilerini sonuca götürecek birer adım 
gibi değil, saygıyla yaklaşmaları da daha olağandır. Dolayısıyla, bireysel 
çalışanların saygı, onur ve özerklik haklarını koruyan etik liderlik davranışları 
çalışanların daha kapsamlı onur duygularını hissetmelerini ve yaratıcı 
performans ile sonuçlanacak deneyimsel davranışlar aracılığı ile 
dirençliliklerinin artmasını da sağlayacaktır.  
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3.1. Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü 

Etik liderliğin güdülediği ve teşvik ettiği psikolojik sermaye, bireyleri genel 
olarak daha iyi iş performansları ve daha spesifik olmak gerekirse, daha 
yaratıcı performansı ortaya koymalarına yol açacak öz yetkinlik, umut, 
dirençlilik ve iyimserlik gibi yoğun miktarda bilişsel güç ile donatır (Zhang ve 
Bartol, 2010: 109). Öz farkındalığa sahip olan etik liderler aynı zamanda 
başkaları konusunda da farkındalık sahibidirler; aynı zamanda takipçilerine adil 
davranırlar, etik standartlar uyarınca eyleme geçerler, verileri tarafsız bir 
biçimde değerlendirirler ve şeffaflığı ön planda tutarak astları ile güven ve 
saygıya dayalı ilişkiler geliştirirler. Güven ve saygı duygusal güç ve güvenlik 
hisleri sağlayan anahtar öğelerdir ve bu öğeler çalışanların fikirlerini 
paylaşmalarını, sorunları bildirmelerini, korkmadan ya da çekinmeden karar 
verme süreçlerine dâhil olmalarını kolaylaştırır (Gooty vd., 2009: 356; Rego 
vd., 2012: 432). Etik liderlerin tüm çalışanlarına adil ve eşit davrandığı ve bunu 
yaparken her türlü örgütsel hedefe katkılarının ne kadar önemli olduğunu 
tanıdığı da düşünülürse, bu durum çalışanların olağanüstü performanslar 
sağlamaları için onları teşvik edecek saygı ve önem duygularını onlara 
kazandıracaktır.  

Liderlerin bilgiyi rasyonel bir biçimde işleme, tarafsız şekilde analiz etme ve 
yorumlama, adil olarak bilgi yayma, ilişkilerinde şeffaf olma ve ahlak 
çerçevesinde kendi kendilerine kılavuzluk etme gibi yetileri, etik liderlerin 
çalışanlarına saygıyla pozitif geri bildirim, yapıcı eleştiri ve bilgi vermelerini 
sağlar (Zhou ve George, 2003: 550). Söz konusu geri bildirim ve bilgiyi alan 
çalışanlar, bunları algılanan sonuçlara ulaşmak için kullanırlar; böylelikle de 
hem güncel iş performanslarını geliştirecek yaratıcı fikirler ortaya koymaya, 
hem de iş ve yaratıcı performanslarını arttıracak yeni fikirleri deneylemeye 
daha meyilli hale gelirler (Rego vd., 2012: 432). Liderlerin etik davranışları 
aynı zamanda, çalışanların görevlerini kendilerine daha çok güven duyarak ve 
daha büyük umutlar ile gerçekleştirmelerini sağlayacak öz yetkinlik, umut, 
dirençlilik ve iyimserlik öğelerini kuvvetlendirmek aracılığıyla psikolojik 
sermayelerini de geliştirir; sonuç olarak, çalışanlar resmi iş tanımları dâhilinde 
hem daha iyi performans gösterirler, hem de örgütsel bağlılık ve vatandaşlık 
davranışları sergileyerek ekstra rol performanslarını da ilerletmiş olurlar (Avey 
vd., 2011: 134; Bandura ve Locke, 2003: 91). Yapılan çalışmalar da daha 
umutlu olan çalışanların daha yaratıcı olmalarının yanı sıra, az umutlu olanlara 
nazaran daha yüksek iş performansları sergilediklerini göstermiştir (Snyder, 
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2002: 252). Bu durum çalışanların istenmeyen durumların üstesinden 
gelmelerini, stres seviyelerini azaltmalarını ve hedeflere erişmeleri konusunda 
motive olmalarını sağlayan pozitif duygulara işaret etmektedir (Peterson vd., 
2011: 431).  

SONUÇ 

Ahlaki ve etik rol modeli davranışları sergileyen bireyler, öğrenme ve etik 
davranmayı sadece takipçilerine öğretmekle kalmazlar; liderler de diğer 
liderlerden bir şeyler öğrenebilir. Yüksek standartlardaki inançlar, değerler, 
düşünceler ve davranışlar ile ortaya çıkan başarılı sonuçlar, muhteşem 
performanslar ve diğer olumlu kazanımlar, diğerlerinin de öğrenme 
süreçlerinde anahtar roller oynayacaktır (Brown ve Trevino, 2006: 600-601). 
Benzer biçimde, kurumun etik, etik değer sistemi ve karşılaşılan sorunlara 
ilişkin sosyal uyuşmalar bağlamındaki havası, liderlerin etik davranışlarını 
etkileyecek ve etik liderliğe giden yolda öncül nitelik taşıyacaktır. Kurumun 
anahtar nitelikleri olan sistemi ve yapısı eğer doğru bir biçimde anlaşılmazsa, 
etik örgütlenmenin biçimlendirilmesi çok zor olacaktır. Bu süreçteki örgütsel 
nitelikler arasında kurumun ortamı ile resmi ve resmi olmayan sistemleri de 
bulunmaktadır; bu sistemler kurumun sınırları çerçevesinde etik bir ortamın 
teşvik edilmesi potansiyelini ortaya koyar (Tenbrunsel vd., 2003: 287). Nitekim 
etik davranışı yönlendiren resmi bir iletişim ve gözlem sistemi, kurum içinde 
etik liderliği de şekillendirecektir. 

Etik kavramı doğru ve yanlış, iyi ve kötü gibi, insanların, toplulukların ve 
toplumların ahlaki uygulamaları üzerine kurulu genel ilkelerden oluşmaktadır 
(Usta, 2012: 406). Etik kavramı yalnızca bir disiplin değil, kurumların yirmi 
birinci yüzyılda, çalışanlarının, iş yeri sahiplerinin ve yöneticilerinin de etik ve 
ahlaki davranışlarındaki sorunlarla başa çıkma alanındaki bir ihtiyacıdır. 
Kamuya ait kurumlar açısından, Usta (2010: 160) etiğin son derece kapsamlı 
bir çerçeve olduğunu ve doğru uygulandığında kamu sektöründeki personelin 
etik ve ahlaki olmayan davranışlarını azaltacağını, aynı zamanda daha yüksek 
performans ve verimlilik için de bir zemin oluşturacağını belirtmiştir. Bu 
nedenle, eğer etik davranışlar liderler ve yöneticileri arasında başarı ile 
geliştirilirse, etik ilkelerin kullanım olasılıkları ve uygulamaları da artacak ve 
hem çalışanlar hem de halkın geneli açısından daha iyi bir performans ve 
tatmin ile sonuçlanacaktır. 
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Liderlerin etik davranışlarının çalışanlar tarafından algılanmasının bir 
sonucu da psikolojik sermayedir (Zafar, 2013: 8–9). Psikolojik sermaye var 
olan ve var olabilecek olan zorlu görevleri yerine getirebilme konusundaki 
kendine güven hissi ile tanımlanan, pozitif bir psikolojik durumdur. Bu süreçte 
kişi hedeflere ulaşma sürecini umut ve direnç ile sırtlar ve bu sürece olumlu 
anlamlar yükler. Pozitif örgütsel davranışın bir parçası olan psikolojik sermaye, 
eğer hâlihazırdaki durumda bireyleri deney yapmaya ve yaratıcı 
performanslarını artırmaya teşvik ediyorsa, aynı zamanda onlar için bir 
motivasyon ve özgüven kaynağı haline gelir. Benzer biçimde, çalışanların toplu 
çıkarlarını bireysel çıkarlarının önüne koymalarını sağlayarak, etik liderler de 
motivasyonu arttırabilir. Ayrıca her iki tarafın da “karşılıklı bir biçimde” eşit 
sorumluluğa sahip olmasını sağlayacak olan entelektüel ve duygusal taahhütler 
sergileyerek örgütsel hedeflere ulaşılmasını da kolaylaştırırlar. 

Zhu ve diğerleri (2004: 22) etik liderlik, psikolojik güçlendirme, takipçilerin 
liderlere karşı güveni ve örgütsel bağlılık kavramları arasındaki bağlantıyı 
kapsayan bir kuramsal çerçeve ortaya koymuşlardır. Bu çerçevede son derece 
etik davranışlar sergileyen bir lider, takipçilerinin psikolojik güçlenmelerini 
olumlu yönde etkileyecek ve arttıracaktır. 

Güçlü etik davranışlar sergileyen liderler takipçilerine daha adil ve eşit 
davranırlar; bunun geri dönüşü de takipçiler arasında yerleşen kuvvetli bir 
psikolojik güçlendirme biçiminde tezahür eder ve hem çalışanların bağlılıklarını 
hem de liderlerine duydukları güveni arttırır (Zhu vd., 2004: 17).  

Cropanzano ve Mitchell (2005: 876) ise sosyal alışveriş kuramına dayanarak, 
bireylerin kendisine nasıl davranılırsa, karşısındakine öyle karşılık verdiğini 
savunmaktadır; yani etik liderlik çalışanlara adil davranmak, onları dikkatle 
dinlemek, onlara güvenilir olduğunu ve onları önemsediğini göstermek ve 
karar verme süreçlerine onları da dahil etmekten geçmektedir; bu şekilde 
çalışanlar da benzer tutumlar kazanacaklardır (Piccolo vd., 2012: 9-12). Etik 
olmayan ikilemlerin önüne geçilmesinde oynadığı rolün yanında, etik liderlik 
aynı zamanda çalışanların performanslarını ve bilişsel kabiliyetlerini arttırmada 
da bir katalizör rolü oynayabilir; bunun sonucunda yaratıcılık düzeyleri de 
artacaktır. Yaratıcılık etik liderliğin doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. 

Liderlerin etik davranışlarının çalışanlar tarafından algılanmasının bir sonucu 
da psikolojik sermayedir (Zafar, 2013: 8–9). Psikolojik sermaye var olan ve var 
olabilecek olan zorlu görevleri yerine getirebilme konusundaki kendine güven 
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hissi ile tanımlanan, pozitif bir psikolojik durumdur. Bu süreçte kişi hedeflere 
ulaşma sürecini umut ve direnç ile sırtlar ve bu sürece olumlu anlamlar yükler. 
Pozitif örgütsel davranışın bir parçası olan psikolojik sermaye, eğer 
hâlihazırdaki durumda bireyleri deney yapmaya ve yaratıcı performanslarını 
artırmaya teşvik ediyorsa, aynı zamanda onlar için bir motivasyon ve özgüven 
kaynağı haline gelir. Benzer biçimde, çalışanların toplu çıkarlarını bireysel 
çıkarlarının önüne koymalarını sağlayarak, etik liderler de motivasyonu 
arttırabilir. Ayrıca her iki tarafın da “karşılıklı bir biçimde” eşit sorumluluğa 
sahip olmasını sağlayacak olan entelektüel ve duygusal taahhütler sergileyerek 
örgütsel hedeflere ulaşılmasını da kolaylaştırırlar. Liderlerin etik davranışları 
takipçilerinde de yaptıkları işe karşı ilgi ve zevk uyandırır ve işlerine dört elle 
sarılmalarına neden olur. İnsanların doğasında bulunan bu yenilik getirmek için 
daha fazla çaba gösterme eğilimine içe yönelik motivasyon adı verilmektedir 
(Ryan ve Deci, 2000: 70). İçe yönelik motivasyon kişilerdeki yaratıcılığı ortaya 
çıkartan bir pozitiflik hissini de beraberinde getirir. Bunun yanı sıra, etik rol 
modelleri olan liderlerin de toplum yanlısı davranmak gibi benzer hareketleri 
sergilemek üzere, takipçilerini motive etmesi beklenmektedir. Böylelikle, 
takipçilere örnek etik liderlik sağlandığında, kişilerarası etkileşimsel ilişkiler ile 
karakterize edilebilecek bir iş ortamı yaratılacak ve çalışanlar bu ortamda 
liderlerinden ya da üstlerinden olumlu olarak etkilenecektir. İşlerindeki daha 
meşakkatli faaliyetlere bu şekilde daha büyük bir özgüven hissiyle ve daha 
yüksek motivasyonla yaklaşacaklardır. Bu durumun sonucu ise verimli, etkin 
ve yaratıcı iş performansı olacaktır.  

Etik liderler yalnızca iş ve iş yerine dair ahlaki değerlere dikkat çekmekle 
kalmaz, aynı zamanda çalışanlara kendi işlerinin ve faaliyetlerinin genel olarak 
hedeflere başarı ile ulaşmaları konusunda nasıl katkıları olabileceğini de açıkça 
belirtirler. Bu şekilde yardımsever davranışlar sergileyen etik liderler, 
çalışanların yaptıkları işleri anlamlandırmasına, kendilerine olan özgüvenlerinin 
artmasına ve görevleri başarı ile, etkin bir biçimde yerine getirebilmek için 
ihtiyaçları olan becerilere ve güçlere sahip olduklarına inanmalarına yardımcı 
olur (Zhu vd., 2004: 19). Etik liderlik ile bir şeyler öğrenen çalışanlar karar 
verme ve görev tamamlama konularında daha stratejik düşünme eğilimi 
gösterirler; bunun sonucunda hem özgüven seviyeleri, hem de görev 
tamamlamaya ilişkin algılanan yetkinlik seviyeleri yükselecektir (Zafar, 2013: 
18). Söz konusu özgüven, etik liderlerin astlarının öz yetkinlik düzeylerini 
arttırmak için sergilemiş olduğu iletişim ve yardımseverlik aracılığı ile ortaya 
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çıkan ve psikolojik sermayenin bir boyutu olan öz yetkinliktir. Etik liderlerin 
devamlı desteği ve motivasyonu, daha iyi bir performansa ve başarıya giden 
yolda çalışanlara umut aşılar, onlara olaylara ve sonuçlara pozitif bir biçimde 
yaklaşmaları için yol gösterir ve genel anlamda çalışanlar arasında umudu ve 
iyimserliği yaygınlaştırır (Luthans vd., 2008: 225). Benzer biçimde, etik liderler 
çalışanlara, bireysel hedeflerine ve ilgi alanlarına ilgi gösterdikçe, çalışanlar 
yaptıkları işe daha da sıkı sıkıya bağlanmak için motive olurlar. 

Gerek özel gerekse kamu kurumlarda yani tüm organizasyonlarda başarı insan 
unsuru yani entelektüel sermaye ile önemli sermaye unsuru insan olduğundan 
organizasyonlarda başarı elde edilmek isteniyorsa verimin artması ve başarının 
sağlanabilmesi için çalışanın motive edilmesi gerekir. Özellikle hizmetin 
toplumun büyük bir kesimine verildiği, sonuçlarının her açıdan önemli sonuçlar 
doğuracağı, kamu örgütlerinde beşeri sermaye ayrıca önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda çalışanın psikolojik sermayesinin yani pozitif etki yaratabilecek 
yönünün açığa çıkarılması önemli olmakla beraber gereklilik de arz etmektedir. 
İşte burada kurum yöneticilerinin etik liderlik yönünün varlığı özelde 
bulunduğu kurum için genelde ise etki alanının genişliği açısından devlet ve  
halk  için ayrıca önemlidir. Lider etik davranışlar sergilediğinde daha etik ve 
ahlaki bir çalışma ortamı da oluşacağından, çalışanda örgütsel bağlılık bilinci 
artacak ve böylece çalışırken örgüt çıkarları kişisel çıkarların önüne geçmiş 
olacaktır. 

Tüm dünyada olduğu gibi etik skandalların yaşandığı kamu ve özel sektörler 
ülkemizde de ne yazık ki mevcuttur. Bunun önüne geçebilmek veya asgari 
düzeye indirmek etik değer bilincinden geçmektedir. Nasıl ki eskiden bir 
savaşta komutanlar, liderler, imparatorlar en ön saflara savaşarak diğer 
askerlere örnek teşkil ederek, büyük başarılara imzalar atıyorlardıysa şimdi de 
kurumların başında bulunanlar da başarı sağlamak için öncelikle ahlaki, etik 
değerlere önce kendilerinin sahip olması gerekir.  Etik ve ahlaklı lider-yönetici 
öncelikle kendini temel etik değerle donatırsa takipçilerine örnek teşkil eder ve 
böylece psikolojik sermayeye sahip olan çalışan da performansı artarak, içinde 
bulunduğu kurumu daha ileri seviyelere taşımak için gerekli içsel motivasyona 
ulaşır. 
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SAĞLIK YÖNETİMİ/ HEALTHCARE ADMINISTRATION 
AND MANAGEMENT 

HİZMET KALİTESİNİN HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI: ÖRNEK BİR UYGULAMA 

Ahmad SIDKI 
Ismail KALASH** 

Lına SIDKI*** 
Öz 

Teknolojik gelişme bütün sektörleri etkili olduğu gibi sağlık sektöründe de önemli 
gelişme ve yeniliklere yol açmıştır. Sağlık sektörü hastaya hizmet sunan personel ile 
hasta olmak üzere iki boyutludur. Hasta sağlık sektörünün müşterisidir, bu nedenle 
hasta gideceği hastanede azami düzeyde memnun kalmak istemektedir. Yoğun 
rekabet koşullarında sağlık sektörleri tarafından hasta memnuniyetinin araştırması 
hayati önem tartışmaktadır, Hastayı tatmin edecek ortamın hastanede sağlanması 
bu açıdan önemlidir. 

Bu araştırmanın amacı sağlık alanında hasta tatmininin hizmet kalitesinin gösterge 
olan (fiziksel özellikleri, güvenilirlik, cevap verebilirlik, güven, empati) 
araştırmasıdır.Sonuç olarak bu çalışmada hasta tatminini etkileyen faktörler ile 
hizmet kalitesinin etkisi araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, Hasta Tatmini, Hizmet Kalitesi. 

A STUDY OF QUALITY EFFECT ON PATIENT SATISFACTION: 
A SAMPLE APPLICATION 

Abstract 

Technological development affects all sectors of our lives, for example in heath 
sector there are important renewals and developments. There are two kinds of 
satisfactions in heath sector; first one is the patient’s satisfaction, and the other 
one is service provider’s satisfaction. In fact the patient is considered to be a 
customer or buyer in health sector that’s why the patient wants to be satisfied 
when he goes to hospital; he demands the highest level of satisfaction. In 
intensive contest conditions that a study of patient satisfaction had been 
discussed by health sectors, it is important to provide an environment that 
satisfies patient. 
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The aim of this research is about patient’s satisfaction in the field of health 
represented by those quality indicators (tangibles, reliability, responsiveness, 
assurance, empathy). Finally, this research is about the quality of service and 
the affecting factors on patient’s satisfaction. 

Keywords: Health Sector, Patient Satisfaction, Quality of Service. 

GİRİŞ 

Tıp alanında önemli ilerlemelerin gerçekleşmesi, gelişen iletişim teknolojisi 
sayesinde bu ilerlemelerin tüm dünyada hızlı bir şekilde paylaşılması, geri 
ödeme kuruluşları tarafından yapılan maliyet çalışmaları, çoğunlukla 
hükümetler tarafından yapılan verimlilik ve performans geliştirme çabaları, 
sağlık hizmetlerinde kalitenin önemini artıran unsurlardır (Patwardhan ve 
Patwardhan, 2008: 289). 

Sağlık hizmeti sunan kurumlar açısından Kalite Yönetim Sistemi, faaliyet ve 
süreçlerde kaliteyi geliştirme, koruma, iyileştirme, talep edenlerin beğenisini 
kazanmayı hedefleyen, bu arada maliyetler açısından ekonomik düzeyde bir 
hizmet sunmayı amaçlayan çabaların birleşimidir. Bu bağlamda sağlık 
hizmetleri sisteminin önemli bir bölümünü oluşturan hastanelerin, en büyük 
hizmet sektörü olarak toplam kalite yönetimi ile sistematik olarak çok hassas, 
dengeli, planlı, kaliteli, ulaşılabilir, hızlı ve hatasız hizmet vermeleri mümkün 
olmaktadır. Bunun sonucu olarak kaliteli hizmet, çalışan ve talep eden 
memnuniyeti güvence altına alınmış olur. Kaliteyi sağlama, onu sürekli 
güvence altında tutma ve kaliteyi geliştirme rastlantılarla değil sistemli 
çalışmalarla gerçekleşir (Aslantekin vd., 2007: 55). 

Hastanelerde kalite iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilirken aynı zamanda 
maliyetler de azalmıştır. Ancak kalite iyileştirme faaliyetlerinin belgelenmiş 
finansal faydalarının yetersiz olmasının da hastanelerde kalite çalışmalarını 
olumsuz etkilediği belirtilmektedir (Kaya, 2005: 172). 

Bu araştırmanın amacı, Sağlık sektöründe hasta memnuniyeti ölçerek hizmet 
kalitesini iyileştirebilecek önerilerde bulunmaktır. Bu çalışmayı alandaki diğer 
çalışmalardan farklı kılan, hizmet kalitesinin hasta memnuniyetine etkisi 
araştırmasıdır. Zira Parasuraman’ın hazırladığı Servqual yaklaşımının hastane 
uyarlaması incelendiğinde bu boyutun, hasta merkezli bir yaklaşım için önemli 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırma da, sağlık sektöründe hizmet 
kalitesi ile hasta memnuniyeti arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırmanın 
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sonucundaki bulgular hem sektöre fayda sağlayacak, hem de literatüre bilimsel 
katkıda bulunacaktır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: HİZMET KALİTESİ KAVRAMI VE 
KAPSAMI 

Kalite insan performansı ile çok yakından ilgili olduğu ve onunla belirlendiği 
için kalitenin her hizmet kuruluşu ve bu kuruluşta çalışan herkes için çok büyük 
bir değer ve önem taşıdığı hemen söylenebilir (Barlas, 2001: 3). 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hizmet sektörünün giderek büyümesi 
rekabeti artırmaktadır. Hizmet sunan işletmelerin rekabetten üstün çıkabilmeleri 
için hizmet kalitesine önem vermeleri gerekmektedir. Bu önemi amaçlarına da 
yansıtan işletmelerin amaçları, “müşterilere en iyi hizmeti sunarak, onları 
memnun etmek ve işletmeye sadık birer müşteri haline getirmektir” (Collins ve 
Joyce, 2008: 219; Kandampully ve Suhatanto, 2000: 346). 

Kalite kavramının tanımından yola çıkıldığında kalite, bir ürün veya hizmetin, 
belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özellikler 
toplamı şeklinde tanımlanmakta (DIN ISO 8402), müşterilerin mal ve 
hizmetlerden beklediklerinin karşılanması, hatta daha fazlasının verilmesi (Hitt 
vd., 1995: 147) olarak ifade edilmektedir. 

Hizmet kalitesi de, sunulan hizmetin belirli standartları karşılayıp 
karşılamadığını saptayan ve tüketicinin memnuniyet düzeyini etkileyen önemli 
bir kavramdır. Hizmet kalitesini belirleyen unsurlar; hizmetin sunulduğu ortam 
ve görünüm, hizmetin zamanlaması, hizmeti sunanların konularında uzmanlığı, 
hizmetin sürekliliği, güvenilir, doğru ve esnek olması gibi unsurlardır. 
Hizmetlerin mallardan ayrılan; soyutluk (fiziksel varlığının olmaması), 
ayrılmazlık (üretimle tüketimin birbirinden ayrılmaz olması), değişkenlik, 
heterojenite ve dayanıksızlık gibi karakteristik özellikleri bulunmaktadır 
(Devebakan ve Aksaraylı, 2003: 39). 

Hizmet kalitesi ölçümünde yaygın olarak kullanılmakta olan Servqual ölçeği 
Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1988) tarafından geliştirilmiştir. Hizmet 
kalitesi ve hasta memnuniyeti ölçümünde bir standart olarak kabul edilen 
Servqual ölçeği, hastanın hizmetten beklediği performans ile tüketim tecrübesi 
neticesinde hizmetin gerçek performansı arasındaki algıyı ölçmeyi temel 
almaktadır. Hizmet kalitesi, ölçeğin geliştirilmesi aşamasında fiziksel özellikler, 
güvenilirlik, cevap verebilirlik, güven ve empati başlıkları altında temel olarak 
beş hizmet kalitesi boyutunda ölçülmeye çalışılmaktadır. Parasuraman ve 
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arkadaşlarına göre hizmet kalitesinin beş temel boyutu aşağıdaki gibi 
açıklanmaktadır (Devebakan ve Aksaraylı, 2003: 41; Ramsaran, 2008: 105; 
Zerenler ve Öğüt, 2007: 502). 

1.1. Fiziksel Özellikler (Tangibles): Hizmet sunumu sırasında 
kullanılan bina, araç-gereç, teçhizat ve personelin fiziksel görünümü, hizmetin 
fiziki simgeleri, hizmet alan ya da bekleyen diğer müşterilerdir. 

1.2. Güvenilirlik (Reliability): Hizmeti ilk seferde doğru olarak sunma 
yetisi, hizmetle ilgili kayıtların doğru ve tam tutulması, hizmetin söz verilen 
zamanda yerine getirilebilmesidir. 

1.3. Cevap Verebilirlik (Responsiveness): Personelin hizmet 
sunumundaki istekliliği, müşterilere hızlı hizmet verme ve yardım konusunda 
gönüllülük, ödeme veya duyuruların zamanında postalanması, arayan 
müşterilere hızlı cevap verme, randevuların hızlı ayarlanmasıdır. 

1.4. Güven (Assurance): Çalışanların bilgili ve nazik olması ve 
müşterilerde güven duygusu uyandırabilme becerileridir. 

1.5. Empati (Empathy): Çalışanların kendisini müşterinin yerine 
koyması, müşterilere kişisel ilgi gösterilmesidir. 

Yukarıda açıklanan bu boyutlara ek olarak bazı kaynaklarda, yeterlilik, nezaket, 
inanılabilirlik, güvenlik, ulaşılabilirlik, anlayış ve iletişim gibi hizmet kalitesi 
boyutlarına da yer verilmektedir (İGB, 2004: 17). 

2. HASTA MEMNUNİYETİ KAVRAMI VE KAPSAMI 

Hasta memnuniyeti, kaliteli hizmetin önemli bir parçasıdır. Hastaların 
memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve 
hastaların beklentileri doğrultusunda daha nitelikli hizmet sunulması 
bakımından önemlidir (Söylemez, 2009: 110). 

Hastane hizmetleri içinde hastaların değerlendirmelerini etkileyen önemli bir 
konu da beslenme hizmetidir (Kardeş, 1995: 242), hastaların beslenme 
hizmetlerinin genel memnuniyetlerini etkilediğini ve genelde bu hizmetten 
memnun olmadıklarını saptamıştır. 

Sağlık kurumlarının fiziksel ve çevresel özellikleri, hasta tatminini etkileyen 
önemli bir faktördür. Fiziksel ve çevresel koşullar, aydınlatma, ısı, temizlik, 
havalandırma, gürültü, kolay yer bulma, otopark, bekleme odaları, dış 
görünüm vb. özellikleri içermektedir (Kavuncubaşı, 2000: 301). 
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Hizmet sektöründe birçok farklı kalite tanımı yapılmıştır. Yapılan bu tanımların 
tamamındaki ortak özellik, tüketici tatmini temelli olmasıdır. Hedef en yüksek 
verimlilik ile en yüksek müşteri tatminini sağlamaktır (Tarım, 2009). Sağlık 
kurumlarının temel çıktılarından biri olan müşteri tatmini, genel olarak 
“müşterilerin istek ve beklentilerinin karşılanması veya bu istek ve beklentilerin 
üstünde hizmet verilmesi” olarak tanımlanabilir (Çerekçi, 1998). Hasta 
tatminini etkileyen son faktör verilen hizmetin ücretidir (Kavuncubaşı, 2000: 
301-302).Müşteri Tatmini = F (Beklenti, Algılama). 

2.1. Algı 

Algı, müşterilerin aldıkları hizmeti kişisel olarak değerlendirmeleri sonucunda 
ortaya çıkar (Parasuraman ve diğ., 1985, 1988). Algılanan hizmet kalitesi, 
hizmet kalitesinin müşteriler tarafından yapılan genel değerlendirmesidir 
(Ulusoy, 2002). Odabaşı’na göre (2003), hizmet kalitesi, hizmet unsurları 
üzerine odaklanmaktadır. Sonuç olarak, bu anlamda algılanan hizmet 
kalitesinin müşteri tatmininin bir boyutu olduğu rahatlıkla öne 
sürülebilmektedir. Hasta tatmininin, algılanan kalite ile beklenen kalitenin bir 
fonksiyonu olduğunu söylemektedir (Tükel, 2004: 206). 

2.2. Beklenti 

Beklentiler, hizmet sağlayıcı tarafından müşterilere sunulması gereken, 
müşterilerin istek ya da ihtiyaçları olarak tanımlanabilir. Beklentiler, müşteriler 
tarafından tanımlanan, hizmet alımındaki olayların pozitif ya da negatif 
olacağıyla ilgili ihtimallerdir. Beklentiler önemlidir çünkü kalite bazı standartlara 
karşı oluşturulan yargılardır. Müşteriler bir hizmetin kalitesini değerlendirirken, 
kendi belirledikleri bazı içsel standartlara göre yargılama yapmaktadırlar. 
Müşterilerin kalite değerlendirmesinde kullandıkları bu içsel standartlar, 
literatürde beklentiler olarak tanımlanmaktadır (Tanrıverdi ve Erdem, 2010: 
81-82). 

3. ARAŞTIRMA 

Araştırmanın amacı, hizmet kalitesi (fiziksel özellikleri, güvenilirlik, cevap 
verebilirlik, güven, empati) ile hasta memnuniyeti arasındaki etkisinin 
incelenmesidir. Bu araştırma, “sağlık sektöründe bir müşterinin hizmet kalitesi 
ile hasta memnuniyeti arasında nasıl bir etkisi vardır?” sorusuna 
odaklanmaktadır. Bu soruya cevap verebilmek için bir dizi hipotez test 
edilmektedir. Araştırmanın soruları şunlardır: 
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S1: Fiziksel özellikleri ile hasta memnuniyeti arasında nasıl bir etkisi vardır? 

S2: Güvenilirlik ile hasta memnuniyeti arasında nasıl bir etkisi vardır? 

S3: Cevap verebilirlik ile hasta memnuniyeti arasında nasıl bir etkisi vardır? 

S4: Güven ile hasta memnuniyeti arasında nasıl bir etkisi vardır? 

S5: Empati ile hasta memnuniyeti arasında nasıl bir etkisi vardır? 

4. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Araştırmada, hizmet kalitesi (fiziksel özellikleri, güvenilirlik, cevap verebilirlik, 
güven, empati) ile hasta memnuniyeti arasındaki etkisi araştırılmaktadır. Şekil 
1’deki model önerilmektedir. 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. HİPOTEZLER 

 

 

 

Diyarbakır ilindeki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinden toplanan veriler 
üzerinde test edilmiştir, Ağustos 15’ten Eylül 15’e kadar 2017 Selahaddin 
Eyyübi Devlet Hastanesinde muayene olmuş ya da olmayı beklemekte olan 
hastalara yüz yüze anket yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Hipotezler 
şunlardır: 

Bağımsız 
Değişkenler 

Bağımlı Değişken 

Hizmet Kalitesi 

Fiziksel Özellikleri 

Güvenilirlik 

Cevap Verebilirlik 

Güven 

Empati 

Hasta Memnuniyeti 
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H1: Fiziksel özellikleri ile hasta memnuniyeti arasındaki istatistiksel olarak 
anlamlı etkisi vardır. 

H2: Güvenilirlik ile hasta memnuniyeti arasındaki istatistiksel olarak anlamlı 
etkisi vardır. 

H3: Cevap verebilirlik ile hasta memnuniyeti arasındaki istatistiksel olarak 
anlamlı etkisi vardır. 

H4: Güven ile hasta memnuniyeti arasındaki istatistiksel olarak anlamlı etkisi 
vardır. 

H5: Empati ile hasta memnuniyeti arasındaki istatistiksel olarak anlamlı etkisi 
vardır. 

6. GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 

Araştırma için, toplam 100 anket uygulanmıştır. Anketler, Selahaddin Eyyübi 
Devlet Hastanesi’ndeki hastalara dağıtılmıştır. Bahsedilen yöntemler 
uygulanarak yürütülen analiz neticesinde farklardan yola çıkılarak oluşturulan 
yeni değişkenler aracılığı ile elde edilen 14 sorunun toplam güvenilirliği 0.851 
(Cronbach’s Alpha) olarak bulunmuştur, Tüm değişkenler için (Cronbach’s 
Alpha) Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Tablo 1. Tüm Değişkenler için (Cronbach’s Alpha). 

Değişkenler (Cronbach’s Alpha) 
Fiziksel Özellikleri 0.764 
Güvenilirlik 0.607 
Cevap Verebilirlik 0.599 
Güven 0.763 
Empati 0.920 
Hasta Memnuniyeti 0.838 
Toplam 0.851 

Bu değişkenler ve analizde kullanılan kodlamalar, Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Tablo 2. Analizde Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler Analizde Kullanılan Kod 
Fiziksel Özellikleri X1 
Güvenilirlik X2 
Cevap Verebilirlik X3 
Güven X4 
Empati X5 
Hasta Memnuniyeti Y 

Hipotezleri test etmek için bağımsız değişkenler (hizmet kalitesi) ile bağımlı 
değişken (hasta memnuniyeti) arasındaki regresyon katsayısı hesaplama 
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olmuştur, F testi kullanılarak modelin geçerliliğini test, sonra T testi kullanılarak 
bağımlı değişkenlerin üzerindeki bu bağımsız değişkenlerin ahlaki etkisi emin 
olun ve son olarak, regresyon modeli denklemi konulmuştur. 
Tablo 3. Bağımsız Değişkenler ile Bağımlı Değişken Arasındaki Regresyon İlişkileri 

T – Testi F – Testi R Değişkenler Regresyon 
Katsayısı Değeri Anlamlı Değeri Anlamlı  

Sabit. B 0.965 2.524 0.013 
X1 0.153 2.181 0.032 
X2 -0.076 -1.408 0.162 
X3 0.454 5.866 0.000 
X4 0.039 0.449 0.655 
X5 0.208 2.588 0.011 

25.265 0.000 0.757 

Yukarıdaki tabloda açıkça: 

1. F değeri (25.265), anlamlı seviyesi (0.000), daha az (0.05) olduğu için 
ahlakidir. Bu bağımsız değişkenin yararı bağımlı değişkeni tahmin 
etmek anlamına gelir. 

2. Korelasyon katsayısı (0.757), bu demektir ki hizmet kalitesi ile hasta 
memnuniyeti pozitif ve güçlü ilişkidir. 

3. Hizmet kalitesi üç boyut doğru orantılı olarak hasta memnuniyetini 
etkileyen vardır (fiziksel özellikleri, cevap verebilirlik, empati) ama 
(güvenilirlik, güven) hasta memnuniyetini etkilemez. 

4. Aşağıdaki denklem, bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki 
regresyon ilişkiyi gösterir: 

Y = 0.965 + 0.153 X1 + 0.454 X3 + 0.208 X5 

Hasta memnuniyeti = 0.965 + 0.153 Fiziksel Özellikleri + 
0.454 Cevap Verebilirlik + 0.208 Empati 

7. BULGULAR 

Hasta memnuniyeti için uygulanan faktör analizi neticesinde üç faktör çıkmış, 
faktörlerin içerdikleri sorulara göre isim belirlenmiştir (fiziksel özellikleri, cevap 
verebilirlik, empati). Selahaddin Eyyübi Hastanesinde hastalara göre hizmet 
kalitesi ile hasta memnuniyeti arasındaki etkisinin incelenmesi için test edilen 
hipotezler sonucunda,  

1- Hizmet kalitesinin (fiziksel özellikleri, cevap verebilirlik, empati) boyutlarında 
hasta memnuniyeti arttıkça tatmin düzeyi de artmaktadır (H1,H3, H5). 
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2- Hizmet kalitesinin (güvenilirlik, güven) boyutu ile hasta memnuniyeti 
arasında doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır (H2, H4). 

Araştırmanın sonucu, Şekil 2’de, gösterilmiştir. 
Şekil 2. Araştırmanın Sonucu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ÖNERİLER 

1- Hizmet sunanların (doktor ve hemşire) sağladığı sağlık hizmetlerinin 
kalitesini artırmak için seminerler, dersler ve eğitim programları türetmek, 
hizmet sunanlar hastayla doğrudan temas halinde oldukları için hastaları 
anlamalarına ve onlara yardımcı olmalarına yardımcı oluyorlar; bu da hastanın 
memnuniyetini arttırır ve böylece hastanenin hedeflerine ulaşır. 

2- Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde Hizmet kalitesinin boyutlarının 
uygulanması ile verilen kararlarla hastane çalışması alanında en önemli rekabet 
meselelerinden biri olan hizmet kalitesinin boyutlarının uygulanması ihtiyacıdır. 

3- Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde hizmet kalitesinin boyutlarının 
uygulanma düzeyini belirlemek ve varsa varsayılandan kaçınmak için periyodik 
anketler yapma ihtiyacıdır. 
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SAĞLIKTA CİNSİYET TUZAĞI 
Hüseyin DEMİR 

Cuma ÇAKMAK** 

Yusuf ÇELİK*** 
Öz 

Amaç: Sağlıkta cinsiyet eşitsizliği dünya genelinde önemli bir problemdir. Bu 
çalışmada, sağlıkta cinsiyet eşitsizliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık 
gösterip göstermediği araştırılmıştır. Yöntem: Tek Yönlü Manova Analizi 
kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler 1000 canlı doğumda kız bebek-erkek bebek 
ölümü sayısı ve 1000 canlı doğumda ölen anne sayısı; bağımsız değişken ise 
ülkelerin gelişmişlik düzeyidir. Veriler 2015 yılı esas alınarak Dünya Bankası’ndan 
elde edilmiştir. Kovaryans matrisleri eşittir (p= ,714> 0,05). Varyanslar 
homojendir (p>0,05). Bulgular: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde erkek 
bebek ölümü arasında fark yok;  kız bebek ölümü ve anne ölüm sayısında anlamlı 
fark vardır. Wilks’ Lambda istatistiği anlamlıdır (F= 29,160; p= ,0000). Gelişmiş 
ülkelerde eşitsizlik daha az iken gelişmekte olan ülkelerde yüksektir. Gelişmişlik 
düzeyinin eşitsizlik üzerine etkisi yüksektir (η2= ,450). Sonuç: Gelişmekte olan 
ülkelerde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik sağlık tuzağı bulunmaktadır. Sağlık 
hizmetlerinin kullanımında kadınların ikinci planda kalması önemli bir faktördür. 
Ülkelerin cinsiyet tuzağından kurtulmalarının kadına ve kız çocuklarına yapılacak 
sağlık yatırımlarından geçtiği ileri sürülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Cinsiyet Eşitsizliği, Kız Bebek öÖümü, Erkek Bebek 
Ölümü, Anne Ölüm Sayısı. 

GENDER TRAP IN HEALTH 
Abstract 

Aim: Gender inequality in health continues to be a major problem globally. In this 
study, whether gender inequality in health differs according to the development 
level of countries has been studied. Methods: One Way Manova Analysis was 
used. Dependent variables are the number of male-female infant deaths and the 
number of mothers who died per 1,000 live births; the independent variable is 
development level of countries. Data were obtained from the World Bank based 
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on the year 2015. The covariance matrices are equal (p= ,714> 0,05). Variances 
are homogeneous (p>0,05). Results:There was no difference between male 
infant mortality but there was a difference in the number of female infant and 
maternal deaths. The Wilks' Lambda statisticwas significant (F= 29,160; 
p=,0000). Inequality is less in developed countries and higher in developing 
countries. The partial eta squareis high (η2=,450). Conclusion: There is a health 
trap for women and girls in developing countries. The reason of that is keeping 
women on the second plenary, therefore, it can be put forward the liberation of the 
countries from the gender gap is with the help of health investments to be made for 
women and girls. 

Keywords:Gender Inequality in Health, Female Infant Mortality, Male Infant 
Mortality, Maternal Mortality. 

GİRİŞ 

Literatürde gelişmekte olan ülkelerde sağlıkta ve sağlık hizmetlerine erişimde 
eşitsizliği ele alan çok sayıda çalışma bulunmaktadır (García-Gómez ve 
diğerleri, 2015; Brinda ve diğerleri, 2016; Clarke ve Miele, 2016; Pasqualini 
vd., 2017). Buna rağmen “sağlıkta cinsiyet tuzağı” olarak ifade edilebilecek bu 
durumu açıkça ortaya koyan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. 
Gelişmekte olan ülkelerde sağlıkta ve sağlık hizmetlerine erişimde cinsiyete 
dayalı bir ayrım olduğu ifade edilebilir. Gavin Mooney“Ulusların Sağlığı: Yeni 
Bir Ekonomi Politiğe Doğru” adlı kitabında sağlıkta yaşanan eşitsizliklerin 
yaşanan diğer insan hakları ihlallerinden daha ağır bedelleri olduğunu; kendi 
toplumumuzda varlıklı olmayan insanları keyfi biçimde daha az bir ortalama 
yaşam süresine mahkûm etmenin, gerçekleşen yüksek ölüm oranlarının keyfi 
idamlar gibi olduğunu belirtmiştir ve sağlıkta eşitsizlik adaletsizliğini bir devletin 
nüfusunun önemli bir kısmını nedensiz olarak idam etmeye benzediğini ileri 
sürmüştür (Wilkinson (2005)’ten aktaran Mooney (2013: 203-204). 

Güney Asya ülkelerinde aileler hasta olan erkek çocuklarını sağlık merkezine 
götürme hususunda kız çocuklarına göre daha fazla eğilim göstermektedirler. 
Benzer şekilde söz konusu ülkelerde erkeğe yapılan sağlık harcaması kadına 
yapılan sağlık harcamasından oldukça yüksektir ve Nijerya gibi ülkelerde 
kadının sağlık hizmetlerine erişimi ise eşlerinin verecekleri karara bağlı 
olmaktadır. UNICEF’in 2005 yılı raporunda bahsedilen kadına yönelik genital 
mutilasyonda tam bir sağlık ve cinsiyet trajedisidir. Sahra-altı Afrika ülkeleri ve 
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orta-doğu ülkelerinde yaygın bir şekilde görülen genetik mutilasyon, bugüne 
kadar yaklaşık olarak 130 milyon kadının hayatını etkilemiştir. İnsan haklarının 
böylesine bir müdahale ile çiğnendiği bir durum cinsiyete dayalı bir anlayışı 
açıkça ortaya koymaktadır (Todaro ve Smith, 2012: 374). 

Kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolü oldukça önemlidir. Kadınların 
okuma yazma seviyesinin yüksek olması ve eğitim düzeyi ile bebek ölüm oranı 
arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma mevcuttur 
(Shen ve Williamson, 2001; Shandra vd. 2004; Homan, 2017). Kadınlar, 
gelecekte sosyal istikrarın kurulması şansını arttırır. Nobel ödüllü Amartya 
Sen’in gelişmiş ülkelerin cinsiyet oranları üzerinden yaptığı çalışma sonucunda, 
dünya genelinde 100 milyondan daha fazla kadının kaybedildiğini ortaya 
koymuştur. Ortaya çıkan bu durum özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerde 
derin etkiler yaratabilecektir. Gelecekte sosyal istikrarın sağlanma şansını 
arttırabilecek 10 milyondan fazla erkek gencin söz konusu ülkelerde evlenecek 
bir eş bulamaması sosyal istikrarı daha da kötüleştirebilecektir (Todaro ve 
Smith, 2012: 376). Osmani ve Sen (2003), küresel olarak üzerinde durulan 
cinsiyet eşitsizliği konusunun Hindistan gibi ülkelerde daha derin bir şekilde 
görülebileceğini ve toplumun refahını çarpıcı bir şekilde olumsuz 
etkileyebileceğini ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla sağlıkta eşitsizlik konusunun 
ülkelerin gerek insani gerekse de ekonomik kalkınmaları önünde büyük bir 
engel oluşturduğunu ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerle bağdaştırılan bir 
durum olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu çalışmada, sağlıkta cinsiyet eşitsizliği detaylı olarak ele alınacak ve sağlıkta 
cinsiyet eşitsizliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı araştırılacaktır.  

1. SAĞLIKTA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ 

Cinsiyet ayrımcılığı, farklı boyutlarda olsa da gerek gelişmiş gerekse de 
gelişmekte olan ülkelerde görülebilmektedir ve beraberinde birçok konuda 
eşitsizliği doğurmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığının ortaya çıktığı alanlardan biri de 
sağlıktır. Sağlık ve cinsiyet arasında görünmeyen, ayrılmaz bir ilişki olduğu gibi 
(Sezgin, 2015: 156) bu ilişkinin güçlü ve çok boyutlu olduğu söylenebilir 
(Şavran, 2014: 110). Sağlıkta eşitsizlik, bireylerin veya grupların sağlıklarında 
ve sağlık hizmetlerine erişimde ortaya çıkan farklılıklardır (Kawachi vd. 2002: 
647). Sağlıkta eşitsizlik, bir toplum içerisinde sağlığın sosyal ve ekonomik 
belirleyicilerinin eşit olmayan dağılımı ve sağlığa erişim sağlamada ortaya çıkan 
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varyasyonlardır (Brinda ve diğerleri, 2016: 33); gelişmekte olan ülkelerde 
toplum sağlığını etkileyen temel faktörlerden biridir (Homan, 2017: 128; World 
Bank, 2003). Sağlıkta eşitsizlik konusu, önemine binaen Dünya Sağlık 
Örgütü’nün 2000 yılı raporunda yer edinmiştir. Raporda doğumda yaşam 
beklentisindeki eşitsizliklerin halen varlığını koruduğu ve bu durumun da büyük 
ölçüde sosyal sınıflar ile ilgili olduğu ifade edilmiştir (WHO, 2000: 31). Sağlıkta 
cinsiyet eşitsizliği, dünyanın dört bir yanında yaşayan binlerce kızın ve kadının 
hayatı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır (Sen ve Östlin, 2008:1). Söz 
konusu eşitsizlik sağlık alanında bireysel düzeyde görülebileceği gibi toplumsal 
düzeyde de ortaya çıkabilmektedir (Akın, 2007: 5-7). 

Sağlıkta eşitsizlik, sağlık statüsünün farklı dağılımı ve sağlık hizmeti kullanımı 
yıllar boyunca çeşitli derecelerde ilgi görmüştür. Özellikle 1970 ve 1980’li yıllar 
boyunca toplum içerisinde sağlık alanında yaşanan eşitsizlikler ve farklı sosyo-
ekonomik gruplar arasında görülen ayrımcılık davranışları konuyu uluslararası 
düzeyde önemsenen bir alan haline gelmiştir. Sağlık alanında yaşanan bu 
eşitsizlikleri önlemek üzere özellikle 1980’li yılların ortalarından 1990’lı yıllara 
kadar çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Buna rağmen sağlık alanında yaşanan 
eşitsizlik, halen ülkelerin temel problemlerinden biridir ve hatta sağlıkta eşitsizlik 
durumunun yükselişte olduğu dahi söylenebilir (WHO, 2008). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2008 yılı raporunda ortaya koyduğu kavramsal 
çerçeve, sağlığın önündeki sosyal ve ekonomik belirleyicilerin kaldırılmasına 
yönelik bir rehber niteliğindedir. Sağlıkta yaşanan eşitsizliklerin en 
önemlilerinden biri cinsiyet eşitsizliğidir. Cinsiyete dayalı olarak sağlıkta ve 
sağlık hizmetlerine erişimde ortaya çıkan ayrım, gelişmekte olan ülkelerin en 
önemli sosyal problemlerindendir ve söz konusu ülkelerin kalkınma 
hedeflerinin önünde önemli engellerden biridir (UNDP, 2013: 10).Nitekim 
Sociasvd.’nin (2016: 77)Kanada’da yaptığı çalışmada, kadınların sağlık 
hizmetleri ihtiyaçlarını bildirme olasılıklarının daha düşük ve bu durumun 
ortaya çıkmasında cinsiyet eşitsizliğinin önemli bir faktör olduğu ortaya 
konmuştur. 

Toplumsal yaşam içerisinde erkeği daha güçlü kılan ve eğitim, sağlık, kişisel 
otonomi vb. birçok alanda yaşanan cinsiyet eşitsizliği, gelişmekte olan ülkelerde 
gelişmiş ülkelere göre çok daha fazla görülmektedir (Jayachandran, 2014: 1). 
Cinsiyet eşitsizliğini ortaya çıkaran kadına yönelik ayrımcı davranışlar, hayatın 
her alanında kadın ve kızların kaynaklara eşit erişim fırsatlarını ellerinden 
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almaktadır. Dünyada yoksulluk içerisinde yaşayan insanların (% 70) büyük 
çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısını 
oluşturan kadınların böylesine bir durumla karşı karşıya kalması özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde kronik bir hale gelmiştir. Mülkiyet hakları, gelir, 
eğitim, sağlık vb. alanlarda ayrımcılığa maruz kalan kadınlar yoksulluk 
içerisinde yaşadığında aynı zamanda “çoklu ayrımcılığa”da maruz kalmaktadır. 
Yoksulluk içerisinde yaşayan kadınların çoğu sağlık hizmetlerine duyduğu 
ihtiyacı finanse edemediklerinden dolayı bu hizmetlere erişim 
sağlayamamaktadır. Diğer yandan yoksul kadınlar, sağlık hizmetlerine erişim 
sağlamak için ulaşım maliyetlerini de karşılamakta zorluk çekerler. Kadınların 
okuma-yazma bilmemesi, sağlık çalışanları ile etkili iletişim kuramaması ve 
sağlık çalışanlarının istekleri doğrultusunda kendilerini ifade etmede güçlük 
çekmeleri de hizmete erişimde önemli bariyerlerdendir (Amnesty International, 
2009: 3-8). 

Akın vd. (2008: 61), yayınladıkları raporda, cinsiyetin bir hastalık değil 
biyolojik bir farklılık olduğunu ifade etmiştir. Toplumsal yaşam içerisinde 
cinsiyete dayalı olarak yapılan ayrımlar her iki cins üzerinde önemli problemler 
yaratmakla birlikte daha çok kadın ve kızları etkilemektedir. Aynı çalışmada 
kadına yönelik ayrımcılık geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Bebeklik ve 
çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, erişkin dönemi, menopoz ve sonrası 
dönemde kadınların farklı ayrımcılık davranışlarına maruz kaldığı ve özellikle 
de menopoz dönem ve sonrasında ise yaş ve toplumsal cinsiyet faktörlerine 
bağlı olarak kadınların “çifte ayrımcılık”a maruz kaldıkları ifade edilmiştir. 
Dolayısıyla kadınların anne rahminden yaşlılık dönemine kadar hayatlarının 
hemen hemen tamamında bazı ayrımcı davranışlara maruz kaldıkları 
söylenebilir. 

Büyük çoğunluğu (% 95) fakir ve gelişmekte olan ülkelerden gelen, 
hamilelik ve doğum komplikasyonlarından kaynaklı her dakikada bir kadın 
hayatını kaybetmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise kadınlara yönelik etnik köken 
ayrımcılığı da sağlıkta oldukça önemli bir ayrımcılık örneğidir. Örnek olarak, 
Amerika’da yaşayan Afrika kökenli Amerikalı kadınlar, beyaz kadınlara göre 
doğumda dört kat daha fazla ölmektedir. Peru, anne ölüm oranlarının en 
yüksek olduğu ülkelerden biridir. Peru’da kırsal kesimden yoksul ve yerli 
kadınlar sağlık hizmetlerine erişim sağlamada çok derin eşitsizliklerle karşı 
karşıya kalmaktadır ve hamilelik, doğum kaynaklı anne ölümleri ülkede 
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yaşayan diğer anne ölümlerinden oldukça yüksektir (Amnesty International, 
2009: 8-9). 

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 1-4 yaş grubundaki kız çocukları erkek 
çocuklara göre daha yüksek ölüm oranına sahiptir ve bu ölüm oranları daha 
çok Güney Asya, Kuzey Afrika, Batı Asya ve Batı Afrika'da yoğunlaşmaktadır 
(Sawyer, 2012: 1). Gelişmekte olan ülkelerde, her yıl neredeyse yarım milyona 
yakın kadın ölmektedir. Sahra altı Afrika ülkelerinde anne ölüm oranı özellikle 
çok yüksektir (WHO, 1996: 1) ve Merkezi Afrika Cumhurriyeti’nde bu oran 
1000 canlı doğumda 882’yi bulmaktadır (World Bank, 2015). Bunun yanı sıra, 
Sahra altı Afrika ülkelerinde yaşayan bir kadının hamilelik dönemi boyunca 
yaşamını kaybetme ihtimali Avrupa’da (Doğu Avrupa hariç) yaşayan bir 
kadına göre 75 kat daha fazladır (Walraven vd, 2000: 603). Gelişmiş ülkelere 
bakıldığında, anne ölüm sayısı oldukça düşüktür. Örnek olarak, İsveç, Norveç, 
Danimarka, Kanada vb. İskandinav ülkeleri ve Avrupa ülkelerinde bu sayı 
oldukça düşüktür ve yaklaşık olarak 3-7 aralığında değişmektedir. Diğer 
yandan Afganistan, Angola, Burkina Faso, Benin vb. ülkelerde anne ölüm 
sayısı 1000 canlı doğumda yaklaşık olarak 400 civarındadır. Türkiye, İran, Irak, 
Azerbaycan vb. gelişmekte olan ülkelerde ise 16-50 arasında değişmektedir 
(World Bank, 2015).Gelişmişlik düzeylerine göre seçilen bazı ülkelerin 2015 
yılına ait anne ölüm sayıları Grafik 1’de gösterilmiştir. 
Grafik 1. Bazı Ülkelerde 1000 Canlı Doğumda Ölen Anne Sayısı 

 
Kaynak: World Bank 2015 yılı verileri kullanılarak oluşturulmuştur. 

Anne ölüm sayısı ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre oldukça farklılaşmaktadır. 
Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde gerçekleşen anne ölüm sayısının 
oldukça yüksek olduğu Grafik 1’de açık bir şekilde görülmektedir. Gerçekleşen 
1000 canlı doğum içerisinde ölen anne sayısı gelişmemiş ülkelerde 500’ün 
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üzerine çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra, İran ve Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde anne ölüm sayılarının diğer gelişmemiş ülkelere göre oldukça düşük 
olduğu söylenebilir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında ise, ülkelerin 
gelişmişliğinden kaynaklı anne ölüm sayısı arasındaki farkın ne derece büyük 
olduğu anlaşılabilmektedir. Avrupa Birliği’ne bağlı ülkeler ve İskandinav 
ülkelerinde anne ölüm sayılarının çok düşük olduğu görülebilmektedir. 

Türkiye’de ise doğum öncesi yeterli bakım alan kadınların oranı % 46 ve hiç 
bakım almayanların oranı ise % 19’dur. Diğer yandan her 5 gebeden 1’i bakım 
hizmeti almamaktadır ve herhangi bir sağlık personeli olmadan doğumunu 
gerçekleştirmektedir (Akın, 2008: 68-69). 

Türkiye’de kız-erkek bebek ölümü sayısı sırasıyla 10,6-12,5; Afganistan’da 
62,1-70,3; Angola’da 87,9-103,7; Hindistan’da 38-37,8; Irak’ta 23,8-29; 
Mali’de 68,2-80,4’dir (World Bank, 2015). Gelişmemiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde kız ve erkek bebek ölüm sayılarının oldukça yüksek olduğu 
söylenebilir. Gelişmiş ülkelerde ise bu durumun tam tersi söz konusudur. 
Gelişmiş ülkelerde kız ve erkek bebek ölüm sayıları oldukça düşüktür. Seçilmiş 
bazı ülkelerde 2015 yılına ait kız bebek ölüm sayıları görselleştirilmiştir ve 
Grafik 2’de sunulmuştur. 
Grafik 2. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kız Bebek Ölüm Sayısı (1000 Canlı 
Doğumda) 

 
Kaynak: World Bank 2015 yılı verileri kullanılarak oluşturulmuştur. 

Grafik 2’den görülebileceği üzere, gelişmiş ülkelerde kız bebek ölüm sayısı 
oldukça düşüktür ve yaklaşık olarak 1000 canlı doğumda 3 ölüm 
gerçekleşmektedir. Diğer yandan gelişmekte olan ülkeler incelendiğinde kız 
bebek ölüm sayısının çok daha yüksek olduğu anlaşılabilecektir. Söz konusu 
ülkelerde ölen kız bebek sayısı 1000 canlı doğumda oldukça değişkenlik 
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göstermekle birlikte gelişmişlik düzeyi diğer ülkelere göre daha az olan 
ülkelerde bebek ölüm sayısının 68’i gördüğü söylenebilir. Benzer şekilde bazı 
ülkelerde 2015 yılına ait erkek bebek ölüm sayıları Grafik 3’te gösterilmiştir. 
Grafik 3. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Erkek Bebek Ölüm Sayısı (1000 Canlı 
Doğumda) 

 
Kaynak: World Bank 2015 yılı verileri kullanılarak oluşturulmuştur. 

Gelişmiş ülkelerde gerçekleşen erkek bebek ölüm sayıları incelendiğinde, 1000 
canlı doğum içerisinde bu ölümlerin oldukça düşük olduğu ve yaklaşık olarak 3 
ölüm civarında ortaya çıktığı anlaşılabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 
gerçekleşen erkek bebek ölüm sayıları ise değişkenlik göstermekle birlikte bu 
ölümlerin kız bebek ölümlerine göre daha düşük olduğu söylenebilir. 
Gelişmekte olan ülkelerde gerek kız gerekse de erkek bebek ölümleri gelişmiş 
ülkelere göre daha fazladır. Bunun yanı sıra kız bebek ölümleri erkek bebek 
ölümlerine göre daha fazla gerçekleşmektedir ki bu durum Grafik 2 ve Grafik 3 
birlikte göz önünde bulundurulduğunda açıkça görülebilmektedir. 

Cinsiyet eşitsizliği, üreme sağlığı açısından kadınları daha çok etkilemektedir. 
Söz konusu etkiler, istenmeyen veya ergen gebelikler, sağlıklı olmayan 
koşullarda yaşanan düşükler, namus cinayeti, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, 
hastalıkların tanısında gecikme ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim 
sağlanamamasıdır. Bu sebeplerden ötürü kadınlar daha çok hastalanmakta, 
sakatlanabilmekte ve hatta yaşamlarını dahi kaybedebilmektedir (Şimşek, 
2011: 119).Ülkeler, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine evrensel olarak 
erişilmesini taahhüt etmişlerdir ancak bugüne kadar yaşanan birtakım 
problemler ilerlemeyi yavaşlatmıştır. Dünya genelinde yaklaşık olarak 225 
milyondan fazla kadın kontraseptif yöntemler ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamada 
sıkıntı yaşamaktadır. Anne ölüm hızı gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır ve 
hamile kadınların yalnızca yarısına doğum öncesi bakım için asgari sağlık 
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hizmetleri verilmektedir. Dünya genelinde üreme çağındaki kadınlar arasında 
AIDS önde gelen ölüm nedenidir. Kadınlar, biyolojik olarak daha fazla HIV 
bulaşmasına duyarlı olmakla kalmamakta aynı zamanda eşit olmayan sosyal ve 
ekonomik statüleri kendilerini korumak ve güçlendirilmiş seçimler yapmaktan 
alıkoymaktadır (United Nations, s. 8). 

Birleşmiş Milletlere Üye Devletlerin, 2 Ağustos 2015 tarihinde yayınladığı 
“Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” adlı 
raporda sürdürülebilir kalkınmada cinsiyet eşitliğinin farkında olunması 
gerektiği ve kalkınma sürecine sağlayacağı katkıların göz önünde 
bulundurularak kadın ve kızların güçlendirilmesi gerektiği hususunda ortak bir 
görüş benimsemişlerdir (UN WOMEN, 2015). Avrupa Birliği’nin “The Gender 
Action Plan 2016–2020” planı birliğe bağlı ülkelerde daha önceden yapılmış 
birtakım çalışmaların devamı niteliğinde olmakla birlikte cinsiyete ilişkin yeni 
bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve, kadın ve kızların ülkelerin her alanında 
aktif hale getirilmesini ön planda tutmaktadır (European Union, 2016). 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ’ne göre, kadın ve kızlara 
yönelik yapılan ayrımcılığın sonlandırılması sadece temel bir insan hakkı 
olmayıp, ülkelerin ekonomik gelişim ve kalkınmaları üzerinde önemli etkiye 
sahip bir durumdur. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Amaç ve Hipotezler 

Bu çalışmanın temel amacı, sağlıkta cinsiyet eşitsizliğini detaylı olarak ele almak 
ve sağlıkta cinsiyet eşitsizliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını irdelemektir.  

Araştırmada ileri sürülen hipotezler aşağıda belirtilmiştir. 

H1: Anne ölüm sayısı ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre anlamlı farklılık 
göstermektedir. 

H2: Kız bebek ölüm sayısı ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre anlamlı 
farklılık göstermektedir. 

H3: Erkek bebek ölüm sayısı ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre anlamlı 
farklılık göstermemektedir. 

2.2. Teknik ve Yöntem 

Sağlıkta cinsiyet eşitsizliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterip 
göstermediğini araştırmak üzere 1000 canlı doğumda ölen kız bebek sayısı, 
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1000 canlı doğumda ölen erkek bebek sayısı ve 1000 canlı doğumda ölen 
anne sayısı verileri kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler 2015 yılı esas 
alınarak Dünya Bankası’ndan elde edilmiştir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, 
Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun 2015 yılında yaptığı sınıflandırma esas 
alınarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak belirtilmiştir (IMF, 
2015:149). Araştırmada Genel Doğrusal Modeller ’den biri olan Tek Yönlü 
Manova (Çok Değişkenli Varyans Analizi) analizi kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde SPSS(Statistical Package for the Social Sciences) 20.0 programı 
kullanılmıştır ve istatistiksel anlamlılık için yanılma düzeyi α=0,05 olarak kabul 
edilmiştir. 

Tek Yönlü Manova analizi, birden fazla bağımlı değişkene tek bir bağımsız 
değişkenin etki ettiği durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Varyans analizi 
olmasından ötürü parametrik test varsayımlarının sağlanması gerekmektedir. 
Araştırmada kullanılacak verilerin (bağımlı değişkenlerin) normal dağılım 
göstermesi, kovaryans matrislerinin eşitliği ve varyansların homojenliği analizin 
temel varsayımlarıdır (Alpar, 2013: 210). Bu varsayımlar sağlanmadığı takdirde 
analiz sonuçlarına şüphe ile bakılmaktadır. Çalışmada bağımlı değişkenler 
1000 canlı doğumda erkek-kız bebek ölüm sayıları ve 1000 canlı doğumda 
anne ölüm sayısıdır. Bağımsız değişken ise ülkelerin gelişmişlik düzeyi olarak 
belirlenmiştir. İlk olarak, elde edilen bağımlı değişkenlerin normal dağılım 
gösterip göstermediği araştırılmış ve her üç değişkene ilişkin verilerin pozitif 
çarpık bir dağılım gösterdiği anlaşılmıştır45. Pozitif çarpık dağılımlarda genellikle 
karekök alma veya logaritmik dönüşüm yapma yoluna gidilmektedir (Alpar, 
2016: 176). Verilere logaritmik dönüşüm yapılmıştır ve her üç değişken için 
elde edilen dağılımların normale yakın bir dağılım gösterdiği anlaşılmıştır. 
Normallik varsayımı sağlandıktan sonra ise ikinci temel varsayım olan 
kovaryans matrislerinin eşitliğini sağlamak üzere veride aşırı gözlemler 
belirlenmiş ve analiz dışında tutulmuştur. Böylece kovaryans matrislerinin 
eşitliği sağlanmıştır. Son olarak varyansların homojenliği varsayımını sağlamak 
üzere veride bazı gözlemler benzer şekilde analiz dışında tutulmuştur. Bazı 
gelişmiş ülkelerde anne ve kız bebek ölüm sayıları çok düşük iken gelişmekte 
olan bazı ülkelerde ise anne ve kız bebek ölüm sayıları çok yüksektir. Söz 
konusu ülkeler ülke gruplarının karşılaştırılmasında analizde kovaryans matris 
eşitliği ve varyansların homojenliğini bozduğundan araştırma dışında 

                                                             
45  Değişkenlere ait Q-Q grafikleri SPSS 20.0 programı kullanılarak elde edilmiştir. 



 

662 
 

tutulmuştur. Ülkelerin analiz dışında tutulması araştırmanın sonucunu 
etkilememektedir. Araştırmada kullanılan her üç değişkenin ülkelerin gelişmişlik 
düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği Manova analizi ile 
araştırılmıştır. 

3. BULGULAR 
Logaritmik dönüşüm sonrası bağımlı değişkenlere ilişkin dağılımı gösteren Q-Q 
grafikleri aşağıda gösterilmiştir. 
Şekil 1. Bağımlı Değişkenlere İlişkin Normallik Grafikleri (Q-Q Grafik Yöntemi) 

 
Kaynak: SPSS 20.0 programı kullanılarak oluşturulmuştur. 

Grafiklerin tümü incelendiğinde, bağımlı değişkenlerin normale yakın bir 
dağılım gösterdiği görülebilmektedir. Anne ölüm sayısına ilişkin dağılımın diğer 
iki değişkene ilişkin dağılıma göre daha fazla normal dağılım gösterdiği 
anlaşılabilmektedir. Manova analizine ilişkin ikinci temel varsayıma ilişkin Box’s 
M testi Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Tablo 1. Kovaryans Matrislerinin Eşitliğine İlişkin Box’s Testi 

Box's M 3,878 
F ,621 
df1 6 
df2 22532,295 
Sig. ,714 
Box’s M testi sonucuna göre, analizde kullanılan bağımlı değişkenlere ilişkin 
kovaryans matrislerinin eşit olduğu anlaşılmıştır (F= ,621; p= ,714>0,05). 
Üçüncü varsayıma ilişkin test sonucu ise Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Varyansların Eşitliğine İlişkin Levene Testi 

 F df1 df2 Sig. 
Kız bebek ölüm sayısı 1,743 1 109 ,190 
Erkek bebek ölüm sayısı ,162 1 109 ,688 
Anne ölüm sayısı 3,604 1 109 ,060 

a. Tasarım: Etkileşim + Gelişmişlik Düzeyi 

Araştırmada kullanılan her üç bağımlı değişkene ilişkin varyansların 
homojenliği varsayımı Levene testi ile araştırılmıştır ve bu test sonucunda 
varyansların benzer olduğu saptanmıştır (p> ,05). Araştırmada kullanılan 1000 
canlı doğumda ölen kız-erkek bebek ve anne ölüm sayısı değişkenlerinin 
ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre tanımlayıcı istatistikleri Tablo 3’te 
gösterilmiştir. 
Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Gelişmişlik Düzeyi Kız Bebek Ölüm 
Sayısı 

Erkek Bebek 
Ölüm Sayısı 

Anne Ölüm 
Sayısı 

X  ,5139 1,2145 ,9041 
S ,24759 ,43266 ,34630 
Minimum ,11 ,32 ,48 
Maksimum 1,22 1,78 2,18 

Gelişmiş Ülke 

N 32 32 32 

X  1,0764 1,1736 1,5513 
S ,29911 ,46281 ,43127 
Minimum ,28 ,20 ,48 
Maksimum 1,73 1,96 2,75 

Gelişmekte Olan 
Ülke 

N 79 79 79 

X  ,9142 1,1854 1,3647 
S ,38238 ,45275 ,50241 
Minimum ,11 ,20 ,48 
Maksimum 1,73 1,96 2,75 

Toplam 

N 111 111 111 

Tablo 3’te gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere ilişkin tanımlayıcı istatistiklere 
yer verilmiştir. Ülke gruplarında değişkenlerin ortalamalarına bakıldığında, 
gelişmiş ülkelerde 1000 canlı doğumda kız bebek ve anne ölüm sayısının düşük 
olduğu; gelişmekte olan ülkelerde ise oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 
Kız bebek ve anne ölüm sayısı ortalamalarının gelişmekte olan ülkelerde 
gelişmiş ülkelere göre yaklaşık olarak iki kat daha fazla olduğu söylenebilir. 
Erkek bebek ölüm ortalamalarının ise ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre 
değişim göstermediği görülebilmektedir.Anne ölüm sayısı ve kız-erkek bebek 
ölüm sayılarının ülke gruplarına göre nasıl değiştiğini daha net bir şekilde 
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görebilmek için kümelenmiş kutu-çizgi grafiği oluşturulmuştur ve Grafik 4’te 
gösterilmiştir. 
Grafik 4. Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyi ile Bağımlı Değişkenler Arasındaki İlişki 

 
Bağımlı değişkenlerin ülke gruplarına göre nasıl değişim gösterdiklerini 
gösteren Grafik 4 incelendiğinde, gelişmiş ülkelerde kız bebek ve anne ölüm 
sayılarının oldukça düşük olduğu ve gelişmekte olan ülkelerde ise daha yüksek 
olduğu görülebilmektedir. Erkek bebek ölüm sayısı ise ülkelerin gelişmişlik 
düzeyine göre değişmemektedir. Manova analizine ilişkin testler Tablo 4’te 
gösterilmiştir. 
Tablo 4. Çok Değişkenli Testler 

Etki  Değer 
(Value) F Hypothesis 

df Error df Sig. 
Kısmi 

Eta 
Kare 

Pillai'sTrace ,938 543,952b 3,000 107,000 ,000 ,938 
Wilks' Lambda ,062 543,952b 3,000 107,000 ,000 ,938 
Hotelling'sTrace 15,251 543,952b 3,000 107,000 ,000 ,938 

Intercept 
(Etkileşim) 

Roy'sLargestRoot 15,251 543,952b 3,000 107,000 ,000 ,938 
Pillai'sTrace ,450 29,160b 3,000 107,000 ,000 ,450 
Wilks' Lambda ,550 29,160b 3,000 107,000 ,000 ,450 
Hotelling'sTrace ,818 29,160b 3,000 107,000 ,000 ,450 

Gelişmişlik 
Düzeyi 

Roy'sLargestRoot ,818 29,160b 3,000 107,000 ,000 ,450 
a. Tasarım: Etkileşim + Gelişmişlik Düzeyi 

b. Kesin istatistik 
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Çok değişkenli testler tablosu, Manova analizinde kullanılan değişkenler 
arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından oldukça önemlidir ve araştırmada ileri 
sürülen hipotezin test edilmesinde bu sonuçlardan yola çıkılarak karar verilir. 
Değişkenler arasındaki ilişki araştırılırken bağımsız değişken (gelişmişlik düzeyi) 
bölümü incelenir. Gelişmişlik düzeyine ilişkin bölüm incelendiğinde, 
Pillai’sTrace ve Wilks’ Lambda değerlerinin diğer test sonuçlarına göre oldukça 
düşük olduğu görülmektedir. Wilks’ Lambda dışındaki diğer testler pozitif 
değerli testlerdir ve bu değerler (value kısmındaki değerler) arttıkça ele alınan 
faktörün bağımlı değişkenler üzerindeki etkisinin arttığı kabul edilir. Wilks’ 
Lambda istatistiği ise negatif değerli bir testtir ve bu test sonucu küçüldükçe 
faktörün bağımlı değişken üzerindeki etkisinin arttığı kabul edilir. Hotelling's 
Trace değeri Roy's Largest Root değerinden genellikle büyük veya bu değere 
eşittir. Bunun yanı sıra, bağımlı değişkenler arasında güçlü bir korelasyon söz 
konusu olduğunda bu değerler birbirine yaklaşırlar. Gerçekten de her iki test 
sonucuna ilişkin değerlere bakındığında bu değerlerin birbirine eşit oldukları 
görülebilecektir. 

Manova analizinde hipotezin test edilmesinde Wilks’ Lambda istatistiği yaygın 
olarak kullanıldığı için (Alpar, 2013: 211) hipotez testinde bu test sonucu 
kullanılmıştır. Söz konusu istatistiğe göre, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ele 
alınan bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca 
bağımsız değişkenin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini gösteren kısmi eta 
kare değeri (etki büyüklüğü) oldukça yüksektir ki bu değer büyük etki anlamına 
gelmektedir (F= 29,160; p= ,0000; η2= ,450). Dolayısıyla ülkelerin gelişmişlik 
düzeyinin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Çok 
değişkenli testler tablosunda Hotelling's Trace ve Roy's Largest Root 
değerlerinin birbirine eşit çıkması nedeniyle bağımlı değişkenler arasındaki 
ilişkinin yönü matris şeklinde saçılım grafiği ile incelenmiş ve bu sonuçlar 
Grafik 5’te gösterilmiştir.  
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Grafik 5. Değişkenlere İlişkin Matris Şeklinde Saçılım Grafikleri 

 
Elde edilen grafiğe göre, anne ölüm ve kız bebek ölümü sayısı arasında pozitif 
yönlügüçlü doğrusal bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, erkek bebek 
ölümü ile kız bebek ölümü ve anne ölüm sayısı arasında bir ilişkinin olmadığı 
saptanmıştır ki bu durum saçılım grafiklerinden çok net bir şekilde 
anlaşılabilmektedir. Anne ölüm ve kız bebek ölümü sayısı arasındaki ilişki 
doğrusallık gösterdiği için gelişmekte olan ülkelerde (79 ülke) bu değişkenler 
arasındaki ilişkinin derecesini araştırmak üzere Pearson Korelasyon katsayısı 
kullanılmıştır ve Tablo 5’te bu istatistiklere yer verilmiştir. 
Tablo 5. Kız Bebek Ölüm Sayısı ve Anne Ölüm Sayısı Arasındaki İlişki 

 Kız Bebek Ölüm 
Sayısı 

Anne Ölüm Sayısı 

Pearson Correlation 1 ,802** 
Sig. (2-tailed)  ,000 Kız Bebek Ölüm 

Sayısı N 79 79 
Pearson Correlation ,802** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  Anne Ölüm Sayısı 
N 79 79 

** Korelasyon 0.01 önemlilik düzeyinde anlamlıdır. 

Anne ölüm sayısı ve kız bebek ölüm sayısı arasında pozitif yönlü yüksek 
derecede bir ilişki olduğu anlaşılmıştır (r= ,802; p= ,000<0,05). Buna göre, 
anne ölüm sayısının artması kız bebek ölümlerini de oldukça yüksek düzeyde 
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arttırmaktadır. Diğer yandan, anne ölümlerinin azalması, kız bebek ölümlerini 
de önemli derecede azaltmaktadır. 
Tablo 6. Varyans Analizi Tablosu 

Kaynak Bağımlı Değişken Type III 
Kareler 
Toplamı 

df Kare Ort. F Sig. Kısmi Eta 
Kare 

Kız ölüm sayısı 7,205a 1 7,205 88,455 ,000 ,448 
Erkek ölüm sayısı ,038b 1 ,038 ,185 ,668 ,002 Doğrulana

n Model 
Anne Ölüm Sayısı 9,540c 1 9,540 57,055 ,000 ,344 
Kız ölüm sayısı 57,600 1 57,600 707,124 ,000 ,866 
Erkek ölüm sayısı 129,886 1 129,886 628,935 ,000 ,852 Intercept 

(Etkileşim) 
Anne Ölüm Sayısı 137,300 1 137,300 821,148 ,000 ,883 
Kız ölüm sayısı 7,205 1 7,205 88,455 ,000 ,448 
Erkek ölüm sayısı ,038 1 ,038 ,185 ,668 ,002 Gelişmişlik 

Düzeyi 
Anne Ölüm Sayısı 9,540 1 9,540 57,055 ,000 ,344 
Kız ölüm sayısı 8,879 109 ,081    
Erkek ölüm sayısı 22,510 109 ,207    Hata 
Anne Ölüm Sayısı 18,225 109 ,167    
Kız ölüm sayısı 108,861 111     
Erkek ölüm sayısı 178,521 111     Total 
Anne Ölüm Sayısı 234,487 111     
Kız ölüm sayısı 16,084 110     
Erkek ölüm sayısı 22,549 110     

Toplam 
Doğrulana
n Anne Ölüm Sayısı 27,765 110     

a. R2 = ,448 (Düzeltilmiş R2 = ,443) 

b. R2 = ,002 (Düzeltilmiş R2= -,007) 

c. R2 = ,344 (Düzeltilmiş R2 = ,338) 

Varyans analizi tablosu, bağımlı değişkenlerin bağımsız değişkene ait alt 
gruplara göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini gösterir. Bu tabloda, 
bağımsız değişkenin etkisini irdelemek için gelişmişlik düzeyi satırına bakılır. 
Gelişmişlik düzeyinin kız bebek ölümü üzerindeki etkisi anlamlıdır. Elde edilen 
F değeri oldukça büyüktür ve elde edilen etki büyüklüğü değeri de oldukça 
yüksektir (F= 88,455; p= ,000; η2= ,448).Gelişmişlik düzeyinin erkek bebek 
ölümü üzerindeki etkisi anlamlı değildir. Elde edilen F değeri çok küçüktür ve 
ilişkinin derecesini gösteren etki büyüklüğü değeri de oldukça küçüktür (F= 
,185; p= ,668; η2= ,002). Gelişmişlik düzeyinin anne ölüm sayısı üzerindeki 
etkisi anlamlıdır. Elde edilen F değeri oldukça büyük ve etki büyüklüğü değeri 
de oldukça yüksektir (F= 57,055; p= ,000; η2= ,344).Bağımlı değişkenlerin 
ülke gruplarına ilişkin genel ortalamalar ise Tablo 7’de özetlenmiştir. 
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Tablo 7. Bağımlı Değişkenlerin Ülke Gruplarına Göre Ortalamaları ve % 95 Güven Sınırları 

% 95 Güven Aralığı Bağımlı Değişken Gelişmişlik Düzeyi Ort. S. Hata 
Alt Sınır Alt Sınır 

Gelişmiş Ülke ,514 ,050 ,414 ,614 Kızbebekölüm 
sayısı Gelişmekte Olan Ülke 1,076 ,032 1,013 1,140 

Gelişmiş Ülke 1,215 ,080 1,055 1,374 Erkekbebekölüm 
sayısı Gelişmekte Olan Ülke 1,174 ,051 1,072 1,275 

Gelişmiş Ülke ,904 ,072 ,761 1,047 Anne ölüm sayısı Gelişmekte Olan Ülke 1,551 ,046 1,460 1,642 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre kız-erkek bebek ölümü ve anne ölüm 
sayısının düşük veya yüksek mi olduğu Tablo 7’den kolaylıkla 
anlaşabilmektedir. Kız bebek ölüm sayısına bakıldığında, gelişmekte olan 
ülkelerde ortalamanın daha yüksek olduğu ve alt-üst sınırların birbirleri ile 
kesişmediği anlaşılmaktadır. Erkek bebek ölümü incelendiğinde, ortalamalar 
arasında hemen hemen farkın olmadığı anlaşılmaktadır ve üst sınırlar birbiri ile 
kesişmektedir. Bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde erkek bebek 
ölüm sayıları arasında farkın olmadığı anlamına gelmektedir. Anne ölüm 
sayısına bakıldığında ise, gelişmekte olan ülkelerde ortalamanın daha yüksek 
olduğu açık bir şekilde görülmektedir ve alt-üst sınır birbiri ile kesişmemektedir. 
Bu durum ortalamalar arasında farkın bulunduğu anlamına gelmektedir.  

SONUÇ 

Dünya Kalkınma Raporu’na (2006) göre, ekonomik ve kültürel eşitsizlikler 
birbirlerini besleyip cinsiyet bağlamında eşitsizlik tuzaklarına yol açabilmektedir. 
Cinsiyet eşitsizliği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde insan hayatının her 
alanında etkili olmakla birlikte kendisini sağlık alanında daha fazla 
hissettirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde cinsiyet eşitsizliği olgusu, ülkelerin 
insani kalkınma ve ekonomik gelişmeleri önünde büyük bir engel 
oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada, sağlıkta cinsiyet eşitsizliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeyine 
anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bunun yanı sıra gelişmekte 
olan ülkelerde yaşanan sağlıkta cinciyet eşitsizliğine dikkat çekilmeye 
çalışılmıştır. Çalışmada ülkelerin gelişmişlik düzeyinin kız bebek ölümü (F= 
88,455; p= ,000; η2= ,448) ve anne ölümü üzerinde oldukça etkili olduğu 
sonucuna varılmıştır (F= 57,055; p= ,000; η2= ,344). Buna karşın, bebek 
ölüm sayısı ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre anlamlı farklılık 
göstermemektedir (F= ,185; p= ,668; η2= ,002). Dolayısıyla H1, H2 ve H3 
hipotezleri kabul edilmiştir. Elde edilen bulguların gelişmekte olan ülkelerde 
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kadına ve kız çocuğuna yönelik yapılan ayrımcılığı açıkça ortaya koyduğu 
söylenebilir. Gelişmişlik düzeyi erkek bebek ölümleri üzerinde etkili değildir. 
Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hemen hemen bütün ülkelerde erkek bebek 
ölümleri, kız bebek ölümlerinden fazladır (World Bank, 2015). Bu durum, 
sağlıkta eşitsizlikten kaynaklı olmayan, belki de erkek bebeklerin biyolojik 
yapısından kaynaklı birtakım nedenlere bağlanabilir. 

Anne ölüm ve kız bebek ölüm sayısı arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki 
saptanmıştır (r= ,802; p= ,000<0,05). Elde edilen bu bulgu da çalışmamız 
açısından oldukça önemlidir. Anne ölümlerinde yaşanan artış kız bebek 
ölümlerini arttırmaktadır. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerdeki toplum 
yapısına, geleneklere, kültüre, ritüellere, yanlış düşüncelere ve dini inanca bağlı 
olarak açıklanabilir. Ataerkil bir toplum kültürü ve erkek çocuk isteme yönünde 
toplumların ortaya koyduğu irade söz konusu eşitsizliklerin ortaya çıkmasında 
etkilidir. Kız bebeğe gebe kaldığı öğrenilen annenin sağlık hizmetlerinden 
mahrum bırakılması, gebeliğe ilişkin sağlık bakım hizmetlerine erişimleri 
önünde engel oluşturulması ve hatta bazı ülkelerde kız bebeğinin düşürülmesi 
yönünde sergilenen davranışların bu durumda etkili olduğu söylenebilir. 

Sağlıkta cinsiyet eşitsizliği, dünya genelinde öne çıkan ve ülkelerin kalkınması 
önünde temel problemlerden biridir. Cinsiyet eşitliğini sağlama yönünde 
uluslararası kuruluşlar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların 
gösterecekleri performans gelişmekte olan ülkelerin “kültür’ü haline gelmiş 
sağlıkta cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasında etkili olacağı düşünülmektedir. 
Bunun yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerin sağlıkta cinsiyet tuzağından 
kurtulmalarının kadına ve kız çocuklarına yapılacak sağlık yatırımlarından 
geçtiği ileri sürülebilir. 
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TARİH/ HISTORY 

DİYARBAKIR SİNEMALARININ KENTSEL VE TOPLUMSAL 
YAŞAMA KATKILARI 

Didem ŞAHİN 
Fatma Meral HALİFEOĞLU** 

Öz 
Sinemalar, bir kentin sosyal ve kültürel yapısının şekillenmesinde çok önemli bir 
ölçüttür. Özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra kentlerde kültürel yapının 
inşasında sinemalar vazgeçilmez yapılar olmuştur. Günümüzde televizyondan 
kaynaklı bir gerileme yaşayan sinema kültürü ve sinema salonlarının 
işlevsizleşmeye başlaması ülkelerin toplumsal ve kültürel gelişiminde önemli rol 
oynamaktadır. Yedinci sanat olarak da adlandırılan sinemanın bununla doğru 
orantılı olarak da sinema salonlarının varlığı gelişmeye açık kentlerde önemli bir 
kent dinamiği oluşturacağı açıktır.Kentleşme salt bir nüfus hareketi değildir. Aynı 
zamanda, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal boyutları olan bir kavramdır. Bir 
kentin kentleşme sürecini incelerken sinema yapılarına da bakmak gerekmektedir. 
Diyarbakır bu anlamda çok zengin bir mirasa sahiptir. Diyarbakır’da ilk sinema 
gösterimi 1920’ler de başlamıştır. Cumhuriyetin ilanıyla sinemacılık ivme 
kazanarak televizyonun hayatımızdaki yerini kesinleştirdiği 1980’lere kadar bu 
gelişimi devam etmiştir. Diyarbakır’da sadece 1930-1960 yılları arasında inşa 
edilen 17 adet sinema yapısı bulunmaktadır. Sinemacılık yanında birçok kültürü de 
getirmiştir. Kentsel, kültürel, sosyal gelişimin yanında kent ekonomisine de canlılık 
kazandırmıştır. 
Bu çalışmada, Sinema kültürünün Diyarbakır’ın kentsel gelişimi ile birlikte 
toplumsal yaşamı üzerindeki etkileri anlatılarak, geçmişteki sinema yapıları 
tanıtılacaktır. 
Anahtar kelimeler: Diyarbakır, Sinema, Kentsel Gelişim, Toplumsal Yaşam. 

URBAN AND SOCIAL LIFE CONTRIBUTIONS OF DİYARBAKIR 
CINEMAS 

Abstract 

Cinemas are a very important measure in shaping the social and cultural structure 
of a city. Especially after the declaration of the Republic, cinemas have become 
indispensable structures in the city's cultural structure. Cinema culture and cinema 
halls, which are experiencing a decline due to television nowadays, play an 
important role in the social and cultural development of the countries.It is obvious 
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that the presence of the movie theaters, which is also called as the seventh art, 
proportional to this, will create an important urban dynamism in 
opencities.Urbanization is not just a population movement.At the same time, it is a 
concept that has economic, social, cultural and political dimensions. When 
examining the process of urbanization of a city, it is necessary to look at the 
structures of cinema. Diyarbakır has a very rich heritage in this sense. The first film 
screening in Diyarbakir started in the 1920s. This development continued until the 
1980s when cinema gained momentum with the declaration of the Republic and 
television became the definite place in our lives.Diyarbakır has only 17 cinema 
buildings built between 1930 and 1960. He has brought many cultures alongside 
cinematography. In addition to urban, cultural and social development, it has 
brought vitality to the urban economy. In this study, the cinema cultures will be 
introduced with the urban development of Diyarbakır and the effects on thesocial 
life, and the cinema structures in the past. 

Keywords: Diyarbakır, Cinema, Urban Development, Social Life. 

1. SİNEMANIN KENTSEL VE TOPLUMSAL YAŞAMDAKİ YERİ 

Yedinci sanat olarak da adlandırılan sinema, herhangi bir hareketi düzenli 
aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları 
gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak filme 
dönüştürme işidir. (İsimsiz, 2010). İlk sinema gösterimi yapıldığından beri bu 
sihir, toplumu sinema salonlarına itici bir güç olmuştur. Bunun aracı olarak da 
sinema salonları ortaya çıkmıştır. Aslında sinema ilk çıktığında sönümleneceğini 
düşünenler çokta haksız olmayabilirdi. Ama farkında olunmayan kısım 
perdenin büyüsü ve bunun gösterilebilmesi için oluşturulan “Sinema 
Salonu”nun çok da büyük masraf oluşturmadan açık bir yerde bile beyaz bir 
perdeyi duvara asıp perdeye yansıtılması şeklinde basit bir düzenekle 
kurulabilmesiydi. Lumiére kardeşler tarafından 1895 yılında Paris'te “Grand 
Cafe” bodrumunda bulunan 120 kişilik bir salonda ilk sinema salonu açılarak, 
halka gösterim yapıldı. Ücretli olan bu gösteriyi 25 kişi izledi (İsimsiz, 
2011).Kentlerin büyümesi, yeni ve büyük kentlerin oluşmasıyla birlikte sinema 
ve sinema kültürü de hızla gelişim göstermiştir. Çünkü hızlı ve aktif kent 
yaşamına adapte olmaya çalışan dar ve orta gelirli halkın en büyük eğlence ve 
sosyal aktivitesini sinemalar oluşturmuştur. Kent gelişimini yok sayarak 
sinemanın gelişimini açıklamamız zor bir durumdur. Bu durumun kent 
yaşamına adapte olmaya çalışanların sosyal hayatta yaptıkları etkinliklerinde 
belirleyicisi olması kaçınılmazdı. Kentleşme salt bir nüfus hareketi değildir. Aynı 



 

675 
 

zamanda, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal boyutları olan bir kavramdır 
(Keleş, 2003:12).Ekonomik açıdan daha rahat olan toplumsal kesim de 
sinemalar kadar çok daha yüksek meblağlarla klasik müzik veya operalara 
yönelebilmiştir. Bu durum gelişen sinema aktivitelerinin yanında yeni tüketim 
malzemelerini geliştirerek, sosyal yaşamın bir parçası haline gelmeye 
başlamıştır. Film izlerken yiyecek ve içecek tüketme alışkanlığı, sinemalarda bu 
tür malzemeleri satan büfelerin gelişimine eşlik etmiştir.  

2. DİYARBAKIR’DA SİNEMANIN GEÇMİŞİ VE TOPLUMSAL 
YAŞAMDAKİ YERİ 

Sinema, varoluşundan beri sadece bir eğlence aracı değil, toplumsal konuların 
bir ifadeyolu olarak halkın olaylara yönelik yüzleşmesi, yeni bir bakış açısıyla 
yaşadığı ve tepkisinin yansıtıldığı bir sanat dalı olmuştur. Bu bakımdan sinema 
ilk yıllardan itibaren toplumun her kesimi tarafından kabul 
görmüştür.Diyarbakır’ın sinemayla tanışması da erken yıllarda olmuş, kent 
halkının her yaş grubu kendine yönelik bir şeyler bularak sinema tutkunu 
haline gelmiştir. Öyle ki mümkün olabilecek her alanda açık veya kapalı 
sinema alanları oluşturulmuştur. Diyarbakır'da sinemanın tarihi 1920'lere kadar 
uzanmakta olup, Deva Hamamı karşısındaki Rum Kilisesi’ndeki sessiz film 
gösterimleriyle başlamıştır (Mercan,2010). 1925’te eski Borsa Han'ın 
arkasında, daha sonraları Yavuz Sultan Selim İlkokulu olarak kullanılan 
Süryani Katolik Kilisesi’nde ilk gösterimlerin yapıldığı anlaşılmaktadır.1936'da 
ise Dağ Kapı’daki Halkevi’nin açılması ile çağdaş sinemacılık başlamıştır 
(Değertekin, 2000: 178).Diyarbakır'da film gösterimleri, Cumhuriyet’ten önce 
başlamış olmakla beraber, profesyonel sinemacılık Cumhuriyetin ilanından 
sonra halkın kültürel seviyesini yükseltmek için kurulan Halkevinde gelişmiştir 
(Özer,2010). Bu bakımdan, birçok kurum, vakıf, dernek ve benzeri yapılar 
dönemin siyasi ve ekonomik koşulları çerçevesinde oluşturulmuştur. 19 Şubat 
1932'de aralarında Diyarbakır'ında bulunduğu 14 ilde Halkevi açılmıştır 
(Özer,2010). Daha önce çeşitli sebeplerle başka binalarda hizmet veren 
Halkevi 1936 yılında Dağ Kapı’daki Halkevi için inşa edilen modern binasında 
hizmet vermeye başlamıştır. Halkevinin açılmasıyla sinema gösterimleri de Sur 
içindeki kiliselerden Sur dışına taşınmış oldu. 1951 yılında ise bazı gerekçelerle 
Türkiye’deki bütün Halkevleri kapatılmış ve Diyarbakır Halkevi de Sağlık 
Bakanlığına bağlanmıştır (Özer, 2010). Halk evi kapatılmış olsa da, 
Diyarbakır’da sinema salonları gelişimine devam etmiş, Halk evi zamanında 
açılanlar zaman içindeki seyrine devam ederken yeni sinema salonları da bu 
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seyre dahil olmuştur. Türk sinemasının en parlak çağı sayılan 1950-1970 
arasında Diyarbakır Sinemaları bu dönemde altın çağını yaşamıştır 
(Değertekin, 2000: 176). 1930’lardan 1980’lere kadar elimizdeki kaynaklar 
doğrultusunda tespit edebildiğimiz 17 sinema salonu mevcutken, günümüzde 
ise sinema salonlarının sayısı 10’u geçmeyecektir. Bahsettiğimiz yıllar açısından 
sinema salonları arasında en çarpıcı örnek olarak karşımıza çıkan salon “Dilan 
Sineması”dır (Fotoğraf 1). Bundan dolayı Diyarbakır’da sinema salonlarını 
değerlendirirken Dilan Sineması’nı ayrı bir yere koymak gerekmektedir. 
Diyarbakır’ın en uzun soluklu sineması olmakla beraber 1500 kişilik oturma 
kapasitesi ve 20 den fazla çalışanıyla büyük bir ekonomi oluşturmaktadır. 1956 
yılında film gösterimlerine başlayan bu sinema salonu son gösterimini 2000 
yılında yapmıştır (Fotoğraf 1). Dilan Sineması’ndan sonra toplumun sinemaya 
olan ilgisi en yüksek noktaya çıkmıştır.1957 senesinde çıkartılan 1300 tane 
kombine bilet 10-15 gün içinde satılmıştır (Dilan, 2006). Sadece Dilan 
Sineması değil, Diyarbakır’daki birçok sinema da ekonomiye ve sosyal hayata 
büyük katkı sunmuştur. 
Fotoğraf 1. Dilan Sineması 

 
Kaynak: (Çetin, 2015). 

Diyarbakır sinemaları, Türkiye sinemaları içinde ürettiği ekonomiden ötürü 
önemli bir yere sahipti. Birçok film Ankara ve İstanbul'la aynı zamanda 
gösterime girerdi (Diken, 2006). 1932-1980 yılları arasında sadece Diyarbakır 
merkezde 21 sinema salonu faaliyet göstermiş olup, bu sayı o dönemin sinema 
sektörü için önemli bir ekonomik kaynaktır. Diyarbakır için ise, ekonomik bir 
değerin yanında sosyal hayatta önemli bir yer tutmaktaydı. Haftanın belli 
günlerinde (Cuma ve salı günleri) kadınların %80'i sinemaya özel bir davete 
katılır şekilde giderdi (Dilan, 2006). 
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Sinemalar, Diyarbakır da o kadar önemli bir yer teşkil etmekteydi ki, belediye 
bile sinema izleyicisinin rahatını düşünür kararlar almıştır. Bu anlamda 
Belediye tarafından sinema salonlarında sigara içilmesi ve gürültü yapılması 
yasaklanmıştır. Öyle ki gazetelere ilan verilerek sinema salonlarında insanları 
rahatsız etmeye kimsenin hakkı olmadığı halka açık olarak duyurulmuştur 
(Pancar ve Öğrendik, 2014).Gelişen teknoloji sayesinde ortaya çıkan 
sinemanın gerilemesi de, yine yeni bir teknolojik buluş olan televizyonla 
olmuştur. Diyarbakır, 1945'lerde yaşanan ekonomik buhranda bile 
sinemalarını ayakta tutabilmişken, 1960'lı yıllarda televizyonun ortaya çıkışı, 
1970’li yıllardan sonrada yazlık sinemaların arsa kiralama fiyatlarının 
artmasıyla sinemalardagelir gider dengesinin bozulması, kentte kullanılan araç 
sayısının artışıyla oluşan otopark sorunu gibi nedenlerle yazlık sinema alanları 
daha çok açık otopark alanı olarak kiraya verilmiş veya dönemin ekonomik 
getirileri çerçevesinde farklı işletmelere dönüştürülmüştür (Dilan, 2006). 

3. DİYARBAKIR SİNEMALARI 

Sinema kültürünün ve sinema işletmeciliğinin geliştiği Diyarbakır’da farklı isim 
ve boyutlarda sinema yapıları inşa edilmiştir. Zamanla önemli bir kısmını 
kaybettiğimiz bu yapılar, halkın sosyal ve kültürel yapısına önemli değerler 
katarken, kent ekonomisinde de canlılık yaratmıştır. 

Halkevi binasının sinema salonu, işletmeleri için Dilan Sineması’nın sahibi olan 
Dilan Kardeşlere kiralanmış ve 1950'lere kadar ‘Yenişehir Sineması’ adı 
altında varlığını sürdürmüştür ( Fotoğraf 2; Mercan, 2010). 

Fotoğraf 2.Halkevi ve Dilan Sineması 

 
Kaynak: Çetin (2015). 
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Yenişehir Sineması’ndan sonra kentte kurulan ikinci sinema, İnönü Caddesi 
üzerinde 1942 yılında inşa edilen Esin Sineması’dır. Yapının adı once 
Sümer, sonraki yıllarda da Melek ve Atlas olarak değiştirilerek 1970’li yıllara 
kadar faaliyetini sürdürdü (Mercan, 2010). Seksenli yıllarda iş merkezi 
yapılmak üzere yıkıldı (Değertekin, 2000: 180). 

Emek Sineması, Diyarbakır'ın kadife koltuklu tek sineması olarak 1970’li 
yılların sonunda bir süre Diyarbakır Sinematek olarak haftada bir gün hizmet 
vermeye devam etti (Fotoğraf 4). 2000 yılında kapatılan yapı, 2005'de çıkan 
bir yangın sonucu önemli ölçüde tahrip oldu(Mercan, 2010). 

Dilan Sineması sur dışında faaliyet gösteren en köklü sinemalardandır 
(Şekil1).1950-1956 yılları arasında mimar Harutyan Sarrafyan tarafından 
tasarlanan yapı Necat Dilan tarafından yaptırılmıştır. Film gösterimi dışında 
konser, tiyatro, toplu gösteri, toplantı ve benzeri gibi amaçlarla da kullanıldı. 
Bir süre sonra yanına yazlık Site Sineması açıldı (Fotoğraf 5). Ancak 
1980'lerin sonunda ekonomik nedenlerle kapatılarak düğün salonuna çevrildi. 
Ana bina dört yıl kapalı kaldıktan sonra yapılan değişiklikle beş küçük sinema 
salonu ile yeniden açıldı (Değertekin, 2000: 181). 
Fotoğraf 3.1:Dilan Sineması, 2:Halkevi (Yenişehir Sineması), 3:Orduevi Sineması, 4:Yıldız 
Sineması 

 
Kaynak: Çetin(2015). 

Nilgün Sineması, İnönü Caddesi’nin arka sokağında 1960 yılında açılan bir 
sinemaydı. Düğün salonuna çevrilmeden önce 1970 yılına kadar sinema 
salonu olarak varlığını sürdürmüştür. Mercan, (2010) Ordu evi sineması halen 
astsubay orduevi olarak kullanılan kısımdaydı. Küçük bir salonu olan kaliteli 
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filmler getiren ve bir dönem asker olmayanların da gidebildiği bir sinemaydı 
(Değertekin, 2000: 182). 

 
Fotoğraf 4. Emek Sineması’nın Girişi. 

 
Kaynak: (Dilan, 2006). 

Fotoğraf 5. Dilan ve Site Sinemalarının Girişleri. 

 
Kaynak: (Çetin, 2015). 

Bunların yanında varlıkları kaynaklardan edinilip fotoğraf vb. belgesi 
bulunmayan sinemalar da kentte yer almaktaydı. Farklı kişiler tarafından 
işletilen bu sinemaların bir kısmı sadece yazlık sinemadan oluşmaktaydı.                                        
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 Raman (Lale) Sineması, İnönü Caddesi’nde bulunan daha sonra 
mobilya mağazasına dönüştürülen yazlık bir sinemaydı (Mercan, 2010). 

 Dicle (Güler) Sineması, 1950’de yapılan Mardin Kapı yakınındaki Hoca 
Hüseyin Han’ında bulunan bir dönem bisküvi fabrikası olarak da 
kullanılan bir sinemaydı (Mercan, 2010). 

 Yeşil Saha Sineması, İnönü Caddesinde 1960’lardan sonra açılan bir 
sinema salonuydu (Mercan, 2010). 

 Saray Sineması, eski yoğurt pazarı Borsa Hanı karşısında Mehmet Han 
Pasajındaydı. 1970’lerde açılan bu sinema yazlık bir sinemaydı (Mercan, 
2010). 

 1960'lı yıllarda Ulu Cami’nin yakınındaki Ar pasajı içinde açılan 
Ar sineması, Salon balkon ve locaları olan bir sinemaydı. O dönemin en 
kaliteli filmlerini getiren bu sinema, 1970’li yıllarda kapandı (Değertekin, 
2000: 182). 

 Şafak Sineması (Karataş, 2015), Kent Sineması, Yanık Köşk Sineması, 
Mehtap Sineması, Başaran Sineması, Elmas Sineması, Seçil Sineması ve 
Bağlar Dilan Sineması Diyarbakır’da bulunan diğer sinemalardı (Dilan, 
2006). 

 Yıldız Sineması, şimdiki Galeria iş merkezinin arkasında, sadece 
yazlık kısmı olan bir sinemaydı. Yazlık Yıldız sineması 1980’li yılların 
başında kapandı (Değertekin, 2000: 182). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde televizyon ile diğer birçok elektronik eğlence aracı sinema ve diğer 
kültür sanat faaliyetlerinin önüne geçmiş olmakla beraber, sinema işletmesi 
boyut değiştirerek kentte önemli faaliyetler arasında yer almaktadır. Ancak 
geçmişteki heyecan ve duyulan ilgi bugün gösterilmediğinden sadece sinemaya 
yönelik yapılmış salon ve işletmeler terk edilmiş, yıkılmış ya da işlev 
değiştirmiştir. Günümüz ticaret dünyasında önemli bir yer tutan çok katlı 
alışveriş merkezleri genelde bir katlarının tamamı ya da önemli bir bölümünü 
sinema işletmesine ayırmaktadır. Farklı boyuttaki salonlardan oluşan bu alanlar 
bilet, yiyecek, içecek satışı ve reklam gelirleriyle ekonomi döngü içerisinde 
önemli bir yer bulmaktadırlar. Diyarbakır’da da Sur içinde herhangi bir sinema 
işletmesi bulunmayıp, tüm sinema alanları kentin farklı bölgelerinde yer alan 
alışveriş merkezleri içinde yer almaktadır. Genelde genç nüfus ve aileler güncel 
filmlere ilgi göstermekte ve bu alanlar belli dönemlerde büyük yoğunluk 
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yaşamaktadır. Bir dönemin önemli sosyal, kültür ve sanat yapılarından olan 
sinemalardan günümüze Dilan Sineması ile Site Sineması bütüncül bir şekilde 
ulaşmıştır. Kentin ekonomik ve sosyal gelişiminde uzun yıllar boyunca etkin 
olan bu yapıların yeniden kent hayatına kazandırılmaları toplumsal açıdan 
önemli bir bellek yaşantısına olanak verecektir. Bunun yanında, söz konusu bu 
yapıların anı değerinin yanında yapısal özellikleri ile korunmaları ve mümkünse 
kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla yine kültürel faaliyetler için 
değerlendirilmeleri, yapıldıkları dönemin özelliklerini yansıtan bir kültür varlığı 
olarak yaşatılmalarını sağlayacaktır. 
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ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN KÖKENİ VE  

YÖNETİM SİSTEMLERİNİN OLUŞUMUNA ETKİSİ 

Enver AKIN 

 

Öz 

Farklı etnik ve sosyal gurupların bir arada yaşamasına çok kültürlülük denir.  
Bugün çok kültürlülük milli devletler veya ulus devletler için önemli tehdit 
olarak görülmektedir. Hatta ulus devlet veya milli devlet olmayanlar için de 
olumlu veya olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir. Bu konu üzerine çalışan 
araştırmacılar genellikle batı ülkelerinde göçlerle ortaya çıkan imparatorluk 
veya sömürge döneminden geriye kalan farklı etnik dinsel ve kültürel grupların 
toplumda yaratıkları sosyal ve siyasal sonuçları üzerinde durmaktadır. Ancak, 
aslında çok kültürlülük, insanların yerleşik hayata geçtiği Neolitik dönem ile 
başlamıştır. Tarım hayatına geçiş ile başlayan süreçte, kurulan köy-kentlere, 
dezavantajlı coğrafyalardan gelenlerin yerleşmeleriyle zorunlu olarak çok 
kültürlülük oluşmuştur. Sürekli büyüyen ve gelişen Neolitik köy-kentlerin 
hammaddeye olan ihtiyaçları da yerleşimcileri koloni amaçlı başka 
coğrafyalara zorlaması, çok kültürlülüğü yarattığı gibi, bazen de doğal afetler 
sonucunda yerlerini terk edenlerin başka yerleşim alanlarına yönelmesi de çok 
kültürlülüğü yaratmıştır.  

Bu çalışmadaki amaç, arkeolojk ve epigrafik veriler ışığında Neolitik Çağ ile 
başlayan çok kültürlülüğün nedenleri ve sonuçları üzerinde durularak 
Yakındoğu’da eski insanların-devletlerin bu konu ile ilgili nasıl bir yönetim 
sistemini geliştirdiğini ortaya koyarak modern araştırmacılara katkı sunmak 
olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çok kültürlülük, Neolitik, Kolonileşme, Yönetim. 

THE EFFECT OF MULTI-CULTIVATED ORIGIN AND 
MANAGEMENT SYSTEMS ON FORMATION 

Abstract 

The co-existence of different ethnic and social groups is called multiculturalism. 
Multiculturalism is seen as a important threat to nation states today. It can also 
create positive or negative consequences for nation states or non-
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nationalstates. Researchers working on this subject generally focus on the 
social and political consequences of the different ethnic, religious and cultural 
groups that remaining from the empire or colonial period that emerge with 
immigration in the western countries. However, in fact, multiculturalism has 
begun with the Neolithic period, when people have settled down. In the 
process that started with the transition to agricultural life, multiculturalism has 
necessarily been formed by the settlement of those who came from 
disadvantaged geographies. The needs of the ever-growing and developing 
Neolithic villages and towns have also created a multiculturalism as the 
colonists forced the geography of other geographical areas, creating 
multiculturalism and sometimes leaving the place as a result of natural disasters 
to other settlements. 

The purpose of this study will be to contribute to the modern researcher by 
showing how the ancient people-states in theNear East have developed a 
management system related to this subject, focusing on the causes and 
consequences of the multiculturalism that started with the Neolithic Age in the 
light of archaeological and epigraphical data. 

Keywords: Multiculturalism, Neolithic, Colonization, Administration. 

GİRİŞ 

Çok kültürlülüğün kökeni ve yönetim sistemlerinin oluşumuna etkisi konulu bu 
çalışmadaki amaç, yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte, çeşitli nedenlere bağlı 
olarak, aynı alanlarda ve bir arada yaşamak zorunda kalan farklı insan 
guruplarının geliştirdikleri yönetim modellerini ve sonuçlarını “arkeolojik” ve 
“epigrafik” veriler ışığında irdeleyerek ortaya koymak olmuştur. Bu çerçevede 
ele alınan çalışmada, Neolitik çağdan itibaren, kurulan köy-kentlerden devlete 
ve imparatorluğa kadarki süreçte gelişen çok kültürlülük karşısında, hangi 
devletin, dinsel ekonomik ve sosyal anlamda ne gibi yöntemleri kullanarak, 
niçin, neden ve nasıl bir yönetim sistemini geliştirmiş olabileceklerini 
“arkeolojik ve epigrafik” verilerin yorumlanması üzerinde durulmuştur. 

Dünyadaki en erken yerleşme yerleri Güneydoğu Anadolu, Zağros ve Levant 
bölgelerinde gelişmiştir (Akın, 2008: 215-224). Neolitik çağ ile birlikte bu 
coğrafyalarda gelişen ilk köy-kentlere, başka alanlardan gelen göçmen 
insanların yerleşmesiyle ilk kez çok kültürlülüğe zemin hazırlanılmıştır. Ancak, 
geniş coğrafyaları kültürel anlamda etkisi altına almış çok kültürlülük tanımına 
uygun en iyi örnek Halaf kültürü ile birlikte oluşmuştur denilirse yanlış 
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olmayacaktır. Çünkü M.Ö. 6. binde Kuzey Mezopotamya’da ortaya çıkan Halaf 
kültürü, savaş ve istila olmaksızın, üretmiş oldukları kaliteli seramikleri 
pazarlayarak kısa süre içerisinde, Anadolu’da Grikihaciyan (Diyarbakır), 
Hassek (Şanlıurfa) Domuztepe (Kahramanmaraş), Arsalantepe (Malatya), 
Çiftlik (Niğde) ve İlıpınar (Eskişehir)gibi geniş coğrafyalara yayılan yerleşim 
yerlerini etkisi altına alarak, dünyada ilk kez proto-devlet modelini 
oluşturmuştur. (Frangipane, 2002: 86-105). Ticaret yolu ile Anadolu’da 
üstünlük sağlayan Halaflılar’ın Marmara bölgesi üzerinden Trakya ve Orta 
Avrupa’ya kadar ulaştıkları anlaşılmaktadır (Özdoğan, 2002: 103). Avrupa’daki 
kültürlere tarımı öğreten Halaflıların, bu kültürleri de biçimlendirmede etkili 
oldukları görülüyor. Bir süre sonra zayıflayan Halaf kültürünün açmış olduğu 
yollardan Avrupalı kültürlerin tersine doğru akarak Trakya üzerinden Marmara 
bölgesi ve Batı Anadolu’ya gelerek bazı yerleşim yerlerine yerleştiklerini 
arkeolojik verilerden anlayabilmekteyiz. Batı Anadolu’da göze çarpan bu 
etkileşimin en güzel örneğini yansıtan yerlerden birisi Burdur civarındaki 
Höyücek’tir. Burada yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve bilim 
çevrelerinde “Başsız Ana Tanrıça” olarak adlandırılan figür, biçimsel açıdan 
oldukça ilginç özellikler taşımaktadır (Resim 1). Oldukça şişman ve uzuvları 
abartılı şekliyle, Çatalhöyük Ana Tanrıçası’na benzerlik gösteren(Resim 2) bu 
figür, üzerindeki kendi hamurundan oluşturulan bezeme özellikleri nedeniyle 
Anadolu kültürlerine yabancı “İndogermen” özellikler taşımaktadır (Özdoğan, 
2002: 122).  

 

Resim 1. Höyücek Ana Tanrıçası         Resim 2. Çatalhöyük Ana Tanrıçası 

   

 

 

 

Arkeolojik kazılarda, hemen yakınında ele geçen çok sayıda değişik 
fizyonomilerde işlenen başların bulunması, ana tanrıçaya tapınmanın gövde 
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üzerine yerleştirilen farklı başların aracılığı ile farklı amaçlar için gerçekleştirilmiş 
olabileceğine işaret etmektedir. Bundan da burada göçler sonucu oluşan çok 
kültürlülüğün birlikte yaşayabilmek için ana tanrıça üzerinde anlaşarak (farklı 
başlar yolu ile tapınmanın gerçekleştirilmesi) toplumlarını yönetmek için inanç 
temelli bir yönetim modelini geliştirmiş olabileceklerini gösteriyor (Özdoğan, 
2002: 122). 

Kalkolitik çağda Mezopotamya’da bağımsız kent devleti modeli varken, bu 
kentler arasındaki ilişkileri güçlendirenen önemli unsurlardan biri, kentlerin 
koruyucu tanrı ve tanrıçaları arasında bir tanrılar birliğinin (Pantheon) 
oluşturulmuş olmasıdır (Champel, 2003: 111). Ekonomik ve pazar anlamında 
rekabet halinde olan bu kentlerin,  kendi kent devletleri arasındaki bağı, daha 
da sağlamlaştırmak üzerebazen kentlerini temsil eden tanrı ve tanrıçalarını 
kendi aralarında evlendirmişlerdir(örneğin Obeyd’in koruyucu tanrıçası 
Ninhursag ile Eridu kentinin koruyucu tanrısı Enki evlendirilmiştir (Champbell, 
2003: 111). 

Mezopotamya’da farklı etnik gruplardan ve coğrafyadan gelen kültürlerin 
yönetilmesi için yeni yönetim modelini geliştiren Akad devletidir. M.Ö.3.binde 
güney Arabistan’dan göçmen olarakMezopotamya’ya gelerek zaman içerisinde 
güç ve nüfuz kazanan Sami kökenli Sargon önderliğinde kurulmuştur (Nissen, 
2004:105). Kiş kentinde Sümer kralı Ur-Zababa sarayına içki sunucu olarak 
giren Sargon (M.Ö. 2334-2279) kralı devirerek yerine geçmiştir.  Sümer 
ülkesini gasp ederek iktidara gelen Sargon’un bu ülkeyi yönetebilmek için farklı 
dinsel ve ekonomik stratejileri geliştirdiği anlaşılıyor. Bu stratejilerden biri 
kendisini tanrının oğlu olarak ilan eden mitolojiler uydurmasıdır. Asil bir 
soydan gelmediği halde kendi soyunu tanrıya dayandırarak ülkeyi yönetme 
meşruiyetinin bir çabası olarak görülen bu tür mitolojiler, antik dönemde 
Ortadoğu’da yoğun işlenen mitolojilerinden biri olarak görülmektedir. Nedeni 
ise ülkeyi yönetmenin kendisine tanrı soyundan geldiği için bunun tartışılmaz 
bir hak olduğunu ülkeye ilan etmektir.  Sümer ülkesinin yönetilmesi için dini 
önemli bir araç olarak gören Akad’lı Sargon, kızı Eneduana’yı dönemin önemli 
muhalif kenti olan Ur’a dinsel etkinlik sağlamak için başrahibe olarak 
göndermek istediği halde, bunda başarılı olmadığı anlaşılmaktadır (Niesen, 
2004: 199). İleride sokağında Sümer ve Akadlar arasında etnik çatışma 
olabileceğinin farkına varan Sargon’un, ikinci önemli stratejisi daha çok 
ekonomik anlamda düşündüğü vebir kurtuluş yolu olarak gördüğü Anadolu’yu 
kolonize etme politikasını izlemesidir (Dinçol,1982: 18). Amacı, Anadolu’dan 
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getireceği zenginliklerle ülkenin refahını artırmak ve böylelikle iki etnik grup 
arasındaki gerilimi azaltarak olası çatışmayı önlemek olmalı. O dönemde Orta 
Anadolu’da egemen olan Hatti devleti üzerine seferler düzenleyen Akadlı 
Sargon, Hatti devletini vergiye bağlayarak sonraki adıyla Asur Ticaret ve 
Koloni çağına zemin hazırlamıştır(Akurgal, 2001: 38). Bu başarılı hamleler 
Akadların uzun bir süre Sümer ülkesinde egemenlik sürdürmelerine olanak 
sağlamıştır. Ancak M.Ö. 3.binin son çeyreğinde Avrupa’dan gelen Martu 
kabilelerinin Güneydoğu Anadolu üzerinden Akad ülkesine yaptıkları baskı ve 
Zağros dağlarındaki yerleşim yerlerinden Gutiler’in Akad kentlerine yaptıkları 
baskılar sonucu zayıflayan Akadlar, Urnamu adlı Sümerli bir generalin 
başkaldırması sonucu ortadan kalkmıştır (Nıessen, 2004: 240). Akad devletinin 
yıkılması sonucu tekrar iktidara gelen Sümerler (3. Ur Süalesi) kendilerinin 
yanında Akad ve Guti kabilelerinin oluşturduğu yeni ülkeyi yönetmenin zor 
olabileceğini düşünmüş olmalılar ki devleti, o dönem için yönetmenin en kolay 
yolu olan kendi tapınakları Zigguratlar üzerinden yönetmeye yöneltmiştir 
(Nisen, 2004: 221). Her yıl Mezopotamya’nın bir kentine ihtişamlı Ziguratlar 
kurarak halkın dikkatlerini dine yoğunlaştırmaya çalışan ve bu yolla karma 
kültürlü Sümer ülkesini yönetenler, bir süre sonra ekonomik sıkıntılar 
yaşamaya başlayınca bu sıkıntılardan kurtulmak amacıyla zayıf gördükleri 
Suriye topraklarına göz diktikleri anlaşılmaktadır. Yöneticiler halkına ve 
ordusuna tanrılar rüyama girdi ve benden Suriye’de tapınak-Zigurat yapmamı 
istedi şeklinde dinsel mitoslar uydurarak bir bakıma Suriye’nin istilası için 
dinsel meşruiyet zemini hazırlamaya çalıştıkları anlaşılmaktadır (Nisen, 2004: 
217). 

Anadolu’da inancı politik amaçlı olarak kullanan toplumların başında Hititler 
gelmektedir.  M.Ö. 2300-2100 yılları arasında Anadolu’ya sessizce gelerek orta 
Anadolu’da egemen olan Hatti topraklarına yerleşmişlerdir (Akurgal, 2001: 33-
36).  Hititler, yerleştikleri Hatti kentlerinin dinlerini ve tanrılarını kendilerine din 
ve tanrı kabul ederek ( bu nedenle olsa gerek ki yazılı kaynaklarında Hititler 
kendilerine “Bin Bir Tanrılı Devlet” adını vermişlerdir) dinin-inancın birleştirici 
ve barıştırıcı özelliğinden faydalanma yoluna gitmişlerdir (Dinçol, 1982: 76). 
Hattilerin din ve inancını bu coğrafyaya kolay yerleşmek ve hoş görülmek için, 
yani politik amaçlı kullanan Hititler, zaman içerisinde güçlenerek M.Ö. 
1800’lerde gece baskınları ile misafir geldikleri Hatti kentlerini birer birer 
ortadan kaldırarak, Hitit devletini kurdukları anlaşılmaktadır. Dini bir yayılma 
politikasının aracı olarak da kullanan Hititler, maden açısından zengin olan 
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Güneydoğu Anadolu bölgesini ele geçirmek için saldırırken, bu coğrafyada yer 
alan Hahhu ve Haşşu kentlerini nasıl yıkıp yaktıklarını yazılı kaynaklarından 
öğrenebilmekteyiz. Hahhu ve Haşşu kentlerini yıkıp yaktık ve dumanlarını 
göğün fırtına tanrısına armağan ettik fakat onların tanrılarına karışmadık ve 
heykellerini Hattuşa’daki tapınağa götürerek tanrılarımızın yanına yerleştirdik, 
artık biz “din kardeşiyiz” vurgusunu yaparken, ele geçirmiş oldukları toprakları 
din ve inanç birliği politikası ile ellerinde tutmaya çalıştıkları gözlemlenmektedir 
(Dinçol, 1982: 29). Avrupa’dan Anadolu’ya gelen Hititler Anadolu’nun sosyal 
yapısında önemli değişimlere de neden olmuşlardır. Anadolu’da geleneksel 
ana tanrıça inancı egemen iken, İndogermen özellik olarak erkek tanrıya tapan 
Hititler, erkek tanrı inancını Anadolu’ya getirmişlerdir. Anadolu’da anaerkil bir 
aile sistemi sürdürülürken yine günümüz Anadolu’sunun babaerkil aile 
sisteminin Anadolu’ya yerleşmesini sağlayan Hititlerdir. Fakat güçlü anaerkil 
aile sisteminin toplumsal barışta olası sorunlar yaşatabileceği düşüncesiyle Hitit 
kralının yanında kadınları temsilen prensese “Tawanannah” unvanı verilmiştir 
(Dinçol, 1982: 56). Hititler, Anadolu’da yayılırken ele geçirmiş oldukları 
bölgelerde bazen yöresel beyliklere vassal krallık unvanı vererek onlarla 
işbirliğine gitmişlerdir. Bazen de bu bölgesel kralları saraydan bir prenses ile 
evlendirerek kendilerine bağlı tutmaya çalışmışlardır(Metin ve diğerleri, 2016: 
157). Hititler, değişik etnik ve kültürlerden oluşan Anadolu coğrafyasının 
toplumsal barışını sağlamak ve idareyi ellerinde tutabilmek için kralın yanında 
bir tür danışma kurulu olarak kabul edilen “Pankuş” sistemini de (Pankuş 
meclisinde olasılıkla ülkedeki kabile reisleri olan soylular yer alıyordu) 
geliştirmişlerdir (Kınal, 1998: 136).   

M.Ö. 12. Yüzyılda doğu Anadolu’da yaşayan beyliklerin kendi arasındaki 
mücadeleleri sonucu üstünlüğü ele geçiren Uruatri (Biainili) beyliği merkezi 
birliği M.Ö. 9. yüzyılda sağlayarak Urartu devletini kurmuşlardır(Erzen, 1992: 
24). Güçlü “merkeziyetçi” bir devlet politikasını sürdüren Urartu’nun kendi 
içindeki farklı etnik grupları veya kabileleri daha kolay yönetebilmek için 
bunları inanç çerçevesinde, bir tanrılar birliği (Pantheon) etrafında 
örgütlemiştir. Bazen bu ittifakı kuvvetlendirmek amacıyla tanrılar arasında, 
aslında bölgeler arası (Erebuni ve Tuşpa’nın evliliği gibi) evlilik(kutsal evlilik-
Hieros Gamos) yoluna gitmişlerdir (Piotrovskiy, 1965: 38). 

Çok kültürlülüğünnasıl idare biçimini geliştirdiği konusundaki güzel bir örnek 
M.Ö. 2. Binin ikinci yarısında Yunanistan’da gelişmiştir.  M.Ö. 1200’lerde 
kuzeyden gelerek Yunanistan’a yerleşen Dor’lar, ülkenin Attika bölgesi hariç 
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hemen tümünde hakimiyet sağlamışlardır (Mansel, 1999: 93-97). Dorların 
getirdiği Zeus ve yerli Myken tanrıçası Hera’nın evlendirilmesiyle (Hieros 
Gamos) dinde kaynaşmak veya birlik sağlamak(Resim 3) için kendilerince bir 
orta yol bulmuşlardır (Grımal, 1997:  XV).  

Resim 3. Samos’tan kutsal evlilik (Hieros Gamos). 

Ancak bunun tek başına çözüm 
getiremeyeceğini anlayan 
Dorlar veya sonraki adıyla 
ardılları olan Spartalılar, 
gelecekte bir gün bu 
hakimiyetlerini tekrar Mykenlere 
kaptırıp kaybedebilecekleri 
korkusuyla yerli halkı toprağa 
bağlı köle (Helot) haline 
getirmişlerdir (Mansel, 1999: 
208). Tarihteki adıyla 
Spartalılar olarak bilinen bu 
oluşum, yerli halk Myken 
(Akha) korkusuyla “Asker 
Devlet” modelini geliştirmiştir. 

Halkına bir zulme dönüşen bu sistem erkek çocukları askeri eğitim amacıyla 
küçük yaşlardan itibaren ailelerinden almış ve sürekli asker olarak devlet 
emrinde kalmalarını (engelli doğan çocuklar ve bazen işe yaramaz olarak 
düşünülen kız çocukları dağlara vahşi hayvanlara yem olarak 
atılmıştır)sağlamışlardır (Tekin, 2016: 67). Güçlü kara ordusuyla Atina (Attika) 
ile sürekli savaş ve mücadele halinde olmasının kökeninde Dor ve Akha 
(Myken) mücadelesi yatmaktadır. Spartalıların yaratmış olduğu bu model yani 
Atinalılarla sürekli anlaşmazlık ve savaşlar, İskender’in bu boşluktan istifade 
etmesine ve ikisini de ortadan kaldırmasıyla son bulmuştur.  

Pers devletinde ise ülke idaresi şeklinin çağdaşı toplumlara göre en azından 
Grek ve Helenistik kültürlerin gıpta ile söz ettikleri bir sistem olarak daha 
adaletli olduğu anlaşılmaktadır (Dinçol, 1988: 327). Antik kaynaklardan 
aktarılan bilgilere göre Anadolu’da valilik yapan kişiye, Anadolu’daki 
ağaçlandırma faaliyeti hizmetinden dolayı Pers İmparatoru tarafından devlet 
üstün nişanını vermiştir (Dinçol, 1999: 327). Buradan anlaşılan şey Perslerin 
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ele geçirdikleri coğrafyalarda kolonize-sömürge faaliyetinden çok orada 
yaşayan insanların ekonomik refahının birlikte bir gelecek için daha fazla 
düşünüldüğü sonucuna (Yerli halklarda tepki oluşmasın diye Persler resmi 
yazışmalarda kendi dilleri yerine Arami dilini kullanmışlardır) varılabilinir 
(Mansel, 1999: 257). Yine bir başka Grek yazılı kaynağında rüşvet alan Pers 
başyargıcının derisi yüzülerek cezalandırıldığı ve derisi ile kaplanan koltuğa 
oğlu Ottanes’in başsavcı olarak oturtularak adaleti dağıtmasının istenmesi, 
Greklerin Pers adaletine olan hayranlığının ifadesi olsa gerek (Dinçol, 1999: 
326). M.Ö. 333’te tahta geçen İskender tarafından kurulan Helenistik krallığın 
amacı, doğu ve batı kültürlerini birleştirerek doğunun zenginliklerini batı 
kültürlerinin hizmetine sunmak olmuştur. İskender’in Persleri yenmesiyle 
Anadolu, İran ve Afganistan’a kadar olan coğrafyalar artık Helenistik 
imparatorluğun bir parçası olmuştur.  Pers saraylarını ve devlet idare biçimini 
yakından inceleme fırsatını yakalayan İskender’in büyülendiği anlaşılmaktadır. 
Pers coğrafyasında egemenliği sürdürebilmenin ancak kurulacak akrabalık 
bağlarıyla gerçekleştirilebileceğini düşünen İskender Baktriya Prensesi Roksane 
ile evlenerek diğer komutanlarını da buna teşvik etmiştir (Mansel, 1999: 453-
464). 

M.Ö. 2. Yüzyılda kurulan Kommagene devletinin yönetim biçimi hakkındaki en 
önemli verileri Nemrut dağında kral. I. Antiokhos(M.Ö. 69-36) döneminde 
yapılan anıtsal yapılardan anlayabilmekteyiz (Resim 4).  

Resim 4. Nemrut Dağı’nda Kral I. Antiokhos’un mezarı. 
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Küçük ve homojen olmayan topluluklardan oluşan bu krallık batıda Roma 
imparatorluğu, doğuda Parth imparatorluğu ile kuşatılmıştır. İki büyük 
imparatorluk arasında sıkışan krallığı yöneten I. Antiokhos olağanüstü 
politikalar geliştirerek varlığını devamettirdiği anlaşılmaktadır. Nemrut Dağının 
zirvesine hem Greko-Roma tanrılarını yerleştirmiş hem de Pers kıyafetleri 
içerisinde atalarını yerleştirerek babası tarafından Grek-Roma’lı ve annesi 
tarafından Persli olduğunu iddia ederek akrabalık kavramı üzerinde varlığını 
sürdürmek isteyen bir politika izlemiştir. 
Roma devletinin kuruluşu efsanelere göre M.Ö. 8. Yüzyıla kadar indirilse de 
M.Ö. 509 yılında Etrüsklerden bağımsızlıklarını kazandıkları anlaşılmaktadır 
(Tulunay, 1992: 17). Bağımsızlığına kavuşan Roma kentinin bir senato 
tarafından seçilen yönetici-krallar tarafından yönetilmesi Roma mucizesinin 
önemli özelliklerinden biri olsa gerek. Gelecekte dünyanın en büyük 
imparatorluğunu kurabilmelerinin temelinde çoğunlukla senato sistemin olduğu 
yadsınamaz. Hadrianus’un İmparatorluğun en geniş coğrafyalara sahip 
dönemde ülkenin resmi dinini kaldırılarak içinde tanrı yontularının 
bulunmadığı “Pantheon” (Thorpe, 2002: 1-15)sistemiyle ülkeyi 
yönetmesi(Wheeler, 2004: 13) ki bugün için birçok batı devletine model 
oluşturması açısından oldukça ilginçtir(Resim 5). Kubbeli Pantheon’u (Resim 4) 
tamamlayan İmparator Hadrianus’un “İsteğim, tüm tanrılara ait bu tapınağı 
içinde sonsuz ateşin tohumlarını saklayan içi boş yeryüzü ve gökyüzü küresine 
benzetmek” düşüncesi ile Neolitik dönemle oluşmaya başlayan din esaslı 
yönetimlere bir oranda son noktayı koymuştur (Wheeler, 2004: 13).  

Resim 5. Roma’da Pantheon. 
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İlginç olmalı ki geçen yüzyılın büyük egemen gücü Britanya İmparatorluğu, 
kubbeli Buckingham sarayı ve bu yüzyılın hakimi A.B.D kubbeli Beyaz Saray 
ve kubbeli Pentagon üzerinde dünyanın kaderini belirlemeye devam 
etmektedirler.  

SONUÇ 

Arkeolojik veriler bu gün için dünyadaki önemli sorunlardan biri olarak görülen 
çok kültürlülüğün kökeninin aslında Neolitik çağa kadar indiğini 
göstermektedir. Neolitik çağla birlikte farklı kültürlerin birbirleriyle kaynaşması 
sonucu o günden beklide günümüze kadar din ve inanç üzerinden toplumları 
yönetmek esas olmuştur. Ancak bazen de Akadların Anadolu’yu kolonize etme 
çabaları gibi kısmen de olsa ekonomik hamlelerin de yönetimde modelleşmeye 
başladığını göstermektedir. 3. Ur sülalesinin (Sümer) Akad ve Gutilerin bölgeye 
gelmesiyle oluşan çok etnikli yapıyı(çok kültürlü yapıyı) yönetmek için Ziggurat 
sistemi (Tapınak) üzerinden devleti yönetmeye yönelmeleri bir zorunluluk gibi 
görülmektedir. Hititlerde ele geçirdikleri coğrafyaların tanrılarını tapınaklarına 
taşıması(din kardeşliği)politikalar yanında Pankuş gibi meclisleri geliştirmiş 
olması önemlidir. Yunan coğrafyasında Spartalıların, Mykenleri “Helot” olarak 
adlandırılan köleleştirme politikaları ve yarattığı asker devlet modeli karşısında, 
Perslerin daha çok ekonomik serbestlik ve kuvvetli adalet duygusu yaratarak 
kolonize edilen ülkelerin merkezle bağlarını güçlendirme politikalarını izlemesi 
dikkat çekmektedir. Roma döneminde ise senato sistemiyle devleti yönetmenin 
yanında içinde kalabalık tanrı yontularının bulunduğu tapınaklar yerine aslında 
hiçbir tanrı yontusunun bulunmadığı ancak bütün tanrıların hazır bulunduğu 
kubbeli “Pantheon” sistemiyle devleti yönetmeye çalışması günümüze etki 
eden modellerdir. 
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KÜRESELLEŞME İLE ULUS-DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

 KİMLİK OLGUSUNA YANSIMASI 

Murat TOPRAK 

Mehmet TAYANÇ** 

“Küresel düşün, yerel davran”1 

Öz 

Küreselleşme son yarım asrın önemli -belki de en önemli- konulardan biridir. 
Küreselleşmenin ortaya çıkış ve gelişme süreci, etkilediği yapılar ve muazzam 
dinamiği önemli bir konu olmasının başat nedenlerindendir. İletişim ve ulaşım 
gibi teknolojik unsurların hızlı gelişimi küreselleşmenin, sömürü ve hükmetme 
anlayışının yeni bir modeli olmasında önemli bir rol oynamıştır. 
Küreselleşmenin toplumsal yapılar üzerindeki etkisini kırmak, coğrafi, 
demografik ve kültürel/kimliksel yapıları koruma adına ortaya çıkan ulus-
devletler, küreselleşmeye karşıt bir tutum sergilemişlerdir. Bu bağlamda ulus-
devletler, dışarıdan gelen ya da içerden var olan farklılıklara karşı çıkmakla 
beraber, bunları kendi içinde eritme politikası tahayyül etmiştir. Fransız 
İhtilal’nin önemli sonucu olan milliyetçilik ideolojisinin ulusal kimlik inşası, 
ulus-devletlerin küreselleşmeye karşı benimsedikleri modern paradigmayı 
oluşturmuştur. Küreselleşme, tüketim alanlarının genişlemesi, ulaşabildiği yere 
kadar gitme arzusu ve teknolojik bir tarihsel süreçle ilişkilendirilmesi, var olan 
toplumsal yapılar üzerinde makrodan mikroya kimliksel/kültürel sorunsala 
sebep olmaktadır. Köklü aidiyetlerin (sınıf, etnik, akraba, geleneksellik, vs.) 
oluşturduğu milliyetçilik paradigması -küreselleşmenin de etkisiyle- yerini 
giderek daha kaygan ve dinamik hızı daha yüksek kimliklere (çevreci, cinsiyet, 
cinsel tercih, statü, vs.) bırakmaktadır. Kimlik olgusu aidiyet duygusu yaratır, 
birey ya da toplum kendini konjoktürel olarak belirli bir kimliğe bağlı olarak 
tanımlar. Bu durum, kimliğin hem kapsayıcı hem de dışlayıcı özelliğine 
dayanır. Ya kendini toplum içinde var olan kimlik kurgusuna ait hisseder ya da 
hem kendi hem de yaşadığı toplum üyeleri (hatta toplumsal yapılar) onu 
ötekileştirerek dışlayıcı yeni bir kimlik olgusuna ait hisseder/hissettirilir. Bu 
bağlamda çalışma, küreselleşme ile ulus-devlet arasında gerilen ve esneyen 
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kimlik olgusunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, Kimliksel/kültürel 
yapının güncel sorunlarının neler olduğu, mevcut siyasi, ekonomik, coğrafik, 
sosyo-kültürel, vs. yapılar içinde kimlik olgusunun oluşumu ya da tanımlanması 
nasıl olmaktadır, Ulus-devlet ile küreselleşme arasındaki gerilimin kimliği 
tükettiği, ayrıştırdığı ve daha küçük gruplara böldüğü söylenebilir mi gibi 
sorulara cevap bulmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ulus-devlet, Kimlik, Kültür. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBALIZATION AND NATION-
STATE 

REFLECTION WITH AN IDENTITY 

 “Think globally, act locally”1 

Abstract  

Globalization is one of the most important - and perhaps most important - 
issues in the last half century. The leading cause of globalization is the 
emergence and development process, the structures it influences and the 
enormous dynamism. The rapid development of technological elements such 
as communication and transportation has played an important role in 
globalization becoming a new model of understanding of exploitation and 
domination. The nation-states emerging in the name of protecting 
globalization's influence on social structures and protecting geographical, 
demographic and cultural / identity structures have exhibited anti-globalization 
attitude. In this context, nation-states have envisaged a policy of dissolving 
them in themselves, as opposed to differences that exist from outside or from 
inside. The construction of the national identity of the ideology of nationalism, 
an important consequence of the French Revolution, has created the modern 
paradigm that nation-states have endured against globalization. Globalization, 
the expansion of consumption fields, the desire to go as far as it can be 
reached, and its linkage with a technological historical process, cause macro-
microeconomic identity / cultural problems on existing social structures. The 
paradigm of nationalism (with the influence of globalization), which is rooted 
in belongingness (class, ethnicity, religion, traditionality, etc.), leaves its 
increasingly slippery and dynamic pace with higher identities 
(environmentalist, gender, sexual orientation, status, etc.). The identity creates 

                                                             
1 Taner Tatar, Returning Politics in the Globe, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2008, s. 26. 
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a sense of belonging, the individual or society defines itself conjuncturally, 
depending on a particular identity. This is based on both the container and the 
exclusive nature of the identity. Either it feels like it belongs to the identity 
fiction existing in society, or both own and the members of society (or even 
social structures) feel /to feel it the existence of a new, isolated identity. In this 
context, the study aims to examine the tensioned and flexed identity between 
globalization and nation-state. Besides, what is the current problem of the 
identity/cultural structure? Current political, economic, geographical, socio-
cultural, etc. how is the formation or definition of identity within the structures? 
Could it be said that the tension between the nation-state and globalization is 
consumed, decomposed and divided to smaller groups the identity? It aims to 
find answers to such questions. 

Keywords: Globalization, Nation-state, Identity, Culture. 

GİRİŞ 

Küreselleşme ile ulus-devlet çatışması arasında kalan kimlik olgusu çalışmanın 
konusunu oluşturmaktadır. Günümüzde çoğu toplum, grup ya da birey için 
aidiyet duygusunun yoğun olduğu bir kimlik tezahürünün olması, bu konunun 
önemini göstermektedir. Kimlik, kişi ya da kişileri tanımlar ve kişiler 
yaşantılarını buna göre inşa eder. İşte bu bağlamda çalışmamız ulus-devletin 
küreselleşmeye karşı var olanı koruma arzusu, küreselleşmenin kimliğe karşı 
tutumu ve sonuçlarını incelemeyi amaçlamaktadır.  

Kimlik, günümüz dünyasının hızlı gelişiminden ve değişiminden etkilendiği 
görülmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle yaşanan değişim kimlik olgusunu 
değişim ve dönüşümlere uğramaktadır. Dinamik yapısının yoğunlaştığı 
yirmibirinci yüzyılda kimlik ne gibi değişimlere uğratmaktadır. Bu değişimlerin 
toplumsal ve bireysel sonuçları nelerdir? Ulus-devletin kimlik üzerindeki etkisi 
nasıldır? Kimliğin kurgusal ya da hayali olduğu söylenebilir mi? Tarzı sorular bu 
araştırmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır.  

Kompleks ve spekülatif olan bu sorular kimliğin ya da yaşam dünyamızın 
karmaşıklığının sonucudur. Kimliğin ayrıştırılarak küçük ölçekli gruplara hatta 
bireylere kadar inmesi, paraçlanması ve küreselleşme ile ulus-devletin bu 
parçalamadaki rolü, bu araştırmanın temel dayanğını oluşturmaktadır. 
Kimliklerin inşa edilme ve tanımlama özellikleri küreselleşmeyle beraber hız 
kazanmış ve farklılaşmalar artmıştır.  
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Farklılıkların birbirleriyle etkileşim içinde oldukları aşikardır. Küreselleşme ile 
ulus-devletin ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerden 
yararlanarak kimlik üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir. 
Dünyanın her hangi bir yerinde her hangi biriyle iletişim ve internet yoluyla 
konuşabilir, etkileşim halinde bulunabilir hatta kimliksel özelliklerin de ön plana 
çıkarılarak belirgin bir etki oluşabilir. Bununla beraber, ‘tekno medya’nın hızlı 
gelişimi, enformasyonun hızlı dolaşımı, kişi ya da gruplara hızlı ulaşması, ortak 
kimlikler çerçevesinde toplumsal eylemlere sebep olabilmektedir. Kimliğin ortak 
paydası açısından bu durumu anlatan güncel örnekleri son zamanlarda bir 
hayli görebilmekteyiz. 

Kişi kendini alt kimlikler kategorisine bağlı olarak duygu ve düşüncelerini köklü 
kimliğiyle bütünleştirebilir Köklü kimliksel aidiyetler kişide mutlak kopuşlara 
sebep olmamaktadır. Bu durum birtakım paradoksal davranışların oluşmasına 
sebep olmaktadır. . Toplumsal açıdan bakıldığında bu durumun muhtemel 
olduğu görülmektedir. Ama kaynaşma doğrultusunda da devam etme olasılığı 
yüksektir. 

Bu çalışma, toplumların kozmopolit yapılarını göz önünde bulundurarak kimlik 
olgusunu salt ulus-devlet ya da salt küreselleşme altında incelemenin doğru 
olmayacağı varsaymaktadır. Çünkü gerek bireyde gerekse toplumda birden 
çok kimliksel aidiyet mevcuttur. Birey, kendisini toplumsal cinsiyet, siyasi 
görüş, inanç, etnik ve kültürel açıdan farklı kimliğe ait hissedebilir. Bu durum 
toplum için de geçerlidir. Özellikle küreselleşmeye bağlı olarak yaşanan göç 
sonucunda oluşan çok kültürlülük, bireyin kendini birden fazla kimliğe ait 
hissetmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle konunun daha iyi anlaşılması 
adına başlık da bu doğrultuda seçilerek ve kimliği hem ulus-devlet hem de 
küreselleşme ile ilişkilendirerek açıklamaya çalışılmıştır. Ayrıca toplumlar 
arasındaki normsal farklılıklar da göz önünde bulundurulmuştur. Aynı zamanda 
sabit bir konjonktür üzerinden değerlendirme yapılmamaya gayret edilmiştir. 
Çalışma, bir literatür taraması özelliği taşımaktadır. Konu ile ilgili yazılmış olan 
kaynaklar incelenip, bir sentez oluşturulmaya gayret edilmiştir.  

1. KÜRESELLEŞME 

Bu kısımda Küreselleşme kavramının kısa tarihçesine değinilecek, küreselleşme 
kavramına yüklenen anlamlar açıklanmaya çalışılmıştır. 
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1.1.  Kısa Tarihçe 

Küreselleşme kavramı, akademi dünyasında tartışılan konuların başında 
gelmektedir, bu yüzden salt bir tarihe oturtma muğlâklığı halen sürmektedir. 
Buna rağmen, küreselleşme tarihinin başlangıcı 20. yüzyılın son yarısı olarak 
kabul edilse de, pekâlâ bu yılların öncesinden de küreselleşme üzerine yapılan 
tartışmalardan bahsedilmektedir. Birçok araştırmacı küreselleşmenin tarihini üç 
kısımda incelemektedir; “birincisi, küreselleşme insanlık tarihinin başlangıcına 
kadar götürülebilir.46 İkincisi, küreselleşme kapitalizmin ve modernleşmenin 
sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Üçüncüsü, küreselleşme endüstri sonrası 
modernleşme sonrası ya da kapitalist sistemin yeniden yapılanması sonucu 
oluşan son 20-30 yıllık yeni bir olgudur” (Güzelsarı, 2013: 270). Biz ise 
küreselleşme tarihini -konudan sapmama adına- 20. yüzyılda başlayan 
hükmetme ve serbest piyasalardan büyük paylar alma mücadelesi sonucu 
ortaya çıkan küresel ölçekli dünya savaşlarıyla başlatacağız.  

16. ve 17. yüzyıllarda modernlik anlayışının hâkim olduğu Batının, Batı dışı 
toplumları sömürme anlayışı, Birinci Dünya Savaşıyla emperyalizm 
bağlamında devam etmiştir. Bu açıdan bakıldığında; “modernlik Batı Avrupa 
merkezli bir proje olmasına rağmen Kuzey Amerika ve Batı-dışı toplumları nasıl 
etkilediyse; yeni gelişmelerin egemen söylemi olan küreselleşme de Kuzey 
Amerika merkezli bir proje olarak Avrupa’yı ve Batı-dışı toplumları etkisi altına 
almıştır” (Karakaş, 2015: 50). 

Bu savaş yıllarını kısa yüzyıl olarak adlandıran Harvey, küresel çağa girişi şöyle 
açıklamaktadır: “1850’den sonra dış ticarette ve yatırımlarda görülen dev 
ölçekli büyüme büyük kapitalist güçleri küreselcilik yoluna sokuyordu. Ama bu, 
emperyal fetihler ve doruğuna tarihte ilk küresel savaş olan I. Dünya Savaşı ile 
erişecek olan emperyalistler arası rekabet aracılığıyla olacaktı” (Harvey, 2006: 
298). Savaş sonucunda yapılan anlaşmalar, ortaya çıkan ekonomik kriz, faşist 
yönetimlerin belirginleşmesi, vs. yeni bir küresel dünya savaşına sebep 
olmaktadır. Özellikle küresel ekonomik kriz İkinci Dünya Savaşının ana 
sebeplerindendir. Heywood, bunun ortaya çıkardığı sonucu şu şekilde 
belirtmektedir; “Ekonomik olarak kriz, korumacılık ve hatta otarşi uğruna 
serbest ticaretin terk edilerek, siyasi milliyetçilik ve uluslar arası güvensizliğin 

                                                             
46 Bu söylemin spekülatif olduğu görülebilir. Ama teknolojinin gelişmesine paralel olarak belirginleşmesi, 
küreselleşmenin teknoloji ile beraber insanlık tarihine kadar gidilmesine neden olmaktadır.  
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yükselişini ateşleyen ekonomik milliyetçiliğe yönelmesine yol açtı” (Heywood, 
2016: 64). 

İki ağır savaştan sonra ortaya çıkan ideolojik çekişmeler ve bununla beraber 
yaşanan soğuk savaş dönemi, küreselleşmenin daha da hızlanmasına 
doğrudan etkide bulunmaktadır. Son olarak 1980’lerle beraber neo-liberal 
politikaların küresel önem kazanması ve 1989 Berlin duvarının yıkılışı ve 
Komünizm’in küresel ölçekte son bulması, küreselleşmenin yayılmasında ve 
çağımızın da belirleyicisi olmasında önemli toplumsal kırılmalardır. 
Günümüzdeki küresel anlayış bu kısa tarihin son halkasını oluşturmaktadır.  

Günümüzde, tüm dünyaya mal ve hizmetler sağlayan küresel bir 
piyasaya dayalı küresel bir ekonomide yaşadığımız fikri yaygındır. 
Ayrıca, Marshall Mc Luhan’ın dünyanın diğer taraflarında neler 
olup bittiğini bilmekle kalmayıp, onları bizzat olurken 
izleyebileceğimiz ‘küresel bir köy’ olarak dünya fikri de bir 
gerçekliktir. Modern küresel iletişim araçları ve internet sayesinde 
dünyanın her yerindeki insanlar en azından monitörler aracılığıyla 
yüz-yüze konuşabilmektedir (Slattery, 2015: 418). 

Sosyal ve ekonomik anlamda böyle bir küresel söylem varken, siyasi anlamda 
da 11 Eylül saldırısı ile Dünya Ticaret Merkez’inin bombalanması, küresel 
ölçekte terörizme karşı ortak tutumlar alınmasına sebep olmaktadır. 
Küreselleşme ile ilgili günümüz açısından sayfalarca metinler yazılabilir. Ama 
bizim amacımız, kimlik olgusunda yaşanan değişim olduğundan 
küreselleşmenin tarihsel gelişimini burada noktalıyoruz. Metin içinde ise 
küreselleşmenin güncel gelişimine sıkça değinilecektir. 

1.2.  Küreselleşmenin Anlamı 

Kavram olarak sosyal bilimlerde son otuz yılda sıkça kullanılmaya başlanan 
küreselleşme, ‘global’ kelimesi anlamında da kullanılmaktadır. Tabi 
küreselleşmenin tek bir tanımını yapmak pek de kolay değildir. Çünkü 
küreselleşmenin savunucuları ve karşıtları birden çok tanım ortaya 
koymuşlardır. Örneğin; “küreselleşmeye ‘ilerlemeci’ ve ‘rasyonalist’ yaklaşımla 
bakanlar, onu önemli bir aşama olarak görmektedirler” (Tatar, 2008: 39). Ya 
da eleştirel olanlar; “küreselleşmeyi ana akım teorilerin görmezden geldiği 
eşitsizlik ve asimetrileri açığa çıkararak ve bu yolla, realizmi ve liberalizmi, 
yerleşik ve küresel sistemin güç dengesizliğini gizleme veya meşrulaştırma 
biçimleri olarak görme eğilimindedirler” (Heywood, 2016: 100). 
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Bunun yanında başka tanımlar da mevcuttur. Harvey’in ‘zaman ve mekan 
sıkışması’ Giddens’in mal ve hizmetlerin hızlı dolaşımı, Mc Luhan’ın mesajın ve 
bilginin hızlı ulaşımı, Bauldrillard’ın toplumsalın yok oluşu ve akışkanlığın 
artması, Heywood’un siyasi anlamda küreselleşen dünyanın ekonomik ve 
kültürel sonuçları, vs. küreselleşmenin önemli tanımlarındandır.47 Bunların yanı 
sıra yapılabilecek en kapsamlı tanım şu şekildedir; “Küreselleşme, dünyanın 
neresinde bir değer varsa alınıp, üretim bandından geçirilerek, bir metaya 
dönüştürmek suretiyle bütün dünyaya pazarlanmasıdır.” (Tatar, 2008: 26) 
Tatar, bu genel tanımın yanında küreselleşmeye sosyolojik tanım da 
getirmektedir; “Sosyoloji bilimi açısından küreselleşmenin tahlili iki temel 
mesele ile ilişkilendirilmektedir. Bunlardan birincisi, yeni üretim sistemlerine 
dayanan küreselleşmiş bir ekonominin doğuşu; ikincisi ise, ‘küresel kültür’ 
düşüncesidir.” (Tatar, 2008: 17) Sosyolojik açıdan küreselleşmenin öncülü 
olarak kabul edilen Imanuel Wallerstein Dünya Sistemleri Kuramı ile “görece 
zengin ülkelerin merkez, yoksul ülkelerin çeper, ikisi arasında kalanların ile yarı-
çeper durumuna geldiği bir dünya sistemi kuran kapitalist ekonomik sistemin, 
ulus aşırı düzeyde işlediğini iddia etmiştir” (Akt, Giddens ve Sutton, 2016: 21). 

Küreselleşmenin kültürel ve kimliksel olgular üzerindeki etkisini göz önünde 
bulundurarak yapılan bu tanımlar, bize küreselleşmenin birden çok boyutunun 
olduğunu göstermektedir. Bunlara daha sonra değinilecektir. Kısaca burada 
değinmek gerekirse Kürselleşmenin kimliksel/kültürel etkisi parçalamaya 
boyutundadır. Tabi karamsar bir algı olan bu etkiye karşılık, farklılaşma ve 
zenginlik olarak bütünleyici etkiyi de göz ardı etmemek gerekir.  

2. ULUS-DEVLET 

Fransız İhtilali’nin dünya siyasetine bıraktığı en önemli miras, milliyetçilik 
düşüncesidir. İmparatorlukların parçalanmasıyla sınırların yeniden çizilmesi 
milliyetçilik anlayışı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Ulus-devletin genel tanımına 
baktığımızda milliyetçi anlayışın izlerini görebilmekteyiz; “Ulus-devlet insanların 
kendi kaderlerini milli politik mekanizmalar ve kurumlar çerçevesinde 
belirledikleri bir devlet modelini ifade etmektedir. Bu aynı zamanda feodal 
karakterdeki bir siyasi düzenden, merkeziyetçi özellikleri ağır basan bir siyasi 

                                                             
47 Daha fazla örnek ve ayrıntılı tanımlar için bkz. Andrew Heywood, Küresel Siyaset, (Çev. Nasuh Uslu ve 
Haluk Özdemir), Dördüncü Baskı, Adres Yayınları, İstanbul 2011, s. 38. Selime Güzelsarı, “Küreselleşme”, 
(Haz. Gökhan Atılgan ve E. Atilla Aytekin) 3. Basım, Siyaset Bilimi; Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası 
İlişkiler, Yordam Kitabevi, İstanbul, Eylül 2013, s. 269. 



 

701 
 

düzene geçişi temsil etmektedir” (Cebeci, 2006: 24). Ortak değerler etrafında 
şekillen ‘millet/ulus’ olarak adlandırılan toplumların oluşumundan meydana 
gelmektedir. Bu anlamda milliyetçilik düşüncesi ulus-devlet yapılanmasının 
ontosunu oluşturmaktadır. “Milliyetçiliğin en büyük başarısı, ulusu, siyasal 
yönetimin temel birimi olarak tesis etmesi olmuştur, yani ulus-devlet olarak 
anılan birimler, en temel siyasal -ve milliyetçilere göre tek meşru- örgütlenme 
biçimi olarak kabul edilmeye başlanmıştır” (Heywood, 2016:  201).  

Bir devlet yönetimi için var olan sembolik özellikleri tek bir olgu üzerine inşa 
eden ulus-devlet, kendi içinde farklılıklar karşıtı bir tutum sergilemektedir. Bu 
anlamda ulus-devletin tanımı şöyle yapılabilir; “örtüşen vatandaşlık ve milliyet 
bağlarıyla bir araya gelmiş, yani siyasal ve kültürel kimliğin örtüştüğü bağımsız 
siyasal bir toplumdur” (Heywood, 2016: 208).  Bu açıdan bakıldığında siyasal 
kimliğin farklılaştığı hatta kültürel kimliğin siyasal kimliğe göre daha fazla 
farklılaştığı günümüz toplumlarında ulus-devlet yapılanması milliyetçiliğin 
ötesine geçebilmektedir. Bu durum özellikle çok uluslu toplumlarda ulus-devle 
rejimlerinde önemli iç sorunlara sebep olmaktadır. Siyasi çatışmalardan kadın 
hakları sorunlarına, kültürel kargaşadan eğitim sorunlarına, bürokrasinin kötü 
işleyişinden kamu işleri aksamalarına kadar, vs. sorunlara yol açmaktadır.  

3. KÜRESELLEŞME İLE ULUS-DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Küreselleşme ile ulus-devlet arasında karşıt bir ilişkinin var olmasının yanı sıra 
karşılıklı etkileşim olduğu da aşikârdır. Bununla birlikte bu etkileşimi 
küreselleşmenin ulus-devlet üzerindeki etkisi olarak da dönüştürülerek 
tartışılabilir. Çünkü küreselleşme ulus ötesi/üstü bir kavramdır. Başka bir 
deyişle çok uluslu şirketlerin uluslar üzerinde uyguladıkları serbest ticaret 
anlayışı, ulus-devletleri birbirlerine ekonomik açıdan bağımlı hale 
getirmektedir. Küreselleşmenin spesifik tanımından yola çıkarak bu durum 
şöyle açıklanabilir;  

Yaşamlarımızın, giderek bizden çok uzaklarda alınan kararlar ve 
gerçekleşen olaylar tarafından şekillendirilmesi anlamına gelen 
karmaşık karşılıklı bağlanmışlık ağlarının ortaya çıkışıdır. 
Dolayısıyla küreselleşmenin en önemli özelliği, coğrafi uzaklığın 
konu ile ilgisinin azalması ve ulus-devletler arasındaki gibi ülkesel 
sınırların daha az önemli hale gelmesidir (Heywood, 2016: 35). 

Ulus-devletin paradigmasını oluşturan milliyetçilik anlayışı küreselleşmenin 
yıkıcı farklılaştırıcı etkilerine karşı güncellenerek tekrardan ortaya çıktığı 
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söylenebilir. Bu ortaya çıkış başlarda zorunluluk arz etmiş olabilir. Ancak 
toplumlar günümüzde farklılaştığından dolayı ulus-devlet giderek sorunlu hale 
gelebilmektedir. Ama ulus-devlet yanlıları bu anlayışın küreselleşme karşısında 
olması gerektiğini halen savunmaktadır. “Milliyetçilik, küreselcilerin hayalini 
kâbusa dönüştürmektedir. Buna karşılık sömürgeleştirilmek istenenlerin 
kâbuslarına çöken küreselcilikten uyanışı da milliyetçilik temin etmektedir” 
(Tatar, 2008: 131). Şüphesiz küreselleşmenin toplumlar üzerinde yıkıcı, 
dönüştürücü ve toplumu kendi doğasından uzaklaştıran özelliği vardır. Ulus-
devletin de küreselleşmeyle olan mücadelesi toplumu önemli ölçüde kendi öz 
değerlerinden uzaklaştırmaktadır. Milliyetçilik biraz daha öteye giderek 
küreselleşmenin ekonomik ve ileri teknolojik gelişmelerinden 
yararlanılabileceğini, ancak kültürel değerlerden kopmama adına bu 
değerlerden -başlık altında belirtilen epigraftan da anlaşıldığı gibi- uzaklaşmak 
istememektedirler. Bu mücadelede ulus-devletin küreselleşmeye karşı güç 
kaybettiğini söyleyebiliriz. Ancak hala önemli ölçüde gücünü de koruduğunu 
belirtmeliyiz. Michael Hardt ve Antonio Negri, küreselleşme çağının ulus-
devletin sonunu getirmediği, ulus-devletlerin ekonomik, politik ve kültürel tüm 
normların kurulması ve düzenlenmesinde hala çok önemli işlevler yüklendiği 
görüşünü paylaşırlar” (Akt. Güzelsarı, 2013: 278). Küresel gücün ekonomi ve 
pazar anlayışını, uluslararası, ulus-üstü ve ulus ötesi özelliklerini göz önünde 
bulundurulursa, ulus-devletin gücü giderek daha da zayıflayacaktır. Bu duruma 
küreselleşmenin oluşturduğu ağın yanı sıra milliyetçiliğin de zaman içinde 
dönüşümü de sebep olabilmektedir. Milliyetçiliğin “farklı dönemlerde, ilerici ve 
gerici, demokratik ve otoriter, özgürleştirici ve baskıcı, saldırgan ve barışçı, vs.” 
(Heywood, 2016: 205) olması, küreselleşmeye karşı güç kaybına sebep 
olmuştur. Bu karşılıklı çatışmanın devam edeceği muhtemeldir. Bu 
mücadeleden toplumun yapısını oluşturan tüm unsurlar pekalâ 
etkilenmektedir.  

4. KİMLİK 

Günümüzdeki kimlik algısı Fransız İhtilali’yle beraber şekillenmeye başlamıştır. 
Yani “modernleşme sürecinin yarattığı bireysel ve toplumsal etkileşim 
unsurlarının en etkili olanlarından biri kimlik kurgusudur” (Karakaş, 2013: 3). 
Ortak değer anlamında şekillenen kimlik, sanayi toplumlarıyla beraber 
farklılaşmaya başlamış, daha mikro düzeyde -çoklu kimlik yapıları olarak- 
günümüze kadar süregelmiştir. “Kimlik Latince ‘aynı’ anlamına gelen idem 
kökünden gelmektedir. Farklı kavramlaştırmalara rağmen kimlik mefhumu 
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üzerine neredeyse tam mutabakata varılmış olanı, kimliğin 
aynılıklar/benzerlikler ve farklılıklar hakkında olduğudur” (Özdemir, 2012: 
202). Bu tanım temel anlamda kolektif kimlik anlayışını anlatmaktadır. Bunun 
yanında “kimlik, nispeten istikrarlı ve süreklilik arz eden benlik duygusu. 
Kimlik, kişisel (bireye özgü), toplumsal (bir grupla paylaşılan) veya insani (tüm 
insanlarla paylaşılan) olabilir” (Heywood, 2016: 229). Bu kimlik tanımlarına 
baktığımızda, kimliğin değişkenliğini pek göremiyoruz. Buradan yola çıkarak 
spesifik bir kimlik tanımı yapmak spekülasyondan ibaret olacaktır. Değişen 
olgusal özellikler, küreselleşmenin ve ulus-devletin çekişmesi arasında boğuşan 
kimliksel anlayışlar, Nietzsche’nin dediği gibi belki de kurgusaldır.48 Kalıcı 
kimlik anlayışları elbette vardır. Örneğin etnisiteye anlamında aitlik hissi 
güçlülüğünü korumaktadır. Ama mikro anlamda değişen ve dönüşen kimlikler 
de göz ardı edilemeyecek kadar güçlü ve çeşitlidir. 

Kimlik olgusu aidiyet duygusunu yaratarak birey ya da grup üzerinde dışlayıcı 
ve kapsayıcı etkiler bırakır. “Ben/Biz ve O/Onlar/Öteki/Ötekiler” olarak 
ayrıştırmalar kimliğin temel özelliğidir. Epistemesini bunun etrafında 
şekillendirir. Bireyin kendiyle ya da grupla kullandığı dil, var olan sembolik 
özellikler, diğer gruplarla olan ilişkisinin hem sosyolojik hem siyasi hem de 
psikolojik boyutların belirleyiciliği, kimliğin temel argümanlarından bazılarıdır. 
Bu argümanlardan yola çıkılarak toplumsal ve bireysel anlam dünyaları inşa 
edilir.  

4.1. Kimlik İçin Hangisi Daha İyi? 

Bu bölümde, bu soruya -kimlik için küreselleşmenin mi yok sa ulus-devletin mi 
daha iyi olduğu sorusunda- cevap aranacaktır. Küreselleşmenin kimlik üzerinde 
etkisine baktığımızda onun tüm boyutlarıyla ele almamız gerekir. Ekonomik, 
politik ve kültürel boyutlar kimlikler üzerinde önemli derecede etkiye sahiptir. 
Küreselleşmenin bu boyutları ulusal ya da bireysel kimliklerin değişmesinde 
önemli rol oynar. “Bugün ulusal kimliğin değişmesindeki temel fakörlerden biri, 
muhtemelen, merkezileşme ve yerelleşme arasında çatışmaya dayanan bir 

                                                             
48 Bu durumu Iain Chambers şöyle açıklıyor; “Nietzsche’nin altını çizdiği gibi, olgular yoktur, yalnızca 
yorumlar vardır. Tıpkı ulus anlatısında ‘hayali bir cemmat’in inşası, bir coğrafi ya da fiziksel gerçeklik kadar 
fantezi ve tahayyül tarafından beslenen bir aidiyet duygusu da söz konusuysa, bunun gibi kendilik 
duygumuz da bir hayal ürünüdür, bir kurgudur, belirli bir anlamlı hikâyedir. (Chambers, 2014, s. 45) Buna 
benzer yaklaşım için bkz. Eylem Özdemir, , “Kimlik”, (Haz. Gökhan Atılgan ve E. Atilla Aytekin) 3. Basım, 
Siyaset Bilimi; Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler, Yordam Kitabevi, İstanbul, Eylül 2013, s. 202-
203. 
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baskı yaratan küreselleşmedir” (Giddens ve Sutton, 2016: 394). Merkezileşme, 
ulus-devlet yapılanmasının küreselleşmeye karşı oluşturduğu yönetim şeklidir. 
Yerellik ise, bu karşıtlık sonucunda ortaya çıkan ve küreselleşmenin önemli 
sonucudur. Boyutlarıyla beraber farklılaştırdığı kadar parçalayan küreselleşme, 
bireysel ve ulusal kimlik arasında çatışmaya ve uyuşmazlığa sebep olmaktadır. 
Gelişmiş toplumlar ile gelişmekte olan toplumlar arasında bu çatışmazlık 
farklılık göstermektedir. Özellikle gelişmekte olan toplumlar kendi ulus-devletini 
kurarken “ulusal sınırlarını mevcut ekonomik, kültürel veya etnik bölünmeler 
hesaba katılmadan keyfi olarak kararlaştırılmıştır” (Giddens ve Sutton, 2016:  
394). Gelişmekte olan ülkelerin uzun yıllar süren sömürüden kurtulduktan 
sonra arzuladıkları ulus-devleti ortak değerler çerçevesinde oluşturdukları 
aşikârdır. Ama zaman geçtikçe bu oluşum içindeki farklı kimliklere olan 
yaklaşımları, sömürüldükleri devletlerinkinden ayrı olmamıştır. Bu da ulus-
devletin kimlikler üzerinde olumsuz etkisini gösterir. 

Küreselleşmenin sahip olduğu ulus aşırı gücü ile ulus-devletin sahip olduğu 
merkezi gücü yıpratarak mikro anlamda yeni kimliksel ayrışmalara sebep 
olmuştur. Önceleri genel anlamda ulusal kimlik algısı ortaya çıkarken 
günümüzde ise küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla toplumsal cinsiyet, cinsel 
tercih, etnik kimlik, mezhepsel, çevreci, gibi kimlik türleri ortaya çıkmıştır. Bu, 
kimliğe kendini ait hisseden bireyler ya da gruplar yönetime ya da uluslararası 
sivil toplum kuruşlarına karşı mağduriyet tutumu içinde olmaktadır. Azınlığın 
ulus-devlet içinde pek hakkı olmadığı göz önüne alarak baktığımızda yapılan 
ulus aşırı itirazlarda küreselleşme ağı devreye girmektedir. Mevcut iç sorun 
uluslararası bir boyut kazanmaktadır. Sömürme zihniyetin hâkim olduğu Batı 
toplumlarında ulus-devletin azınlıklara karşı bu tutumu küresel güçlerin 
gelişmekte olan toplumların iç sorunlarına müdahalesi için fırsat 
oluşturmaktadır. 

Küreselleşmenin ulus-devlet arasındaki çatışmanın önemli sonuçlarından biri, 
uluslararası göçler sonucu toplumlarda oluşan çok kültürlülük ve melezliktir. Bu 
sonucun kimliğe yansıması, “kimlik olgusuna özelikle ışık tutmakta, örneğin 
etnisite, kültür ve dinle bağlantılı rakip kimlik biçimlerinin ulusal kimliğin yerine 
geçip geçmediği konusunda sorular ortaya çıkmaktadır” (Heywood, 2016:  
212).  Bu sorulara verilen cevap en sade şekilde evet geçebilir şeklindedir. Bu 
durum daha da ileri gidilerek tartışılabilir. Mesela, göç eden kişi ya da kişiler 
göç ettikleri yer ile göç edilen yer arasındaki kimlik olgusu etrafında gündelik 
hayatlarını şekillendirirken her iki yerin ulusal kimliğinden uzaklaşabilir, 
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çatışabilir hatta ikisini de benimseyebilir. Başka bir ifade ile  “göç eden kişiler 
birden fazla kimliliği gündelik hayatları içinde benimsemekte ve bir ülke ya da 
kültür üzerinden aidiyet geliştirmektedir. Kimlik oluşumları veya aidiyet 
duygusu kişisel deneyimler dâhilinde tekrar tanımlanmakta ve genellikle 
önemini kaybederek öznelleşmektedir. Artık uluslar yerine bireylere ait 
kavramlar olarak belleklerde yer ediniyor” (Şimşek, 2016: 2). 

Küreselleşme yaşamın hızına paralel olarak bireylerin yer değiştirmesine etkisi 
olduğu bilinmektedir. Küreselleşme göçün olası sonuçlarına bakmaksızın, 
tarihin, kültürün, kimliğin, ekonominin, toplumsal düzenin, coğrafi şeklin en 
önemlisi de insan hayatının önemsizleştiği ya da Marx’ın deyimiyle “katı olan 
her seyin buharlaştığı”   bir süreci tetiklemektedir. Bu olgular arasından 
kimliksel özellikler zedelenmekte, farklılaşmakta, parçalanmakta hatta yok 
olmayla karşı karşıya kalmaktadır. Ulus-devlet ortak kimlik arzusuyla uyguladığı 
politikalarla mikro düzeydeki kimliklere zarar vermektedir. Özgürlük alanının 
kısıtlandığı, farklı seslere karşı tutumların sertleştiği, hatta dönem dönem de 
kimlik ve kültür üzerine asimilasyon politikaların uygulandığı bir yapıya 
bürünebilmektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kimlik kavramının küreselleşme ile ulus-devlet arasındaki çatışmadan 
zedelendiği gerildiği, parçalandığı ve ayrıştığı söylenebilir. Bu duruma 
küreselleşmenin de ulus-devletin de sebep olduğu görülmüştür. Farklılıkların 
arttığı kimliklerin mikro anlamında ben ve öteki olarak ayrıldığı, sorunsuz bir 
birliktelik adına farklılıkların zenginlik olarak görüp içselleştirildiği belirtmek 
gerekir. İçselleştirme olmayan toplumlarda iç çatışmanın ortaya çıktığı ve iç 
çatışmanın küresel bir ivme kazandığı ve yine küresel sonuçlara sebep olduğu 
görülmektedir. 

Küreselleşme ile ulus-devlet arasındaki çatışmada birbirlerine verilen zarardan 
ziyade toplumsal değerlerin zarar gördüğü bulgusu bu çalışmanın önemli 
sonuçlarındandır. Hatta taraf kazanma adına yapılan hamleler, örneğin iki kişi 
normalde her hangi bir sorun olmadan bir arada yaşayabiliyorken taraf 
tutmanın sonucunda birbirlerine karşıt olmasına sebep olmuştur. Sistemsel bir 
tepki olan bu davranışlar toplumsalın yapısına da ciddi zararlar vermektedir. 
Çünkü aynı coğrafyada katı sınırlarla yaşamanın kolay olmadığı ama bu sınırlar 
çerçevesinde yaşama zorunluluğu önemli çatışmalara yol açmaktadır. 
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Kimlik olgusunda ulus-devlet mekanizması farklı toplumsal kesimleri de bir 
arada tutma adına üst kimlik kavramında çözüm bulmaya gayret etmiştir. Ama 
karşıtlıkların olduğu farklı toplum kesimleri, bu üst kimlik kavramının yanına 
yerel kimliklerin de önemini vurgulamışlardır. Bunlar çoklu alt kimlikler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler de bu alt kimlik-üst 
kimlik önemi grupsal çatışmalara yol açtığı görülmüştür. Bu duruma tarihsel 
süreç etki ettiği gibi, küreselleşmenin de etkisi söz konusudur. Devlet kurmak ya 
da öz değerleri yaşamak isteyen uluslar Fransız İhtilali ile birlikte başlayan bir 
tarihsel süreç ile küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve kültürel etkisi üst kimlik 
kavramını sarsmaktadır. 

Küreselleşme ile ulus-devlet arasındaki çatışmadan ulus-devlet örgütlenmesinin 
gittikçe güç kaybettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ama bu gücünü tam anlamıyla 
kaybettiği anlamına gelmemektedir. Hatta küreselleşmenin ayrıştırdığı 
toplumsal boyutlar, farklı tolplumsal kesimleri kapsayacak ve azınlık 
durumundan kurtararak topluma katılım durumuna getirebilecek, her kesimin 
kimliksel özelliklerini koruyacak çalışmalar yapılırsa, küreselleşmeye karşı 
tekrardan güçlü konuma gelmesi muhtemeldir.  
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DEMOKRASİ TARTIŞMALARI 

Naciye YILDIZ  

Öz 

80’li yıllarda başlayan küreselleşme tartışmaları etkisini kaybetmektedir. Ulus 
devletin sonu üzerine yürütülen tartışmaların yerini milliyetçilik ve korumacılık 
almaktadır. Neo-liberal ekonomik küreselleşme demokrasiyi değil, milliyetçi ve 
popülist akımları güçlendirmektedir. Birçok ülkede korumacı ve popülist 
politikacılar seçim kazanmaktadır. Demokrasinin krizi bu tartışmaların ana 
eksenini oluşturmaktadır.  

Modern dönemde demokrasi ulus devlet üzerine kurulmuştur. Bu nedenle ulus 
devletin küreselleşme sürecinde yaşadığı değişiklikler doğrudan demokrasiyi 
etkilemektedir. Neoliberal ekonomik küreselleşme sürecinde serbest pazar, 
politika karşısında egemen hale gelmekte ve demokratik katılım mekanizmaları 
işlevsizleşmektedir. Bu bağlamda depolitikleşme ve meşruiyet sorunları 
yaşanmaktadır. Ancak diğer taraftan milliyetçi ve popülist ideolojiler 
güçlenmektedir.        

Bu makalenin amacı, küreselleşme ile demokrasi arasındaki ilişkiselliği 
“demokrasinin krizi” bağlamında tartışmaktır. Makale ayrıca küreselleşme 
sürecinde yurttaşlık hakları ile katılım mekanizmalarındaki değişimleri 
incelemeyi hedeflemektedir. Makale demokrasi krizi başlığı altında yürütülen 
tartışmaların neoliberal ekonomik küreselleşmeyle ilişkisini araştırmaktadır.   

Anahtar Sözcükler: Küreselleşme, Demokrasi Krizi, Yurttaşlık, Politik 
Katılım. 

DEMOCRACY DEBATES IN THE GLOBALIZATION 
PROCESS 

Abstract 

The controversy over globalization, which began in the eighties is diminishing. 
The argumentation over the end of nation-state is replaced by nationalism and 
protectionism.  Instead democracy, neo-liberal economic  globalization 
strengthens nationalist and populist movements. In many countries 
protectionist and populist politicians are winning elections. The crisis of 
democracy is the main axis of these discussions.  

                                                             
 Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, naciyeyildiz@dicle.edu.tr. 
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In modernity is democracy founded on nation-state. As a result, changes 
experienced by the nation-state throughout the globalization process affect 
democracy immediately. During neo-liberal economic globalization, free 
market economy prevails over politics and democratic participation 
mechanisms become dysfunctional. In this context depoliticization and 
legitimacy issues are experienced. On the other hand nationalist and populist 
ideologies are boosted. 

Aim of this article is to discuss the relationality between globalization and 
democracy in the context of democracy crisis. Furthermore it examines the 
alteration of citizen rights and participation mechanisms in the course of 
globalization. It investigates the topic democracy crisis in the relation to 
neoliberal economic globalization. 

Keywords: Globalization, Democracy Crisis, Citizenship, Political 
Participation. 

GİRİŞ 

Neoliberal ekonomik küreselleşme başta bu politikaların yılmaz savunucuları 
olmak üzere bugün pek çok kesimden eleştiri almaktadır. Bu politikaların genel 
olarak dünyada ve tekil olarak ülkelerde zenginler ve yoksullar arasındaki 
mesafeyi açtığı, toplumsal zenginliğin küçük bir azınlığın elinde toplanmasına 
yol açtığı, işsizlik ve yoksulluğu çoğalttığı değişik bilimsel disiplinler tarafından 
yapılan araştırmalarda ortaya konmaktadır. Bu çalışmalardan bir kısmı liberal 
parlamenter sistemin küreselleşme sürecinde geçirdiği değişimlere ilişkindir. 

Neoliberal ekonomik küreselleşme sürecinde ulus devletlerin ve politik olanın 
ekonomik olan karşısında güç kaybetmesi temel tartışma alanlarından birini 
oluşturmaktadır. Ulus devletler ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda 
küreselleşmenin hissedilir kısıtlamalarıyla karşılaşmaktadırlar. Ancak diğer 
taraftan aşınmalar olmakla birlikte belirleyici aktörler ve neoliberal ekonomik 
politikaların uygulayıcıları olma niteliklerini de korumaktadırlar. Bu bağlamda 
ulusal liberal parlamenter demokratik sistemin önemli sorunlarla karşılaştığı 
gözlenmektedir. 

 Kuşkusuz küreselleşme sürecinde demokrasinin geçirdiği dönüşümlere ilişkin 
tartışmanın boyutları aynı zamanda yurttaşlık hakları ve yurttaşların politik 
katılım süreçlerindeki yerine kadar genişlemektedir. Çünkü neoliberal 
ekonomik küreselleşmenin esas tahrip ettiği herhangi bir ulus devlet değil, 
sosyal nitelikleri olan ulus devlet, yani sosyal devlettir. Bu bağlamda neoliberal 
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ideoloji serbest pazar mekanizmasının, sermayenin önündeki engellerin 
kaldırılmasını sosyal devletin dönüştürülmesiyle ilişkilendirmektedir. Kuşkusuz 
bu dönüşüm en fazla sosyal devletin sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, sosyal 
yardım gibi programlarından yararlanan ücretli çalışan ve yoksul kesimleri 
etkilemektedir. Kısaca sınıf çatışmalarının siyasal düzlemde geçici olarak 
“uzlaştırıldığı” ve ekonomik eşitsizliklerin temsili demokratik sistemle 
meşrulaştırıldığı sosyal devlet modeli, neoliberal küreselleşme sürecinde 
özellikle siyasal ve sosyal yurttaşlık hakları alanında önemli gerilemeler 
kaydetmiş ve kayıplar devam etmektedir. Kuşkusuz bu çöküş aynı zamanda 
liberal parlamenter demokrasinin krizi olarak okunabilir ve okunmaktadır. 
Nitekim tam da bu dönüşümlerin gerçekleştiği neoliberal ekonomik 
küreselleşme sürecinde demokrasinin krizine ilişkin kuramsal çalışmalar 
yapılmaktadır. İşte bu çalışma neoliberal ekonomik küreselleşme sürecinde 
demokrasinin krizine ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları yurttaşlık haklarıyla 
ilişkilendirerek tartışmayı amaçlamaktadır. Bildiride bu tartışma konuyla ilgili 
yazılı literatüre dayanarak yapılacaktır. Tartışma konusuna ilişkin olgusal 
veriler, somut olarak gözlemlenebildikleri için ayrıca yer almayacaklardır. 
Bildiride önce küreselleşme ve yurttaşlık haklarını içeren kavramsal bir bölüme 
yer verilecek, daha sonra demokrasinin krizi kuramları tartışılacaktır. Sonuç 
bölümünde ise kuramlar arasındaki farklılık ve benzerlikler üzerinde durularak 
neoliberal ekonomik küreselleşmenin siyasala olan etkisine dikkat çekilecektir. 

1. KÜRESELLEŞME VE YURTTAŞLIK HAKLARI 

Küreselleşme kavramı başından itibaren tanımlanması ve boyutlandırılması 
tartışmalı bir kavram olagelmiştir. Sözcük olarak geçmişi dört asır öncesine 
kadar eski olmakla birlikte bir toplumsal değişim sürecine işaret eden 
kavramsallaştırılması özellikle altmışlı yıllarla birlikte kullanılmaya başlamış ve 
doksanlı yıllarda bir tür “anahtar sözcük” haline gelmiştir (Bozkurt, 2000: 18). 
Kavram genel olarak kabaca yerküreyi kapsayan karşılıklı bağımlılık anlamını 
içerirken farklı boyutları ve düzeyleri arasında ayrımlara gidildiği de 
görülmektedir. Giddens (2013: 84) küreselleşmenin dünyadaki diğer uluslar, 
gruplar ve bireyler arasında giderek artan bağımlılığa işaret eden bir kavram 
olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre küreselleşmeyi ortaya çıkaran teknolojik, 
ekonomik ve siyasal etmenler bulunmaktadır ve dünya artık eski dünya 
değildir. Baumann (2010) ise Küreselleşme başlıklı çalışmasında küreselleşme 
söyleminde görmezden gelinen tarihsel ve toplumsal boyutlara dikkat çekerek 
bu süreçten bütün toplumların ve toplumsal kesimlerin aynı biçimde 
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etkilenmediğini, küreselleşmenin kazananları ve kaybedenleri olduğuna dikkat 
çekmektedir. Ona göre (Baumann, 2010: 26, 17) “bilgisayar terminallerinin 
birbirine bağlanması, farklı türden insanların durumlarını farklı” etkilemekte ve 
sermaye sahipleri küreselleşirken yoksullar veya emek cephesi yerel veya ulusal 
sınırlara bağlı kalmaktadır.  

Alman Sosyolog Ulrich Beck (1997: 26-29) küreselcilik (Globalismus), 
küresellik (Globalitaet) ve küreselleşme (Globalisierung) olmak üzere üç farklı 
anlam düzeyi arasında ayrım yapmaktadır. Ona göre küreselcilik ideolojik bir 
boyut ve bu bağlamda “dünya pazarı egemenliği ideolojisi” anlamını taşımakta 
ve bir ideoloji olarak “neoliberalizmi” imlemektedir. Bu anlamda küreselciliğin 
esas argümanı dünyanın ve toplumun bir şirket gibi yönetilebileceğidir. Bu ise 
politik alanı ekonomi karşısında daraltmaktadır. Küresellik ise uzun bir süreden 
beri küresel bir dünyada yaşadığımızı, bunun bir olgu olduğunu, kapalı-
geçirgen olmayan sınırların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel düzeyde bu 
süreçte bir kurmacaya dönüştüğünü ifade etmektedir. Bu bağlamda küresellik 
kavramı bir tür dünya toplumu oluştuğunu içeren çok boyutlu bir kavramdır. 
Küreselleşme ise bir süreç içinde ulus devletlerin ulus aşırı aktörler karşısında 
egemenliklerinin sınırlanmasına ve işbirliğine zorunlu kalmasına işaret 
etmektedir. Beck’e göre küreselleşme aynı zamanda devletsiz ve hükümetsiz bir 
“dünya toplumu”nu ima etmektedir. Çünkü küresel çapta işleyen dağınık bir 
kapitalizm giderek gelişirken, ekonomik ve politik anlamda egemen bir güç ve 
uluslar arası bir yönetim bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amaçladığı 
tartışmanın kapsamı çerçevesinde küreselleşme kavramı Beck’in “küreselcilik” 
olarak tanımladığı neoliberal ideoloji bağlamında kullanılmaktadır. Bu 
bağlamda kavram devlet-sosyal devlet, yurttaş- yurttaşlık hakları ve bunlar 
arasındaki ilişkilerde tecrübe edilen liberal temsili demokratik işleyişteki 
değişimi tartışmaya daha elverişli görülmektedir.  

Esas olarak modern dönemin liberal demokrasinin formel olarak politik 
süreçlere eşit katılım ve sosyal yaşam koşullarında eşitliği sağlamak olmak 
üzere topluma verdiği iki söz bulunmaktadır (Jörke, 2011: 16). Bunlardan 
birincisi bilindik haliyle eşit oy ve siyasal süreçlere katılım hakkıdır. Diğeri ise 
sosyal yurttaşlık haklarının gerçekleştirilmesi ve böylece katılım haklarından 
somut olarak yararlanmanın olanaklı hale gelmesidir. Bu iki söz Marshall’ın 
siyasi ve sosyal haklar olarak tanımladığı yurttaşlık haklarıdır.  
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Thomas H. Marshall (2000: 51) “Yurttaşlık Hakları ve Sosyal Sınıflar” adlı ünlü 
makalesinde yurttaşlık statüsüne ilişkin sivil, politik ve sosyal olmak üzere üç 
önemli hak grubu tanımlamaktadır. Birinci grup yurttaşlık hakları sivil haklar 
olarak adlandırılabilecek bireysel özgürlüğü garanti altına alan haklardır. Bunlar 
kişi özgürlüğü, konuşma, düşünce, inanç, mülkiyet özgürlüğü ve adil 
yargılanma hakkı gibi bireysel düzeyde kullanılan haklardır. Bu haklarla ilgili 
kurum mahkemelerdir. Siyasal haklar olarak tanımlanan haklar politik güce 
katılım ve bu güçten yararlanma hakkıdır. Yurttaşlar seçmen olarak veya bir 
politik organizasyonun üyesi olarak bu haklarından yararlanırlar. Marshall’a 
göre politik haklarla ilgili kurumlar parlamento ve yerel yönetimlerdir.  Sosyal 
haklar ise toplumun onurlu bir üyesi olarak onun bir parçası olmayı sağlayan 
ekonomik refah ve güvenli gelir haklarını kapsamaktadır. Bu haklarla ilgili 
kurumlar ise eğitim ve sosyal hizmetler kurumudur.   

Bilindiği gibi, sosyal hakların tanınması ve kazanılması işçi sınıfı ve onun 
örgütlendiği sendikal hareketin mücadeleleri sonucu gerçekleşmiştir. Neoliberal 
ekonomik küreselleşme sürecinde sendikaların çözülmesi sonucu bu hakların 
büyük çoğunluğu bugün kaybedilmiştir.  Aslında sosyal hakların elde edilmesi 
ve bunlarla yetinilmesi demokratik temsili parlamenter mekanizma içinde 
sosyal eşitliğin sağlanacağının kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Oysa 
bugün gelinen aşamada politik süreçlere katılım açısından bakıldığında özellikle 
yoksul alt sınıfların dezavantajlı konumda olduğu görülmektedir. Bu durumda 
politikayı etkileme ile sosyal eşitlik arasındaki bağ kopmaktadır. Yani tam da 
sorunlarını dile getirmek ve seslerini duyurmak ihtiyacı içinde olan toplumun 
yoksul katmanları politik süreçlerde yer alamamakta ve böylece politikayı 
etkileyememektedir (Jörke, 2011: 16, 17). Bu çerçevede bakıldığında 
neoliberal ekonomik küreselleşmenin yurttaşlık haklarında gerilemeye ve bu 
haklardaki gerilemenin ise liberal demokratik işleyişte başta meşruiyet olmak 
üzere pek çok soruna yol açtığı ileri sürülebilir.  

Yukarıda çizilen kuramsal çerçevede çalışmanın izleyen bölümünde neoliberal 
ideolojinin zaferini hazırlayan 70’li yıllardaki sosyal devlet modeline yönelik 
eleştiriler ve bunların siyasal olanla ilişkiselliği üzerinde durulacaktır. Bu 
bölümdeki tartışma esas olarak “demokrasinin kriz teorileri” (Krisentheorien 
der Demokratie) araştırmalarına dayanmaktadır. Bazı araştırmacılar (örneğin 
Schaefer, 2008) demokrasinin krizine ilişkin çalışmalarında  “Yönetilemezlik” 
(Unregierbarkeit), “Geçkapitalizm” (Spaetkapitalismus) ve “Postdemokrasi” 
(Postdemokratie) olmak üzere esas olarak üç temel kriz kuramı üzerinde 
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durarak neoliberal ekonomik küreselleşme sürecinde demokrasinin uğradığı 
değişimi bu çerçevede tartışmaktadır. Yönetilemezlik sosyal devlet modeline 
sağdan yöneltilen eleştirileri, geç kapitalizm ve postdemokrasi ise kapitalizmin 
yapısal çelişkilerine dayanarak demokratik sistemin geçirdiği değişimleri ele 
almaktadır. Aslında geçkapiatlizm ve postdemokrasi yaklaşımlarının kapitalizme 
yönelik sol eleştiriye dayandığı ileri sürülebilir. Çünkü her iki yaklaşım da 
kapitalizmin içsel-yapısal olarak kriz ürettiğini ve bunun toplumsal bütünlüğü 
bozduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla bu çalışma neoliberal ekonomik 
küreselleşmenin demokrasiye etkisini sağ ve sol yaklaşımlar olmak üzere iki 
temel eksende tartışmaya çalışacaktır. Nitekim demokrasinin krizinden söz 
eden görüşlere bakıldığında da neoliberal ekonomik küreselleşmeyi savunan ile 
liberal ideolojiye ve küreselleşmeye karşı çıkanlar olmak üzere iki temel 
yaklaşımın olduğu görülmektedir. 

2. DEMOKRASİNİN KRİZ TEORİLERİ 

2.1. Sağ Yaklaşımlar: Yönetilemezlik Krizi 

Mouffe’a göre (2011: 4) liberal demokrasi iki farklı geleneğin sentezinden 
ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi liberal gelenektir ve bu gelenek kişisel 
haklar ve hukuk devleti, yasaların egemenliğine işaret etmektedir. Yurttaşlık 
hakları bağlamında bakıldığında liberal demokrasinin bu boyutu Marshall’ın 
sivil ve siyasal yurttaşlık hakları olarak tanımladığı alanlarla ilgilidir. Diğeri ise 
demokratik gelenektir ve bu gelenek halk egemenliğine, yani halkın politik 
süreçlere eşit katılımına dayanmaktadır. Bu boyut da Marshall’ın sosyal ve 
ekonomik haklar olarak tanımladığı yurttaşlık haklarıyla ilişkilidir. Kısaca bu 
geleneklerden liberal olan “özgürlük” ilkesine, demokratik gelenek ise “eşitlik” 
ilkesine dayanmaktadır. Mouffe’a göre demokratik siyasetin tarihi bu ilkelerden 
birinin egemenliği için yürütülen mücadelenin tarihidir ve bu iki ilke arasındaki 
gerilim açık uçludur. Ancak 70’li yıllardan itibaren gelişen neoliberal ekonomik 
küreselleşme sürecinde özgürlük karşısında eşitlik ilkesi güç kaybetmiştir. Bu 
bağlamda bakıldığında yönetilemezlik kuramının liberal geleneğin tekrar 
egemen olmasını savunan bir yaklaşım olduğu ileri sürülebilir.  

İkinci Dünya Savaşı sonrası güçlenen sosyal devletin özellikle 60’lı yıllarda 
giderek genişlemesini 80’li yıllarla birlikte bu modele yönelik sürdüremezlik ve 
kriz tartışmaları izlemektedir. Bu tartışmaların ana temasını “devletin aşırı 
şişmesi”, “devletin aşırı yüklenmesi” veya bütün toplumsal alanlara yayılması 
oluşturmaktadır. Sağ görüşe göre devlet serbest pazar mekanizması karşısında 
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o kadar büyümüş ve genişlemiştir ki yönetemez ve yönetilemez hale gelmiştir. 
Yurttaşların, çıkar gruplarının talepleri ve siyasi partilerin bu talepleri seçim 
kazanmak için sürekli uyarmaları pazar aktörlerinin alanını daraltmış ve devleti 
aşırı yük altına koymuştur. Yurttaşların talepleri ile devletin bunları karşılama 
kapasitesi arasında bir uyumsuzluk oluşmuştur. Buradan çıkış ancak politik 
alanın daraltılması ve serbest pazar mekanizmasına daha fazla alan açılması ile 
mümkündür. Diğer taraftan ileri derecede bir bireyselleşme ve buna paralel 
olarak devlet kurumlarına karşı saygısızlık politik egemenliğin meşruiyetine 
zarar vermektedir (Schaefer, 2008: 10,11).49  

Devlet güçlü sendikalar karşısında boyun eğmiş, büyük çapta serbest pazar 
mekanizmasını ve rekabeti bozacak biçimde gelir dağılımına müdahale etmiştir. 
Bu durum çalışmadan devletin sırtından geçinen ve politikacıları talepleriyle oy 
karşılığı rehin alan bir kitlenin oluşmasına yol açmıştır. Sorumluluk bilinci 
zayıflamış, her şey devletten beklenir olmuş, kamunun aşırı borçlanması 
yönetilemez hale gelmiştir. Devletin bu kadar büyümesi karşısında serbest 
pazar küçülmüş, işleyişi bozulmuş, rekabet ortadan kalkmıştır. Bu 
yönetilemezliğe çare olarak önerilen neoliberal ekonomik politikalardır. 
Devletin küçülmesi, özelleştirmeler, pazar mekanizmasının önündeki engellerin 
kaldırılması, vergilerin düşürülmesi, teşviklerin artırılması, emek arzını 
artırmaya, çalışma yaşamında kuralsızlaşmaya yönelik politikalar olmuştur. Bu 
politikaların uygulanmasıyla birlikte istihdamda gerileme, düzensiz çalışma 
biçimleri, işsizlik ve yoksullukta artış gerçekleşmiştir. Bu süreçte devlet serbest 
pazar mekanizmasına alan açarak politikanın yönlendirme, müdahale alanını 

                                                             
49 Ekonomi kuramları bağlamda bakıldığında “aşırı büyüdüğü” ileri sürülen devlete ilişkin görüşler 60’lı 
yıllarda gelişme gösteren sosyal refah devletine ve Keynesçi politikalara yönelik eleştirilere dayanmaktadır. 
Burada temel argüman 70’li yılların hemen başında “petrol krizi” olarak adlandırılan bunalımın serbest 
pazara müdahalenin bir sonucu olduğudur ve bu yaklaşımın tarihçesi Adam Smith’e kadar geri gitmektedir. 
Kısaca, liberal yaklaşımda kapitalist sistemin kendi işleyişinin devamını sağlayacak kadar içsel çözüm 
mekanizmalarına sahip olduğu ileri sürülmekte ve devletin dışarıdan bu işleyişe müdahalesi bunalımın 
nedeni olarak gösterilmektedir. Oysa Keynesçi yaklaşımda devlet serbest pazar mekanizmasına dışarıdan 
müdahale ederek bunalımları aşmaya çalışmaktadır.  Kenyesçi yaklaşımı eleştiren neoliberal yaklaşım ise 
öncüllerine benzer biçimde kendi doğasında bunalımsız işleyen bir ekonomik sisteme, yani kapitalist 
sisteme, devletin müdahalesinin onu problemli hale getirdiğine inanmaktadır. Aslında gerek liberal ve 
neoliberal, gerekse Keynesçi yaklaşımların birbirinin karşıtı gibi durmalarına rağmen ortak yönleri 
bulunmaktadır. Her iki yaklaşımda kapitalist ekonomik sistemin bunalımsız ve sorunsuz işleyebileceği 
düşüncesini paylaşmaktadırlar. Keynesçi görüşe göre kapitalizm bunalımlarını devlet müdahalesi yoluyla 
aşarak yoluna devam edebilir. Neoliberal yaklaşımda ise devletin müdahalesine gerek yoktur. Temel olarak 
her iki yaklaşımda da devlet kapitalist sistemi etkileyen önemli bir aktör olmakla birlikte “ekonomiye dışsal 
bağlarla bağlıdır, ekonominin hareketinden bağımsız bir nitelik” taşımaktadır (Savran, 2009: 36).        
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daraltmaktadır. Ancak bu tercih beraberinde yurttaşların politikadan 
uzaklaşmasına veya politik süreçler ve karar mekanizmalarından dışlanmasına 
neden olmaktadır. Ayrıca ekonomik çelişkilerin ortaya çıkardığı toplumsal 
çatışmalar da siyasi ve örgütlü bir hareket halini alamamaktadır. Böylece bir 
taraftan pazar mekanizması politik alan karşısında güçlenip, siyaset önem 
kaybederken ve katılım mekanizmaları zayıflarken, diğer taraftan açığa çıkan 
toplumsal çatışmalar siyasal hareketler haline gelememekte ve 
“postdemokratik” bir niteliğe evrilmektedir (Schaefer, 2008: 5).  

Özetle, demokrasinin krizini devletin yönetilemezliği kapsamında açıklamaya 
çalışan sağ görüş esas olarak neoliberal ekonomik politikaların uygulanmasını 
savunmaktadır. Bu politikalar özellikle kamunun küçülmesini, serbest pazarın 
büyümesini ve talebi uyarmak yerine emek arzı cephesine odaklanan 
politikaların izlenmesini içermektedir. Kuşkusuz uygulanan bu politikalarla 
kamunun küçülmesi ve özelleştirmeler sonucu işsizlik artmış, ücretler düşmüş, 
sosyal programlar kaldırılmıştır. Daha önemlisi eğitim ve sağlık gibi önemli 
kamusal hizmetler özelleştirilerek liberal demokrasinin önemli meşruiyet 
dayanaklarından olan fırsat eşitliği sorgulanır hale gelmiştir. Böylece neoliberal 
ekonomik politikaların kazananları ve kaybedenleri arasındaki makas açılmış, 
toplumsal bütünlük bozulmaya başlamıştır. Fakat bunlardan daha önemlisi 
neoliberal ideoloji politik alanı ve politik katılımı daraltıp ekonomik olanın 
egemenliğine bağımlı kılarak toplum ve üyelerini ekonomik verimlilik 
kriterlerine göre yönetilmesi gereken şirketler haline getirmiştir.   

Kuşkusuz neoliberal ideolojinin egemenliği sadece onun gücünden değil aynı 
zamanda sol alternatiflerinin mücadeleden vazgeçmesiyle de ilişkilidir. Bu 
konuda Mouffe (2011: 3,4) önce İngiliz İşçi Partisi, sonra diğer sosyal demokrat 
partiler tarafından benimsenen Üçüncü Yol yaklaşımını eleştirerek bu 
politikalarla sol partilerin birer alternatif olmaktan çıktığını ve bu partilerin 
neoliberalizm tarafından ele geçirildiğini ileri sürmektedir. Böylece sağ ve sol 
partiler arasındaki ayrımın ortadan kalkması ve alternatifin yok olması 
politikadan uzaklaşmaya, politik ilgisizliğe veya onun kullandığı kavramla 
“post-politik” bir duruma yol açmıştır. Ona göre bu değişimden kazançlı çıkan 
ise kendilerini gerçek ve tek alternatif olarak sunan radikal sağ partiler 
olmuştur. Gerçekten de başta ABD olmak üzere birçok ülkede yönetime gelen 
radikal, sağ ve popülist partiler neoliberal ekonomik küreselleşmenin ürettiği 
“memnuniyetsizlikler” ve “dışlanmışlıkları” kullanarak seçim kampanyalarını 
yürütmüşlerdir.  
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Sonuç olarak, yönetilemezlik tezi aslında sosyal devlete ve politik olana karşı 
neoliberal ideoloji tarafından yöneltilen eleştirilere dayanmaktadır. Neoliberal 
ideolojinin egemenliği altında sermaye toplumsal ve politik olan karşısında güç 
kazanmış, siyasal ve sosyal yurttaşlık hakları alanında daha önce elde edilen 
kazanımlar kaybedilmiştir. Bugün gelinen aşamada demokrasi artık sadece 
hukuk devleti ve insan haklarını savunmaya indirgenmiş, ekonomik ve sosyal 
eşitlik ilkesi unutulmuştur (Mouffe, 2011: 5). Mouffe’a göre buradan çıkış sağ 
ve sol arasındaki sınırın kaldırılmasına, sosyal devletin merkezi kurumlarının 
yok edilmesine, serbest pazar mekanizmasının kurallarına boyun eğmeye ve 
yaşamın bütün alanlarının özelleştirilmesine karşı çıkmaktan geçmektedir. Ona 
göre eğer sol partiler adil ve eşitlikçi bir toplum için haklın istek ve ihtiyaçlarını 
hareket geçirip örgütleyemezse radikal sağ popülist partiler bu alanı boş 
bırakmayacaktır. İşte o zaman bizleri “postdemokrasiden daha kötüsü” bekliyor 
olacaktır.   

2.2. Sol Yaklaşımlar: Geçkapiatlizm ve Postdemokrasi          

Habermas tarafından 70’li yılların başında geliştirilen geçkapitalizm kuramı 
demokrasinin krizini kapitalizmin yapısal çelişkilerine dayanarak açıklamaktadır 
(Schaefer, 2008: 5). Habermas’a  (1973: 50-51) göre örgütlü ve devlet 
tarafından düzenlenmiş geç kapitalizmin liberal kapitalizmden farklı iki önemli 
niteliği bulunmaktadır. Bunlardan birisi yatırımların yoğunlaşma süreçleri ve 
çokuluslu ortaklıkların oluşması, mal, sermaye ve işgücü pazarının 
örgütlenmesi, düzenlenmesi sonucu rekabetçi kapitalizmden uzaklaşılmasıdır. 
Diğer ise pazarın işlevsel boşluklarına devletin müdahale etmesiyle birlikte 
aslında liberal kapitalizmin sonun gelmesidir. Böylece devletin rekabetçi ve 
liberal kapitalist sisteme müdahalesiyle birlikte aynı zamanda serbest pazar 
mekanizmasının meşruiyeti sorgulanır hale gelmektedir. Schaefer’in (2008: 5) 
belirttiği gibi geçkapitalist aşamada devlet serbest pazar mekanizmasının 
işlevlerini stabil hale getirmek ve kitlesel sadakat yaratmak için giderek daha 
fazla sorumluluk almak zorunda kalmaktadır. Ulusal politikanın 
liberalleşmesiyle birlikte “ekonomik çelişkiler demokrasinin kriz nedenleri 
olarak” yeniden önem kazanmaktadırlar.  

Habermas (1998: 67) daha sonraki yazılarında demokrasi ile kapitalizm 
arasında çatışma olduğunu ileri sürerek neoliberal ekonomik küreselleşme 
sürecinde ulusal sosyal devletlerin birbiriyle çatışma içinde olan üç alanı 
bağlamak zorunda olduğuna dikkat çekmektedir. O’na göre küreselleşme 
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sürecinde ulus devletler:1-rekabet güçlerini korumak ve yükseltmek, 2-bunu 
yaparken toplumsal bütünleşme ve dayanışmadan vazgeçmemek, 3-bütün 
bunları açık ve özgür toplum koşulları altında ve kurumları içinde yapmak 
(Habermas, 1998: 69) gibi bir zorunlulukla karşı karşıyadırlar. Neoliberal 
ekonomik küreselleşmenin dayattığı bu durum sosyal devletin açık sınıf 
çatışmasından geçici bir biçimde örtük bir “entegrasyona” kavuşturduğu 
toplumsal sorunların tekrar açığa çıkmasına neden olacaktır. Bu durumda 
toplumsal bütünleşme bozulacak, toplumda bölünme ve parçalanma 
yaşanacaktır. Habermas’a göre (1998: 68) toplumsal bütünleşmenin 
çözülmesinin önemli işaretleri yoksulluk, sosyal güvencesizlik ve gelir düzeyleri 
arasındaki büyük farklardır. Neoliberal ekonomik küreselleşme ülkeler arasında 
ve tekil ülkeler içinde yoksulluğu, işsizliği ve gelir farkını yükselterek toplumsal 
bütünleşmeyi parçalamaktadır. Ancak Habermas, toplumsal bütünlüğün veya 
uyumun bozulmasının sadece ekonomik eşitsizliklerle sınırlı kalmayacağını, 
krizin ekonomik eşitsizliklerin meşrulaştırıldığı sosyo-kültürel alana yayılacağını 
ileri sürmektedir. Diğer taraftan geleneksel yapılarla rıza üretme kapitalist 
modern dönemle birlikte zayıfladığı için formel liberal demokratik sistem içinde 
kitlesel sadakat üretmek gerekmektedir (Held&Simon, 2006: 394). Kitlesel 
sadakat aslında apolitikleşmiş veya depolitize olmuş bir kamuoyuna işaret 
etmektedir. Apolitikleşmiş bir kamuoyu politik olana ilgisizlik, kariyere, boş 
zaman ve tüketime yönelme yoluyla yurttaşların özel alana dönmesine 
dayanan, sisteme uyumlu çıkarlar gösteren, sosyal programlar ve eğitim sistemi 
içine gömülü “liyakat ideolojisini” benimsemiş kamuoyudur (Habermas, 1973: 
54-56). Kitlesel sadakat üretmek devletin “bilinçli olarak ideoloji planlama ve 
yaratma işini” kendisinin üstlenmek zorunda kalması demektir (Held ve Simon, 
2006: 402). Kısaca devlet ve devleti yönetenler kararlarına meşruiyet üretmek 
için medya ve halkla ilişkileri kullanarak aslında bir bakıma yönetilenleri politik 
süreçlerin dışında tutmaktadırlar. Bu yaklaşım aslında siyasi partilerin seçmen 
avlayan organizasyonlara dönüştüğünü ileri süren postdemokrasi kuramıyla 
benzerlik göstermektedir. 

2.3. Postdemokrasi 

Buchstein ve Nullmeier’a (2006: 16) göre postdemokrasi kavramı sistematik bir 
biçimde İngiliz siyaset bilimci Colin Crouch tarafından 2000’li yıllarda 
geliştirilmiştir.  Crouch (2008: 4-6) postdemokrasi kavramını batılı liberal 
temsili demokrasilerin formel olarak kurumsal yapılarını korumakla birlikte 
içerik ve uygulamada aşındıklarına, küresel rekabetçi kapitalizm ve onun etkili 
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aktörleri olan uluslar arası firmalar, yatırımcılar ve elitler karşısında anlam ve 
güçlerini kaybettiklerine işaret etmek amacıyla kullanmaktadır. Böylece 
ekonomik aktörler olarak firmalar ve yatırımcılar güç kazanarak etkili politik 
aktörler haline gelirken, yurttaşlar haklarındaki gerileme ile ikincilleştirilip 
yönetimlerin pasif izleyicileri haline itilmektedir (Fischer, 2006: 49) 

Crouch’a göre (2008: 4,5) günümüzde demokrasinin üç temel problemi 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sermayenin küresel hareket ederken 
demokrasinin diğer unsurları olan yönetimler ve yurttaşların ulusal düzeyde 
hareket etmeleridir. Bu hareketlilik sermayenin ulus devletler karşısında 
güçlenmesini ve onların çıkarlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Bu 
“mobil sermaye”ye karşı “mobil olmayan demokrasi” oyununda demokrasi 
güç kaybetmektedir. Sonuç olarak sermayenin gücü ile demokrasi arasındaki 
karşıtlık demokrasinin birinci sorunudur.  

Günümüzde demokrasinin karşılaştığı ikinci sorun sanayi sonrası toplumsal 
değişimde güçsüz sosyo-ekonomik alt sınıfların kendi çıkarlarını tanımlayarak 
bunları içeren bir gündem oluşturamamalarıdır. Endüstri sonrası toplumda 
hizmetler sektörü ve bu sektörde çalışan beyaz yakalılar genişlerken endüstri 
toplumunun sınıfsal unsurları güçsüzleşmektedir. Bu yeni sınıflar kendi 
çıkarlarını örgütleyememekte, gündeme getirememekte ve ortak 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. Oysa bu 
sınıfların karşısında yer alan sermaye sınıfı, yöneticileri ve diğer profesyoneller 
kendi çıkarlarını örgütleyebilmekte, ideolojilerini yayabilmekte ve bir kimlik 
etrafında toplanarak politik aktörler olarak konumlanmaktadırlar. Bu bağlamda 
yeni postdemokratik politika aslında tekil yatırımcılar ve firmalar tarafından 
belirlenen politikadır (Buchstein ve Nullmeier, 2006: 17).   

 Demokrasinin üçüncü problemi ise diğer iki sorundan kaynaklanmaktadır. Bu 
sorun politik alanın, politik aktörlerin sermaye ve firmalarla çıkar ilişkilerinin 
olması nedeniyle ikisi arasında bir işbirliği oluşmasından ve böylece iki gücün 
iç içe geçerek büyümesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum güçsüz sınıfların 
eridiği, küçüldüğü, çıkarlarının temsilinin güçleştiği ve hatta olanaksızlaştığı bir 
toplumsal yapılanmanın oluşmasına yol açmaktadır.  

Ancak Crouch’a göre (2008, 5, 6) burada politikacılar bakımından çelişik bir 
durum söz konusudur. Çünkü politikacılar halktan oy almak zorunda oldukları 
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için seçmenler hakkında bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Politikacılar bunu 
anket ve araştırma şirketleri yoluyla elde etmekte ve bu işleyişte seçmenlerine 
firmaların müşterilerine davrandıkları gibi davranmaktadırlar. Bunun sonucu 
olarak siyasi partiler seçmen çıkarlarını temsil etme ve politik sisteme iletme 
işlevini kaybetmektedirler. Bu nedenle günümüzde siyasi partiler artık 
seçimden seçime seçmenleri mobilize eden organizasyonlara dönüşmüş 
durumdadırlar. Siyasi elitler seçmen ve kamuoyundan çok ekonomik elitler, 
yöneticiler ve yatırımcıların bir parçası, iş ortakları konumundadırlar. Bu ilişkiler 
siyasi partilerin bir iş ve gelir dağıtma bürosu haline gelmelerine yol 
açmaktadır. Bunun sonucu olarak siyasi aktörler kamusal meseleleri gündeme 
getirip karar mekanizmalarına taşımak yerine kamuoyunu maniple ederek 
kariyer yapar hale gelmektedirler. Ancak Crouch’a göre günümüz 
demokrasisindeki bu değişim henüz demokrasinin yok olduğu anlamına 
gelmemektedir.  Çünkü demokrasinin önemli formel kurumları olan seçimler, 
tartışmalar, çıkar örgütlenmeleri varlığını devam ettirmektedir. İşte, formel 
olarak kurumlarının varlığının devam etmesine rağmen içerik olarak 
yurttaşların katılımının olmadığı bir demokrasinin varlığı postdemokratik bir 
dönüşüme işaret etmektedir (Crouch, 2008, 6,7). Kısaca postdemokratik 
nitelikte bir siyasal-toplumsal işleyişte formel olarak liberal temsili katılım 
mekanizmaları varlığını devam ettirirken siyasal partiler oy avcılarına veya 
“sadece politik sınıfa hizmet eden oy yakalama ağlarına” dönüşmüşlerdir.  

Crouch’a göre (2008: 7) bu değişimde daha düşündürücü olan ise siyasi 
partilerin yerleşik formel demokrasinin ana unsurlarından olmaları dolaysıyla 
kendi dışında oluşan siyasi hareketleri ve örgütlenmeleri demokratik 
olmamakla suçlamalarıdır. Böylece kitleleri harekete geçiren sosyal hareketler 
dışlanmakta, küçümsenmektedir. Oysa bu sosyal hareketler siyasi partilerin 
sahip oldukları olanaklara sahip olmadıkları için örgütlenmekte ve gündem 
oluşturup taraftar toplamakta zorlanmaktadırlar. Böylece zayıf, güçsüz, 
örgütlenmeyen sınıflar karşısında örgütlenebilen siyasi partiler ve ekonomik 
elitler giderek güçlenmektedir.    

Tekrarlama pahasına postdemokrasi kavramı demokrasinin yok olması veya 
demokrasinin sonu gibi bir anlam içermemektedir (Jörke,2006: 44). Aksine 
postdemokratik bir sistemde liberal demokrasinin temel kurumları olan 
periyodik seçimler, seçim kampanyaları, partiler arası rekabet, seçimlere katılım 
formel olarak varlığını devam ettirmekte ve işlemektedir (Buchstein&Nullmeier 
(2006: 16, 17). Bu bağlamda postdemokratik bir sistem demokrasi öncesi ve 
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demokratik olmayan sistemlerden ayrışmaktadır. Ancak postdemokratik bir 
sistem aynı zamanda demokratik sistemden de ayrışmaktadır. Çünkü 
postdemokratik bir sistemde seçim kampanyaları birbiriyle rekabet halinde olan 
profesyonel kampanya tasarımcıları tarafından sahneye konan bir tür gösteriye 
dönüşmektedir. Bu profesyonel seçim kampanyası tasarımcıları belirli temaları 
seçip politik gündeme yerleştirmekte ve kampanyalar toplumsal sorunları konu 
edinmek yerine kişiselleşmektedir. Bu süreçte yurttaşlar pasif, sessiz, çekingen 
ve hatta siyasete ilgisiz bir konuma getirilmektedir. İşte tam da bu sahneye 
koyma ediminin arkasında gerçek politik süreç gerçekleşmektedir (Crouch, 
2008: 7). 

Özetle, postdemokrasi kuramına göre günümüzde demokrasi formel olarak 
varlığını devam ettirirken somut içerik ve işleyiş bakımından güç 
kaybetmektedir. Bu bağlamda en önemli sorun politik olanın pazar 
mekanizmasına bağımı hale gelmesi ve buna bağlı olarak yurttaşların politik 
alana müdahaleden uzaklaşmasıdır. Demokrasi yurttaşlar arasında yaşanan, 
birlikte ve beraber şekillendirilen bir süreç olmaktan çıkarak, yurttaşların 
çıkarlarının maniple edildiği, ekonomik ve politik elitlerin düzenlediği seçim 
kampanyaları ve bu kampanyalara katılan politik aktörlerin rol aldığı bir tür 
gösteriye dönüşmektedir. Tercih edilecek ve uygulanacak politikalara etki etme 
ve onları şekillendirme olanağını toplumun sosyo-ekonomik olarak zayıf 
kesimleri kaybetmektedir. Böylece tam da seslerini ve sorunlarını siyasal alana 
taşıması gereken gruplar siyasal alandan uzaklaşmakta ve bu alanın 
sorunlarının çözümünde etkili olmadığına inanmaktadır. Böylece toplumun 
dezavantajlı kesimleri politikadan umudunu kesmekte ve politik süreçlere 
katılmamakta, onlar katılım göstermediği için egemen politik aktörler 
tarafından dikkate alınmamaktadırlar (Böhnke, 2011: 20). Kuşkusuz bu durum 
eşit temsile dayanan bir demokratik sistem için sürdürülebilir değildir. İşte 
neoliberal ekonomik küreselleşme süreci politikayı etkisiz hale getirdiği, 
yoksulluğu ve toplumsal dışlanmayı artırdığı, katılım süreçlerini işlevsiz kıldığı 
için meşruluğunu borçlu olduğu temsili demokratik sistemi krize sürüklemiştir. 

SONUÇ 

Neoliberal ekonomik küreselleşme 70’li yıllarda startını sosyal devletin 
eleştirisiyle başlatmış ve liberal pazar ekonomisinin tekrar güçlenmesini bu 
eleştirilere dayanarak meşrulaştırmıştır. Sağ siyasi yelpazeden gelen bu 
eleştiriler demokrasinin çok genişlediğini, ekonomik olanın siyasallaştığını ileri 
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sürerek bu sürecin pazar mekanizması lehine dönüştürülmesini ve 
siyasallaşmanın önün kapanmasının gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Kapitalist 
serbest piyasa mekanizmasının “kutsallığını” savunan bu görüş aşırı 
siyasallaşmayı devletin ve toplumun yönetilemezliği ile açıklamıştır. Bu 
yaklaşımın önceliği yurttaşların siyasal ve sosyal haklarındaki gerilemeler değil, 
piyasa aktörleri olarak özgürlükleridir. Bu bağlamda yönetilemezlik 
yaklaşımının temel kavramları siyasallaşma yerine ekonomi, eşitlik yerine 
özgürlük (negatif), toplumsal yerine bireysel olarak verilebilir.  

Neoliberal ekonomik küreselleşme sürecinde demokrasinin krizine ilişkin 
tartışılan geçkapitalizm ve postdemokrasi yaklaşımları ise esas olarak Marksist-
sol düşüncenin liberal kapitalist ekonomiye yönelik eleştirilerine 
dayanmaktadır. Bu görüşler neoliberal ekonomik süreçte sosyal devletin 
çözüldüğünü, buna bağlı olarak siyasal ve sosyal yurttaşlık haklarında kayıplar 
olduğunu savunmaktadırlar. Bu yaklaşımlarda demokrasinin krizi olarak işaret 
edilen olgu ekonomik eşitsizliklerin artması, sermayenin politik olana egemen 
olması ve bu olgulara bağlı olarak toplumun güçsüz kesimlerinin politik 
süreçlerden dışlanmasıdır. Demokrasi formel olarak varlığını devam ettirirken 
somut ve etkili biçimde gerçekleşme düzeyinde giderek zayıflamaktadır. Kısaca 
bir taraftan demokratik sürecin bazı aktörleri güç kaybetmekte, diğer taraftan 
formel süreçler işlevsiz hale gelmektedir. Bu işlevsiz demokrasiden çıkış ancak 
yeniden politikleşme ve neoliberal ekonomik küreselleşmenin kaybedenlerinin 
etkili katılımıyla gerçekleşebilir.     

Neoliberal ekonomik küreselleşme süreci esasında liberal ideolojinin tekrar 
güncellenmesi ve uygulanmaya konmasından başka bir şey değildir. Bu süreçte 
başta sosyal devlet niteliği olmak üzere yurttaşlık hakları ve politik katılım 
mekanizmalarında önemli kayıplar ortaya çıkmıştır. Bu kayıplara eşlik eden 
sermayenin egemenliği ve önceliği politik süreçleri etkisiz ve anlamsız kılmıştır. 
Böylece yurttaşların haklarını kullanarak politik kararlara etkili katılımları 
olanaksızlaşmıştır. Bu değişme bağlı olarak liberal parlamenter demokratik 
sistem krize girmiştir. Bu krizin aşılması daha fazla sermaye egemenliği ve 
serbest piyasa ideolojisinin sürdürülmesi, buna bağlı olarak siyasal olanın 
ekonomiye bağımlı hale gelmesiyle değil, aksine ekonomik olanın ileri düzeyde 
siyasallaşması ve toplumsallaşmasıyla mümkündür. Bu yaklaşım neoliberal 
ekonomik küreselleşme süreci boyunca bu ideolojiye karşıt, daha adil ve 
eşitlikçi bir toplumu savunan sosyal ve siyasal hareketler tarafından sürekli 
gündeme getirilmiş ve getirilmeye devam etmektedir.  
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BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAMME 
Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır 

Convention and Congress Center of University Of Dicle, 
Diyarbakir/TURKEY 

 

 

 

 

 

Kayıt / Registration 

09:00 – 09:30 

Açılış Konuşmaları / Opening Speeches 

09:30 – 09:45 

B Salonu / B Hall 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN, 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk. / Symposium Chair 

Prof. Dr. Talip GÜL, 
Dicle Üniversitesi Rektörü, İİBF. Dekan v. / Rector, 

Deputy Dean of Faculty of Economics And Administrative Sciences 

 

Ara / Break 

09:45 – 10:00 

 

Açılış Oturumu / Opening Session 

10:00 – 11:00 

B Salonu / B Hall 

 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı / 

Senior Advisor to Presidency of Republic Of Turkey 

Moderatör / Moderator 

12 Ekim 2017 
Perşembe 

12 October 2017 
Thursday 
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Prof. Dr. Ömer ÇAHA, Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi 

University of Sabahattin Zaim, Faculty of Social Sciences and Humanities 

“Türkiye’de Demokrasi, Sivil Toplum ve Özgürlükler / 

Democracy, Civil Society and Freedoms in Turkey” 

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

Institute of Social Sciences, Medipol University, Istanbul 

“Üniversitelerde Akademik Özgürlük / 

Academic Freedoms at Universities” 

 

Ara / Break 

11:00 – 11:15 

 

SAĞLIK YÖNETİMİ / HEALTHCARE MANAGEMENT 

Sağlık Ekonomisi ve Politikası / Healthcare Economy  and Policy 

Çalıştay 1 Salonu  / Workshop Hall 1 

11:15 – 12:30 

 

Moderatör/Moderator:  Prof. Dr. Ali CEYLAN 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD. / 

University of Dicle, Faculty of Medicine, Public Healthcare Dep. 

 

İzzet AYDEMİR 
Sağlık Politikası Analizi Yöntemleri/Analysis Methods on Healthcare Policy 

*** 

Keziban ALTUN & Şener İLTER 
Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 

1986-2015 Dönemine İlişkin Türkiye Örneği /The Casual Relationship Between Healthcare 
Expenditures and Economic Growth:  The Case Of Turkey 

*** 

Hüseyin DEMİR&M.Emin KURT 
Yolsuzluk ve Katastrofik Sağlık Harcamaları / Corruption and Cathastrophic Healthcare 

Expenditures 

*** 
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Funda DURĞUN & Burhan DURĞUN 
İntihar-Gelir İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi / 

Suicide-Income Relationship: Casual Analysis For Turkey 

 

Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 

 

Sağlık Kurumları Yönetimi/ Healthcare Instutions Management 

Çalıştay 1 Salonu / Workshop Hall 1 

14:00 – 15:15 

Moderatör:  Prof. Dr. Günay SAKA 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD. Bşk. 

University of Dicle, Faculty of Medicine, Head of Public Healthcare Dep. 

 

Ahmet YILDIZ&Erhan EKİNGEN& Fuat KORKMAZER 
Hemşirelerin Psikolojik ve Yapısal Güçlendirme Algılarının 

Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma / A Research on The Evalution of Nurses’ Perceptions 
of Psychological and Structural Empowerment 

*** 

Mümtaz KORKUTAN& Ahmet YILDIZ 
Hastane Yöneticilerinin Medikal Turizme İlişkin Algılarının 

Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma / A Research on The Evalution of Hospital Managers’ 
Perceptions on Health Tourism 

*** 

Ahmad SIDKI & İsmail KALASH&Lına SIDKI 
Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyetine Etkisinin Araştırılması: Örnek Bir Uygulama/ 

A Study of Quality on Patient Satisfaction: A Sample Application 

*** 

Hüseyin DEMİR & Cuma ÇAKMAK &Yusuf ÇELİK 
Sağlıkta Cinsiyet Tuzağı / Gender Trap in Healthcare 

İŞLETME/ BUSINESS 

İşletme Yönetimi /Business Management 

Çalıştay 1 Salonu / Workshop Hall 1 
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15:30 – 16:45 

 

Moderatör: Prof. Dr. Nihat AYDENİZ 
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Md., İşletme Bölüm Bşk. 

Dicle University, Director of Vocational School of Social Sciences, Head of Business Dep. 

 

Ömer Osman DURSUN &Cenk AKSOY 
Havaalanlarına Olan Talep Kapsamında Kapasite ve Gecikme Sorunlarının İncelenmesi / 

Investigation of The Capacity and Delay Problems In The Scope of The Airport Demand 

*** 

Cenk AKSOY & Yunus YILMAZ 
Havacılık Sektöründe Çalışanların Adalet, Güven ve Bağlılık Algıları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi / The Investigation of The Relationship Between Perceptions of Organizational Justice, 
Trust and Commitment of Employees in The Aviation Sector 

*** 

Metin IŞIK, &Ayhan YALÇINSOY & Abdulkadir BİLEN 
Güç Mesafesi ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik 

Bir Araştırma/ A Research on The Relationship Between Power Distance and Organizational 
Cynicism 

*** 

Mustafa SABSABİ&Mohammad Khair HAJİİBRAHİM&Nour 
KHAMIS 

The Role Of Applying Just in Time (JIT) Systems in Improving Financial and Non-Financial 
Performance in Modern Industrial Environment in Gaziantep / Gaziantep’teki Modern Sanayi 

Ortamında Finansal ve Finansal Olmayan Performansın Geliştirilmesinde Tam Zamanlı Sistemlerin 
(JİT) Uygulanmasının Rolü 

 

 

Ara / Break 

16:45 – 17:00 
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Muhasebe/ Accounting 

 

Çalıştay 1 Salonu /Workshop Hall 1 

17:00 – 18:00 

 

Moderatör: Prof. Dr. Abdülkadir BİLEN 
Dicle Üniversitesi İİBF. İşletme Bölüm Bşk. / Head of Business Dep., Dicle University 

 

Abdulkadir BİLEN& Muzaffer BAYRAM 
TM38 Kapsamında İnsan Kaynakları ve Muhasebesi / 

The Consept And Accounting of Deerred Tax Within The Scope of TMS 12 Income Tax Standart 

*** 

İbrahim ÇENBERLİTAŞ 
TMS 12 Gelir Vergisi Standardı KapsamındaErtelenmiş Vergi Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi / 

The Concept and Accounting of Deferred Tax Within The Scope of TFRS 12 Income Tax 

*** 

 

İbrahim ÇENBERLİTAŞ 
TFRS 13 Çerçevesinde Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımları/ 

Fair Value Approach in The Framework of IFRS 13 

 

Finans / Finance 

Çalıştay 2 Salonu / Workshop Hall 2 

11:15 – 12:30 

 

Moderatör: Prof. Dr. Nihat AYDENİZ 
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Md., İşletme Bölüm Bşk. 

Dicle University, Director of Vocational School of Social Sciences, Head of Business Dep. 

 

Özcan DEMİR &İrem TANYILDIZI &Ayşe OKTAY 
Z Kuşağının Finansal Okuryazarlık Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma / 

A Study on The Determination of The Level of The Financial Literacy of ‘Generation Z’ 

*** 
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Yunus YILMAZ & Mehmet TUNCE 
Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Dicle Üniversitesi İİBF. Öğrencilerine Yönelik Bir 

Araştırma / Determination of The Level of Financial Literacy: A Research on The Students of The 
Faculty of Economics and Administrative Sciences of University of Dicle 

*** 

Mehmet Emin KARABAYIR&Abdulkadir BARUT 
Bankalarda Kârın Kalıcılığı: Ampirik Bir Analiz / Persistence of Profit in Firms: An Empirical Study 

on Istanbul Stock Exchange 

*** 

Ismail KALASH &Mustafa SABSABİ &Ahmad SIDKI 
Cash Holdings And Future Operating Performance: Evidence From Turkey / 

Aktif Mevcudu ve Gelecekteki Faaliyet Performansı: Türkiye’den Bir Örnek 

 

Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 

 

Sermaye Piyasaları / Capital Markets 

Çalıştay 2 Salonu/ Workshop Hall 2 

14:00- 15:15 

Moderatör: Öğr. Gör. Mustafa BEYBUR 
Dicle Üniversitesi Çermik MYO. Bankacılık ve Sigortacılık Böl. / 

University of Dicle, Vocational School, Banking and Insurance Dep. 

 

Abdülkadir BARUT& Fahrettin PALA, 
Ülke Riski ve Hisse Senedi Fiyatı İlişkisi: E-7 Ülkeleri İçin Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz / 

Relationship Country and Stock Price: A New Generation Economymetric Analysis for E-7 
Countries 

*** 

Emine KAYA & Cumali MARANGOZ 
Dinamik Stokastik Genel Denge Modelli Temelli Teknoloji Şokları ve 

Hisse Senedi Piyasası İlişkisi İçin Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme /An Invesitigation on 
Turkish Economy For The Relationship Between Stock Market and Technology Shocks Based on 

Dynamic Stochastic General Equilibrium Model 

*** 
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Müslüm POLAT&Ahmet USLU 
İşletmelerin Finansal Performanslarının Hisse Senedi Fiyatı Üzerindeki Etkisi/ 

The Effect of The Financial Performances of The Enterprises on The Share Current Price 

*** 

Emine KAYA & Bengü AÇDOYURAN 
Finansal Dolarizasyon Unsurları Olarak Kredi Dolarizasyonu İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki 

İlişki/ The Relationship Between Stock Return and Credit and Deposit Dollarization as Components of 
Financial Dollarization 

Girişimcilik / Entrepreneurship 

Çalıştay 2 Salonu /Workshop Hall 2 

15:30 – 16:45 

 

Moderatör: Doç.Dr. Bahar BURTAN DOĞAN 
Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü / University of Dicle, Economics Dep. 

 

Zeliha TEKİN &Erdal EKER 
Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Proaktif Kişilik Özellikleriyle Kariyer Hedefleri ve Girişimcilik 

Eğilimleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Prospective Personality and Career Objectives-
Entrepreneurship Invention of Vocational School Students 

*** 

Ramazan ASLAN & Yasemin EZİN 
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma: 

Adıyaman Üniversitesi Örneği /A Research on Determination of Entrepreneurship Tendences of 
University Students: The Case of Adıyaman University 

*** 

Yonca ALTINDAL 
Turizm Sihrinin Yansıması: Kaş’taki Kadın Girişimcilerin Güçlenme Deneyimleri / 

Reflection of The Magic of Tourism: Empowerment Experiences of Women Entrepreneurs From 
Kaş 

*** 

Bahar BURTAN DOĞAN & Gamze BAŞBOĞA 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri İçerisinde Kadına Biçilen Rollerin İncelenmesi ve Oluşturulan Sınırları 

Aşabilen “Girişimci Kadınlar” / The Research of The Roles Provided to Women in The Gender roles 
and “The Women Entrepreneurs” Who Get Beyond The Limits Verged 
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Ara / Break 

16:45 – 17:00 

 

Pazarlama / Marketing 

Çalıştay 2 Salonu /Workshop Hall 2 

17:00 – 18:15 

 

Moderatör: Dr. Halil İbrahim ŞENGÜN 
Dicle Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü / University of Dicle, Business Dep. 

 

Nurettin MENTEŞ & Halil İbrahim ŞENGÜN & Merve DİNÇER 
Marka Bağımlılığın Satın Alma Davranışları Üzerinde Etkisi: Diyarbakır İlinde Cep Telefonu 

Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma/The Effect of Brand Loyalty on Purchasing Behaviors: A Research 
on Mobile Phone Users in Diyarbakir Province 

*** 

Halil İbrahim ŞENGÜN & Nurettin MENTEŞ &Merve GÜNEŞ 
Küreselleşme Sürecinde Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi /Evaluation of Consumption 

Habits in The Globalization Process 

*** 

Atilla YÜCEL & Yunus Emre GÜR 
Beyin-Müzik İlişkisi: Tüketicilerin Reklâm Müziklerine Tepkilerinin NöroPazarlama İle İncelenmesi 

/Brain-Music Relationship: Consumers’ Reactions to Advertising Music Through Neuromarketing 

*** 

Nurcan YÜCEL & Koray GÜNDÜZ & Yavuz ATLI 
Nöropazarlama Çerçevesinde Kadına Yönelik Şiddet Temalı Kamu Spotlarının 

EEG Analizi Yöntemi İle İncelenmesi /Investigation of Public Spots Based on Violance Against 
Women in The Framework Neuromarketing By EEG Analysis Method 

 

İKTİSAT / ECONOMICS 

İktisat Politikası / Economic Policy 

Çalıştay 3 Salonu/ Workshop Hall 3 

11:15 – 12:30 
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Moderatör: Doç. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN 
Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü / University of Dicle, Economics Dep. 

 

Bahar BURTAN DOĞAN & Mehmet KAYA 
Ekonomik Krizler ve Ekonominin Kısır Döngüsü Üzerine / A Review on Economic Crises and The 

Vicious Circle of The Economy 

*** 

Seymur AĞAZADE 
Geçiş Ekonomilerinde Mal Piyasa Etkinliği ve İhracatta Ürün Çeşitlendirilmesi / Good Marketing 

Good Markets Efficiency And Product Diversification of Export In Transition Economies 

*** 

 

Burcu ÖZCAN 
A Re-Examination of The Unemployment Hystersisis in The US States/ İşsizlik Histerisinin ABD 

Eyaletleri İçin Yeniden İncelenmesi 

*** 

Sema YILMAZ GENÇ & Onur Can BAYRAKTAR 

‘Görünmez El’in Modern Yaklaşımları /Modern Approaches of ‘Invisible Hand’ 

 

Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 

 

Uluslararası İktisat / International Economy 

Çalıştay 3 Salonu/ Workshop Hall 3 

14:00 – 15:00 

 

Moderatör: Doç. Dr. Murat PIÇAK 
Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölüm Bşk./ University of Dicle, Head of Economics Dep. 

 

Vedat Veli ÇAY &Osman DURSUN 
3. Havalimanının Ekonomik ve Stratejik Etkisi / Economic and Strategic Effects of 3rd Airport 

*** 
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Yasemin EZİN&Mustafa Can SAMIRKAŞ 
Şanghay İşbirliği Örgütünün Türkiye Ekonomisine Etkileri / The Effects of The Shangai 

Cooperation Organization on The Turkish Economy 

*** 

Remzi GÖK 
Türkiye ve ABD Örneğinde Zaman ve Frekans Bazlı Nedensellik İlişkisi / Time and Frequency-

Domain Granger Causality: Turkey and US Cases 

 

Ara / Break 

15:00 – 15:15 

 

Türkiye Ekonomisi / Turkish Economy 

Çalıştay 3 Salonu/ Workshop Hall 3 

15:15 – 16:30 

 

Moderatör: Doç. Dr. M. Halis ÖZER 
Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü / University of Dicle, Economics Dep. 

 

Zeki AKBAKAY 
2000 Sonrasının Türkiye’sinde Dalgalanma Korkusu / Fear of Floating in The Post 2000’s Turkey 

*** 

Mehmet Ragıp GÖRGÜN &Abdülkadir BARUT 
Cari Açık, Döviz Kuru, İthalat, İhracat ve Enflasyon İlişkisi:Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz 

/Relation Between Current Account Deficit and Exchange Rate, Its Effect on Import, Export and 
Inflation: An Ampirical Analysis for Turkey 

*** 

Seymur AĞAZADE & Numan CAN ALBAYRAK 
Türkiye Sanayi Sektöründe İstihdam, Ücretler ve Emek Verimliliği / Employment, Wages and 

Labor Productivity in Turkish Industrial Sector 

*** 

M. Halis ÖZER &Nevzat NARÇİÇEK 
Bireysel Emeklilik Sistemi, Faizsiz Bankacılık Sisteminde İşleyişi ve Türkiye’de Gelişimi / 

Individual Pension System, Functional Banking System and Development in Turkey 
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Ara / Break 

16:30 – 16:45 

 

Enerji Ekonomisi / Energy Economics 

Çalıştay 3 Salonu/Workshop Hall 3 

16:45 – 17:30 

Moderatör:Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ALTUNAKAR 
Dicle Üniversitesi İİBF. Maliye Bölüm Bşk. / University of Dicle, Head of Public Finance Dep. 

 

Burhan DURĞUN & Funda DURĞUN 
Yenilenebilir Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi:Türkiye Örneği / 

The Causality Relationship Between Renewable Energy Consumption and Economic Growth: 
Evidence From Turkey 

*** 

Ozan KAYMAK 
Yeşil Ekonomi Kavramı ve Yeşil Ekonomiye Doğru Dönüşüm:Türkiye’deki Mevcut Durumun 

Analizi 

The Concept pf The Green Economy and The Transformation Toward Green Economy: 

The Analyze of The Turkey’s Situation 

 

Bölgesel İktisat / Regional Economy 

Çalıştay 4 Salonu/ Workshop Hall 4 

11:15 – 12:30 

 

Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Mehmet KAYA 
Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü/ University of Dicle, Economics Dep. 

 

Ali Yılmaz GÜNDÜZ & A. Fatih GÜNDÜZ 
Bölgesel Kalkınmada İşsizliğin ve Yoksulluğun Azaltılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü / 

The Role of Civil Instıtations in The Regional Development to Decrease Unemployment and 
Inflation 

*** 
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İbrahim HÜSEYNİ &Reşat SAKUR&Ömer DORU 
Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği / 

The Role of Regional Development Agencies on Development: Karacadağ Development Agency 
Sample 

*** 

Özlem EŞTÜRK 
TRA2 (Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) Bölgesinde İşgücü ve İstihdam / 

Labor and Employment in The Region of TRA2 (Kars, Ardahan, Ağrı and Iğdır) 

*** 

Oktay GÜVENER & Abdülkadir BİLEN 
Kobilerin Finansal Sorunları: Diyarbakır Örneği /Financial Problems of SMEs: Diyarbakir 

Example 

 

Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 

 

TURİZM / TOURISM 

Çalıştay 4 Salonu / Workshop Hall 4 

14:00 – 15:30 

Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK 
Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi/ University of Artuklu-Mardin, Faculty of Tourism 

 

Sadık SERÇEK&Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK 
Turizm Sektöründe Duygusal Emek: Bir Meta-Sentez Çalışması / 

Emotional Labour in The Tourism Sector: A Study of Meta-Synthesis 

*** 

Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ 
Kruvaziyer Turist Motivasyonları: Türkiye’yi Ziyaret Eden Kruvaziyer Turistlere Yönelik Bir 

Değerlendirme /Cruise Tourist Motivations: An Evaluation on Cruise Tourists Visiting Turkey 

*** 

Aysen ERCAN İŞTİN &Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ 
Kültür Turizminde Sürdürülebilirlik: Mardin Örneği/ 

Sustainability in Cultural Tourism: Mardin Sample 

*** 
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Ahmet YARIŞ& Şehmus AYKOL 
Toplu Yemek Hizmetlerinde Servis Şeklinin Algılanan Memnuniyet Düzeyine Etkisi / 

The Effect of Institutional Catering Service: Method on The Perceived Level of Satisfaction 

*** 

Şehmus AYKOL& Ahmet YARIŞ 
The Impacts Of Level Of Using Social Media On Restaurant/Cafe Choice Through Social Media 

Ara / Break 

15:30 – 15:45 

 

 

MALİYE / PUBLIC FINANCE 

Çalıştay 4 Salonu / Workshop Hall 4 

15:45 – 17:00 

 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ALTUNAKAR 
Dicle Üniversitesi İİBF. Maliye Bölüm Bşk. / University of Dicle, Head of Public Finance Dep. 

Osman GEYİK& Derya GEYİK 
Türkiye’de e-Vergilendirme Sisteminin Vergi Dairesi ve Mükellefler Açısından İncelenmesi / 

Investigation on The Tax Administration and Taxpayers (Obligations) of E-Taxation System in 
Turkey 

*** 

Mustafa Can SAMIRKAŞ&Yasemin EZİN 
Varlık Fonlarının Yapısı, İşleyişi, Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri /The Structure and 

Function of Wealth Funds and The Position of Wealth Funds on World and Turkey’s Economy 

*** 

Yavuz ACUNGİL &Doğan BOZDOĞAN &Ümit ŞİMŞEK 
Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci ile Vergi Bilinci Arasındaki İlişki:Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama / Relationship Between Urbanity Awareness and Tax Awareness in 
Local Governments:  A Practise for Students of Gaziosmanpaşa University 

*** 

Habip DEMİRHAN 
Türkiye’de Güç Mesafesinin Hesap Verebilirlik Üzerine Etkisi / 

The Effect of Power Distance on Accountability in Turkey 
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SOSYOLOJİ / SOCIOLOGY 

Yerel Çalışmalar / Local Studies 

E Salonu / E Hall 

10:45 – 12:00 

 

Moderatör: Prof. Dr. Rüstem ERKAN 
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Bşk. /University of Dicle, Head of Sociology 

Dep. 

Serdar ŞENGÜL 
Diyarbakır Örneğinde Kentsel Dönüşüm ve Gündelik Hayat / 

Urban Transformation and Daily Life in Case of Diyarbakir 

*** 

Vedat KOÇAL 
Bir Sosyo-Ekonomik Değişim Göstergesi Olarak Özel Eğitim Talebi:  Diyarbakır’da Orta 

Sınıflaşma ve Özel Okullaşma İlişkisi Örneği / Private Education Interference As A Socio-Economic 
Change Indicative: The Case of Relationship Between Middle-Classification and Private Schooling in 

Diyarbakir 

*** 

Murat YAMAN &Hakan GÜZELSOY 
Küreselleşme Sürecinde Ekonomik Değişimin Mekânsal Görünümü Olarak Ticaret Merkezleri: 

‘Han’lardan AVM’ler Kentine Diyarbakır Örneği / Trade Centers as The Spatial Reflection of Economic 
Change in The Process of Globalisation: The Case of Diyarbakir From ‘Inns’ to The City of Shopping 

Malls 

 

 

Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 

 

13 Ekim 2017 
Cuma 

13 October 2017 
Friday 
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SİYASET BİLİMİ / POLITICS 

Siyasal Düşünce / Political Thought 

D Salonu / D Hall 

09:30 – 10:45 

Moderatör: Doç. Dr. Seyfettin ASLAN 
Dicle ÜniversitesiİİBF. Dekan Yrd./ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Bşk./ 

Vice Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Head of Politics Dep. 

 

Ahmet İNAN 
Nomokratik Demokrasiye Doğru: Çoğunlukçu ve Çoğulcu Demokrasi Girdabından Çıkış / 

To Nomocratic Democracy: Exit From The Whirlpool of Absolute and Limited Democracy 

*** 

Müslüm KAYACI 
Tartışılan Düşünür: Kısa Bir Machiavelli Değerlendirmesi / 

Controversial Thinker: A Short Machiavelli Appreisement 

*** 

Sıla SABANCILAR EREN 
Liberal, Marksist ve Radikal Feminizm Bağlamında Kadının Varoluşu/ 

The Existence of Women in The Context of Liberal, Marxist and Radical Feminism 

 

Ara / Break 

15:30 – 15:45 

 

Türkiye’nin Siyasal Yapısı / Turkish Political Structure 

D Salonu/ D Hall 

11:00 – 12:15 

Moderatör: Doç. Dr. Gökhan TUNCEL 
İnönü ÜniversitesiİİBF. Dekan Yrd./ Vice Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 

University of Inönü, Malatya. 

Yılmaz DEMİRHAN, & Nazım KARTAL, 
15 Temmuz Darbe Girişiminin Ardından Hükümetin Aldığı Tedbirlerin Türk Yönetim Yapısına 

Etkileri: OHAL KHK’ları Bağlamında Bir İnceleme / The Effects of The Government’s Measures After 
July 15 Coup Attemption on The Structure of Turkish Administration: A Research in The Context of 

State of Emergency 
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Ayşegül KARS KAYNAR 
Milli Güvenlik Kurulu: Yarım Asırlık Askeri Vesayet / National Security Council: Military Tutelage 

For A Half A Century 

*** 

Ahmet KARADAĞ & Gökhan TUNCEL 
Türkiye’de Fonksiyonel Muhalefetin Özgünlük ve Özerklik Sorunu / The Problem of Originality 

and Autonomy of Functional Opposition in Turkey 

*** 

Sibel DÜNDAR & Ömer TAYLAN 
İki Laiklik Modeli ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)/ Two Models of The Secularism and 

Republican People’s Party (CHP) 

 

Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 

 

Türkiye’nin Yönetim Yapısı / Turkish Governmental Structure 

D Salonu/ D Hall 

14:00 – 15:15 

 

Moderatör: Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ 
İnönü Üniversitesi İİBF. Dekanı/Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 

University of Inönü, Malatya. 

 

Hamza ATEŞ & Öznur YAVUZ 
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sisteminde Denetimin Geleceği / Future of Public Auditing Under 

The Presidency System in Turkey 

*** 

Nazım KARTAL&Yılmaz DEMİRHAN 
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi ve Yeni SisteminKamu Yönetimine Yansımaları / 

The Presidential Government System in Turkey and The Impacts of The New System on Public 
Administration 

*** 

Oğuz ERSÖZ 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi/ Presidential Government System 
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Siyasal Sosyoloji / Political Sociology 

 

Çalıştay 1 Salonu /Workshop Hall 1 

09:30 – 10:30 

 

Moderatör: Doç. Dr. Naciye YILDIZ 
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü / University of Dicle, Sociology Dep. 

Ulaş BİNGÖL 
Post-Modernizmin Çok Seslilik ve Çok Kültürlülük Yanılgısı /  Misconception of Postmodernism 

on Polyphony and Multicultralism 

*** 

Enver AKIN 
Çok Kültürlülüğün Kökeni ve Yönetim Sistemlerinin Oluşumuna Etkisi / The Origin of 

Multiculturalism and Its Effect on The Formation of Administration Systems 

*** 

Leyla BİNGÖL&Nazlı KAYA 
Modern İktidarın Bir Nesnesi Olarak Siyasallaştırılmış Yaşam ve Temsil Sorunu / The Politicalized 

Life as an Object of Modern Power and Representation Problem 

Ara / Break 

10:30 – 10:45 

 

Siyasal Psikoloji / Political Pyschology 

Çalıştay 1 Salonu /Workshop Hall 1 

10:45 – 11:45 

 

Moderatör: Dr. M. Emin KURT 
Dicle Üniversitesi İİBF. Sağlık Yönetimi Bölümü / University of Dicle, Healthcare Management 

Dep. 

 

Musa ÖZTÜRK 
Fetö Üzerinden İslâmî Cemaatlere Bakıştaki Toptancı Retoriğin Eleştirisi / 

The Critic of The Generalized Rhetoric on The Islamic Communities in The Context of ‘Fetö’ 

*** 
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Ömer ERGÜN 
Laiklik İlkesinin Müslümanlarca Kabul Edilebilirliği / 

Acceptability of The Principle of Secularism By Muslims 

*** 

Seyfettin ASLAN & Müslüm KAYACI 
Sosyal Sermaye Unsurlarından Güven ve Bir Karşılaştırma: Türkiye-Almanya / 

Trust As a Social Capital Construct and A Compraison Between Turkey and Germany 

 

Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 

 

Siyasal İletişim / Political Communication 

Çalıştay 1 Salonu /Workshop Hall 1 

14:00 – 15:00 

 

Moderatör: Doç. Dr. Ahmet TARCAN 
Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Bşk. / 

University of Dicle, Faculty of Communication, Head of Public Relations and Publicity Dep. 

 

Sinem AYANOĞLU 
Türkiye’de Medya Sistemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz / 

A Comparative Analysis on The Turkish Media in Turkey 

*** 

İbrahim Halil YAŞAR & Hasan ALTİNCİK 
Halkla İlişkilerin Web Sitelerinde Kullanım Amacına Göre Değerlendirilmesi: Türkiye’de Bakanlık 

Siteleri Üzerine Bir İnceleme/ Evaluation of Public Relations According to Purpose of Use On Web 
Sites: A Review On The Web Sites of Ministries in Turkey 

 

Siyasal Katılım / Political Participation 

Çalıştay 2 Salonu / Workshop Hall 2 

09:30 – 10:30 

 

 



 

748 
 

Moderatör: Doç.Dr. Hakan SAMUR 
Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Bşk. 

University of Artuklu/Mardin, Head of Political Sciences and IR Dep. 

 

Elif GÖZLER ÇAMUR 
Citizen Participation, Deliberation And Constitution Making / 

Yurttaş Katılımı, Müzakere ve Anayasa Yapımı 

*** 

Abdüllatif TUNCAY 
Türkiye’de Politika Belirleme Sürecinde Sivil Toplum / 

Civil Society in Policy Making Process in Turkey 

*** 

Korkmaz YILDIRIM&Yunus Emre AYNA 
The Role Of NGOs’ On Environmental Governance: A Case From Turkey/ 

Çevre Yönetişiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Türkiye Örneği 

 

Ara / Break 

10:30 – 10:45 

 

Küreselleşme Çalışmaları / Globalization Studies 

Çalıştay 2 Salonu/ Workshop Hall 2 

10:45 – 11:45 

 

Moderatör: Prof. Dr. Muammer CENGİL 
University of Hitit/Çorum, Faculty of Theology 

Muammer CENGİL 
Küreselleşme Bağlamında Din ve Kimlik İlişkisi / 

Relationship Between Religion and Identity in the Context of Globalization 

*** 

Naciye YILDIZ 
Küreselleşme Sürecinde Demokrasi Tartışmaları / Democracy Debates in The Globalization 

Process 

*** 
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Murat TOPRAK & Mehmet TAYANÇ 
Küreselleşme İle Ulus-Devlet Arasındaki İlişkinin Kimlik Olgusuna Yansıması / 

The Reflection of Relationship Between Globalization and Nation-State On Identity 

 

Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER /  INTERNATIONAL RELATIONS 

Türkiye Çalışmaları / Turkish Studies 

Çalıştay 2 Salonu/ Workshop Hall 2 

14:00 – 15:00 

 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Serhun AL 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / 

University of Izmir Economy, Political Sciences and IR Dep. 

 

Mevlüt AKÇAPA 
Türkiye-Rusya İlişkilerinde Doğalgaz Faktörü:Türk Akımı Örneği/ 

The Natural Gas Factor in Turkey-Russia Relations: The Case of Turkstream 

*** 

 

Ferat KAYA 
Türkiye’nin Avrupa Birliği Çevre Politikasına Uyumu / 

Turkey’s Adaption to The European Union’s Environment Policy 

*** 

Fatma SARIASLAN 
Türkiye-İsrail İlişkilerinde Ekonominin Belirleyiciliği / 

The Determination of Economy on Turkey-Israel Relations 

 

Ortadoğu Çalışmaları / Middle Eastern Studies 

Çalıştay 3 Salonu /Workshop Hall 3 

09:30 – 10:45 
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Moderatör: Arş.Gör. Vedat KOÇAL 
Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. 

/Res. Assist., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 

 

Bekir HALHALLİ 
Suriye’deki Kürt Siyasi Partileri: Geçmiş Mücadeleleri ve Gelecek Beklentileri / 

Kurdish Political Parties in Syria: Past Struggles & Future Expectations 

*** 

Serhun AL 
Milliyetçilik Ekseninde Güvenlik Kavramının Milli ve İnsani Boyutlarının 

Kuzey Suriye Örneği ile Analizi / Nationalism and Security: Analysis of Northern Syria Based On 
The Consepts of National Security Versus Human Security 

*** 

Vedat KOÇAL&Hakan GÜZELSOY 
Kürdistan Bölgesinde Siyasal Yönetimin Otorite ve Meşruiyet Kaynakları Bakımından Tarihsel 

Evrimi ve Güncel Dönüşümü: Barzanî Liderliğinin Weberyan Bir Analizi / 

Historical Evolution and Actual Transformation of Political Administration in Kurdistan Region in 
Terms Of Authırity and Legitimacy Sources: A Weberian Analysis of Barzanî Leadership 

 

Ara / Break 

10:30 – 10:45 

 

Dış Politika – Diplomasi / Foreign Policy- Diplomacy 

Çalıştay 3 Salonu / Workshop Hall 3 

10:45 – 11:45 

 

Moderatör: Doç.Dr. Hakan SAMUR 
Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Bşk. 

University of Artuklu/Mardin, Head of Political Sciences and IR Dep. 

 

Ferat KAYA 
Avrupa Birliği’nin Dış Politikada Yürüttüğü Güç Politikası / 

The Concept of Power Into The EU’s Foreign Policy 

*** 
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Serkan GÜNDOĞDU & Handan BOYALI 
Kamu Diplomasisi/ Public Diplomacy 

*** 

 

Celal İNCE 
Uluslararası Göç Yönetiminde Belirleyici Olan Dinamikler ve Değişen Uygulamalar / Fundemantal 

Dynamics and Practises in International Migration Management 

 

 

Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 

 

YÖNETİM BİLİMİ / ADMINISTRATION 

Kamu Yönetimi / Public Administration 

Çalıştay 3 Salonu / Workshop Hall 3 

 14:00 – 15:00  

 

Moderatör: Arş. Gör. Ömer TAYLAN 
Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. 

/Res. Assist., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences 

 

Osman GEYİK & Elif AKGÜN 
Kamu Sektöründe Etkin Yönetim Kavramının Uluslararası Şeffaflık ve Opasite Endeksi 

Kapsamında Değerlendirilmesi / Evaluation of Effective Management in Public Sector Within The Scope 
of International Transparency and Opacity Index 

*** 

Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR 
Kamu Organizasyonlarında Etik Liderlik ve Psikolojik Sermaye İlişkisi Üzerine Bir İnceleme/ 

A Review on Ethical Leadership and Psychlogical Capital Relationship in Public Organizations 
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Eğitim Yönetimi /Educational Administration 

Çalıştay 4 Salonu / Workshop Hall 4 

09:30 – 10:45 

 

Moderatör: Prof. Dr. İdris KADIOĞLU 
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi / University of Dicle, Faculty of Educational 

Sciences 

 

Sevim BAKIR KAYA& Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK, & Mehmet 
KAYA 

Eğitim-Öğretimin Tavanında da ‘Cam Tavan’ Yükseliyor / 

‘Glass Ceiling’ is Also Rising on Education and Teaching 

*** 

Ozan Deniz YALÇINKAYA 
Küresel Bağlamda Yükseköğretimde Yabancı Dil Derslerinde İdeolojik Yaklaşımlar: Türkiye 

Örneği /İdeological Approaches in Foreign Language Courses in Higher Ediucation Within Global 
Context: Turkey Example 

*** 

Bünyamin HAN 
Eğitim Yönetimindeki Bazı Uygulamaların Postmodern Paradigmalar Açısından İncelenmesi / 

Investigating of Some Applications in Educational Administration in Terms of Postmodern 
Paradigms 

*** 

Nurettin BELTEKİN &Tuba TUĞRUL 
Öğretmen İstihdamı Sorunu: Mardin Örneği / Teacher Employment Problem: Mardin Example 

 

Ara / Break 

10:45 – 11:00 

 

Yerel Yönetim / Local Administration 

Çalıştay 4 Salonu/ Workshop Hall 4 

11:00 – 12:00 
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Moderatör: Arş. Gör. Ömer TAYLAN 
Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. 

/Res. Assist., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
 

Adem ÇAYLAK, &Adnan AKIN & Mahmut ŞAYLIKAY 
Yeni Komün Yönetimi Anlayışı: 

Sevilla-Marinaleda ve Tunceli (Dersim) Ovacık Yönetimlerinin Karşılaştırmalı Analizi / 

New Communal Administration Interpretation: Comparative Analysis of Sevilla-Marinaleda and 
Tunceli (Dersim) Ovacik Administrations 

*** 

Özgür ALTINDAĞ 
Türkiye’de Sosyal Hizmetin Yerelleşme İhtiyacı / 

The Need of Localization of Social Work in Turkey 

 

Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 
 

TARİH / HISTORY 

Çalıştay 4 Salonu/ Workshop Hall 4 

14:00 – 15:00 

Diyarbakır Çalışmaları / Diyarbakir Studies 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. M. Salih ERPOLAT 
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Bşk. 

University of Dicle,  Head of History Dep. 

Didem ŞAHİN & Meral HALİFEOĞLU 
Diyarbakır Sinemalarının Kentsel ve Toplumsal Yaşama Katkıları/ 

Contributions of Cinemas On Urban and Social Life in Diyarbakir 

*** 

Faruk EVRENK 
Toplumsal Mekânın Üretiminin Sosyolojik Dekonstrüksiyonu:Diyarbakır Merkez Camileri Örneği / 

The Sociological Deconstruction of The Production of Social Place: The Case of Diyarbakir Mosques 

*** 
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Abdullah CENGİZ & Ömer TAYLAN 
405 Nolu Şeriyye Sicili Bağlamında (Diyarbekir) Çermik Kazasının Sosyal Yapısı Üzerine Bir 

Değerlendirme / An Evaluation on The Social Structure of Çermik/Diyarbekir 

According to Court Record no 405 

 

 

KAPANIŞ / CLOSING SESSION 

 

D Salonu / D Hall 

15:30 – 16:15 

 

Genel Değerlendirme ve Tartışmalar /General Evaluations and 
Discussions 

Kapanış ve Teşekkür Konuşmaları /Closing and Thanks Speeches 

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN 
Dicle ÜniversitesiİİBF. Dekan Yrd./ Sağlık Yönetimi Bölümü Bşk./ 

Vice Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Head of Healthcare Management Dep. 

Doç. Dr. Seyfettin ASLAN 
Dicle ÜniversitesiİİBF. Dekan Yrd./ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Bşk./ 

Vice Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Head of Politics Dep. 
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FOTOĞRAF ALBÜMÜ /PHOTO ALBUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açılış Oturumu/ Opening Session,12.10.2017 
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Oturumlardan/ From Sessions,12-13.10.2017 
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Kapanış Oturumu ve Kapanış/ Closing Session and 
Closing,13.10.2017 
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Sosyal Program – Yerel Gezi/ Social Programme/ Local 
Trip,14.10.2017 
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BASINDAN / IN THE PRESS 


