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DATA ANALYSIS 

Cahit AYDEMİR ve Seniha BAYLAN      SYF: 617-625 

FRANZ OPPENHEIMER’IN DEVLET KURAMI: TEORİK BİR TARTIŞMA 

STATE THEORY of FRANZ OPPENHEIMER: A THEORETICAL DISCUSSION 

Ömer TAYLAN ve Müslüm KAYACI      SYF: 627-634 

MUSTAFA KEMAL’İN VE NİHAL ATSIZ’IN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞLARI 

HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE NATIONALIST APPROACHES OF MUSTAFA 

KEMAL AND NIHAL ATSIZ 

Seyfettin ASLAN, Özgür TEPE ve Mehmet Şevket ARIKAN   SYF: 635-644 

GÜNCEL SORUNLARA SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISI: EKOLOJİK YAKLAŞIM 

THE SOCIAL WORK PERSPECTIVE TO ACTUAL PROBLEMS: ECOLOGICAL 

APPROACH 

Özgür ALTINDAĞ ve Ahmet EGE      SYF: 645-651 

YEREL YÖNETİMLERDE E-KATILIMCI BÜTÇELEME: BELO HORİZANTE ÖRNEĞİ 

E-PARTICIPATORY BUDGETING IN LOCAL GOVERNMENTS: CASE STUDY OF BELO 

HORIZANTE 

Habip DEMİRHAN         SYF: 653-661 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİR 

DEĞERLENDİRME 

A BRIEF EVALUATION ABOUT PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM 

Müslüm KAYACI ve Ömer TAYLAN      SYF: 662-673 
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SUNUŞ 

II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA ’18), 10-13 Ekim 2018 

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

ile, 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde, Diyarbakır’da, Türkiye’nin birçok üniversitesinden 

akademisyenlerle çeşitli kurumlardan araştırmacıların ve uzmanların katılımları ile 

gerçekleştirilmiştir.   

Sempozyum’a, 47 ayrı üniversiteden 8 farklı ülkeden yaklaşık 120 bildiri ile başvurulmuş, bunların 

90’a yakını Bilimsel değerlendirme sürecinde kabul edilerek bilimsel programa alınmış, bu bildiriler, 

üç günü kapsayan toplam 21 oturumda sunulmuştur. 13 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 ikinci 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. 

FOREWORD 

The International Symposium on Economics, Politics and Administration (ISEPA '18) was held in 

Diyarbakir, on October 10-13, 2018, with the organization and ownership of the Faculty of 

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

from universities and researchers and experts from various institutions of Turkey. 

Symposium, 47 different universities from 8 different countries approximately 120 papers were 

submitted to the symposium and approximately 90 of them were accepted in the scientific evaluation 

process and was taken in the scientific programme. These works were presented in 21 sessions 

covering two days. On Saturday, October 13, 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 second 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. 

Yılmaz DEMİRHAN, Assoc. Prof.  

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

 

II. ULUSLAR ARASI 

EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU 

ISEPA ‘18 

 “Yerel Kalkınma Perspektifinde Diyarbakır” 

 

 10-13 Ekim 2018, DİYARBAKIR 

 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde, 

Diyarbakır’da ve ‘Sosyal Bilimlerde Güncel Konular’ teması ile düzenlenen Uluslararası 

Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu’na ev sahipliği yapmıştı. 

Fakültemiz, Sempozyum’un ikincisinin, yine Diyarbakır’da, 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde 

‘Yerel Kalkınma’ ve bu çerçevede ‘Diyarbakır’ temaları etrafında düzenleneceğini 

duyurmaktan ve bu konularda çalışan bilim insanlarını kadîm şehrimiz Diyarbakır’a tekrar 

davet etmekten mutluluk duyar.   

 

 

DÜZENLEME KURULU 

 

CALL FOR PAPERS 
 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND 

ADMINISTRATION 

 ISEPA ‘18 

 “Diyarbakır in the Perspective of Local Development” 

 

10-13 OCTOBER 2018, DIYARBAKIR 

Faculty of Economics and Administrative Sciences of Dicle University was hosted 

the International Symposium on Economics, Politics and Management in Diyarbakir on 12-14 

October 2017 with the theme of ‘Current Issues in Social Sciences’. 

We are delighted to announce that the second Symposium will be organized in Diyarbakir on 

10-13 October 2018 in the context of ‘Local Development’ theme also related to ‘Diyarbakir’, 

and invite the scientists working in these fields to Diyarbakir again. 

ORGANIZING COMMITTEE 

 

 

 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

XIV 
 

DÜZENLEME KURULU / ORGANISING COMMITTEE 

Prof. Dr. Talip GÜL   Dicle Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Nihat AYDENİZ   Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN  Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 

Doç. Dr. Seyfettin ASLAN  Sempozyum Sekreteryası Başkanı 

Dr. Hasan MARAL    Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri  

Dr. Mehmet Emin KURT  Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Sağlık Yönetimi Bölümü  

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

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

Arş. Gör. Müslüm KAYACI  Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Siy. Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  

Arş. Gör. Nurettin MENTEŞ  Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonometri Bölümü  

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

 

BİLİMSEL KURUL /  SCIENTIFIC BOARD 

Prof. Dr. Abdullah YILMA    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi  

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

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

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

Prof. Dr. Abuzer PINAR   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ   Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı  

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

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

Prof. Dr. Yusuf BARAN    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

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

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  
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Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk./ Chair of 

Organizing Committee 
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1 Numaralı Oturum / Session 1 

 

Dünyada Yerel Yönetim Deneyimleri / Local Government Experiences On The World 

10:00 – 11:10 D Salonu / D Hall 

 

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL  

(Moderatör) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Faculty Member, Faculty of 

Political Sciences, Ankara Yıldırım Beyazıt 

University, Turkey 

 

 

Professor Reis MULITA  "Marin Barleti" Üniversitesi, Arnavutluk / 

"Marin Barleti" University Albania 

 

“Paving Development Perspectives Through Historical Routes Of Communication: The 

Case Of La Via Egnatia The Present Pan European Corridor Eight” 

 

 

Assoc. Prof. Memet MEMETI  Güneydoğu Avrupa Üniversitesi, Makedonya/ 

South East European University, Macedonia 

 

“E-Service and Local Governance in the Republic of Macedonia” 

 

 

Professor Halid TEDMURI  Lübnan Üniversitesi, Lübnan / Lebanese 

University, Lebanon 

 

“Contemporary Planning Politics for Cities Change and Urban Transformation” 

 

 

 

  



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

XX 
 

2 Numaralı Oturum / Session 2 

 

Siyasal Kurumlar ve Hayat / Political Institutions and Life 

11:20 – 12:30 E Salonu / E Hall 

 

Prof. Abdulkadir Bilen  Dicle Üniversitesi - Dicle University, 

Turkey 

(Moderatör) 

 

 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN  Dicle Üniversitesi/ Dicle University, 

Turkey 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Gökhan TUNCEL  İnönü Üniversitesi/ Inönü University, 

Turkey 

“Kur’an-ı Kerim’deki Yönetim İlkeleri Üstüne Bir İnceleme” 

 

 

Doç. Dr. Abdullah İSLÂMOĞLU  İstanbul Üniversitesi/ İstanbul 

University, Turkey 

 

“Osmanlı Devleti’nde İdare ve Adliye Teşkilâtı’nda Şeyhülislâm” 
 

 

Rifat FEYZİÇ Karadağ İslâm Birliği Başkanı, Karadağ/ 

Chairman of The Islamic Union of Montenegro 

         “Karadağ Meşihatinin Faaliyetleri ve Türkiye ile İlişkileri” 
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XXI 
 

3 Numaralı Oturum / Session 3 

 

Siyasal Sosyoloji-I / Political Sociology –I 

11:20 – 12:30 Çalıştay 1 Salonu/ Workshop 1 

 

 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Seyfettin ASLAN Dicle Üniversitesi, Dicle University,                           

Turkey 

Moderatör 

 

 

Günel BAXIŞOVA Doktora Öğr./PhD Cand. Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel 

Sanatlar Üniversitesi/ Azerbaijan State 

University of Culture and Arts 

 

“Çok Kültürlülüğün Azerbaycan’da Örneği” 

Azerbaıjan's Model Of Multıculturalısm 

 

 

Nergiz YAGUBOVA Doktora Öğr./ PhD Cand. Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel 

Sanatlar Üniversitesi/ Azerbaijan State 

University of Culture and Arts 

 

“Geçiş Döneminde Kimlik Krizi: Azerbaycan Örneğinde” 

 

 

Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist.Ayşem Sezer ŞANLI Erzincan Üniversitesi/ Erzincan 

University, Turkey 

 

“Aydına Yönelik Kuramsal Bir Tartışma: Aydın Kavramının Sosyolojik Açıdan 

Değerlendirilmesi” 

A Theoretıcal Dıscussıon About The Intellectual: A Socıologıcal Evaluatıon On The 

Concept Of Intellectual 
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XXII 
 

4 Numaralı Oturum / Session 4 

 

Siyasal Sosyoloji-II / Political Sociology –II 

14:00 – 15:30 Çalıştay 1 Salonu / Workshop 1 

 

 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Seyfettin ASLAN Dicle Üniversitesi, Dicle University, 

Turkey 

Moderatör 

 

 

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL                Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ 

Arş. Gör./ Res. Assist. Murat KAÇER  Ankara Yıldırım Beyazıt University 

Turkey 

 

“Zazaların Temsili: Bingöl ve Tunceli Özelinde Belediye Başkanlığı ve 

Milletvekilliğinde Yenilenme 

Representatıon Of Zazas: The Turnover In Mayorshıp And The Parlıament In Bıngol 

And Tuncelı 

 

 

Arş. Gör./ Res. Assist. Vedat KOÇAL Dicle Üniversitesi/ Dicle University, 

Turkey 

Diyarbakır’da Kentsel Kimliğin İnşası: Göç, Kimlik, Bellek, Siyaset ve Modernleşme 

Buıldıng Of The Urban Identıty In Dıyarbakır: Migration, Identity, Memory, Politics 

And Modernization 

 

 

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL               Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ 

Arş. Gör./ Res. Assist. Murat KAÇER  Ankara Yıldırım Beyazıt University, 

Turkey 

 

“AK Parti Döneminde Zazaların Siyasal Tercihleri: Bingöl ve Tunceli Örnekleri” 

Polıtıcal Preferences Of Zazas Durıng The Ak Party Era. The Case Of Bıngol And 

Tuncelı (2002-2018) 
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5 Numaralı Oturum / Session 5 

 

Türkiye’de Yerel Yönetim Deneyimleri / Local Government Experiences in Turkey 

11:20 – 12:30 Çalıştay 2 Salonu/ Workshop 2 

 

 

Prof. Dr./ Professor Yılmaz BİNGÖL 

Moderatör  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Political 

Sciences, Ankara Yıldırım Beyazıt 

University, Turkey 

 

 

Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Alper KILIÇASLAN   Mustafa Kemal Üniversitesi / Mustafa 

Kemal University, Turkey 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Şenol ADIGÜZEL  Mustafa Kemal Üniversitesi, Mustafa Kemal 

University, Turkey 

 

“Yerel Yönetimlere Yönelik Sayıştay Performans Denetimlerinin Sonuçları ve Etkileri Üzerine 

Bir Alan Araştırması: Belediyeler Örneği” 

A Survey On The Results And Effects Of The Performance Audıt Of The Court Of Accounts 

For Local Admınıstratıons: The Case Of Munıcıpalıtıes 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet B. COŞKUN                    Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi/ 

Osmaniye Korkut Ata University, Turkey 

 

“Yerel Yönetimlerin Etkinliğini Artırmada Özerklik Meselesi” 

The Issue Of Autonomy In Raısıng The Effıcıency Of Local Governments 

 

 

Dr. İhsan EKEN İstanbul Ticaret Üniversitesi/ İstanbul 

Commerce University 

 

“Türkiye’de Yönetsel Bölgeselleşmenin Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme” 

 A Study On Applıcabılıty Of Admınıstratıve Regıonalızatıon In Turkey 

 

 

Arş. Gör./ Res. Assist. Ezgi KOVANCI     Ankara Üniversitesi/ Ankara University, 

Turkey             

Arş. Gör./ Res. Assist. Duygu YILDIZ KARAKOÇ        Erzincan Üniversitesi/ Erzincan   University, 

Turkey 

 

“Türkiye’de Yerel Yönetime Katılım Mekanizmalarının Değerlendirilmesi: Diyarbakır 

Örneği” 

An Evolutıon Of Local Accessıons Mechanısms In Turkey: The Case Of Diyarbakır 
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XXIV 
 

6 Numaralı Oturum / Session 6 

 

Eğitim Yönetimi / Educatıonal Admınıstratıon 

11:20 – 12:30 Çalıştay 3 Salonu / Workshop 3 

 

 

Prof. Dr. İdris KADIOĞLU  Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

Moderatör  

 

 

Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Zakir ELÇİÇEK Dicle Üniversitesi/ Dicle University, 

Turkey                       

 

“Eğitim ve Politika İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Bir Sistem Eleştirisi” 

An Evaluatıon On Educatıon And Polıcy Relatıons: A System Crıtıque 

 

 

Arş. Gör./ Res. Assist. Bünyamin HAN                      Dicle Üniversitesi/ Dicle                

University, Turkey 

                       

“Okullarda Örgütsel Söylenti ve Dedikodunun Yönetilmesi” 

Management Of Organızatıonal Rumor And Gossıp 

 

 

Öğr. Gör./ Lect. Kadir GÖKOĞLAN  Dicle Üniversitesi/ Dicle University, 

Turkey                       

 

“Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Etik Davranışlarının Tespitine Yönelik Bir 

Araştırma: Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO Örneği” 

A Research For Determınıng The Ethıcal Behavıors Of Vocatıonal School Students: 

Dıyarbakır Socıal Scıences Myo Example 

 

 

Arş. Gör./ Res. Assist. İzzet AYDEMİR Bingöl Üniversitesi/ Bingöl University, 

Turkey 

Prof. Dr. / Professor Afsun Ezel ESATOĞLU  Ankara Üniversitesi/ Ankara 

University, Turkey 

                             

“Sağlık Yönetimi Lisans Programında Okuyan Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarının 

Belirlenmesi” 

Determınatıon Of Learnıng Approaches Of Undergraduate Program Students In 

Health Management 
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XXV 
 

7 Numaralı Oturum / Session 7 

 

Uluslararası İlişkiler / Internatıonal Relatıons 

14:30 – 16:00 Çalıştay 3 Salonu/ Workshop 3 

 

 

Arş. Gör./ Res. Assist. Mehmet ALKIŞ    Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

Moderatör 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ekrem Yaşar AKÇAY   Hakkari Üniversitesi / Hakkari University,  

                                                                                            Turkey 

 

“Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi ve Avrupa Birliği’ne Olası Etkileri” 

The Rıse Of Extreme-Rıght In Europe And The Possıble Effects Of The European Unıon 

 

 

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

Turkey 

 

“Rusya’nın Ortadoğu Politikasında Suriye’nin Yeri” 

Syrıa's Place In The Russıan Mıddle East Polıcy 

 

 

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

 

“Cultural Diplomacy and British Council” 

 

 

Doktora Öğr./ PhD Cand. Senada ZATAGIC  Selçuk Üniversitesi / Selçuk University, 

Turkey 

 

“International Legal Human Rights Regimes as an Example of Successful Interaction between 

International Law and International Relations” 

Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Hukuk Arasındakı Başarılı Etkileşimın Örneği Olarak 

Uluslararası İnsan Hakları Rejimleri 

 

 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ahmet TARCAN Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

 

“Yazılı Basında İkna Aracı Olarak Avrupa Referansı (Vurgusu)” 

The Europe Reference As A Tool Of Persuasıon In Wrıtten Medıa 
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XXVI 
 

 

8 Numaralı Oturum / Session 8 

 

Diyarbakır Çalışmaları / Diyarbakır Studıes   

11:20 – 12:30 Çalıştay 4 Salonu/ Workshop 4 

 

 

Prof. Dr. İrfan YILDIZ Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

Moderatör 

 

 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ahmet ÇOBAN  Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey                                                              

 

“Diyarbakır’ın Eğitim Yapısı ve Sorunları” 

Educatıonal Structure And Problems Of Diyarbakır Provınce 

 

 

Arş. Gör./ Res. Assist. Vedat KOÇAL  Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Kübra BAYER 

 

“Diyarbakır’da Yerel Ekonominin Seyrine Bir Örnek Olarak Özel Okul İşletmeciliği: 

Güncel Gelişmeler Işığında Yapısalcı Bir Sektörel Analiz Denemesi” 

 

 

Arş. Gör./ Res. Assist. Nurettin MENTEŞ  Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey                                                              

Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim ŞENGÜN  Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey                                                              

 

“Diyarbakır Şehrinin Üniversite Öğrencileri Açısından Değerlendirilmesi” 

Evaluatıon Of Diyarbakır City In Terms Of Unıversıty Students 
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XXVII 
 

9 Numaralı Oturum / Session 9 

 

Diyarbakır’da Ekonomi / Economy in Diyarbakır 

14:00 – 15:30 Çalıştay 4 Salonu/ Workshop 4 

 

 

Doç. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN    Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

Moderatör 

 

 

Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Fatma ÇAKIR    Paris Doğu Üniversitesi / University of Paris-Est  

 

Avrupa Birliği Hibe Fonlarının Yerel Kalkınma Perspektifinde Kullanımı: Diyarbakır’da Üniversite 

Öğrencileri ve Eğitimciler Üzerine Bir Değerlendirme 

 

 

Hasan ERASLAN      Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞENGÜN    Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

  

“Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Diyarbakır 

İlinde Bir Araştırma” 

A Research On Dıcle Unıversıty For Determınıng The Entrepreneurship Trends Of University Students 

 

 

Dr. M. Emin KURT      Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

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

 

“Olası Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin İlimiz Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Üzerindeki Etkisine Dair Bir 

Ön Değerlendirme” 

A Pre-Evaluatıon On The Effect Of The Possıble Cıty Hospıtal Of Diyarbakır On The Future Of The 

Health Servıces 

 

 

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

Prof. Dr. Cevat Başaran     Atatürk Üniversitesi /Atatürk University 
 

“Eski Çağda Diyarbakır Ekonomisi” 

Diyarbakır Ekonomy In Ancient Times 

 

 

Arş. Gör./ Res. Assist. Sadık SERÇEK    Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey   

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK  Mardin Artuklu Üniversitesi / Artuklu University, 

Turkey 

 

“Diyarbakır İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi” 

Evaluatıon Of Rural Tourısm Potentıal Of Diyarbakır 
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XXVIII 
 

12.10.2018 CUMA/FRIDAY 

10 Numaralı Oturum / Session 10 

 

Ekonomi Politikası / Economic Policy 

10:00 – 11:00 Çalıştay 1 Salonu/Workshop 1 

 

 

Doç. Dr. M. Halis ÖZER Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

Moderatör/Moderator 

 

 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Bahar BURTAN DOĞAN  Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

Doktora Öğr. /PhD Cand. Nevzat NARÇİÇEK İnönü Üniversitesi / İnönü University, 

Turkey 

 

“Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Uluslararası Sermaye Piyasalarındaki 

Güvenilirliklerinin Sorgulanması” 

Questioning The Reliability of Credit Rating Agencies in International Capital Markets 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Mustafa ILDIRAR   Çukurova Üniversitesi / Çukurova 

University, Turkey 

Prof. Dr./Professor Harun BAL   Çukurova Üniversitesi / Çukurova 

University, Turkey 

Dr. Arş. Gör. Müge MANGA  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / 

Erzincan Binali Yıldırım University, 

Turkey 

 

“Doğalgaz Talebinin Fiyat ve Gelir Esnekliği: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye 

Örneği” Price And Income Elasticities of Demand for Natural Gas: A Study on Selected 

European Unıon Countries And Turkey 

 

 

Dr. Mehmet SONGUR Munzur Üniversitesi / Munzur 

University, Turkey 

 

“Türkiye’de Enerji ve Enerji Dışı Girdiler Arasındaki İkame Esnekliği: Translog 

Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı” 

Elastıcıty of Substıtutıon Between Energy And Non-Energy Inputs in Turkey: Translog 

Production Functıon Approach 
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XXIX 
 

11 Numaralı Oturum / Session 11 

 

Bölgesel Ekonomi-I / Regional Economy-I 

11:10 – 12:30 Çalıştay 1 Salonu/Workshop 1 

 

 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Murat PIÇAK Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

Moderatör 

 

 

Arş. Gör./Res. Assist. Duygu YILDIZ KARAKOÇ Erzincan Üniversitesi / Erzincan 

University, Turkey  

Arş. Gör./Res. Assist. Ezgi KOVANCI Ankara Üniversitesi / Ankara University, 

Turkey 

 

“Güneydoğu Anadolu Projesi’nde Sürdürülebilir Gelişme Politikaları”  

Sustaınable Development Polıcıes in Southeast Anatolia Project 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Selminaz ADIGÜZEL Harran Üniversitesi / Harran University, 

Turkey 

 

“Savaş Sonrası Ortadoğu’nun Dış Ticaretinde Şanlıurfa’nın Rolü” 

The Role of Sanlıurfa in The Foreign Trade of The Afternoon After The War 

 

 

Öğr. Gör./Lect. Neslihan TANCI YILDIRIM  Harran Üniversitesi / Harran University, 

Turkey 

Öğr. Gör./Lect. Abdulkadir BARUT Harran Üniversitesi / Harran University, 

Turkey 

 

“Tarımsal Kobi’lerin Finansal Sorunları: Siverek Örneği” 

Financial Problems of Agricultural Smes: A Sample of Siverek 

 

 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Öznur BOZKURT Düzce Üniversitesi / Düzce University, 

Turkey 

 

“Düzce İlinde Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Girişimcilik Faaliyetine Başlama ve 

Onu Sürdürme Süreçlerinin İncelenmesi” 

Investıgatıon Of Entrepreneurs Who Have Actıvıtıes In Düzce Startıng And Contınuıng 

Processes Of Entrepreneurshıp Actıvıtıes 
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XXX 
 

12 Numaralı Oturum / Session 12 

 

Bölgesel Ekonomi-II / Regional Economy-II 

14:00 – 15:30 Çalıştay 1 Salonu/Workshop 1 

 

 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Murat PIÇAK Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

Moderatör 

 

 

Arş. Gör./Res. Assist. Serdar ACUN Munzur Üniversitesi / Munzur 

University, Turkey 

 

“Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) Bölgesinde Genç İşsizliğinin Analizi” 

Analysis of Young Unemployment in Diyarbakır and Şanlıurfa (TRC2) 

 

 

Öğr. Gör./Lect. Erhan POLAT Şırnak Üniversitesi / Şırnak University, 

Turkey 

 

“Şirketlerin Risk Algısı: TRC3 Bölgesinde Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerinde Bir 

Araştırma” 

Companies' Risk Perception: A Research On Companies Operating İn Trc3 Region 

 

 

Dr. Öğr. Gör./Dr. Lect. Yıldız ATMACA  Çankırı Karatekin Üniversitesi / Çankırı 

Karatekin University, Turkey 

 

“Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime Geçiş Sürecinde Yeniden Yapılandırılan Türk 

Yönetim Sisteminin Kalkınma Politikaları Bağlamında Değerlendirilmesi” 

In The Context Of Development Policies, Evaluation Of The Restructured Turkish 

Management System  From  Local Government To Local Governance In transition 

Process 

 

 

Dr. Öğr. Gör./Dr. Lect. Yıldız ATMACA  Çankırı Karatekin Üniversitesi / Çankırı 

Karatekin University, Turkey 

 

“Yerel Kalkınma Politikaları ve Amaçları Doğrultusunda Kalkınma Ajansları ve 

Uygulanabilirliği” 

Local Development Policies and Purposes Development Agencies and Applicability 
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XXXI 
 

13 Numaralı Oturum / Session 13 

 

Uluslararası Finans/ International Finance   

10:00 – 11:20 Çalıştay 2 Salonu/ Workshop 2 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KAYACI  Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

Moderatör 

 

 

Doktora Öğr./ PhD Cand. Mustafa SABSABI Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

Doktora Öğr./ PhD Cand. Ismail KALASH  Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

 

“The Role Of The External Auditor in Evaluating The Corporatıon’s Ability to 

Continue As A Going Concern (A Field Study In Syria)” 

 

 

Doktora Öğr./ PhD Cand. İsmail KALASH   Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

Doktora Öğr./ PhD Cand. Mustafa SABSABI Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

 

“The Effect Of Informatıon Asymmetry On The Relationshıp Between Leverage And 

The Performance Of The Turkish Industrial Fırms” 

 

 

Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Nour KHAMIS                  Halep Üniversitesi, Suriye / Aleppo 

University, Suriye 

 

“The Effect Of The Disclosure Of The Environmental Costs Of The Industrial 

Corporations To Their Stakeholders In The Syrian Business Environment” 

 

 

Doktora Öğr./ PhD Cand. Nurullah ÇİFTÇİ  Exeter Üniversitesi, Birleşik Krallık / 

University of Exeter, UK 

 

The Evaluation Of The Relationship Between Trade And Migration 
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14 Numaralı Oturum / Session 14 

 

Türkiye Ekonomisi / Turkish Economy  

11:30 – 12:30 Çalıştay 2 Salonu/ Workshop 2 

 

 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Murat PIÇAK    Dicle Üniversitesi, Dicle University, Turkey 

Moderator 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Arif İĞDELİ   Aksaray Üniversitesi / Aksaray University, Turkey 

Prof. Dr./ Professor Erşan SEVER    Aksaray Üniversitesi / Aksaray University, Turkey 

 

“İnnovasyonun Genç İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği” 

The Impact of Innovative Industries on Youth Unemployment: The Case of Turkey 

 

 

Prof. Dr. Funda Rana ADAÇAY    Anadolu Üniversitesi / Anadolu University, Turkey 

Doktora Öğr./ PhD Cand.     Anadolu Üniversitesi / Anadolu University, Turkey 

 

“Ev kadınlarının Potansiyel İstihdamı ve Yaşam Memnuniyeti: Türkiye Örneği” 

Potential Employment and Life Satisfaction of Housewives: in a Case of Turkey 

 

 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Suzan ERGÜN  İnönü Üniversitesi / Inonu University, Turkey                    

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Melike ATAY POLAT           Şırnak Üniversitesi / Şırnak University, Turkey 

  

“Türkiye’de İşgücü Piyasasında Kadınların Durumu: Genel Bakış” 

Women's Status İn The Labor Market İn Turkey: An Overview 

 

 

Oktay KIZILKAYA    Hakkari Üniversitesi / Hakkari University, Turkey 

Ferhat ÖZTUTUŞ     Hakkari Üniversitesi / Hakkari University, Turkey 

Fatma KIZILKAYA     Hakkari Üniversitesi / Hakkari University, Turkey 

 

“Türkiye’de Politik İstikrarsızlık ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar İlişkisi: Johansen Eşbütünleşme 

Yaklaşımı” 

Political Instability and Foreign Direct Investment Relations in Turkey: Johansen’s Cointegration 

Approach 

 

 

Prof. Dr. /Professor Bekir ELMAS   Atatürk Üniversitesi / Atatürk University, Turkey 

Öğr. Gör./ Lect. Yunus YILMAZ    Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

 

“1990-2015 Yılları Arasında Yapılan Genel Seçimler Etrafında Anormal Getiri Hareketleri: Borsa 

İstanbul Örneği” 

Abnormal Return Movements Around The General Electıons Between 1990 And 2015: Case Of Ise 
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15 Numaralı Oturum / Session 15 

 

Maliye / Public Finance 

14:00 – 15:30 Çalıştay 2 Salonu/Workshop 2 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. S. Şehnaz ALTUNAKAR Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

Moderatör 

 

 

Öğr. Gör. Dr./Lect. Dr. Ahmet ŞİT   Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Kilis 7 Aralık 

University, Turkey 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Mustafa ŞİT  Harran Üniversitesi / Harran University, Turkey 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Haydar KARADAĞ  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Recep 

Tayyip Erdoğan University, Turkey 

 

“Kamu Borcu Çevirme Oranı Açısından Türkiye ile Bazı Anglosakson ve Kuzey Avrupa Ülkelerinin 

Karşılaştırılması”  

Comparison of Turkey with Some Anglo-Saxon and Northern European Countries in Terms of Public 

Debt Rollover Ratio 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Polad ALİYEV   Iğdır Üniversitesi / Iğdır University, Turkey 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Leyla AKGÜN   Iğdır Üniversitesi / Iğdır University, Turkey 

 

“Verginin Fonksiyonları: İndikatiflik Fonksiyonu” 

Functions of Tax: Indicative Function 

 

 

Arş. Gör. Dr. Müge MANGA   Erzincan Üniversitesi / Erzincan University, 

Turkey 

Arş. Gör. Dr. M. Akif DESTEK  Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep University, 

Turkey 

 

“Vergi Türlerinin Otomatik Stabilizatör Olarak Etkinliklerinin İncelenmesi: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı” 

The Effect of Tax Species on Economic Growth: Ardl Border Test Approach 

 

 

Prof. Dr./Professor Abdülkadir BİLEN    Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

Arş. Gör./Res. Assist. İsmail Ercan BÖRÜ    Hakkari Üniversitesi / Hakkari University, Turkey 

Arş. Gör./Res. Assist. Osman SEYİTOĞULLARI  Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

 

“TMS-11 Çerçevesinde Uygulanan Vergi Rejiminin İşletme Karlılığına Etkisi” 

The Effects of Tax Regime for Business Profitability with in The Framework of Tms 11 

 

 

 

 

 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

XXXIV 
 

16 Numaralı Oturum / Session 16 

 

Bankacılık / Banking  

10:00 – 11:10 Çalıştay 3 Salonu/ Workshop 3 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. H. İbrahim ŞENGÜN Dicle Üniversitesi / Dicle University 

Moderatör       Turkey 

 

 

Prof. Dr./ Professor Özgür ÇATIKKAŞ                            Marmara Üniversitesi, Marmara University, 

Turkey 

Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Selim DURAMAZ   Manisa Celal Bayar Üniversitesi,                   

Turkey 

Arş. Gör./ Res. Assist. Ayhan YATBAZ     Manisa Celal Bayar Üniversitesi   

        

“Türkiye Katılım Bankacılığı Sisteminde Yeni Bir Regüle Edici Birim: Danışma Kurulunun 

Oluşturulması ve Sektöre Sağlayacağı Kazanımlar Üzerine Bir Değerlendirme” 

 

 

Öğr. Gör. Dr./Lect. Dr. Ahmet ŞİT  7 Aralık Üniversitesi/Kilis 7 Aralık 

University, Turkey 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mustafa ŞİT Harran Üniversitesi/ Harran University, 

Turkey                  

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Haydar KARADAĞ   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

                        

“Gayrimenkul Sektörünün Finansmanında Katılım Bankalarınca Kullandırılan Gayrimenkul 

Yatırım Fonları” 

Real Estate Investment Funds Used In Partıcıpatıon Banks Wıth The Fınancıng Of The Real 

Estate Sector 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Yavuz TÜRKAN  Bingöl Üniversitesi/ Bingöl University, 

Turkey 

Yük.Lis.Öğr./ Grad. St. Muzaffer BARMAN                   Bingöl Üniversitesi/ Bingöl University,   

Turkey 

 
İslami Finans Ve Bankacılık Eğitiminin Türkiye’deki Durumu, Örnek Uygulama Çalışması 

Islamıc Fınance And Bankıng Educatıon Sıtuatıon In Turkey, The Sample Applıcatıon 
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  17 Numaralı Oturum / Session 17 

 

İşletme Yönetimi / Management 

11:30 – 12:30 Çalıştay 3 Salonu/ Workshop 3 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KAYACI Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

Moderatör 

 

 

Öğr. Gör./ Lect. Baran AKKUŞ  Munzur Üniversitesi / Munzur 

University, Turkey 

Öğr. Gör./ Lect. Sevim BAKIR KAYA  Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

               

“Endüstri 4.0 Devrimi ve İşletme Yapılarındaki Değişim” 

Industry 4.0 Revolutıon And Change In Busıness Structures 

 

 

Arş. Gör./ Res. Assist. Yusuf Ozan YILDIRIM Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

 

“Pazarlamanın Değişen Gücü: Dijital Döneme Geçiş ve Pazarlama 4.0. Yaklaşımları” 

Changıng Power Of Marketıng: Enterıng Dıgıtal Era And Marketıng 4.0 Approaches 

 

 

Prof. Dr./ Proffessor İbrahim YILDIRIM   Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Hasan 

Kalyoncu University, Turkey 

Hasan ERASLAN (MA)                                           Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Hasan 

Kalyoncu University, Turkey 

 

“İşletmelerde Dağıtımsal Adalet: Seramik Sektöründe Bir Uygulama 

 

 

Prof. Dr./ Professor Recep GÜNEŞ    İnönü Üniversitesi / Inönü University                

Öğr. Gör./ Lect. Erhan POLAT  Şırnak Üniversitesi / Şırnak University, 

Turkey 

 

“Güncellenen Yapısı İle COSO ERM-Bütünleşik Çerçeve” 

Coso Erm-Integrated Framework Wıth Updated Buıld 
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18 Numaralı Oturum / Session 18 

 

Finans - Muhasebe/ Finance-Accounting  

14:00 – 15:30 Çalıştay 3 Salonu/ Workshop 3 

 

Prof. Abdulkadir Bilen      Dicle Üniversitesi - Dicle University, Turkey 

(Moderatör) 

 

 

Prof. Dr./ Professor Abdülkadir BİLEN    Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

Arş. Gör./ Res. Assist. Osman SEYİTOĞULLARI  Dicle Üniversitesi / Dicle University,Turkey 

Arş. Gör./ Res. Assist. İsmail Ercan BÖRÜ   Hakkari Üniversitesi / Hakkari University, 

Turkey 

  

“Çevre Muhasebesine Yönelik İşletme Yaklaşımlarının Belirlenmesi Üzerine Ampirik Bir 

Araştırma” 

An Empırıcıal Research On The Determınatıon Of Busıness Approaches To Envıronmental 

Accounting 

 

 

Arş. Gör. Ayhan YATBAZ   Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Manisa 

Celal Bayar University, Turkey 

 

“KGK ve AAOIFI Kavramsal Çerçevelerine Yönelik Bir Karşılaştırma” 

A Comparıson Of Poa And Aaoıfı Conceptual Frameworks 

 

 

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

 

“Tahvil Faizlerindeki Değişmeler ve Endeks Getirisi Arasındaki Nedensellik İlişkisinin 

Zaman-Frekans Boyutu: Türkiye Örneği” 

Causality test of the interest rate changes and stock returns through wavelets analysis: the case 

of Turkey 

 

 

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

 

“BIST100 Endeks Getirisi ve Tahvil Faizlerindeki Değişmeler Arasındaki İlişkinin Dalgacıklar 

Yöntemiyle Analizi: Türkiye Örneği” 

Analyzing time-frequency nexus between BIST index returns and bond yields through 

wavelets: the case of Turkey 
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19 Numaralı Oturum / Session 19 

 

Sağlık Yönetimi / Healthcare Admınıstratıon 

10:00 – 11:10 Çalıştay 4 Salonu/ Workshop 4 

 

 

Prof. Dr. Ali CEYLAN     Dicle Üniversitesi, Dicle University, Turkey 

Moderatör 

 

 

Arş. Gör./ Res. Assist. Cuma ÇAKMAK  Hacettepe Üniversitesi / Hacettepe 

University,Turkey              

Dr. Öğr. Gör./ Dr. Lect. M. Emin KURT   Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey                       

 

“Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Güvenlik Raporlama Sistemlerinin (Grs) 

Karşılaştırılması” 

Comparıson Of European Unıon Countrıes And Turkey's Safety Reportıng System (Srs) 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Melike ATAY POLAT  Şırnak Üniversitesi / Şırnak University, 

Turkey 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Suzan ERGÜN   İnönü Üniversitesi/ Inonu University, Turkey                       

  

“Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Sağlık Harcamaları ve Çevresel 

Kirlilik Göstergelerinin Karşılaştırılması” 

Comparison of Health Expenditures and Indicators of Environmental Pollution Index by 

Classification of Statistical Region Units in Turkey 

 

 

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Cahit AYDEMİR  Düzce Üniversitesi / Düzce University, 

Turkey              

Doktora Öğr. / PhD Cand. Seniha BAYLAN       İstanbul Üniversitesi / İstanbul University, 

Turkey 

          

“OECD Ülkeleri İçin Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi” 

Health Expendıtures And Economıc Growth For Oecd Countrıes; Panel Data Analysıs 

 

 

Doktora Öğr./ PhD Cand. Mümtaz KORKUTAN            Sağlık Yönetimi Uzmanı 

Mehmet GELDİ      Sağlık Yönetimi Uzmanı              

 

“Sağlık Sektöründeki İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri” 

Methods Of Protectıon Of Work Injurıes And Professıonal Dıseases In The Health Sector 
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20 Numaralı Oturum / Session 20 

 

Siyasal Düşünce / Political Thought  

11:20 – 12:30 Çalıştay 4 Salonu/ Workshop 4 

 

 

Dr. M. Emin KURT     Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

Moderatör 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BİRCAN    Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

 

“Foucault’da Söylem-İdeoloji İlişkisi” 

 

 

Arş. Gör./ Res. Assist. Ömer TAYLAN                           Dicle Üniversitesi / Dicle University 

Arş. Gör./ Res. Assist. Müslüm KAYACI  Dicle Üniversitesi / Dicle University, 

Turkey 

  

“Franz Oppenheimer’in Devlet Kuramı: Teorik Bir Tartışma” 

State Theory Of Franz Oppenheımer: A Theoretıcal Dıscussıon 

 

 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Seyfettin ASLAN   Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Özgür TEPE   Marmara Üniversitesi/ Marmara University 

 Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. M. Şevket ARIKAN   Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

 

“Mustafa Kemal’in ve Nihal Atsız’ın Milliyetçilik Anlayışları Hakkında Karşılaştırmalı Bir 

Analiz” 

A Comparatıve Analysıs On The Natıonalıst Approaches Of Mustafa Kemal And Nıhal Atsız 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Yonca ALTINDAL  Balıkesir Üniversitesi / Balıkesir University, 

Turkey 

 

“Sosyal Bilim Paradigmasının Feminist Metodoloji ile Flörtü” 

Flırtatıon Of The Socıal Scıence Paradıgm Wıth Femınıst Methodology 

 

 

Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Özgür ALTINDAĞ  Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey         

Dr. Arş. Gör./ Res. Assist. Ahmet EGE   Kâtip Çelebi Üniversitesi / Katip Çelebi 

University, Turkey 

 

“Güncel Sorunlara Sosyal Hizmet Bakış Açısı: Ekolojik Yaklaşım” 

The Socıal Work Perspectıve To Actual Problems: Ecologıcal Approach 
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21 Numaralı Oturum / Session 21 

 

DİĞER / OTHER 

14:00 – 15:30 Çalıştay 4 Salonu/ Workshop 4 

 

 

Prof. Dr./ Professor Ersin ERKAN    Bingöl Üniversitesi, Bingöl University, Turkey 

Moderatör 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi/ Assist. Prof. Habip DEMİRHAN  Hakkâri Üniversitesi / Hakkari University, 

Turkey 

 

“Yerel Yönetimlerde e-Katılımcı Bütçeleme: Belo Horizante Örneği” 

E-Partıcıpatory Budgetıng In Local Governments: Case Study Of Belo Horızante 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeki AKBAKAY      Bingöl Üniversitesi / Bingöl University, Turkey 

 

“Küresel Gelir Eşitsizliği Neden Artmaktadır?” 

Why Global Income Inequalıty Is Increasıng? 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet BARIŞ ASLAN  Bingöl Üniversitesi / Bingöl University, Turkey 

 

“Yerel Kalkınmada Dengesiz Kalkınma Modeli Örneği” 

Example Of An Unbalanced Development Model In Local Development 

 

 

Prof.  Dr./ Professor Ersin ERKAN    Bingöl Üniversitesi / Bingöl University, Turkey 

 

“Yeni Medyanın Demokrasi Üzerine Etkisi: Siber Demokrasi mi Post-Demokrasi mi?” 

Impact Of New Medıa On Democracy: Cyber Democracy Or Post-Democracy? 

 

 

Arş. Gör. Müslüm KAYACI     Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

Arş. Gör. Ömer TAYLAN     Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme” 

A Brıef Evaluatıon About Presıdentıal Government System 

 

 

Kapanış Oturumu / Clossing Session E Salonu/E Hall 

 

Tartışmalar / Discussions 

 

Kapanış Konuşmaları / Closing Speeches 

-SON- 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

XL 
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PROF. DR. NUMAN KURTULMUŞ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TURİZM VE KÜLTÜR ESKİ BAKANI/AK PARTİ 

GENEL BAŞKAN VEKİLİ 

Ordu / Ünye - 1959, İsmail Niyazi, Ayşe Güngör. 

Akademisyen; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek 

lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü 

çalışmalarına devam etti. ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & 

Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı. 

25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükümetlerde Başbakan 

Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür 

ve Turizm Bakanı olarak görev aldı. 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanıdır. 

İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır. 
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Prof. Dr. Kerem ALKİN 

İstanbul Medipol Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme (İstanbul/Türkiye) 1987 yılı mezunudur. 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde (İstanbul/Turkiye) doktora 

çalışmalarını tamamlamıştır (1993). 

Daha önce görev yaptığı yerler:1. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü; İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı  2. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ekonomi ve 

Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 3. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Müdürü 4. İstanbul Ticaret Üniversitesi, AB Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği  5. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu 

Müdürü   Araştırma Alanları:İktisat Politikaları, Kalkınma İktisadı, Bölgesel İktisat, Bölgesel 

Kalkınma Stratejileri, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası 

Ekonomik Kuruluşlar, Küreselleşme, Küresel ve Bölgesel Rekabet, İllerin Katma Değer 

Üretimi ve Rekabet, Sanayi Ekonomisi, Sanayi ve Kalkınma Stratejileri, Dijital Dönüşüm, 

Dijital Ekonomi, Türk Ekonomi Tarihi, Dünya Ekonomi Tarihi, Türk ve Dünya Ekonomisinin 

Güncel Meseleleri, Bankacılık Tarihi, Dünyada ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi, Finansal 

Sistemler, Finansal Okur Yazarlık, Gayrimenkul Sektörü. 
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Prof. Dr. Yusuf BARAN 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

 

 

Prof. Dr. Yusuf Baran 11 Aralık 1977 yılında Batman’da doğdu. Yüksek Lisans ve 

Doktora derecelerini sırası ile 2002 ve 2006 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen 

Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü'nden aldı. Doktora çalışmaları sırasında NATO-A2 

bursu kazanarak 6 ay süresince Amerika, Medical University of South Carolina, Hollings 

Cancer Center’da misafir araştırmacı olarak bulundu (2005 Temmuz- 2006 Şubat). 

2007-2015 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2015 Yılının başından beri Abdullah Gül 

Üniversitesi, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü Başkanı olarak çalışmıştır. Şu an İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Rektörüdür. 
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TÜRKIYE’NIN DÖRDÜNCÜ SANAYI DEVRIMI SÜRECINDEKI KONUMU 

M. Mustafa ERDOĞDU• 

Abstract 

Industrial revolutions, which took place in different periods, have caused major transformations and remodelled 

production processes and socio-economic structures. Thanks to the industrial revolutions, a superior production 

would have been possible. At this time, humanity is once again at the peak of a very significant transformation 

called the 4th Industrial Revolution (4th IR), which can be briefly described as the digitization of the industry. In 

this new era, self-organized processes of autonomous production have emerged, where technology is 

intertwining with technology and machines communicates with each other and with people. New business 

processes, such as 3D virtual development, digital planning and monitoring, have the potential to dramatically 

increase productivity. Industrialized countries, such as Germany and the US have made a significant contribution 

to the emergence of the 4th IR. However, these countries seem to lose their competitive advantage over 

developing countries such as China and India. In the last three industrial revolutions, many developing countries 

lagged behind in the race, mainly because they lacked competent developing countries, specific human 

resources, adequate infrastructure and a strong capital structure. At present, some countries, such as South Korea 

and China, are well prepared to face a strong challenge with advanced countries such as the US, Germany and 

Japan. Because the governments of these countries play an active role in the management of the transition, 

especially to create the infrastructure and human resources necessary to succeed in the 4th era of the IR. This 

study will seek answers to the main question: what are the potentials and general perspectives of Turkey in the 

4th IR age? 

Keywords: 4th Industrial Revolution, Internet of things (IoT), Turkey 

1. Giriş 

Farklı dönemlerde ortaya çıkan sanayi devrimleri, büyük dönüşümlere yol açmış, üretim 

süreçleri ve sosyo-ekonomik yapıları yeniden şekillendirmiştir. Sanayi devrimleri sayesinde 

üretim giderek çeşitlenmiş, maliyetler düşmüş ve kalite artmıştır. Birinci Sanayi Devrimi 

1760’lı yıllarda İngiltere’deki dokuma tezgahlarının mekanikleşmesiyle etkisini göstermeye 

başlamıştır. Yakıt olarak odun yerine kömür kullanılan buhar gücüyle çalışan makinelerin 

üretime katılmasıyla büyük atölyelerin yerini fabrikalar almış ve sermaye birikimi 

hızlanmıştır (Arslan ve Demirağ, 2017). 

İkinci Sanayi Devrimi 1870-1914 dönemindeki ekonomik ve sosyal değişimleri ifade eder. 

İkinci Sanayi Devrimi’nde öne çıkan hammaddeleri çelik, petrol ve elektriktir. Bu dönemin 

belirleyici unsuru, çelik üretiminin sağladığı olanaklarla demiryollarının gelişmesidir. 

Teknolojik dönüşüme bağlı olarak ulaşım, haberleşme ve dağıtım kolaylaşmış, elektrik ve 

içten yanmalı motorlar seri üretime olanak sağlamıştır (Vyas, 2018). Üçüncü Sanayi 

Devrimi’nin temeli, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dijital teknolojinin gelişmesi ile 

atılmıştır. Elektronik ve bilgi teknolojileri üçüncü sanayi devriminin öncüleri olmuştur. Yarı 

iletkenler, ana bilgisayarlar, kişisel bilgisayarlar ve internet’in gelişiminin bir sonucu olarak 

bilgisayar veya dijital devrim olarak adlandırılmıştır (Scwap, 2016: 16). 

Bugün insanlık, kısaca sanayinin dijitalleşmesi olarak tanımlanabilecek 4. Sanayi Devrimi (4. 

SD) adı verilen çok önemli bir dönüşümün eşiğindedir. 4. SD ile teknolojiler iç içe geçip 

kaynaşmaya, nesneler hem birbirleriyle hem de insanlar ile iletişime geçmeye, kendi kendini 
                                                           
• Prof. Dr. Marmara Universitesi, Maliye Bölümü mustafaerdogdu@marmara.edu.tr  
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düzenleyebilen otonom üretim süreçleri gündeme gelmeye başlamıştır. Sanal 3D geliştirme, 

dijital planlama ve izleme gibi yeni iş süreçleri, verimliliği ciddi oranda artırma potansiyeline 

sahiptir. Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkeler 4. SD’nin ortaya çıkışında önemli bir paya 

sahip olmuşlardır.  

Pek çok gelişmekte olan ülke, daha önce yaşanan sanayi devrimleri esnasında yetkin bir 

kalkınmacı devlete, iyi hedeflenmiş insan kaynakları yönetimine, yeterli altyapı ve güçlü 

sermaye yapısına sahip olmadıkları için yarışın gerisinde kalmışlardır. Günümüzde ise Güney 

Kore ve Çin gibi bazı ülkeler ileri düzeyde gelişmiş ülkelerle başa baş rekabet edebilecek 

kadar iyi donanımlıdırlar. Çünkü bu ülkelerde hükümetler, 4. SD sürecinde başarılı olmak için 

gerekli altyapı ve insan kaynaklarını oluşturmada aktif roller oynamaktadırlar. Bu çalışmada, 

Dördüncü Sanayi Devrimi genelinde Türkiye’nin durumunun ne olduğu ve Türkiye’nin bu 

süreçte rekabet gücünü artırabilmek için neler yapabileceği sorularına cevap aranacaktır. 

Takip eden kısımda önce kısaca bugüne kadar yaşanan sanayi devrimlerinin ne gibi etkileri 

olduğundan bahsedilecek. Ardından 4. SD’nin ne gibi belirgin özellikleri olduğu konusu ele 

alınacak. Daha sonra Türkiye’nin rekabet gücüne ve yapısal sorunlarının neler olduğuna 

kısaca bakılacak, ardından 4. SD sürecinde başarılı olabilmek açısından devletin ne 

yapabileceği sorularına cevap aranacak ve çalışma sonuç ve değerlendirme bölümü ile 

sonlandırılacaktır.  

2. Dördüncü Sanayi Devrimi  

Bugün insanlık, merkezinde bilginin bulunduğu ve kısaca sanayinin dijitalleşmesi olarak 

tanımlanan 4. SD, ya da biraz daha dar çerçevede olmak üzere 4.00, olarak bilinen bir 

dönüşümün eşiğindedir. Bu dönüşüm kendisini ilk olarak yeni nesil yazılım ve donanımlarla 

ortaya koymuştur. 4. SD, 1970’lerden beri kapitalizmdeki yapısal değişimin derinleşmesi 

olarak düşünülebilir. 4. SD’nin merkezinde bilgi bulunmaktadır ve 4. SD dijital devrim 

üzerine kurulmuştur. Programlanabilir makinelerin üretimde kullanılmaya başlanması üretim 

süreçlerinin otomasyonunu gündeme getirmiştir. 

İletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı ile tetiklenen 4.SD’nde öne çıkan unsurlar: yapay 

zekânın gelişmesi, robotların üretimi devralması, üç boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalardan 

evlere inmesi, devasa miktardaki bilginin veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilebilir hale 

gelmesidir. Çok yüksek bilgi kapasitesine sahip ve öğrenebilen yazılımların bir sonucu olarak 

yapay zekâ gelişmiş ve üretimde yerini almaya başlamıştır. İkinci önemli değişiklik, 

Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) gelişmesidir. Böylece yeni dönemde enformasyon teknolojisi 

(IT) ile operasyonel teknolojinin (OT) birlikte çalışması mümkün hale gelmiştir (Yılmazer, 

2016). Dijital dönüşümün diğer tetikleyicileri arasında büyük veri ve analitik, 

zenginleştirilmiş gerçeklik, eklemeli üretim (3D yazıcılar) ve bulut teknolojileri 

bulunmaktadır. Şekil 1, dijital dönüşümler olarak tanımlanan temel teknolojileri 

göstermektedir.  
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Şekil 1: Dijital Dönüşüm Olarak Tanımlanan Temel Teknolojiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: OECD (2016). 

4. SD sanal ve fiziksel üretim sistemlerinin birbirleriyle esnek bir şekilde işbirliği yaptığı bir 

dünya yaratmıştır (Schwab, 2016: 11). 4. SD’ni önceki devrimlerden temelde farklı kılan şey, 

fiziksel, dijital ve biyolojik alanlardaki teknolojilerin iç içe geçip kaynaşması ve karşılıklı 

etkileşimde bulunmasıdır. 4. SD sürecinde internet teknolojilerinin birbirleriyle iletişim 

kurması ve dünyayı muazzam bir bilgi sistemine dönüştürmesi beklenmektedir. Örneğin 2020 

yılında internete yaklaşık 50 milyar cihazın bağlanacağı tahmin edilmektedir.  

Önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde dominant model olması beklenen 4. SD, birçok yenilikçi 

unsuru içermektedir. Örneğin, 4.SD, tüketicinin istekleri doğrultusunda bireyselleştirilmiş 

ürünler üretmek için değer zincirine bağlı tüm bileşenlerin gerçek zamanlı olarak birbirleriyle 

etkileşime girmesine olanak sağlamaktadır. Böylece tüketiciler üretim sürecinde söz sahibi 

olabilecektir (Yazıcı ve Düzkaya, 2016: 61). ).  

Üretim, tüketim, ulaştırma ve sevkiyat sistemleri yeniden şekillenmektedir. Bugün dünyanın 

en büyük taksi şirketi olan Uber’in herhangibir aracı bulunmamakta; Dünyanın en popüler 

medyasının sahibi olan Facebook hiçbir içerik oluşturmamakta; en yüksek perakendeci pazar 

fiyatına sahip Alibaba hiç stok tutmamakta; Dünyanın en büyük konaklama sunucusu Airbnb 

hiçbir otele sahip değildir (Schwab, 2017: 30). 

4. SD, yeni bir yaşam tarzını da beraberinde getirmektedir. Bu yeni dönemde işçilerin 

merkezde olduğu fabrikalar yerini robotların üretim yaptığı akıllı fabrikalara bırakmaya, 

elektronik ev olarak adlandırılan yeni bir yaşam alanı toplumsal yaşamın merkezine oturmaya 

başlamıştır. Yeni dönemde tüketici davranışının değişmesi ve özelleşmiş ürünlere olan talebin 

artması, esnek üretimin yaygınlaşması ve ürünlerin pazara çıkış zamanın kısalması gibi 

faktörler öne çıkmaktadır.  

4. SD’nin en somut sonuçlarından birisi, makinelerin “akıllanması” prensibiyle çalışan akıllı 

fabrikalardır. Bu fabrikalar malzeme seçimi ve tedariki süreçlerini basitleştirerek kısaltmakta, 

bireysel üretimin gerçekleşmesini sağlamakta, bir makineyi üretim aşamasında birden fazla 

görev alacak şekilde programlayabilmekte, üretimin talep ile eşzamanlı gerçekleşmesini 

Eklemeli Üretim 

(3D yazıcılar) 

Otonom makine ve 

sistemler 

İnsan-makine 

bütünleşmesi 

Büyük Veri Bulut Bilişim Nesnelerin İnterneti 

Simülasyon Yapay Zeka Sistem Bütünleşmesi 
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sağlayarak stok maliyetlerini azaltmakta ve enerji harcamalarını optimize ederek verimliliği 

arttırmaktadır. 

Tüm üretim sürecinin yapay zekâ ve makineler arası iletişim teknolojileri ile donatılmasıyla 

birlikte bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz türde ürün ve araçların gelişiminin önü 

açılmıştır. Yapay zekâ gibi teknolojiler geliştikçe, tüm otonom araçların yetenekleri hızla 

gelişmektedir. Bu süreç aynı zamanda işgücü ihtiyacını giderek azaltmaktadır (Yazıcı ve 

Düzkaya, 2016: 67). İstihdamdaki azalma rutin işlerde 981-1991 arasında % 5,5, 1991-2001 

arasında % 6,6, 2001-2011 arasında ise % 11 olmuştur (Yılmazer, 2016). Yapay zekânın 

gelişmesiyle, yalnızca makina operatörlüğü, duvarcılık ve terzilik gibi el işleri değil, 

kasiyerlik, sekreterlik, banka veznedarlığı gibi rutin kafa işleri de her geçen gün daha yüksek 

bir hızla yok olmaktadır. 4. SD ile ortaya çıkmakta olan yeni iş alanları, bu sürecin neden 

olduğu işsizliği telafi edebilecek düzeyde değildir.  

Bu durumu bir örnek üzerinden ortaya koyabiliriz. 1990 yılında piyasa değeri 250 milyar 

dolar olan Detroit’teki üç büyük otomobil üreticisi aynı yıl 1,2 milyon işçi istihdam etmiştir. 

2014 yılında yaklaşık aynı piyasa değerine sahip Silikon Vadisi’ndeki en büyük üç teknoloji 

şirketi ise sadece 120 bin kişi istihdam etmiştir (Schwab, 2016: 19). Bu firmalarda 

çalışanların sayısı söz konusu araba üreticilerinde 14 yıl önce istihdam edilenlerin yalnızca 

onda biri kadardır. Bu durum, 4. SD’nin yaygınlaşmasıyla tüm dünyada işsizliğin artmasının 

çok yüksek bir olasılık olduğunu ortaya koymaktadır.  

İleri teknolojilerin gelişmiş ülkelerdeki yoğunlaşması, bu teknolojilere ulaşamayan ülkeleri 

oyunun dışına iten bir etkiye sahiptir (Banger, 2016: 492). Türkiye, bu sürecin gereklerini 

yerine getirememekte, rekabet gücünü adım adım kaybetme ve dünya iş bölümünde yüksek 

katma değerli mal ve hizmetleri değil, düşük katma değerli mal ve hizmetleri üretme 

durumunda kalabilir. Bu konu takip edilen kısımda ele alınacaktır. 

3. Türkiye’nin Yapısal Sorunları ve Rekabet Gücü 

2000 yılında cari fiyatlarla GSYH açısından dünya sıralamasında, 17. sırada yer alan Türkiye, 

2017 yılında da aynı sıradadır (Eğilmez, 2018). Bu veri, Türkiye'nin ekonomik açıdan 

ortalama bir performans gösterdiğini ve yukarı yönde bir sıçrama yapmayı başaramadığını 

göstermektedir. 

Üretim istatistikleri incelendiğinde, Adıgüzel’in (2011) işaret ettiği gibi, Türkiye’de genellikle 

orta veya düşük seviyede teknoloji ile üretim gerçekleştirildiği ve düşük katma değerli ürünler 

üretildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, Türkiye’yi orta gelir tuzağı olarak adlandırılan bir 

ekonomik aralığa hapsetmiştir. Türkiye dünyada talebi olan mal ve hizmetleri üretip satabilme 

konusunda yeterince başarılı olamadığı için gayri safi yurtiçi hasılası son 10 yılda 800 milyar 

ABD Doları seviyelerinde takılı kalmıştır.  

Türkiye’nin önemli yapısal sorunlarından birisi, düşük tasarruf oranıdır. Tasarruf eksikliği, 

Türkiye’nin büyümesinin yabancı sermaye girişlerine bağımlı olduğu anlamına gelmektedir. 

2017 sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam brüt dış borç tutarı, yaklaşık % 70’i özel sektöre ait 
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olmak üzere toplam 453,2 milyar dolar seviyesindedir (Bloomberg, 30 Mart 2018). 

Türkiye’nin çok önemli bir diğer yapısal sorunu, ihracatının ithalat bağımlılığının yüksek 

olmasıdır. Bu nedenle, yüksek katma değerli ürünlerin toplam üretim ve ihracat içindeki payı 

düşüktür.  

2015 yılında imalat sanayi ihracatının en yüksek payı düşük teknoloji ürünü (% 35), en düşük 

payı ise% 3,7 ile yüksek teknoloji ürünü olup, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi 

ithalatındaki payı% 15,7'dir (TİM, 2016). Türkiye’nin küresel pazarda ekonomik rakipleri 

olarak düşünülebilecek ülkelerde ise bu oran % 15-45 aralığındadır (EBSO, 2015). Bu 

nedenle, Türkiye’de büyüme yüksek cari açık pahasına gerçekleşebilmektedir. 2018 yılı Nisan 

ayı itibarıyla yaklaşık 50 milyar dolar düzeyindeki cari açık Türkiye’nin kriz riskini ve dış 

açığını kapatmak için bulmak durumunda kalacağı borçlar için ödeyeceği risk primini 

artırmaktadır.  

Türkiye’de gerçekleştirilen üretimin dünyada talebi artmakta olan ürünleri karşılama gibi bir 

hedefi bulunmamakta, çoğu Türk girişimcisi bugün hala talep görmeye devam eden ikinci 

sanayi devrimi ürünlerini üretebiliyor olmakla yetinmektedir. Ülkede yüksek cari açığın en 

önemli nedeni katma değeri ve yerli katkı oranını artıracak bir sanayi ve teknoloji 

politikasının uygulanmıyor olmasıdır. Ayrıca Ar-Ge harcamalarının GSMH’ya oranının 

düşük olması da ülkede yüksek teknolojiye sahip ürünler üretilebilmesinin önünde bir engel 

oluşturmaktadır. 

Şekil 2: Ar-Ge/GSYH 

 

Kaynak: TÜİK (2018). 

Şekil 2’de görüldüğü üzere, son 10 yılda Ar-Ge harcamalarını GSMH’ya oranı % 0.53 

seviyesinden % 0.92 seviyesine yükseltilebilmiştir. Yine de Türkiye’de Ar-Ge için yapılan 

harcamaların GSMH’ya oranı, neredeyse Dünya ortalamasının üçte biri düzeyindedir. Öte 

taraftan Güney Kore gibi bazı ülkelerde Ar-Ge’ye yapılan harcama milli gelirin yaklaşık 
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yüzde 4,5’idir. Dolayısıyla, Türkiye’de Ar-Ge için yapılan harcamaların GSMH’ya oranı 

Güney Kore deki oranın beşte birinden bile daha azdır.  

Türkiye Internet bağlantısı olarak tanımlanan yayılım oranında da 2014 yılı itibariyle OECD 

ülkelerinin oldukça gerisinde kalmıştır. Sabit hat kullanarak internete erişim oranı Türkiye’de 

% 12, OECD ülkelerinde % 28 seviyesindedir. Mobil araçlarla internete erişim oranı ise, 

sırasıyla % 42 ve % 82 seviyelerindedir. Ar-Ge personeli olarak tam zamanlı çalışanların 

sayısı da hedeflenenin çok altında olmak üzere 80 bin kişiyle sınırlı kalmıştır. Dünya 

Ekonomik Forumu’nun (WEF) 137 ülkeyi karşılaştırdığı 2017-2018 Küresel Rekabet 

raporunda Türkiye 53. sırada yer almaktadır. Bu rapor, parlak bir durumda olmadığımızı açık 

bir şekilde göstermektedir. Türkiye’nin 2012 yılında bu sıralamada 43. Sırada olması, 

durumun daha iyiye gitmediği anlamına gelmektedir. 

4. SD’nin gereklerini yerine getirmeyi başarması durumunda Türkiye % 4-7 arasında bir 

verimlilik artışı sağlayabilir ve bu da 50 milyar TL’lik bir faydaya karşılık gelir. Bu 

teknolojileri üretim sürecine entegre edebilmek için, önümüzdeki 10 yıl içinde üreticilerin 

gelirlerinin yaklaşık % 1-1,5 kadarı ile ilgili teknolojilere yatırım yapması gerekmektedir 

(TÜSİAD, 2016: 14). 

Soyak’ın (2017: 78) işaret ettiği üzere, Türkiye Üçüncü Sanayi Devrimi’ni ıskalamıştır. Bu 

durumda çok daha zor olanı gerçekleştirmek, yani İkinci Sanayi Devrimi’nden Dördüncü 

Sanayi Devrimi’ne kurbağa atlayışı yapabilmeyi başarmak durumundadır. 

4. Dördüncü Sanayi Devrimi Sürecinde Başarılı Olabilmek Açısından Devlet  

Üretim sürecinin dijitalleşmesi, 4. SD’ni yakalayabilmenin ön koşullarından birisidir.  

Gelişmiş ülkeler dijital dönüşüm için teknolojik altyapılarını iyileştirmektedirler. Bu ülkelerde 

hükümetler, 4. SD sürecinde başarılı olmak için gerekli altyapı ve insan kaynağının 

oluşturulmasında aktif rol oynamaktadır. Örneğin Almanya, sanayide Uzakdoğu’ya 

kaptırmakta olduğu rekabet avantajını yeniden kazanmak için 2020 yılına kadar her yıl 20 

milyar dolar altyapı yatırımı yapmayı planlamaktadır. 

Türkiye 4. SD sürecinde geri kalmıştır ve hızla bu açığı kapatmak durumdadır. Bu dönüşüm 

sürecinde geri kalmamak için Türkiye’nin teknolojik ilerlemeye hizmet eden faaliyetleri 

koordine etmesi ve akıllı şehir altyapı çalışmalarına öncelik vermesi gerekmektedir. Hükümet 

politikalarını 4. SD ile uyumlu olarak yasal, ekonomik, finansal ve sosyolojik açıdan yeniden 

tasarlamalıdır (Erdoğdu & Akar, 2017). 

Türkiye’nin 4. SD sürecinin dışında kalmamak ve yüksek büyüme oranlarına ulaşabilmek için 

yüksek teknolojiye dayanan sektörlere ihtiyaç vardır. Bu sektörlerin genel olarak gelişmekte 

olan ülkeler ile bir ilişkisi yoktur. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere yetişmek 

istiyorlarsa yüksek getirili sektörlere girmek zorundadır. Diğer bir deyişle, gelişmekte olan 

ülkeler statik karşılaştırmalı üstünlüklere göre küresel bir iş bölümünü benimsememeli, yeni 

karşılaştırmalı üstünlükler oluşturma hizmet edecek stratejiler uygulamalıdır. 
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Günümüzün belirsizliklerle dolu küresel ekonomisinde başarı için ne tek bir yol ne de standart 

bir model vardır. Ancak, literatürde Japonya, Güney Kore, Tayvan ve daha yakın zamanda ise 

Çin’in hızlı ekonomik dönüşümünün devletin liyakate dayalı olarak yapılandırılması ile 

yakından ilgili olduğu bilinmektedir.• Yüksek performans gösteren bu ülkelerin başarısında 

sahip oldukları “kalkınmacı devlet”lerin etkin müdahaleleri büyük bir role sahipti. Bu 

ülkelerde devlet müdahalesinin kalkınma üzerindeki olumlu etkisi Doğu Asya ülkelerinde o 

kadar açıktı ki, devlet müdahalesinin etkilerinin olumsuz olacağı varsayımına dayanan 

neoliberal görüşün en önemli savunucularından birisi olan Dünya Bankası, bu gerçeği 1993 

yılında Doğu Asya Mucizesi adlı bir kitap yayınlayarak kabul etmek durumunda kalmıştır. 

Bununla birlikte, yetkili bir yönetim kapasitesine sahip olmayan devletlerin başarılı bir strateji 

uygulayabilmelerini beklemek aşırı bir iyimserliktir. Başarıya dayalı kariyer ödülleri, devletin 

idari kapasitesini ve dolayısıyla hükümet müdahalelerinin etkinliğini artırır. Dahası, istikrarlı 

bir bürokratik yapı kurulduğunda, kamu ve özel sektörler arasında düzenli bağlar kurmak 

daha kolay hale gelir. 

Teknolojik yeniliklerin sosyal ve ekonomik refahı arttırabilmesi için uluslararası rekabetin 

varlığı gereklidir. Bayraktar ve Kaya (2016), Ar-Ge yatırımı yapan ülkelerin ve firmaların 

orta ve uzun vadede rekabet güçlerini artırma olasılıklarının, Ar-Ge yatırımı yapamayan 

ülkelere ve firmalara kıyasla daha yüksek olduğunu ileri sürmektedirler. 

Erdil vd.’ne (2016) göre, sanayi devrimlerini tetikleyen teknolojik gelişmelerin iktisadi ve 

toplumsal gelişmede oynadığı roller kadar, siyasi alanda gösterdiği yansımalar da önemlidir. 

Ülkelerin yeni fikirlere açık olması, teknolojik gelişmeyi teşvik eden düzenlemelerin varlığı 

ve ekonomiye ‘akıllı’ devlet müdahalesi gibi uygulamalar bu süreç üzerinde olumlu etkilere 

sahiptir. 

Bu gözlemlerden yola çıkarak özellikle ekonomik açıdan başarılı bazı Uzak Doğu ülkeleri 

ulusal ve kalkınma politikalarında 4. SD gelişmelerine yer vermeye başlamıştır. Burritt ve 

Christ (2016) bu yaklaşıma Çin’i örnek göstermektedir. Çin hükümeti “Made in China 2025” 

politikasıyla endüstriyel yapının rekabet gücünü artırabilmek için giderek daha yoğun bir 

şekilde nesnelerin interneti, robotlar, akıllı üretim sistemleri, bulut bilgi gibi alanlarda 

kapsamlı teşvik programları uygulamaya başlamıştır. Çin’deki imalat şirketlerinin % 60’ının, 

gündeminde 4. SD bulunmaktadır.  

4. SD sürecinde kullanılan teknolojiler, verimliliği artırıcı etkilerinin yanı sıra, dijitalleşme 

sayesinde firmaların sıfıra yakın marjinal maliyetle üretim yapabilmelerine olanak sağladığı 

için diğer devrimlerden daha büyük bir etki yaratma potansiyeline sahiptir (Yalçın, 2018: 

232). Dijital dönüşümü yakalayabilmek için Türkiye’nin de 4.SD’ni teşvik edecek politikalar 

uygulamaya öncelik vermesi gerekmektedir. Bu çerçevede teknoparkların ve Ar-Ge 

harcamalarının desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak, Soyak’ın (2017: 82) 

vurguladığı üzere, “Türkiye’nin en önemli sıkıntılarından biri bilim ve teknoloji, kalkınma ve 

                                                           
• Japonya için bakınız Johnson (1982), Güney Kore için bakınız Amsden (1989) ve Chang (1994), Tayvan için 

bakınız Wade (1990) ve Çin için bakınız Kirby (2000). 
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sanayileşme gibi uzun erimli konularda siyasi iradenin güçlü,  istikrarlı ve sürdürülebilir bir 

stratejik duruş sergileyememesidir.” Dolayısıyla, Türkiye’nin öncelikle bunu başarabilecek 

şekilde kurumlarını yeniden yapılandırması gerekmektedir.  

5. Sonuç Yerine 

4.SD başlamış bir yolculuktur ve 4.SD’nin getirdiği yeni teknolojiler sosyal refahı artırma 

potansiyeli taşımaktadır. Burada firmalara ve devletlere düşen rol, yeni devrimin 

fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmak, tehdit ve risklerini ise en aza indirmektir. Bu 

teknolojik dönüşümü yakalayan ülkelerde katma değeri yüksek yeni iş olanakları ortaya 

çıkabilir ve bu ülkeler sürecin dışında kalan ülkelere kıyasla çok daha hızlı bir refah artışı 

sağlayabilir. Bilgiye dayanan 4. SD dönüşümü ancak makine ve bilişim teknolojileri 

altyapısının kurulması ve bu iki teknolojiyi bir araya getirebilecek nitelikli işgücünün 

yetiştirilmesine bağlıdır. 

Türkiye 4. SD sürecinin kaybedenlerinden olma riski taşımaktadır. 4. SD sürecinin dışında 

kalmamak ve bu sürecin kazananları arasında yer alabilmek için Türkiye’nin çok yoğun bir 

çaba göstermesi gerekir. Başarılı Asya ülkelerinin deneyimleri, bu çabada en etkili sonucu 

alabilmek için orkestra şefliğini devletin yapması gerektiğini ortaya koymaktadır. Burada 

devlet yönetiminin liyakate dayalı kamu yönetimini kurumsallaştırmaya öncelik vermesi ve 

hızla bu konuda adımlar atmak yerinde olacaktır.  

Gelişen teknolojilere ayak uydurabilmek için bu gelişmelerin yakından takip edilmesi 

gereklidir. Türkiye’nin en önemli yapısal sorunlarından birisi yüksek oranlı büyüme 

gerçekleştiğinde bile işsizlikte önemli bir azalma olmamasıdır. Cari açıkta olduğu gibi, 

işsizliği de azaltmanın yolu, yerli katkı oranı yüksek mal ve hizmetlerin toplam tüketim 

içindeki payını artırmaktan geçmektedir. Devletin orkestra şefliği ile kamu ve özel sektör 

işbirlikleri geliştirilebilir. 4.SD teknolojilerini transfer etme ve geliştirmeye odaklı kamu Ar-

Ge laboratuvarları kurulabilir ve belli koşullarla özel kesimin kullanımına açılabilir. Ayrıca 

öncelikli hedeflere yönelmiş özel kesim AR-Ge harcamaları ciddi ölçüde özendirilebilir.  
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PAVING DEVELOPMENT PERSPECTIVES THROUGH HISTORICAL ROUTES 

OF COMMUNICATION 

Reis MULITA• 

Abstract 

Historical routes of communication have played a great role in societal development. Along history they linked 

societies, exchanging experiences and goods while integrating cultures.Via Egnatia, is a survival reality 

supporting the idea presented? It bridged Europe through Apennine going further to Balkans and Constantinople 

to Euro Asia. 

On the trace of famous ancient road “Via Egnatia” e new transnational road, Corridor Eight is scheduled in the 

European infrastructure networks.  

Can these new roads of communication enhance development perspectives on economy while linking societies 

in the new era of transnational societal interactions? What is the role of academia prompting policies of 

development perspectives along these institutional tools of cooperation?  

Through primary and secondary research sources I will support the idea presented, analyzing and quantifying 

empirical dates gathered for this purpose. Ideas of development perspectives will be presented also through my 

presentation for the benefits not only for contemporary societies.  

Key words: development, transportation corridors, societies;   

Introduction 

In a globalized world and deeple integrated in local, national and regional level, transport 

infrastructure and services is crucial to the society. It links people, foods and natural resources 

making wellbeings real to the society. Considering these as institutional vehicles through 

which great European freedoms may be realized, the mentioned networks may and should 

fulfill this mission also in view of connecting Europe and Western Balkans with other 

countries outside EU borders. The new roads should fulfill the mission as once the ancient 

roads did, so, the same purpose via Egnatia once served, should serve nowadays, the Pan-

European Eighth Transport Corridor••. 

Among different scenarios of transportation and communication corridors linking Europe 

with Asia, I am in favour of the project which supports the southeast axes of EU prioritiesd•••. 

It emphasizes that in the context with the new major Trans-National Axes they have important 

functions linking them with the TEN‘s and integrating also those EU member countries which 

are not directly affected by the Tran-National Axes. South-Eastern Axis, the European section 

is composed from or linked with parts of Pan-European Corridors IV, V, VII, VIII, IX and X.  

 

                                                           
• Prof. Dr. University “Marin Barleti” Faculty of Law, Social Sciences and Politics The Head. Department of 

Politics Tirana/ Albania.  E-mail: r.mulita@umb.edu.al/ Skype: r.mulita Tel-mob/WhatsApp: + 355 68 22 40 414 
•• Corridor 8 is one of ten 'Trans-European Corridors' which plan to make the exchange of goods, people, oil 

and other energy supplies easier between the EU, the Balkan states (which look onto the Black and 

Caspian seas) and the states of central Asia. 
••• 11th meeting of the Pan-European Transport Corridors and Areas Co-ordinators Group 

24October 2007, Brussel; 

mailto:r.mulita@umb.edu.al/
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On the trace of famous ancient road “Via Egnatia”• e new transnational multimode road, 

Corridor Eight••  is scheduled in the European infrastructure networks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Secretariat of Corridor VIII. 

Can these new roads of communication enhance development perspectives on economic 

development while linking societies in the new era of transnational societal interactions? 

Europe aims being more competitive and present to the world, while research perspectives 

finds that Russia and Turkey will be the two most important destinations of EU traffic to 

2025. Through my presentation i will answer to the primary and secondary research 

questions:  

Can historic and new roads of communication complement each other in order to generate 

growth and wellbeing societies? What policies, strategy and programes should sett up in order 

to protect heritages and integrating societies and generating growth along such areas?  

How to generate integrated projects? How to enhance complementarity of instruments of co-

finance, social cohesion, regional development and innovation in infrastructure along 

transportation corridors?   

 I will be addressing the communication through Via Egnatia and the 8-th Pan-European 

Transport Corridor from the viewpoint of the European perspective and global 

communication and exchange through transport activity. In this perspective the above-

mentioned roads will be considered as instruments for facilitating and encouraging the 

communication through the blueprints of historic and modern communication, like the above-

mentioned roads.  

                                                           
• Via Egnatia was the antient roman empire road of communication linked Rome to Balkans to Blac Sea;  
•• One of ten Pan European Corridors, setled in European Ministers Conference;  
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In accordance with this viewpoint, I will make reference to the contemporary and perspective 

indicators of transport activity, as instrument at the service of both, the society and the natural  

environment. To attain this goal, I will present the contemporary trends and policies with 

regard to transport in the EU area, (EC, 2018) as well as global trends in the U.N. perspective.  

 

 

 

 

 

 

 

Source: Secretariat of  Corridor VIII 

Beyond the assessment of the mission of the Corridor, which starts at the Adriatic Sea and 

stops at the Black Sea, in Bulgaria, the Pan-European Eighth Corridor for Transport, may be 

considered and valued as a segment which provides interconnection between the European 

and Asian Continent, following the footprints of the antic Egnatia Road and its branches 

stretching so far as Constantinopole and further on through the southern branch of Silky 

Road, deeper in the Far East (Asia). Seen from this standpoint, namely, this segment and 

network of regional and global importance, the perspective of communication would be 

assessed based on the indicators provided in the policies and strategies falling into the UN 

perspective•, as well as on those delivered by the UN-led institutions (UN Agenda 2030).  

How and to what extent, the policies, strategies and programs linked with the transport and 

communication development through the Eighth Corridor of Transport and Communication, 

covering parts of the via Egnatia, may better serve the idea being presented?  

Transport 2050••, sets forth clear objectives regarding the development of transport. These 

objectives converge with the attainment of economic objectives, leading to economic 

development, better services and care for society and natural environment. 

EU transport policies have been spelled out in the strategic policy papers on transport (white 

papers) as well as in the TEN-T Programme, but also in the Pan-European Transport 

Corridors. (European Union, 2013). There are 30 priorities which convey the elaboration of 

the idea.  

                                                           
• The 2030 Agenda for Sustainable Development adopted at the United Nations Sustainable Development 

Summit on 25 September 2015; 
•• The Transport 2050 is the EU roadmap (2011) sets different goals for different types of journey - within cities, 

between cities, and long distance. 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

14 
 

To enable the connectivity of the non-member States with the EU area, at the institution-level 

have been designed and established 10 Pan-European Corridors of Transport.  

My  country, Albania falls within the Eighth Corridor which passes along Bari-Brindizi-

Durres-Vlora-Qafe Thane-Macedonia-Burgas and Varna to Black Sea. It links also 

Thesaloniki, Greece and Constandinopol in Turkey. It also contribute for the Albanian cause 

and to bring the Albanians closer, through the use of corridors, as means to apply the 

mentality and the instruments of great European freedoms.  

European transport corridors and networks allow for and support the great European 

freedoms, namely, a free movement of commodities, services, experiences, information and 

know-how of society.  

   

 

 

 

 

Source: Corridor Eight Secretariat  

The strategy which Europe will implement growth under the smart, sustainable and inclusive 

growth.  Under this philosophy it will be a more competitive and present to the world.  

Europe -Turkey is a traditional market, in a both way of trajectories.Pan European corridors 

should enhance this mission COM(2010) 2020. This mission should enhanced under a clean, 

safe and secure philosophy. 

According Corridor Eight Secretariat studies (2009), the integration of Corridor VIII with 

HLG South Eastern European Transnational axis, will make it part of the transnational trade 

traffic between Mediterranean, Adriatic and Black Sea transport Areas, Caucasic regions and 

Far East. It should realize also the objective through motto connect to compete, being 

capillary to enhance citizens wellbeing’s, in an inclusive and integrative way by using smart, 
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intelligent and sustainable development along its area.                                           

 

On the European union policies on transport for a competitive and resource efficient urban 

mobility European (Union, 2017) the objective aimed strengthening the basis for trade flows 

and citizens' mobility within the Union and with external markets, reinforcing territorial, 

social and economic cohesion in the Union. In this policy oriented steeps is should achieved 

also enhancing the infrastructure basis for an efficient and sustainable mobility system which 

stands for future-oriented and high-quality transport services for passengers and freight. 

Networks linking Europe South to North and East to West, that reduce differences among EU 

member states while support EU enlargement to Western Balkans. By doing that it diminishes 

traffic bottlenecks which still blocks mobility and reduce market commodity, reduce technical 

barriers such as rail operations are, promote connectivity and cohesion of transport modes, 

while promote technical innovations OECD(2012). 

EU transportation policies and strategies are in line also with growth policies of EU and UN. 

It is argued that economic growth and growth in international trade are major drivers of 

increased passengers and trade flows. According OECD studies (OECD/ITF, 2017: 15) the 

world GDP growth will be double over the period 2030. China and India will lead the way 

with other economies also growing significantly.  While Europe 40% higher. Rail passenger 

and freight traffic worldwide could increase at around 2-3% per annum.   
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In September 2015 the United Nations General assembly launched the 2030 Agenda for 

Sustainable Development•. The Agenda 2030 (OECD/ITF, 2017:21).  is composed of 17 

SDGs which are supported by 19 targets. SDD transport is impolicit in 7 of the 17 goals and 

is covered directly by 5 targets and alluded to in 7 other targets 

More precisely as is it shown on the working group on SD transport. It is declared in SDG 2 

Zero Hunger, the Target 2.3 seeks to double the agriculture productivity and income or small 

food producers, by creating access to markets. In such a line the corridors we forecast through 

our idea accesses markets along its area from Europe to  East beyond Istanbul (Traget 2.3). 

Through transport in communication roads it is required good health and well being  

also(target 3.6 of SDG 3).The communication transport through Via Egnatia and Pan 

European Corridor Eight, it is required the drastic deaths and injuries along these 

communication roads. Energy is a key corner stone of transport policy of UN. Through SDG 

7 it is defined the request for reduction of deaths and illnesses from pollution and to double 

the global rate of energy efficiency. (Target 3.9&7.3). The communication roads needs to be 

innovative and open to the people and market of goods. In SDG 9 Target 9/1, it is clearly 

stated the request for development of e sustainable and resilient infrastructure. As in SDG 11 

in regard to Sustainable Cities and communities  is mentioned that the infrastructure needs to 

provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport system for all and to 

reduce adverse environment impact of cities (Target 11.2). In the SDG 12 speaking on 

Responsible consumption and production, the target 12.c it is required rationalization of 

inefficient fossil fuel subsidies.  

In SDG 13, in regards to climate action, it is required strengthen of resilience and the climate 

change integration into national plans. Considering this issue joint agreements and 

partnerships among state and non state, local and national actors is required along 

communication corridors in line with UN transport policies in national, regional and 

transnational levels. Policy decisions are key determinant for more sustainable transport. 

(OECD, 2013);  

Transport infrastructures counts to citizens in transnational level. According the Guidelines 

for Macro-Level Measurement of Spending and Assets (ITF Paris, 2013), transport 

infrastructure is a critical ingredient in economic development at all levels of income as it 

supports personal well-being and economic growth. Due to its significant    impact countries 

spend considerable amounts of money each year to build, maintain and improve their 

transport infrastructure. But how much, exactly, does transport infrastructure support 

economic development and wealth creation along Corridor Eight? What determines the 

magnitude of that impact? How much surplus ingredient gives a well revitalized ancient Via 

Egnatia, to the new transnational road of communication? 

                                                           
• The Europe 2020 strategy, is the EU's agenda for growth and jobs for the current decade. It emphasises smart, 

sustainable and inclusive growth as a way to overcome the structural weaknesses in Europe's economy, improve 

its competitiveness and productivity and underpin a sustainable social market economy. 
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Corridors of communication could provide also positive and more benefits for our citizens 

and societies, if all transport modes contribute to growth in a sustainable way. This  duty must 

fulfilled from all transport ministers and business leaders, mayors of major cities, top 

researchers and representatives of non-governmental organizations along corridors of 

communications linking Apennine to Silky Road 

 

 

 

 

 

OECD, Paris October 2011. 

Academia and research institutions in collaboration with stakeholders along transportation 

areas ought to lead this process 

I consider an optimal integration and interconnection of all transport modes, especially 

improving the “last mile” connections to ports, airports and rail-road terminals along core 

networks of transportation corridors as grat possibility to make Albania and Western Balkans 

less peripherical and closer to European Union, as well as closer to society along Turkey, and 

East countries.  

These communication corridors will enhance societal identities, diminish social and economic 

cohesion among people of different nations, while diminishes extremism and nationalists in 

transnational level. Cooperation through communication corridors will grow up social 

empathy not only along transportation corridor areas, as well will make people more careless 

to environment and common interest issues, that threatens their perspectives toward their  

wellbeings.   

Partnerships along transportation corridors should established challenging their missions. 

Financial support are essential for that purpose OECD, 2013.To create a fair financial 

environment: a new approach to transport charges. A wider application of the "polluter pays" 

and "user pays" principle. New technologies of communication are indespensibile in this 

process, enhancing multy modal innovative paltforms of communication and exchanges of 

goods, ideas and experiences.  Academia should leed the process in establishing real 

partnerships building up open and innovative programmes of education, research, academic 

and cultural exchanges.   
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Considering Jeremy Rifkin• ideas, I am very optimistic to a brilliant future communication 

along historic and new transnational corridors by establishing open and innovative platforms. 

 “The new platform is really radical, because it is designed to be distributed, not centralised”, 

Rifkin says “It works best when it is collaborative, open and transparent, rather than closed 

and proprietary. The benefits come when more and more people join the network and each of 

us contributes our talents, which benefits the network and then benefits us.” (Grifin, J.2017). 

This 21st century digital infrastructure enable us beyond states, nations, religious, and 

identities to transform our behaviors empowering people toward innovative and  sharing 

economic activity. Today we need not so radical way coming from Balkans to Mesopotamia, 

as our ancestors, Ilirians did.   
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ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞÜN AZERBAYCAN  ÖRNEĞİ 

Baxışova GÜNEL 

Öz 

Azerbaycanda halkın çoğunluğu türk kökenli olsa da, burada aynı zamanda  farkli etnik-dini birlikler de 

yaşamaktadır. Ülkedeki çok kültürlülük ve hoşgörü kaynaklarına bakıldığında bu değerlerin eski tarihi temellere 

sahip olduğu görünüyor. 

Çok zengin mirasa, tarihe ve kültüre sahip bu topraklarda bu kadar farklılığın bir arada   hoşgörü çerçevesinde  

yaşaması  ortak tarih bilinci, ortak kültürel değerler ve toprak bütünlüğü ile alakadar olmuştur.Son yıllarda, çok 

kültürlülük devlet politikasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Dini topluluklara hükümet tarafından mali 

desteğın verilmesi ve farklı etnik gruplara kendi dillerinde eğitim  alma olanaklarının sağlanması ülkede 

çokkültürlü kalkınmaya olan önemin  göstergesidir. 

Hoşgörünün ve kültürel, dini, dilsel çeşitliliğin korunmasını sağlamak, aynı zamanda Azerbaycan'ı dünyada 

çokkültürlülük  merkezi olarak tanıtmak ve mevcut çokkültürlülük örneklerini keşfetmek ve teşvik etmek 

amacıyla ülkede milletlerarası, çokkültürlülük ve dini konularda devlet müşavirliği ve Bakü Uluslararası 

Çokkültürlülük Merkezi kurulmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, çokkültürcülüğün Azerbaycan örneğinin oluşumunun tarihsel koşullarını ve özelliklerini 

sunmanın yanı sıra, devletin çokkültürlülük politikasının özünü, amaçlarını ve hedeflerini, ilkelerini ve normatif-

yasal temelini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Azerbaycan Örneği , Devlet Politikasi, Tarihi Süreç 

AZERBAIJAN'S MODEL OF MULTICULTURALISM 

Abstract 

Although most people in Azerbaijan are of Turkish descent, at the same time, the different ethnic and religious 

communities live here. Looking at the sources of multiculturalism and tolerance in the country, these values 

seem to have an ancient historical foundation. 

In this land, which has a rich heritage, history and culture,  living of this diversity together within the framework 

of tolerance has been associated with shared history, common cultural values and territorial integrity. 

In recent years, multiculturalism has become an important part of state policy. Providing financial support to 

religious communities by the government and providing different ethnic groups with access to education in their 

own language is an indication of the importance of multicultural development in the country. 

State Adviser on Multinational, Multicultural and Religious Affairs and the Baku International Multiculturalism 

Center have been established in order to ensure tolerance and protection of cultural, religious and linguistic 

diversity as well as to promote Azerbaijan as a multicultural center in the world and to explore and promote 

examples of existing multiculturalism. 

The aim of this work is to introduce the historical conditions and characteristics of the multiculturalism model of 

Azerbaijan, as well as examine the essence, goals, objectives, principles and normative-legal basis of the state's 

multiculturalism policy. 
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Giriş 

Çokkültürlülük Azerbaycan topraklarında  yüzyıllardan beri şekillenen, bağımsızlığa kadar 

sadece  psikoloji ve manevi boyuttan dışarı çıkmayan, spontane öze sahip değerler gibi 

görülüyordu. Bağımsızlıktan sonrakı yıllarda ise  ülkede var olan çokkültürlülük yasal ve 

politik bağlamda kendi  tanımını bulmuştur. 

Azerbaycan  son yıllarda ülkedeki çokkültürlülüğü desteklemesi ve  bu kapsamda uluslararası 

platformalara ev sahibliği yapması ile de biliniyor. 

Azerbaycan'daki çokkültürlülük politikası, öncelikle kültürel çeşitliliğin, halkların ulusal-

kültürel mirasının ve karşılıklı olarak yararlı bütünleşmesinin korunması ve geliştirilmesini 

amaçlayan tarihi geleneklere dayanan ulusal ve dini ilişkilerin bir modelidir.Geleneksel etnik 

kökene dayanan bu model, medeniyetler ve kültürlerarası diyalog sürecinde çok başarılı bir 

misyonu üstenmiştir. 

Azerbaycan'ın milli kimlik kodunun büyük tarihi-kültürel geleneklere, derin etnik ve polietnik 

köklere dayanması onun milli ideolojisinin sabit durumunu sağlar ve dayanıqlığını artırır 

(Hesenov, 2016  : 17 ). 

Elikram Tagiyev’e göre devlet, çokkültürlü toplumun oluşmasında ve çok kültürlü çevreyi 

desteklemede önemli  rola sahiptir (Tağıyev, 2017: 4). 

Günümüzde dünyada bir sıra çatışmalar mevcuttur ve çok yazık ki, bu sorunların kökeninde 

etnik, dini, ırkı ve kültürel farklılıklar duruyor. Günümüzde, çokkültürcülüğün ve 

kültürlerarası diyaloğun rolü dünyadakı kültürel dengenin yeniden sağlanması için çok 

önemlidir. Bu övgüye değer faktörler aracılığıyla olumsuz eğilimlerden kaçınmak 

mümkündür (Baxışova ,2016: 92). 

Çokkültürcülüğün vatandaşların yaşam tarzına dönüşümü, gelişiminin en yüksek 

aşamasıdır.Bu aşamada sivil toplum, toplumdakı çokkültürlülüğün teşvik edilmesinde çok 

aktif bir rol oynamaktadır.Çokkültürlülük fikirleri toplumsal bilincte güçleniyor (Necefov, 

2016). 

Üç dünyevi dinin ve onlarla farkli etnik azinlık ve halkların  yaşadığı bu torplaklarda hoşgörü 

eski çağlardan günümüze taşınan  önemli değer olmuştur. 

Ülkenin etnik yapısına dikkat edildiğinde  Azerbaycan nüfusun %9.4‘nü azınlıklar 

oluşturduğu görülüyor (17). Faiz nisbeti şöyledir: azerbaycan türkleri - 8 milyon 172 min 800 

kişi -91%, lezgiler -180 min 300 kişi-2%,ermeniler-120 min 300 kişi-1,3% (Dağlık 

Karabağda yaşayanlar), ruslar-119 min 300 kişi -1,3%, talışlar -112 min kişi -1,3%, avarlar - 

49 min 800 kişi - 0,6%, türkler - 38 min kişi - 0,4%, tatarlar - 25 min 900 kişi - 0,3%, tatlar - 
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25 min 200 kişi - 0,3%, ukraynalılar - 21 min 500 kişi -0,3%,saxurlar -12 min 300 kişi -0,1 %, 

gürcülər -9 min 900 kişi - 0,1 %,yahudilər - 9 min 100 kişi - 0,1, %,kürdlər - 6 min 100kişi  -

0,1%,qrızlar-4 min 400 kişi - 0,04%,udinler - 3 min 800 kişi - 0,04%, xınalıqlılar - 2 min 200 

kişi - 0,02%, diger etnikler- 9 min 500 kişi - 0,1%.  (13). 

Bunun yanısıra, Azerbaycanda aynı zamanda başka halkların mensupları da yaşıyor: 

Özbekler, kazaklar, Estonyalılar, Litvanyalılar, Latvialılar, moldovanlar, qırğızlar, tacikler, 

türkmenler, abhazlar, aqullar, buryatlar, inquşlar, darginler, kabardinler, komiler, qumuqlar, 

mariler, noqaylar, rutullar, udmurtlar, çeçen, çuvaşlar, adıgeyler, çerkezler, qaqauzlar, 

çingeneler, araplar, aysoriler, afqanlar, bolqarlar, macarlar, vyetnamlar,  yunanlar, koreyalılar 

ve. Saire. 

Azerbaycandakı mevcut etnik azınlıklar iki kategoriye ayrılıyor : eski tarihlerden Azerbaycan 

topraklarında yaşayanlar ve  rusların XIX. yüzyıldakı işgalleriyle bu topraklara göç 

etdirilenler. 

Eski tarihlerden Azerbaycan topraklarında yaşayanlar halklara yahudileri,talışları,kürtleri, 

tatları,avar,saxur,şahdağ haklarını,lezgi,udi,rutul, ingiloy, asurlular ve çingeneleri ait 

ediyorlar.Bu hakların kendilerine has dilleri ve kültürleri var.Ve günümüzde de bu değerleri 

yaşatıyorlar. 

Yahudilərin Azerbaycan topraklarına XVI yüzyılda İran üzerinden geldikleri ön görülüyor.O 

zaman göç edən  yahudilerin   varisleri olan dağ yahudileri şu an toplu halde  Guba ilçesindeki 

Kırmızı Kasabada yoğunlaşmıştır ve aynı zamanda Bakü, Sumgayıt, Guba, Oğuz ve Göyçay 

bölgesinde yahudilere rastlanılıyor. 

Azerbaycan Republikasının güneydoğusunda, genellikle Lenkeran, Astara, Masallı ve Lerik 

bölgelerinde ve aynı zamanda İran'ın kuzeyinde yaşayan talışlar talışca konuşuyorlar. Eski 

Sovyet bilim adamları talışları yerel nüfus olarak kabul ediyorlardı. Tarih bilimcileri bu halkın 

Azerbaycan'ın en eski yerel halkalarından biri olan kadusilərin neslinden oluduklarını 

düşünülüyorlar. 

Sadarak'ın ilçe merkezinde, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti, Julfa bölgesinin Teyvaz köyü ve 

Şarur ilçesine bağlı Darakand köyünde kürtler toplu şekilde yaşıyorlar.( Dağlık  Karabagda- 

Lachin (Karakechdi, Çıralı ve Minkand köyleri), Kalbajar (Aghcakand, Zar köyünde) , 

Gubadlı (Zilanlı köyü) ilçelerinde de eskiden  Kürtler yaşıyorlardı. 

Azerbaycan'ın  Guba, Hızı (Xızı)  ve Haçmaz (Xaçmaz) bölgelerinde ve bazı Bakü köylerinde 

Tatlar yaşıyor. Bazı araştırmacılara göre, tatlar eski iranlıların kalıntılarıdır ve onlar, Şirvan 

arazisinin en eski etnik kesimlerindendirler. 

Zagatala ve Balakan bölgelerinde yaşayan etnik azınlıklardan biri Avar halkıdır.Avarca 

konuşuyorlar.Günümüzde Balaken rayonunun Qabagçöl kasabasında, Car, Zilban, 
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Mazıh(Mazıx), Beretbin, Cincartala, Kateh (Katex), Meşeşambul, Mahamalar, Göyemtala 

köylerinde yaşıyorlar. İslam inanclı halktır. 

İlk önce Dağıstan'da yerleşmiş, daha sonralar Azerbaycan'a göç etmiş Sahurlar (Saxurlar) 

Zaqatala, Qax bölgelerinin birkaç köyünde yerleşmişlerdir. İslam inançlı halktır. 

Şahdağ halkları adı altında toplanmış etnoslar Guba ilinin Buduq, Cek, Elik (Əlik), Haput, 

Grız (Qrız), Khınalık (Xınalıq) ve Yergüc köylerinde yaşıyorlar. Köylerin isimlerine göre bu 

halklara buduqlular, ceklilər, elikliler, haputlular , grızlılar, yergüclüler  denir. Nüfus 

bakımından her ne kadar az olsa da, bu köylerin her biri ayrı bir etnik grupa ait olup, etnik-

kültürel açıdan değerli topraklardır. 

Kafkas halklarından biri olan Lezgiler Dağıstan'da ve Azerbaycan'da yaşıyorlar. Azerbaycan 

nüfusunun % 2.2 Lezgi halkının mensupları oluşturuyor. Azerbeycan'da daha çok  Gusar, 

Guba, Khachmaz bölgelerinde ve Bakü, Ganja, Sumgayit ve Mingachevir, Gabala, Ismayilli, 

Oğuz ve Goychay şehirlerinde yaşıyorlar. Çoğu İslam'a inanıyor. 

Azerbaycanın kuzey-batısı da  etnik bakımdan rengareng bölge olarak biliniyor. Sheki 

şehrinin Şin ve Qaynarca köylerinde Rutullar yaşıyorlar. İslam inançlı bu halk kendi ana 

dilleri olan Rutul dilinde konuşuyorlar. Gah (Qax) ve Zagatala bölgelerinde yaşayan, I Şah 

Abbas'ın zamanında müslümanlığı kabul etmiş ingiloyların müslüman inanclı olanları  ve çok 

az hıristiyanları  gürcü dilinin güney dialektində konuşuyorlar. 

Azerbaycanın kuzey batısında ,özellikle Balaken arazisine I Şah Abbas'ın aktarma politikası 

dönemi yerel aşiretlerin qiyamlarını önlemek amacıyla göç etdirilmiş Çingeneler (Qaraçılar) 

de eski zamanlardan bu topraklarda yaşayan halklardandır.Günümüde Shambulbine, 

Guluzenbine ve Malikzade köylerinde yaşarlar. Çingeneler farsdillidirler. Ayrıca, çingeneler 

Şamahı, Yevlah ilçelerinde ve Borçalıda yaşıyorlar. 

Zagatala bölgesinde küçük bir etnik grup olarak yaşayan asurlular köken olarak  İran ve 

Türkiye'ye yerleşmiş olan Asurlular ile aynı tarihi-kültürel kodlara sahiptir. 

Etnik azınlık olarak  sadece Azerbaycan'ın topraklarında yaşayan udi  halkı Azerbaycan'ın 

eski  yerli azınlıklarından biridir. Bu Etnik eski Kafkas Albaniyasının Uti eyaletinde, XIX 

yüzyılda ise Nuha (şimdiki Şeki bölgesi) bölgesinin birkaç yerleşim meskeninde yaşıyor. 

Günümüzde Qebele ilçesinin  Nic köyünde ve kısmen de Oğuz ilçe merkezinde yaşıyorlar. 

Udilər IV yüzyılın başlarında Hıristiyanlığı kabul etmiş ve bugüne kadar dini inanclarını 

saklamışlar. Udilerle ilgili ilk ciddi araştırma 1835'te Udi dili sözlüğünü kuran А.М.Şargene  

aittir (Cavadov, Huseynov, 1999: 18). 

Azerbaycan nüfusunun daha çok dış etkenlerden etkilendigi dönem XIX ve XX yüzyıllar 

olmuştur.Bu dönemde görülen  demografik değişimler daha çok Rusya'nın Kafkasları işgal 

etmesi ile alakadar olmuştur. Rusya kendisine Kafkasya'da siyasi dayanak oluşturmak 
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amacıyla Hıristiyan inançlı halkları  (alman, rus, ukrainalı, ermeni ve diğer  etnikleri) 

Azerbaycan'a göç etdirmiş, bu halklara ait yeni yerleşim yerleri oluşturmuştur. Farklı 

ülkelerden ve aynı zamanda Rusiyadan bazı hakların mensupları  Çarın gösterişiyle 

Azerbaycana sürgün etdirilmişdir.Tabiiki,önceki yuzyıllarda da göç politikası uygulanmıştır. 

General Şeremetyev kendi notalarında yazıyorki, 1896 senesinden 1908 senesine kadar olan 

sürede Transkafkaziyaya 900 bin yerine 1 milyon 300 bin ermeni göç 

etdirilmiştir.Еrmenilerin beraberinde polonyalılar, çekler, latışlar, Rumlar, aysorlar, yahudiler, 

moldovanlar, estonlar da  göçürülmüş. Bu Ermenilerin çoğu Dağlık Karabağ ve Göyçe gölü 

çevresinde   yerleştirildi (Şavrov, 1911). 

XVIII yüzyılın ortalarında Rusya'da  Ortodoks kilisesinin aleyhine çıkan  molokanlar  

Azerbaycana sürülmüşler. Rusya'dan  sürgün edilen Ruslar  (molokanlar) genellikle Bakı ve 

Yelizavetpol (şimdiki Gence) quberniyalarında yerleştirildi.Günümüzde bu halk toplu şekilde 

İsmayıllı ilçesinin  İvanovka köyünde ve dağılmış halde Guba,Abşeron, Bakü, Sumgayıt, 

Şamahı, İsmayıllı, Gazah (Qazax),Celilabad,Gedebey,Masallı ve Lənkəranda yaşıyorlar. 

Azerbaycanlıların "ruslaşdırılması" ve "hıristiyanlaştırılması" amacıyla çar hükümeti bu 

dönemde çoklu sayıda Rus, Ukrayna ailelerini bu bölgeye aktarmıştır. 

Azerbaycana ilk ukrayna göçmenleri 1867 yılında Ukrayna'nın güney quberniyalarından geldi 

(İbrahimov, 1997 : 92). 

1833-1843 yıllarında Rusya'dan köç etdirilen ailelerin  yaşadığı 20-e  kadar köy kurulmuştur. 

XIX yüzyılda Azerbaycan'a aktarılan Rus nüfusunu iki gruba ayırıyorlar.Bu yüzyılın 70-80 

yıllarından sonra burada yaşayan rusların bir kısmı iflâs etmiş ve yoksun köylüler, diğer kısmı 

ise hıristiyan dininin çeşitli akımlarına ait tarikatçılardan oluşuyordu. XX yüzyılın 20-30 

yıllarında ülkeye Rusların göçü güçlü olmuştur.Onların arasında  ekonominin çeşitli 

alanlarına ait uzmanlar, akademisyenler, işçiler vardı . Ruslarin Transkafkasya  erazisine köçü 

bir kaç aşamada gerçekleştirilmiştir. 

D.İ.İsmayilzadeye göre, bu aşamaların kronolojik çerçevesi aşağıdakı gibi belirleniyor: birinci 

aşama - 1880-ci yılların başı ; ikinci aşama–1880-cı yılların  ortasından 1904 yılına gibi; 

üçüncü aşama 1905-1917-ci yıllar. Son otuz yılın sonunda Transkafkasya'da 342 Rus 

yerleşiminden 185 tanesi  Azerbaycandaydı (İbrahimov, 1997: 86). 

1989 yılından sonra Rusların emiqrasiyası (geridönüşü )gerçekleşmiş, 1999 yılına kadar 

ülkede onların sayısı 250 bin kişi azalmıştır. 

Azerbaycana rusların göç politikası ile yerleştirdiği  halklar arasında almanlar da 

vardı.1819'da ise  Yelizavetpol quberniyasına 500 vürtembergli Alman ailesi göç 

etdirildi.Aynı sene  ilk Alman kolonileri-Yelenendorf ve Annenfeld oluşturuldu. 1888'de 

üçüncü Alman yerleşim birimi Georqsfeld kuruldu. Sonraki yıllarda bu süreç devam etti ve 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_%C9%99razisind%C9%99_ya%C5%9Fayan_azsayl%C4%B1_xalqlar#Molokanlar
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Alecseevskaya, Grinfeld, Egenfeld, Traubenfeld ve Yelizavetinka yerleşim birimleri   de 

oluşturuldu. Almanlar Azerbaycan'da Alman kültürünü,eğitimini, ayrıca üzümçülüyü, 

şərabçılığı, inşaat-inşaat işlerini geliştirmişlerdir. Büyük Vatan Savaşı sonrasında Almanların 

yüksek gelişimini gören Sovyet İmparatorluğu onları Sibirya'ya ve Kazakistan'a sürgün 

etmiştir (İbrahimov, 1997). 

Azerbaycan'a göç süreci (XX yüzyıl) 

XX yüzyılın 50'li yıllarında ülkeye yerleştiriln halklardan biri Ahıska Türkleridir. 1958-ci ilin 

sentyabrından Ahıska türklərinin Azərbaycana ilk dəstəsi gəlməyə başladı. Tarihi topraklarına 

donemeyen Ahıska türkleri Azerbaycan hükümetinin kararı ve onayı üzerine Saatlı, 

Sabirabad, Guba ve Khachmaz ilçelerine yerleştirildi (Priyeva, 2005). 

Ermeniler ise yeni oluşturulan sanayi merkezlerine-Sumgayıt, Ali Bayramlı, Mingeçevir, 

Daşkesen ve b. şehirlere yerleştirildi.Yukarı Karabağ'da, Gence'de, Bakü'de Ermeni lobisi 

güçlendirildi (Nuriyeva, 2015: 282). 

Rusiyanın köçürmə siyasəti ilə Qafqaza köçürülən ruslar,ermənilər, ukraynalılar, belaruslar, 

kürdlər,axıska türkləri, yunanlar, almanlar, tatarlar  və.s millətlərin nümayəndələri 

günümüzde de bu torpaklarda yaşamlarını sürdürüyorlar. 

Azerbaycanda 1989- cu il nüfuz sayım materyallerine göre, ülkede  141 millet ve halkın  

temsilcisinin yaşaması anlaşılmıştır (Cavadov, 2000: 13). 

Ülkede  Dinler 

Ülkede toplamda 835 dini kurum vardır .Onların 804'ü İslam, 31-i diğer dinlere aitdir 

(Hıristiyan - 20,Yahudi -8, Krishna - 1, Bahai - 2).Dini ibadethanalerin  2250 cami,6-si  

Musevi Sinegogu ,14-ü kilisedir (6). 

Günümüzde  Azərbaycanda dini alanda yönetimi, devletin dini politikasını ve ülkedeki dini 

kurumların işleyişini düzenleyen Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet 

Komitesidir (2001).Komite faaliyeti döneminde önemli konferanslara öncülük yapmış,aynı 

zamanda müşterek konferanslara finansal destek sağlamıştır. Komite tarafından ilk kez 2013 

yılında dini topluluklara doğrudan mali yardım gösterilmesine başlamıştır.2014 yılında ise,  

ülkede geleneksel dini değerleri, dinler ve medeniyetler arası diyalog faaliyetlerini 

desteklemek amacıyla İlham Aliyev'in kararı ile Devlet Bütçesinden Dini Kurumlardan 

Sorumlu Devlet Komitesine 2.5 milyon (iki milyon beş yüz bin) manat yardım ayırmıştır (2). 

Komite 2015 yılı boyunca 87 dini icmaya(68’i Müslüman, 19’u ise Müslüman olmayan dini 

kurumlar)  toplam 400 bin manat finansal yardım tahsis etmiştir. 

2016-2017-2018 yılları için Devlet bütçesi rezerv fonundan dini kurumlara  finansal yardım 

gösterilmiştir:Kafkas Müslümanları İdaresine 1 (bir) milyon manat Bakü ve Azerbaycan 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

27 
 

Rus Ortodoks Kilise cemaatine  250 (iki yüz elli) bin manat, Bakü Dağ Yahudileri dini 

topluluğuna 250 (iki yüz elli) bin manat ,Avrupa Yahudilerinin Bakü toplumuna 100 (yüz ) 

bin manat ,Azerbaycan Cumhuriyeti Katolik Kilisesi'nin Apostolik Piskoposluk dini 

kurumuna  100 (yüz) bin manat,Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Alban-Udi Hristiyan Dini 

Topluluğuna 100 (yüz ) bin manat tahsis edilmiştir (2). 

Yüksek düzeydeki devlet-din ilişkileri toplumda ahlaki istikrarın bir göstergesidir. 

Çokkültürlülük  politikasının  anayasal temelleri 

Azerbaycan'ın çokkültürlülük  modelinin temel sütunlarını "demokrasi", "dil ve din 

çeşitliliği", "azerbaycançılıq", "eşit yurttaşlık hakkı" oluşturuyor. 

Azerbaycan tarihinde ilk kez siyasi anlamda azınlıklara hak tanınması 1918-ci yılda 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti tarafından   kabul edilen Bağımsızlık Bildirisinde yer 

almışdır.Bu Bildiri(1918) gereğı azınlık mensuplarına haklar tanınmış, parlamentoda onlara 

nazir ve  milletvekili secilme olanağı sağlanmıştır. 

Bağımsızlık dönemi “Azerbaycanda yaşayan ulusal azınlık, az sayıdaki halk ve etnik 

grupların hak ve özgürlüklerinin korunması, dil ve kültürünün gelişmesi için devlet yardımı” 

hakkında 16 Eylül 1992 tarihli Azerbaycan Cumhurbaşkanının fermanı bu alanda yapılacak 

çalışmaların temel konularını belirleyerek, bu halkların haklarının korunmasının 

mekanizmasını oluşturmuştur. 

Etnik-dini azınlıkların haklarını koruyan yasalar arasında AR  Ana Yasası,“Dini inanç 

özgürlüğü " yasası,“Kültür ” yasası,“Eğitim ” yasası ,“Devlet dili” yasası ,Ceza Kanunu, 

Çalışma yasası önem arz ediyor. 

Yasal zeminin oluşturulmasıyla bir sıra konulara çözüm getirildi;ulusal azınlıkların kültürel 

merkezleri kira hakkından muaf tutuldu,faaliyetleri için ücretsiz yer  olanakları 

sağlandı,kültür merkezleri faaliyete başladı,ulusal azınlıkların dillerinde okullar açıldı,kendi 

gazetelerini yayınlatmalarında rahatlık, televizyon ve radyo kanallarında azınlıkların  sosyal-

kültürel hayatlarını yansıtan radyo ve televizyon programlarına belirli saatler ayrıldı. 

1991-ci yılın eğitim döneminden azsaylı halkların toplu şekilde yaşadıkları bölgelerdeki 

okullarda ilkokul programları kapsamıda haftada bir kaç saat bu halkların dili öğretilmeğe 

başlanmıştır (Cavadov, 2000: 12). 

Günümüzde etnik-dini azınlıkların dil, eğitim ve gelişim  konuları ülke hükümetinin dikkat 

merkezindedir.Ülkenin 13 ilçesinde okullarda eğitim azınlık dillerinde veriliyor. 126 okulda 

öğrenciler lezgi, 246 okulda talış, 32 okulda avar, udin, tat, saxur, yahudi, khınalıg (xınalıq), 

kürd dillerini genellikle ilkokulda öğreniyorlar. 
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Ülke genelinde eğitim dili yalnız rusca olan   16  okul var .Yalnız gürcü dilində  eğitim veren 

ise  10 orta okul var. Bu okuların bölgüsü şöyledir: Gah (Qax) (7 okul), Zagatala (2 okul) və 

Balaken (1 okul). 

Ülkenin 337 okulunda  öğrenciler  rusca, 10 okulda isə  öğrenciler  gürcü dilində öğretim 

görüyor. Azerbaycan'ın bazı bölgelerini temsil eden orta okullarda lezgi, talış, ibranice, saxur, 

udin, kürt, xınalıq dilleri öğretiliyor. Bu dillerin kapsamı şöyledir: talış dili (225 okul), lezgi 

dili (98 okul), avar dili (22 okul), sahur (saxur) dili (5 okul), udin dili (3 okul), kürd dili (2 

okul), khınalıg (xınalıq) dili (1 okul), ibranice (2 okul). İbranice I-XI, Lezgi I-IX ve diğer 

diller ise  I-IV sınıflarda öğretilmektedir (8). 

Eğitim bakanlığı bünyesinde olan 1764 anaokul ve yahut kreşlerin 435-de   eğitim Rusça, 17-

de  gürcü dilinde, diğerlerinde resmi dilde yapılıyor. 

Kültürel gelişimi ve Kültür Merkezleri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2006 yılından itibaren Bakü'de "Azerbaycan-doğma 

diyar" sloganlı azsaylı halkların sanatsal festivalleri  düzenleniyor. 

Ülkede Talış, Kürt (Ronahi), Lezgi (Samur), "Saxur", Udinlerin "Orayin", tatların "Azeri", 

Budug (Buduq), Khınalıg (Xınalıq), Azerbaycan slavyanlarının, lezgilerin mifologiyasını 

öğrenen kültürel merkezler, Şeyh Şamil adına Avar, Rus, Azerbaycan tatları, Məhsəti 

Türklerinin-Vatan, Azerbaycan Yahudileri, Azerbaycan gürcüleri, Uluslararası "İudaika", 

Azerbaycan Ukraynalıları, Almanların milli-kültürel cemiyetleri, Azerbaycan Avrupa 

Yahudilerinin toplumu ve.s kültür merkezleri faaliyet gösteriyor (17). 

Bakü  Uluslararası  Çokkültürlülük Merkezi 

Kültürel,dini,dilsel çeşitliliğin korunmasını sağlamak, aynı zamanda Azerbaycan'ı dünyada 

çokkültürlülük  merkezi olarak tanıtmak ve mevcut çokkültürlülük örneklerini keşfetmek ve 

teşvik etmek amacıyla ülkede  2014 senesinde milletlerarası, çokkültürlülük ve dini konularda 

devlet müşavirliği ve Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi kurulmuştur.2016 senesi 

ülkede “Çokkultürlülük ili” olarak kabul edilmiş, bu konuda bir sıra konferanslar , seminerler 

gerçekleştirilmiştir. 

“Azerbaycan çokkültürlülüğü” feni yurtdışında ve ülke üniversitelerinde öğretim” projesi  15-

e kadar dünya üniversitesini, Azerbaycan'ın ise 40 yüksek öğretim kurumunu kapsamaktadır. 

Üniversitelerde yüksek lisansda “Azerbaycan çokkültürlülüğü”, lisansda “Çokkultürlülüğe 

giriş” feni  öğretiliyor. 

Merkezin Rusya, Almanya, İsrail, Moldova, İtalya, Portekiz ve Bulgaristan'da şubeleri 

açıldı. Her yıl düzenlenen multikulturalizm yaz ve kış okullarının sonucu olarak, yurt dışında 
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Azerbaycan'ı  destekleyen, 200'e yakın çeşitli ülke gençlerinden oluşan “Azerbaycan'ın Genç 

Dostları Kulübü” adlı Birliği oluşturulmuştur. 
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AYDINA YÖNELİK KURAMSAL BİR TARTIŞMA: AYDIN KAVRAMININ 

SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

       Ayşem SEZER ŞANLI 

Öz 

Aydın, içinde yer aldığı toplumsal yapı içerisinde önem taşıyan bir aktör olagelmektedir. Aydına sosyolojik bir 

araştırma nesnesi olarak bakıldığında, onun toplumdaki sınıflarla ilişkisi ve toplumda işgal ettiği özgün konum 

ön plana çıkmaktadır. Aydına yönelik sosyolojik kuramlar, meseleyi üç farklı başlık altında ele almaktadır. İlk 

olarak, aydınlar kendi içlerinde bağımsız bir sınıf olarak değerlendirilmektedirler. Buna göre, aydınlar belli bir 

toplumsal çıkarın peşinden koşan diğer sınıflardan ayrılarak kendilerine ait ayrı bir sınıf oluştururlar. İkinci 

grupta yer alan kuramcılar, aydınların toplumda var olan herhangi bir grubun temsilciliğini yaptığını belirtirler. 

Yani aydınlar, belli toplumsal sınıflara angaje olarak kendi varlıklarını sürdürürler. Son grupta yer alan 

yaklaşımlar ise, aydının sınıfsız bir kavrama karşılık geldiğini ifade eder. Buna göre, aydınlar hiçbir sınıfa ve 

gruba bağımlı değildirler. Gerçek aydının görevi ise, topluma dışarıdan ve soyut olarak bakan bir kişi olarak 

insanlara doğruları göstermektir. Çalışma buradan yola çıkarak, sosyoloji literatüründe aydınlara yönelik 

kuramsal tartışmalara yönelik bir değerlendirme sunmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Aydın, Sınıf, Toplumsal Gruplar, Bağımsızlık, Sorumluluk. 

A THEORETICAL DISCUSSION ABOUT THE INTELLECTUAL: A 

SOCIOLOGICAL EVALUATION ON THE CONCEPT OF INTELLECTUAL 

Abstract 

The intellectual has been an important social actor in the social structure which she/he is in.  

When the intellectual has considered as a sociological research object, his/her unique position of being occupied 

by society and his/her relation to other social classes comes to the forefront.  

 The sociological theories of intellectual address the issue under three different headings. Firstly, the intellectuals 

are treated as an independent class within themselves. Accordingly, intellectuals separate from other classes that 

pursue a certain social interest and form a separate class of their own.  The theorists in the second group indicate 

that the intellectuals are representative of any group that exists in the society. In other words, intellectuals 

continue their own existence in engagement with certain social classes. The approaches in the last group indicate 

that the intellectual corresponds to a classless understanding. According to this, intellectuals are not dependent 

on a class or group. The task of a true intellectual is to show the truth to people as a person who looks at the 

collective and abstract from the outside. From this point of view, the study presents an evaulation of the 

theoretical debates about intellectuals in the sociology literature.  

Key Words: Intellectual, Class, Social Groups, Independence, Responsibility. 

Giriş 

Entelektüel, kitlelere yol göstermek ya da kitlelerle birlikte eylemde bulunmak açısından 

toplumsal olarak önem taşıyan bir figürdür. Bu çalışmada, belli niteliksel farklar taşımakla 

birlikte, dilimizde entelektüel kavramının yaygın karşılığı şeklinde kullanılan aydın kavramı 

tercih edilmektedir. Çalışma, içerik olarak üç farklı bölümde yapılandırılmaktadır. 

İlk olarak, birinci bölümde aydın kavramını tanımlamaya yönelik yaklaşımlar 

değerlendirilecektir. Aydın, sosyoloji literatüründe ve sosyal bilimlerde net bir biçimde 

tanımlanması zor kavramlardan birini oluşturmaktadır. Tarihsel olarak farklı dönemlerde 

entelektüel, elit, seçkin, entelijensiya, entel ve nihayet aydın gibi farklı kavramlarla nitelenen 
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bu toplumsal aktör, ancak belli birtakım özellikler etrafında açıklanabilmektedir. Birinci 

bölümde, bu tanımlamalar ile ilgili farklı yorumlar ele alınacaktır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, aydın sosyolojisinden hareket edilerek aydınların toplumsal 

sınıflarla ilişkilenme biçimlerini irdeleyen yaklaşımlar değerlendirilecektir. Bu 

yaklaşımlardaki tartışmaların temel odak noktası, aydınların bağımsız bir sınıf oluşturup 

oluşturmadıkları meselesidir. Aydınların toplumda belli bazı sınıfların temsilciliğini yaptığı 

ya da kendi içlerinde bağımsız bir sınıf oluşturup oluşturmadıkları sorunsalı aydınlar 

sosyolojisinin temel çıkış noktalarından birisidir. Buradan yola çıkıldığında, aydının sınıf 

kavramından azade olarak aşkın/evrensel bir pozisyon işgal ettiği ve sınıf-üstü bir konuma 

yerleştiğini ileri süren yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu nedenlerle, çalışmanın bu bölümünde 

literatürdeki temel tartışmalar değerlendirilmektedir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, ikinci bölümle paralel olarak aydınların kitlesel 

mücadelelerle ve toplumsal olaylarla bağlantılanması ele alınmaktadır. Bu bağlamda, içinde 

bulundukları sınıflara eklemlenmeleri ya da bağımsız bir sınıf oluşturmalarından yola çıkarak 

aydınların kitlesel hareketlere nasıl angaje oldukları, belli toplumsal hareketlerin öncülüğünü 

nasıl yaptıkları ya da hareketleri nasıl görünür kılmaya çalıştıkları değerlendirilmektedir. 

Buradan hareketle, aydının toplumsal olaylar karşısında konumlanmasını onun toplumda işgal 

ettiği sınıfsal aidiyetten bağımsız olarak ele almanın mümkün olmadığı görülmektedir. 

Aydının toplumdaki konumu gereği toplumda gelişen olaylara bigâne kalamayacağı da bir 

tartışma olarak geliştirilmektedir. Yine bu durumda, aydın toplumdaki gelişmelerin niteliğine 

göre bazen toplumsal olayların temel odağında yer alarak iktidara aykırı bir durumda 

görülmekte, bazen de toplumsal olaylara zıt bir biçimde iktidara yakınlaşmaktadır. Aydının 

iktidara ve topluma karşı bu konumlanmaları da bu bölümde değerlendirilmekte ve çalışma 

sonuç bölümünde geliştirilen genel değerlendirme ile sonlandırılmaktadır.  

1. Aydını Tanımlamak 

Aydın, açıklanması zor bir kavram olmakla birlikte, geliştirilen tanımlara ve kavramın 

adlandırmasının kaynağına bakıldığında, tarihsel olarak sınıflarla ilişkilenme biçimine göre ve 

kitlelerle nasıl temas ettiğinden hareketle tanımlanageldiği görülmektedir. Buradan hareketle, 

ilk olarak 1930’larda geliştirilen elit yaklaşımlarına bakıldığında, aydın kavramına karşılık 

olarak elit üst kavramının kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Gaetano Mosca geliştirdiği elit 

teorisinde, aydınları burjuvazi ve proleterya arasına yerleşen ayrı bir sınıf olarak ancak elit 

kategorisi içerisinde değerlendirmektedir (Zuckerman, 1977: 325). Vilfredo Pareto ise, elit 

kuramında elit sınıfını yönetici elit ile yönetici olmayan elit olarak tasnifleyerek; aydınları 

yönetici olmayan elit sınıfı içerisinde değerlendirmiştir. Bu bağlamda, klasik elit kuramları 

aydınları elit sınıfının içerisinde ele alarak; onları halka değil iktidara yakın bir grup olarak 

değerlendirmektedir (Zuckerman, 1977: 326).  

1960’larda geliştirilen demokratik elit teorileri ise, aydınları daha halka yakın bir kategori 

olarak ele almaktadır. Bu teoriler, yönetici sınıfı siyasi elitler olarak ele almakta ve aydınları 

siyasi olmayan elitler içerisinde yerleştirerek halk içerisinde gruplamaktadır. Örneğin, 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

33 
 

Raymond Aron elitleri siyasi liderler, yöneticiler, ekonomi sınıfına mensup elitler, askeri 

elitler ve işçi liderleri olarak gruplandırmıştır (Arslan, 2003: 115). Bu gruplandırmada, işçi 

liderlerinin elit sınıfı içerisinde tanımlanması dikkat çekicidir. Charles Wright Mills ise, 

benzer biçimde bir toplumdaki elitlerin iktidar elitlerinden ibaret olmadığını, iktidar elitlerinin 

diğer elit gruplar ile etkileşim halinde olması gerektiğini belirtmektedir (Arslan, 2003: 115). 

Özetle, klasik ve çağdaş elit teorileri, elitleri doğrudan iktidarın karşısında ve halka yakın bir 

grup olarak tanımlamamakla birlikte; aydın kavramını elit kategorisi içerisinde ele 

almaktadırlar.  

Aydınlarla ilgili çalışan önemli bir sosyolog olarak Tom Bottomore (1996: 14), “elit aydın” 

kavramını kullanmakla aydınları doğrudan iktidara muhalefet eden bir grup olarak ele 

almıştır. Burada, aydın kavramının muhalif olarak nitelenmesi aydın sosyolojisinde önemli bir 

duruma işaret etmektedir. Buna göre, iktidarın karşısında yer alan elit aydınlar, farklı 

toplumsal grupların çıkarlarını temsil ederek etkin siyaset yürüten kimselerden oluşmaktadır. 

Bottomore (1996: 15), buna örnek olarak işçi liderlerini vermektedir.  

Elit yaklaşımlarından yola çıkıldığında, entelektüel/aydın kavramının tarihsel olarak elit 

kavramından türediğini; ancak zamanla bağımsız bir kavram niteliği kazandığını 

söyleyebiliriz. Entelektüel, etimolojik olarak “intellect” kökeninden gelmektedir. “İntellect”in 

idrak, zekâ, zihin ve uyanıklık anlamlarını karşıladığı düşünüldüğünde, entelektüelin bir zihin 

işçisi olarak zihinsel faaliyetlerde bulunan bir kişi olduğu çıkarsanabilir. Pierre Bourdieu 

(1991: 655), entelektüelle tarihsel olarak ilk defa Orta Çağ üniversitelerinde karşılaşıldığını 

belirtmekle birlikte, ilkçağlarda entelektüel faaliyetle ilişkilendirilebilecek gruplar olarak 

sofistleri, rahipleri ve filozofları göstermektedir. Bugün kullanılan anlamıyla aydının anlamını 

kazanması ise, tarihsel olarak önemli bir olaya işaret eden Dreyfus Davası ile mümkün 

olmuştur.  Albay Dreyfus’un yanında yer alan aydınlar, dönemin en büyük aydın hareketini 

oluşturarak önemli imza kampanyaları yürütmüşlerdir (Baysan, 2002: 184). 

Sosyolog Zygmunt Baumann, Dreyfus Olayı’nın entelektüel olmanın ölçütünü değiştirdiğini 

belirtmektedir. Buna göre, tarihte o döneme kadar entelektüel faaliyetlerle ilgilenen kişilerin 

aydın olarak tanımlandığı; ancak bu olaydan sonra aydının bir bilen olmanın yanında 

“eyleyen” olarak tarihsel görevini edindiği belirtilebilir (Çağan, 2003: 12). Dreyfus Olayı, 

aydınların kendilerini yaşadıkları dönemde bir üyesi oldukları toplumda gelişen önemli 

olaylardan azade kılamayacağını, topluma yol gösterme ve toplumla birlikte harekete geçme 

konusunda önemli vazifeler üstlendiklerini göstermektedir. Buradan hareketle, aydının sadece 

bilgiyi tekelinde bulunan entelektüel bir kişi olarak değil; politik ve toplumsal olaylara 

müdahil olabilen bir “eylem insanı/aktivist” olarak tanımlanması mümkündür. Dolayısıyla, 

aktivizm entelektüel faaliyetin önemli parçalarından biri haline gelmiştir. 

                                                           
 Dreyfus Davası ya da Olayı, Yüzbaşı Alfred Dreyfus’un Fransa’ya ait bilgileri Alman hükümetine sızdırmakla 

suçlandığı ve Yahudi kökenli olması nedeniyle Fransa’da bir casus olduğu yönünde ithamlara maruz kaldığı 

olaydır. 19. Yüzyılda yaşanan bu olay, Fransız toplumunu ikiye bölmüş ve Dreyfus’un yanında yer alan 

entelektüeller önemli kampanyalar yürütmüşlerdir. Örneğin, Emile Zola bu dönemde önemli bir mektup kaleme 

alarak halkı toplumda yükselen bağnazlığa ve ırkçılığa karşı uyarmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: (Baysan, 2002: 

184-185). 
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Türkiye’de aydının tarihsel konumlanmasına bakıldığında, Osmanlı döneminde genel olarak 

aydınların-dönemin tabiriyle münevverlerin- iktidara yakın bir şekilde yöneten sınıf ya da 

elitler içerisinde yer aldıkları görülmektedir. Tanzimat dönemi ise, ilk defa olarak aydınların 

muhalif kimlik kazandıkları bir dönemi yansıtmaktadır (Berksoy, 2006: 115). Cumhuriyet 

döneminde ise, aydınlar ulus- devlet yaratılması sürecinin belirleyici aktörleri olarak rol 

oynamışlardır (Toker Kılınç, 2007). Ancak Türkiye’nin farklı tarihsel dönemlerinde farklı 

niteliklerle tanımlanan aydınlar, zaman zaman iktidar gruplarına eklemlenmiş bazı 

dönemlerde ise muhalif kimlikleriyle ön plana çıkmışlardır. Bu çalışmada, aydının “eyleyen 

kişi” olarak kitlelerle teması ve toplumsal olayların belirleyiciliğinde üstlendikleri rollerden 

yola çıkılmaktadır.  

2. Aydın Sosyolojisi: Toplumsal Sınıflar ve Aydınlar 

Aydınların toplumsal sınıflarla ilişkisi buna bağlı olarak da iktidar üzerindeki etkileri, 

sosyolojik tartışmanın temel odağındadır. Buna göre, ilk olarak sınıfın tanımlanması gerekir. 

Sınıf, Karl Marx’ın teorisinde temel bir analiz birimini oluşturur. Öyle ki; Marx, insanlık 

tarihini sınıf mücadelelerinin tarihi olarak görmektedir. Sosyolog Max Weber ise, sınıfı 

piyasa çıkarlarını ifade eden bir oluşum olarak ele almaktadır (Giddens, 2009: 300). 20. 

Yüzyılda sınıf tartışmalarının odağında aydın yer almaktadır. Buna göre, aydınlar da çağdaş 

toplumlarda bir sınıf oluşturmaktadırlar (Kurzman ve Leahey, 2004: 939). Aydın sosyolojisi, 

aydınlar ve sınıf meselesini üç farklı yaklaşımdan hareketle tartışmaktadır. Bu yaklaşımlar 

sırasıyla, kendi içlerinde bağımsız bir sınıf olarak aydınlar, bir sınıfın temsilcisi olarak 

aydınlar ve sınıfsız/sınıf üstü aydınlar olarak gruplandırılabilir.  

2.1. Bağımsız Bir Sınıf Olarak Aydınlar 

1920’lerde, Dreyfus’un yanında yer alan aydınları bağımsız bir sınıf olarak ele alan 

yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Buna göre, toplumda bağımsız bir sınıf oluşturan aydınlar 

ahlaki olarak yüksek değerlere sahiptirler ve hiçbir moral çöküntü ve yozlaşma ile 

ilişkilendirilemezler. Bu sınıfa mensup aydınlar, köklü geleneklerden beslenirler ve idealleri 

vardır.  En önemlisi, aydın sınıfına mensup kimseler aynı sınıfsal çıkarlara sahiptirler ve 

toplumun geri kalanını oluşturan kişilerle ilgili ortak fikirleri paylaşırlar (Kurzman ve Owens, 

2002: 65).  

1950’lerde ise, Alvin Gouldner tarafından yeni bir kuram geliştirilmiştir. Gouldner, sosyalist 

devletlerden hareket ederek aydınların bir sistemin yerleşmesi için kullanılan bir sınıf 

oluşturduklarını ileri sürer ve bu yaklaşımına “Yeni Sınıf (New Class)” yaklaşımı adını verir 

(Gouldner, 1983: 522; Szelenyi, 1982: 780). Bu bağlamda gerek sosyalist gerek kapitalist 

devletler, aydınları toplumun gelişmesi için düzen sağlayıcı birer planlayıcı olarak 

değerlendirmektedirler.  

1990’larda ise sosyolog Bourdieu (1991), aydınların imtiyazlı bir toplumsal sınıf olarak 

kültürel sermayeyi ellerinde bulundurduklarını belirtmektedir. Kültürel sermayeye sahip bir 

grup olarak aydınlar, bu imtiyazlarını genişletmek için evrenselleşmelidirler. Kültürel 

sermayeye sahip olmak, aydınları iktidarın karşısında güçlü bir konum işgal etmeleri 
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açısından ve özerklik sağlamak açısından önemli bir durum oluşturmaktadır (Bourdieu, 1991: 

660). Görüldüğü üzere, farklı tarihsel dönemlerde aydınların bağımsız bir sınıf 

oluşturduklarını ileri süren kuramcılar olmuştur.  

2.2. Bir Sınıfın Temsilcisi Olarak Aydınlar 

Bu grupta yer alan görüşlerin ortak noktası, aydınların toplumda mevcut olan sınıflara angaje 

olarak o sınıfların çıkarlarının savunuculuğunu yaptıklarıdır. Bu akımın temsilcilerinden 

Gramsci (2011: 10), “organik aydın” kavramını kullanarak bu aydınların sınıf çıkarlarını 

temsil ettiklerini ve aydının bağımsızlığı gibi bir durumun söz konusu olamayacağını 

savunmuştur. Gramsci (2011: 60), organik aydını şu şekilde tanımlamaktadır: “Üretim 

tarzındaki tarihsel dönüşüme bağlı olarak ortaya çıkan sınıf oluşumlarının özgül 

gereksinimlerine karşılık vermek amacıyla kendileriyle kronolojik olarak aynı zaman 

diliminde ortaya çıkardıkları aydınlardır” Bu yaklaşımda, üretim ilişkileri analizin 

merkezinde yerleştirilmiş ve üretime bağlı olarak oluşan sınıfların çıkarları etrafında faaliyet 

gösteren aydın nitelemesi öne çıkarılmıştır. Gramsci, burjuvazinin organik aydını olabileceği 

gibi, organik bağların proleterya ile de kurulabileceğini ifade eder. Proleteryanın organik 

aydını olarak aydınlar, devrimci bir tarihi görev ifa edecek ve ülkeyi proleter bir devrime 

hazır hale getirecektir (Yetiş, 1982: 30).  

Aydınların belli sınıflara angaje olarak faaliyette bulunduklarını belirten bir diğer kuramcı 

Michel Foucault olmuştur. Foucault, sınıf çıkarlarının temsilcisi olan aydınları “spesifik 

aydın” kavramıyla nitelemektedir. Foucault, kuramında sadece burjuvaziyi değil toplumdaki 

farklı sınıf temsiliyetlerini değerlendirerek; spesifik aydının bu farklı mikro iktidar 

odaklarında vereceği mücadelenin altını çizmiştir. Foucault’a göre (2005: 13), “Entelektüel, 

siyasi anlamda bilgisini, uzmanlığını ve hakikatle ilişkisini siyasi mücadele alanında 

kullanan kişidir” Buradan hareketle, Foucault’un kitlelere yön veren aydın profilini 

reddederek; farklı mücadele odaklarında kitlelerle birlikte hareket eden aydın profilini ön 

plana çıkardığını görmekteyiz. Kitlelerle birlikte eyleyen aydın, gücünü  spesifik bir alanda 

sahip olduğu uzmanlık bilgisinden almaktadır. Örneğin bir nükleer bilimci, farmakolog ya da 

bilgisayar uzmanı yeri geldiğinde sahip olduğu yerel ve bilimsel bilginin gücünü kullanarak 

kendi etrafında gelişecek bir mücadelenin itici gücü olabilecektir (Foucault, 2005: 52). 

Dolayısıyla, bu yaklaşımda aydının bir rehber, kılavuz olmaktan çıktığı ve bir aktiviste 

dönüştüğünü ifade edebiliriz.  

Noam Chomsky (2005: 50) ise, sınıf aidiyetinden yola çıkarak burjuvazinin çıkarlarını temsil 

eden aydınları “burjuva aydınları” olarak nitelemiştir. Buna göre, aydınlar burjuva devletinin 

icraatlarını kamuoyu önünde meşrulaştırmaya ve devletin hatalarını görünmez kılmaya 

çabalarlar. 1990’lara gelindiğinde dünya, sömürge konumundaki bazı ülkelerin bağımsızlık 

mücadelelerine tanıklık etmiştir. Bu süreçte, özellikle Ortadoğu’da ve Afro-Amerikan 

toplumunda aydınlar az gelişmiş ülkelerin organik aydınları gibi işlev kazanmışlardır. 

Örneğin, İran toplumunun aydınları, Yahudi aydınlar, Marksist aydınlar, İslami aydınlar, 

siyahi aydınlar, feminist aydınlar gibi pek çok farklı kategoride yer alan aydınlar içinde 

bulundukları toplumun az gelişmişlikten kurtulması için faaliyet göstermeye çalışmaktadırlar 
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(Kurzman ve Owens, 2002: 80). Görüldüğü gibi, aydınların belli bir sınıfın çıkarlarının 

savunuculuğunu yapan kişi olduğunu benimseyen yaklaşımlar oldukça fazladır.  

2.3. Sınıfsız/Sınıf Üstü Aydınlar 

Son olarak ele alacağımız grupta yer alan görüşler içerisinde ön plana çıkan sosyolog, Karl 

Mannheim olmuştur. Mannheim’a göre, aydınlar toplumsal düzen içerisinde 

konumlandırılmış ve belli gruplara ya da sınıflara kenetlenmiş figürler olarak 

değerlendirilemezler. Onlar, aslında sınıf üstü oluşumlardır. Buna göre, aydınlar belli bir 

düzeyde eğitim almış kişiler olarak toplumsal sistem içerisinde karşıt eğilimler sergilemeye 

eğilimlidirler. Bu durum, onları sınıf oluşumlarından uzak tutar. Öte yandan, aydınlar içinde 

yaşadıkları düzenle uyumlu bir şekilde yaşamak da isteyebilirler. Bu istek de, aydınların belli 

sınıflara angaje olmalarını engelleyebilir (Kurzman ve Owens, 2002: 85).  

1950’lere gelindiğinde, bu yaklaşımı geliştiren kişi olarak Edward Shils karşımıza çıkar. Shils 

(1958: 7), aydınlara özel bir rol biçmiştir. Buna göre, aydınlar sınıf üstü temsiliyetler olarak 

toplumu oluşturan bireyleri belli bir düzene ya da sisteme hazırlama işlevi üstlenirler. Yani, 

toplumdaki sorunların çözümleyicileri olarak görülmektedirler. Bu durumda, belli sınıflara 

angaje olmazlar; ancak mevcut sisteme yakınlaşırlar.   

1990’larda, aydınları sınıf kavramından değil; farklı birtakım kavramlardan hareketle ele alan 

yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Bu bağlamda, aydınlar sınıf olgusundan bağımsız olarak ele 

alınıp değerlendirilmişlerdir. Örneğin, Randall Collins “ağ/network” kavramıyla aydınları ele 

almaktadır. Buna göre, aydınlar bu ağlara bağlanarak birtakım örgütlenmelere girer ya da 

iletişim kanalları açarlar. Bu ağlar, aydınların birtakım karşıtlıklar ya da birliktelikler 

oluşturmasına neden olmuştur (Collins, 2002: 47).  

Toplumsal sınıflar ve aydınlar üzerinden geliştiren tüm bu yaklaşımlar genel olarak 

değerlendirildiğinde, 1920’lerde aydınlar sosyolojisi genel olarak aydınların kim oldukları ve 

toplumsal sınıflarla ilişkileri üzerinden değerlendirmeler yapmıştır. 1950’lerde ise, II. Dünya 

Savaşı sonrası dönemde aydınlar kolektif eylemler örgütlemeye başlamışlardır. Aydınlar 

sosyolojisi de, bu bağlamda teorik yaklaşımlarla pratikte yaşanan gelişmeleri sentezleyerek 

gelişmiştir. 1990’lara gelindiğinde ise, bağımsızlığını kazanan sömürge ülkelerde az gelişmiş 

ülkelerin aydınları olarak görülen aydınların etkinlikleri aydın sosyolojisinin temel tartışma 

noktalarını oluşturmuştur. 

Bu yaklaşımlara ek olarak, 1964 yılında Amerikalı sosyolog Milton Gordon, sınıf 

tartışmalarından ayrı olarak, aydınları bir “alt-toplum” şeklinde kurguladığı bir teori 

geliştirmiştir. Gordon (1975: 471), aydınların toplumun diğer kesimleriyle etkileşimde 

bulunmak için kendilerine ait bir alt-toplum oluşturduklarını ve bu topluma uygun birtakım 

davranış kalıpları geliştirdiklerini öne sürmektedir. Gordon, kendi yaşadığı toplumdan yola 

çıkarak Amerikan toplumunu gözlemlemiş ve Amerika’da aydınların oluşturduğu alt-

toplumun toplumun bütünüyle sağlıklı dayanışma ağları geliştirdiğini belirtmiştir. Gordon, 

aydınları tek tip bir kimlikle özdeşleştirerek; onları cinsiyet, dil, din, milliyet gibi 

kategorilerden ayırmıştır. Buna göre, aydınların bu farklılıklarından dolayı toplumun üzerinde 
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yaratacakları etki değişmez. Onların aydın alt-toplumuna bağlı olmaları toplumsal 

dayanaklarını temsil etmektedir. Kısacası Gordon, içerisinde yaşadığı Amerikan 

toplumundaki ayrışmalardan hareket ederek; aydın alt-toplumunu herkesin eşitlik içerisinde 

yaşadığı bir ütopya olarak kurgulamıştır (Gordon, 1975: 472).  

2.4. Aydının Topluma Karşı Sorumluluğu ve Bağımsızlığı 

Aydınların sınıfsal aidiyetleri ve bir sınıf oluşturup oluşturmadıkları yönünde aydınlar 

sosyolojisi kapsamında yapılan tartışmaların pratikteki önemi, esasen onların faaliyet 

gösterdikleri toplumda yaratacakları etki ile kendini somutlamaktadır. Çünkü aydınlar bir 

parçası oldukları toplumun yapılanmasından bağımsız olarak ele alınamazlar. Jean-Paul Sartre 

(2010: 20), “Aydın, kendisini yakından ve birebir ilgilendirmeyen konularla meşgul olan 

kişidir” ifadesiyle, aydının toplumsal meseleleri bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak 

kendisine dert edinen bir aktör olduğunu belirtmektedir.  

Chomsky ise, aydınların toplumsal etki alanını değerlendirirken onların görevleri ve 

sorumlulukları arasında bir ayrıma gitmiştir. Aydınların görevi, toplumsal yapıların ve 

sistemin kendilerine sağladıkları olanakları değerlendirerek iktidara destek sağlamaktır. 

Aydınlar, bu görevlerini harfiyen yerine getirirlerse marjinalleşmezler ve toplumda uyum 

içerisinde yaşarlar. Aydınların sorumlulukları ise, görevleri kapsamında yapacakları 

faaliyetlerle tam bir zıtlık içerisindedir. Buna göre, aydınların ahlaki sorumlulukları hakikati 

anlamaya çalışmak ve edindikleri hakikati topluma aktarmaktır. Aydınlar bu bağlamda, 

görevleri ve sorumlulukları arasında bir çelişkiye düşerler. Görevlerini yerine getirenler 

iktidara eklemlenirken; sorumluluklarını önceleyenler kaçınılmaz bir biçimde marjinalleşirler 

(Chomsky, 2005: 7). 

Latin Amerikalı düşünür James Petras (2010), aydınların toplumsal bağımsızlığının büyük 

ölçüde ekonomiye bağımlı olduğunu belirtmektedir. Petras, 1960’lı yıllarda Latin Amerikalı 

aydınların dönüşümleri üzerine eğilirken, yabancı finansmana dayanan araştırma 

enstitülerinin akademisyenleri bağımlı kıldığını belirtmektedir (Petras, 2010). Bu bağlamda 

Petras’a göre, aydınlar sermaye sınıfı lehine olan araştırmalar yapmak zorunda 

kalmaktadırlar. Bu durumda, aydınların bağımsızlığı ve özerkliği özellikle ekonomik olarak 

dışa bağımlı ülkelerde zedelenmektedir.  

Aydınların bağımsızlığını zedeleyen bir diğer unsur olarak ise medya ön plana çıkmaktadır. 

Bu konuda çalışmalar yürüten Pierre Bourdieu’ya göre (1995: 84), iktidar sahiplerinin 

tekelinde olan medya kuruluşları aydınların muhalifliğini zedelemektedir. Bu bağlamda, 

iktidarın tekelinde faaliyet gösteren aydınlara karşı muhalif aydınları güçlendirmek 

gerekmektedir. Bourdieu’ya göre önemli olan, aydınların sistem içerisinde eleştirel ve muhalif 

kalabilmelerini sağlamaktır. Bunun için, aydınların iktidarın her türlü baskı mekanizmasından 

uzak kalmaları ve toplumda bağımsız ve özerk olarak faaliyette bulunmaları sağlanmalıdır.  

Aydınların bağımsızlığı meselesi, aydınların yabancılaşması üzerinden de tartışılmaktadır. 

Sosyolog Shils’e göre (1958: 15), aydınlar içinde yaşadıkları toplumun geçmişten gelen 

geleneklerini reddettiklerinde toplumda büyük bir yabancılaşma içine düşerler. Toplumun 
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benimsediği değerlerle çatışan aydın ise, toplumsal meşruiyetini büyük ölçüde yitirir ve bu 

onun toplumdan dışlanmasına neden olur. William Banks ise, her toplumda aydınlar ve aydın 

olmayanlar şeklinde örtülü bir ayrım olduğunu ve bu iki kutup arasında ayrışmanın ve 

yabancılaşmanın kaçınılmaz olduğunu vurgular (Banks ve Jewell, 1995: 80). Buna paralel 

olarak John Hall (1977: 371), aydınların iktidara yaklaştıkları ölçüde halktan 

uzaklaşacaklarını ve yabancılaşmanın bu şekilde başlayacağını belirtmektedir.  

Julien Benda (2011: 40), aydınların topluma karşı sorumlulukları üzerine düşünürken onların 

hangi eylemlerle topluma karşı ihanet içerisine düşeceklerini değerlendirmiştir. Buna göre, 

aydınlar insanlığın ve toplumun vicdanıdır. Onlar masal diyarında yaşayan hakikat ve 

özgürlük savaşçısı gibidirler. Aydınlar, adaletin ve vicdanın bayrağını taşımaktadırlar ve bu 

değerlere sıkı sıkıya bağlıdırlar. Aydınlar, bu etik değerleri terk ederek politik ihtiraslara 

sarıldıklarında içinde yaşadıkları topluma karşı ihanet içerisine düşeceklerdir. 

Sınıf ekseninde yapılan değerlendirmeler ve aydınların topluma karşı sorumluluğu ve 

bağımsızlığı üzerine yapılan tartışmalardan hareketle düşünüldüğünde, iki tip aydın profili 

oluşmaktadır. Bunlardan ilki, toplumla uyumlu olarak yaşayan aydındır. Bu aydın tipi, 

iktidara da yakındır. İkincisi ise, topluma aykırı olarak yaşayan aydındır ve muhalif roller 

üstlenmektedir.  Bir sonraki başlıkta, bu iki tip aydın üzerine değerlendirmelere yer 

verilmiştir.  

2.4.1. Toplumla Uyumlu Kişi Olarak Aydın 

Bu görüşün en önemli temsilcisi olarak Talcott Parsons görülmektedir. Parsons’a göre, 

toplumda var olan tüm yapı ve birimler bir vücudun organları gibi birbiriyle uyum içerisinde 

çalışmaktadırlar. Aydın da, uyum içerisinde çalışan birimlerden birini oluşturmaktadır (Held, 

1983: 574). Bu durumda, aydın toplumla uyumlu bir kişi olarak ön plana çıkmaktadır. 

Toplumdaki genel işleyişi bireylerin davranışlarının belirlediğinden hareket eden Parsons, 

kişilerin oluşturdukları normlar ve kurallara toplumsal uyumu inşa etmek açısından sıklıkla 

vurgu yapar. Bu noktada aydın, bireylerin davranışlarını normal olarak kabul edilebilecek bir 

kalıp içerisinde şekillendirerek toplumsal uyumun sürdürülmesine çalışır.  

Aydının toplumla uyum içerisinde yaşaması gerektiğini öne süren bir diğer kuramcı 

Amerikalı sosyolog Lewis Coser’dir. Buna göre, toplumda yurttaşlar arasındaki milli birliği 

sağlayan birtakım değer ve semboller vardır. Bayrak ve milli marş gibi bu semboller, birlik 

ve beraberlik duygusunu pekiştirirler. Aydınlar da, bu değerler ve semboller sistemine göre 

hareket etmek zorundadırlar. Bununla birlikte aydınlar, toplumda genel bir ahlaki standart ve 

semboller oluşturulmasına yönelik katkı sunarlar. Bazen de bizzat bu sembolleri aydınların 

oluşturması beklenir. Dolayısıyla aydınlar, toplumda bazen kurucu ve inşa edici, kimi 

durumlarda ise mevcut düzenin devamını sağlamaya yönelik işlevlerle yüklenmişlerdir (Held, 

1983: 575).  

Bu gruptaki görüşlerin ortak özelliği, aydınların toplumdaki genel düşünce ve inanışları 

şekillendirme konusunda aktif rol oynadıklarıdır. Ancak önemli olan, bu şekillendirici rolün 

düzenin oluşturulması ve sürdürülmesi konusunda yapıcı olarak kullanılmasıdır. Aydın, 
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toplumdaki uyumun sürdürülmesine katkı sunarken sadece var olan sembollerin 

savunuculuğunu yapmakla kalmaz; bazı durumlarda kendi ürettiği zekâ ya da ortaya koyduğu 

fikir ve eylemlerle doğrudan kendisi toplumu şekillendirebilir. Aydın toplumu şekillendirerek 

kendi toplumsallığını da meşrulaştırmış olur.  

2.4.2. Toplumsal Bir Muhalefet Odağı Olarak Aydın 

Bu grupta öne çıkan aydın profilinin örneği olarak Pierre Bourdieu ve Edward Said ele 

alınabilir. Bu aydınlar, gerek kuramsal yaklaşımlarıyla gerekse kendi yaşam deneyimlerinde 

örneklerini bulabileceğimiz üzere toplumda iktidara karşı gelişen muhalefetin odağında yer 

almış; kitlesel mücadelelerde ön plana çıkmışlardır. Örneğin Bourdieu, Fransa’nın Cezayir 

üzerinde uyguladığı politikaları protesto etmek amacıyla Cezayir’e gitmiş ve muhalif 

eylemlerin örgütlenmesine katkıda bulunmuştur.  

Bourdieu, aydının kendi içinde geniş bir özerkliğe sahip bir kültürel alana ait olduğunu ve bu 

alanın her türlü ekonomik, toplumsal ve siyasal baskıdan azade kılınması gerektiğini 

belirtmektedir (Bourdieu, 1991: 656). Buna göre, bir toplumda iki egemen sınıf vardır. 

Bunlardan ilki iş insanları ve bürokratlardan oluşan yönetici sınıftır. İkincisi ise, kültürel 

sermayeye sahip olan aydınlardır. İşte bu kültürel güç, aydınların hem iktidara yakın bir 

şekilde konumlanmasına yol açabilir hem de iktidara karşı bağımsız bir güç olarak ortaya 

çıkmasına sebep olabilir. Ancak, gerçek aydın iktidar karşısında özerkliğini koruyabilen ve 

gerektiğinde muhalif rolünü gerçekleştirmekten çekinmeyen kişidir (Wacquant, 1990: 677).  

Said, tıpkı Bourdieu gibi hem bir kuramcı hem de bir aktivist olarak ön plana çıkmaktadır. 

Said (2009: 27), aydını “Belli bir kamu için ve o kamu adına bir mesajı, görüşü, tavrı, 

felsefeyi ya da kanıyı temsil etme, cisimleştirme, ifade etme yetisine sahip olan birey” olarak 

ele almaktadır. Buna göre, aydınların kamusal rolleri toplumda yerleşen dogmalara karşı 

çıkmadan, sorgulamadan ve ezilen bireyleri temsil etmeden yerine getirilemez. Yani aydın 

olarak tanımlanabilecek bir kişi, kamusal ve toplumsal duyarlıkları olan bir bireydir. Buradan 

yola çıkarak aydının sahip olması gereken birtakım özellikler sıralanabilir. Aydın öncelikle, 

halkın doğal muhatabıdır. Ancak aydın, düzen adamları olarak tabir edilen kişilerin, şovenist 

milliyetçi grupların ve toplumda birtakım imtiyazlar elde eden kesimlerin karşısında dimdik 

durmak zorundadır. İkinci olarak, bir aydının insanları memnun etmek gibi bir derdi yoktur. 

Aksine, aydın kişi kendine ait bir fiili, imzası, eylemi ve müdahalesi olan kişidir. Bu 

bağlamda, aydın kitlelerle iç içe ve onlarla temas halinde yaşarken kendi özerkliğini de 

korumak zorundadır. Son olarak aydın, otoriteye değil muhalifliğe sadık kalmalıdır. Amatör 

ruha sahip bir insan olarak, düşünce ve değerlerine sıkı sıkıya bağlanır ve her türlü kısıtlama 

ve baskıya karşı direnir (Said, 2009: 26).  

Son olarak, aydının toplumsal muhalefetin temsilcisi olarak eylemde bulunduğunu kendi 

yaşamı ile de gösteren aydın ve kuramcı olarak Michel Foucault’u ele alabiliriz. 1950-1958 

yılları arasında, Fransız Komünist Partisi’nin aktif bir üyesi olarak görev yapan Foucault, 

İran’da rejim karşıtı gösterileri haberleştirmek için muhabirlik yapmış ve politik mücadelenin 

içerisinde bizzat yer almış bir aydındır. Foucault, aydının kitlelerle birlikte verdiği 
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mücadeleye büyük önem vererek, muhalefetin kitlelerin içerisinde yapılması gerektiğini ve 

aydının yurttaşı olduğu topluma bu şekilde etki edebileceğini belirtmiştir. Kendisi de 

cezaevlerinle politik mahkumlarla ortak eylemler düzenlemiştir (Rees, 2007: 140).  

3. Kitlesel Olaylar, Toplumsal Mücadeleler ve Aydınların Rolü 

Çalışmanın ikinci bölümünde ele alınan tartışmalardan hareket edildiğinde, aydının 

toplumsal bir figür olduğu ve yaşadığı toplumda gelişen kitlesel mücadelelerden ayrı 

düşünülemeyeceği söylenebilir. Dennis Smith (1999: 55), demokrasi ve aydınlar arasındaki 

kuvvetli bağa vurgu yaparak; aydınların kamuoyunu yönlendirmede, kamusal alanın 

kapsamını ve niteliğini belirlemede önemli roller üstlendiklerini belirtmektedir. 

Demokrasinin ana unsuru olarak değerlendirilebilecek muhalefet ise, aydınların kendilerini 

müdahil kıldıkları esas mecra olarak öne çıkmaktadır. Bu başlık altında, kurumsal 

muhalefetten ziyade kitlesel mücadeleler ve kolektif hareketlerden hareketle aydınların rolleri 

tartışılacaktır.  

3.1. Kolektif Eylemin Öncüsü Olarak Aydın 

Aydınlar, bazı tarihsel dönemlerde toplumsal mücadelelerin öncüsü olarak roller 

üstlenmektedirler. Özellikle bağımsızlık savaşı veren sömürge ülkelerinde aydınlar, doğrudan 

sorumluluk alırlar. Bu durumun en spesifik örneklerinden birini Hint lider Mohandas 

Karamçand Gandi oluşturmaktadır. Gandi, Hindistan’ın sömürge durumundan kurtulması 

için önce etrafında birleşen aydınları örgütlemiş; daha sonra ise halkın geneline bağımsızlık 

bilinci aşılamaya çalışmıştır (Shils, 1960: 330). Benzer bir deneyim, Endonezya’da da 

yaşanmış ve Endonezyalı aydınlar Hollanda sömürgeciliğine karşı doğrudan mücadele 

yürütmüşlerdir (Federspiel, 1991: 232).  

Aydınların lider pozisyonunda eylemler örgütlemeleri, ülkelerin bağımsızlık kazanması 

süreci ya da toplumsal olarak hassas dönemlerden geçtikleri süreçlerde ön plana çıkmaktadır. 

Örneğin, Latin Amerika ülkelerinde aydınlar politik ve toplumsal hareketlerin 

meşrulaştırılmasında ve halkın protesto hareketlerine müdahil olmasında önemli rol 

oynamışlardır. Hatta Petras, aydınların doğrudan protesto eylemcilerini eğittiklerini ve 

hareketlere katılmaları konusunda sorumluluk üstlendiklerini belirtmektedir (Petras, 2005). 

Aydınlar, toplumların rejim değiştirdiği olağanüstü dönemlerde de kilit rollerde 

bulunmaktadırlar. Örneğin, 1978 yılında Çin’in komünist rejimden demokratik rejime 

geçmesi için aydınlar bir protesto hareketi başlatmışlardır. Aydınlar, halkı kendi kararlarını 

kendi alması noktasında örgütlemiş ve demokrasiye geçişi bizzat desteklemişlerdir (Kelliher, 

1993: 385). Benzer bir deneyim, Doğu Almanya ve Batı Almanya’nın birleştirilmesi 

sürecinde de yaşanmıştır. İktidara karşı doğrudan bir muhalefet örgütleyen aydınlar, 

demokrasiye geçilmesi için bir köprü görevi görmüşlerdir (Joppke, 1995: 214).  

Devrim, toplumsal mücadeleler tarihinde önemli bir yeri olan radikal bir dönüşüm 

hareketidir. Bu bağlamda, aydınlar ve devrim arasındaki ilişkiye bakıldığında, bazı politik 

devrimlerde aydınların doğrudan devrimin lider kadrolarında yer aldığı görülmektedir 

(Kurzman ve Leahey, 2004: 938). Buna göre, bir devrimin hazırlık, isyan ve düzenin 
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kurulması olarak üç aşaması olduğu düşünüldüğünde; aydınlar her aşamada farklı roller 

üstlenmektedirler. Örneğin devrime hazırlık aşamasında, aydınlar devrim düşüncesini 

topluma benimsetmek amacıyla faaliyet gösterirler. İsyan aşamasında, aydınlar devrime 

liderlik ederek isyan eden düzensiz grupları örgütlerler. Küba Devrimi bu duruma örnek 

gösterilebilir. Bu örnekte, aydınlar halkın tüm kesimlerini devrimci mücadele doğrultusunda 

mobilize etmeye çalışmışlardır. Devrimin son aşamasında ise, aydınlar devrim sonrasında 

kurulan düzenin yerleşmesi için liderlik vazifeleri üstlenirler. Örneğin, Çarlık Rusya’sında 

yaşanan rejim değişikliği sonucunda sosyalist düzene geçilmiştir. Bu süreçte, aydınlar 

sosyalizmi halka benimsetmek için faaliyette bulunmuşlardır (Read, 1984: 38).  

Devrim ve bağımsızlık mücadelelerine ek olarak kimi durumlarda aydınlar yine toplumsal 

rolleriyle öne çıkmaktadırlar. Özellikle bazı koşullar altında, aydınlar giderek daha fazla 

radikalleşerek sistem için muhalif aktörler haline gelebilirler. Örneğin, toplumdaki 

anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak güçlü bir rejimin olmayışı aydınların doğrudan 

sorumluluk almasına ve daha radikal roller üstlenmesine sebep olabilir. Yine yönetici elit 

arasındaki bölünmeler aydınları toplumsal aktörler olarak ön plana çıkarabilir. Bazı 

durumlarda da, toplumdaki sınıflar arasında gelişen keskin kutuplaşmalar etrafında aydınlar 

mücadeleye eklemlenebilir. Sayılan bu radikal gelişmeler karşısında aydın, kendini politik 

alana müdahil olmak zorunda hissederek toplumsal mücadelelere angaje olmaktadır. Bu 

angajman, güçlü bir demokrasiye sahip olmayan ya da toplumsal gelişmişlik seviyesinde 

geride olan toplumlarda aydınların liderlik pozisyonlarını işgal etmeleri ve kolektif 

eylemlerin bizzat örgütleyicileri olmalarına sebebiyet vermektedir (Karabel, 1996: 211).  

3.2. Kolektif Eylemi Görünür Kılan Kişi Olarak Aydın 

Bir önceki başlıkta toplumların geçirdiği hassas dönemlerde ve az gelişmiş ülkelerde 

aydınların daha radikal roller üstlendiklerini ve liderlik pozisyonlarını kullandıklarını 

değerlendirdik. Bu başlıkta ise, demokrasinin geliştiği ya da gelişmekte olduğu toplumlarda 

aydınların demokratik hayatın bir unsuru olarak nasıl faaliyete geçtikleri ele alınacaktır.   

Demokratik bir rejimde, bir muhalefet unsuru olarak aydın sistemi protesto eden gruplarla 

iktidar arasında bir köprü işlevi görerek; farklı toplumsal gruplarla koalisyonlar geliştirir. Bu 

bağlamda, aydınların dini liderler, öğrenciler, kadın örgütleri, işçiler gibi farklı toplumsal 

muhalefet odaklarıyla ilişkisi önem kazanmaktadır (Pena, 1994: 43). Bu durumu örneklemek 

açısından, Amerika’da Vietnam Savaşı’na yönelik olarak geliştirilen protesto hareketi ele 

alınabilir. Vietnam protestoları kapsamında, aydınlar ve öğrenciler bir arada hareket ederek 

ortak kolektif eylemler örgütlenmişlerdir. Üniversite kampüslerinde oturma eylemleri 

düzenleyen öğrenci grupları, aydınların yoğun desteğiyle karşılaşmışlardır (Clark, P ve Clark 

T., 1969: 293). Aydınların eylemlere müdahil olmaları, medyanın ilgisini çekmek açısından 

hareketi görünür kılmış ve kamuoyunda gündem oluşturmasını kolaylaştırmıştır.  

Benzer bir dayanışma, işçiler ve aydınlar arasında da kurulabilir. Vladimir İlyiç Lenin, 

aydınlar ve işçilerin bir arada olmasının gerekliliğini sosyalist bir sistemin inşası açısından 
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elzem görmektedir. Lenin (2010: 42), özellikle işçilerin bilinçlenmesi açısından aydınların 

önemini şu sözleriyle değerlendirmektedir: 

Bilimin taşıyıcısı proleterya değil burjuva aydınlarıdır. Modern sosyalizm, burjuva aydın 

tabakasının üyelerinin kafasında doğmuştur ve bunu entelektüel açıdan daha ileri olan ve 

koşulların elverdiği yerlerde modern sosyalizmi proleter sınıf mücadelesine sokan 

proleterlere aktaranlar da onlar olmuştur. Dolayısıyla sosyalist bilinç, sınıf mücadelesine 

dışarıdan verilen bir şeydir, onun içinden kendiliğinden çıkan bir şey değildir. 

Görüldüğü üzere, işçiler ve aydınların ortak kolektif eylemler örgütlemeleri muhalefetin 

tarihsel olarak üstlendiği roller açısından önem taşımaktadır. Amerika’da “Soğuk Savaş” 

öncesinde işçi hareketinin aydınlardan gördüğü destek de bu kapsamda değerlendirilebilir. Sol 

muhalefet açısından önem arz eden bu durumda, bazı akademisyenlerin işçi sendikalarının 

lider kadrolarında yer aldıkları görülmektedir (Lichtenstein, 1999: 19).  

Aydınların din görevlileri ile birlikteliğiyle işçi ve öğrenci gruplarına göre daha nadir 

karşılaşılsa da ortak deneyimler yaşanmıştır. Örneğin, “Amerikan Sivil Haklar Hareketi”nin 

örgütlenme sürecinde, aydınlar ve din adamları siyahi yurttaşlara yönelik toplumda gelişen 

ayrımcılığı protesto etmek amacıyla ortak eylemler örgütlemişlerdir. Ortak olarak yürütülen 

kampanya kamuoyunda geniş yankı bulmuş ve kamusal farkındalığın artmasında önem 

kazanmıştır (Dickerson, 2005: 217). Özetle, aydınların demokrasilerin işler olduğu rejimlerde 

rejimi güçlendirici ve çoğulculuğu sağlamaya dönük bir işlev kazandığı söylenebilir. 

Özellikle, farklı toplumsal kesimlerle dayanışma içerisinde yürüttükleri eylemler açısından 

muhalefetin meşrulaşmasına ve kamusal farkındalığın artmasına katkı sunmaktadırlar. Bu 

bağlamda aydınlar, toplumun farklı kesimlerini seferber etmek açısından önem 

kazanmaktadırlar. 

Sonuç 

Çalışmanın üç temel bölümü kapsamında, ilk bölümde aydının toplumsal bir aktör olarak 

nasıl tanımlandığından hareket ederek aydınlar sosyolojisi literatüründe değerlendirilen 

tanımlar ele alınmıştır. Bu tanımların ortak özelliği, aydının toplumsal bir varlık olduğunu 

vurgulamalarıdır. Aydın, toplumda varlık gösteren gruplara yakınlığı ile aslında, iktidara 

yönelik tutumunu da belirlemektedir. Bu bağlamda, aydının iktidara yönelik konumlanışı 

bizzat onun aydın olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı noktasında bir kriter oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, aydının muhalif kimliğinden yola çıkılarak bir analiz geliştirilmektedir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, aydınların içinde varlık gösterdiği toplumdaki yapılanma 

paralelinde sınıflarla nasıl ilişkilendikleri tartışılmıştır. Buna göre, aydınlar bazı dönemlerde 

sınıf-üstü oluşumlara tekabül ederek kendilerini soyutlamaktadırlar. Bazı toplumsal 

gelişmeler karşısında ise, belli toplumsal sınıflara eklemlenerek o sınıfların çıkarlarını 

savunmaktadırlar. Son olarak aydınlar, bazen de kendi içlerinde bağımsız bir sınıf oluşturarak 

toplumsal sonuçları olan eylemlerde bulunabilmektedirler. Bu üç yaklaşımın da ortak özelliği, 

aydının çok belirleyici bir toplumsal aktör olarak toplumsal eylemliliği olmadan analiz 

edilemeyecek bir figür olduğudur. Bu bağlamda, aydının kendi fildişi kulesine kapanarak 
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sadece yazan-çizen bir kimse olmadığı ve bir bilen olmanın yanında “eyleyen” olma özelliği 

de taşıdığı çıkarsanabilir. Bu bölümde, bu analizden yola çıkarak aydının topluma karşı 

sorumluluğu ve bağımsızlığı olguları da değerlendirilmiştir. Buna göre, aydın toplumsal 

vazifelerini üstlenmekten kaçınamayacağı gibi, eyleme geçme noktasında sorumluluk 

üstlenen bir kişi olarak ön plana çıkmaktadır. Her daim doğruların ve adaletin 

savunuculuğunu yapması beklenen aydın, bu durumda iktidara ters düşmek pahasına bile 

toplumun ona yüklediği vazifelerden kaçınamayacaktır. 

Çalışmanın son bölümünde, bu sorumluluk ve vazifelerden yola çıkarak aydının 

toplumsallaşma sürecinde kitlesel hareketlere nasıl angaje olduğu değerlendirilmiştir. Bu 

angajman değerlendirilirken, aydının eylemde bulunduğu ülkedeki politik sistemin ve rejimin 

önem kazandığı belirtilmelidir. Buna göre, aydınlar demokratik bir rejime sahip gelişmiş 

ülkelerde toplumdaki çoğulculuğu sağlayan unsurlar olarak kitlelerle birlikte eylemler 

örgütleyebilmektedirler. Demokrasinin sağlamlaşmasına hizmet edecek bu eylemler, belli 

konulardaki huzursuzlukları iktidara yansıtabilmek için elzemdir. Az gelişmiş olarak 

tanımlanabilecek ülkelerde ise, sağlam bir demokrasi yaşanmadığından aydınlar daha radikal 

ve tarihsel roller üstlenmek zorunda kalmaktadırlar. Özellikle toplumların geçirdikleri hassas 

dönemlerde aydınlar, lider konumunda yer alarak birtakım toplumsal mücadeleleri bizzat 

örgütlemek durumunda kalabilirler. Şüphesiz, ister az gelişmiş ister gelişmiş toplumlar 

açısından bakılsın; aydın tarihin her döneminde önem taşıyan bir toplumsal aktördür ve 

toplumun gelişmesiyle birebir ilişkilidir. 
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ZAZALARIN TEMSİLİ: BİNGÖL VE TUNCELİ ÖZELİNDE BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİNDE YENİLENME 

Yılmaz BİNGÖL• 

Murat KAÇER•• 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, Sünni Zazaların yoğunlukta yaşadığı Bingöl ile Alevi Zazaların yoğunlukta yaşadığı 

Tunceli illerinde belediye başkanlığı ve milletvekilliği yenilenmesini karşılaştırmalı olarak ele almaktır. Bu 

kapsamda 2018 yılına kadar olan genel seçimler ile 1963-2014 yılları arasındaki belediye başkanlığı seçimleri 

incelenmiştir. Bu çalışmada genel seçimlerde yenilenme oranı için izlenen yöntem, dört ciltlik Meclis albümü, 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Yüksek Seçim Kurulu’nun verileri kullanılmıştır. Bu istatistiksel veriler ışığında bu 

dönemlerde milletvekilliği seçilen kişilerin isimleri çıkarılarak Bingöl ve Tunceli illerinde genel seçimlerde 

yenilenme oranı karşılaştırılmıştır. Belediye başkanlığı seçimleri için ise Türkiye İstatistik Kurumu ve Yüksek 

Seçim Kurulu’nun mahalli seçimler ile ilgili verilerinin kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu istatistiksel veriler 

ışığında bu dönemlerde belediye başkanı seçilen kişilerin isimleri çıkarılarak Bingöl ve Tunceli illerinde 

belediye başkanlığı seçimlerinde yenilenme oranı karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zazalar, Tunceli, Bingöl, Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği, Seçimler 

REPRESENTATION OF ZAZAS: THE TURNOVER IN MAYORSHIP AND THE 

PARLIAMENT IN BINGOL AND TUNCELI 

Abstract 

The aim of this study is to examine the turnover in mayorship and the parliament in Bingöl and Tunceli. In this 

context, all the general elections held until 2018 and mayoral elections held between 1963 and 2014 are 

analyzed. In this study, for the turnover rate in mayorship and the parliament; the following resources are used:  

the four-volume Parliamentary album, data of the Turkey Statistical Institute and the Higher Board of Election. 

In the light of these statistical data, the names of people who were elected MPs and mayors in these periods were 

obtained and turnover rates in general and local elections  in Bingöl and Tunceli provinces are compared.  

Keywords: Zazas, Tunceli, Bingöl, Mayorship, Parliament, Elections 

Giriş 

Seçimler ve siyasal katılım demokratik toplumlarımın en önemli özelliklerinden biridir. 

Demokrasinin niteliği siyasi aktörlerin değişimi ile de oldukça ilgidir. Nihai ve kesin olarak 

değerlendirmek mümkün olmazsa da Samuel Huntington’ın bir toplumda demokratik 

kültürün yerleşmesi ve pekişmesinin bir ölçütü olarak ortaya koyduğu “iki el değiştirme 

testini” (two turnover test) bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. Yenilenme oranı 

(değişim) bu çalışma bağlamında belirli bir dönem aralığında değişen belediye başkanları 

veya milletvekillerinin oranını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada belli bir zaman 

aralığında bir kişinin kaç kez belediye başkanlığı veya milletvekilliği yaptığı 

sorunsallaştırılmaktadır. Yenilenme oranının yüksek olması, belli bir dönem aralığında 

değişen belediye başkanlarının veya milletvekilerinin sayısının çok olduğunu göstermektedir.  

Aksi durumda, yani bu kişilerin az değişmesi ve aynı kişilerin uzun süre belediye başkanlığı 

veya milletvekilliği yapması halinde ise yenilenme oranı düşük demektir. Bir siyasal sistemde 
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yenilenme oranının çok düşük olması gibi çok yüksek olması da sistemin işleyişini olumsuz 

anlamda etkilemektedir. 

Bu çalışmada Sünni Zazaların yoğunlukta yaşadığı Bingöl ile Alevi Zazaların yoğunlukta 

yaşadığı Tunceli illerinde belediye başkanlığı ve milletvekilliği yenilenmesi karşılaştırmalı 

olarak ele alınacaktır. Bu amaçla Bingöl’ün il olduğu 1936; Tunceli’nin ise tekrar ile 

dönüştüğü 1935 yılından sonra 2015 yılına kadar yapılan tüm genel seçimler ile belediye 

başkanlarının tek dereceli seçimle işbaşına geldiği 1963 yılından günümüze kadar yapılan 

1963, 1968, 1973, 1977, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 belediye başkanlığı 

seçimleri incelenmiştir. 

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1. Seçimler ve Seçim Sistemi 

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk seçim, 1876'da meşrutiyet döneminde yapılmıştır. Kanun-i 

Esasi, Meclis-i Mebusan ve Heyet-i Ayan olma üzere iki parçalı bir Meclis yapısı 

öngürmüştür. Heyet-i Ayan üyeleri padişah tarafından doğrudan atanırken, Meclis-i 

Mebusan'ın üyeleri halk tarafından seçilmektedir. Bu seçimlerde iki dereceli sistem, sınırlı oy 

ve basit çoğunluk uygulanmşıtr (Koçak, 2005: 3). 

1923 yılında Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1924 Anayasasıyla çift meclis sistemi 

kaldırılmış, 1934 yılında da genel oy ilkesi getirilmiştir. Bununla birlikte iki dereceli seçim 

sistemi 1946 yılına kadar devam etmiştir. 

1946 yılında çok partili demokratik hayata geçiş ile birlikte seçim sisteminde de köklü 

değişiklikler yapılmıştır. 1946, 1950, 1954 ve 1957 genel seçimlerinde geniş bölgeli çoğunluk 

sistemi uygulanmıştır (Kalaycıoğlu, 2002: 64). 

1960 Askeri darbesinden sonra çift meclis sistemi getirilmiş ve 1980 yılına kadar nispi temsili 

sistemin farklı modelleri kullanılmıştır. Bunlar barajlı d’Hondt sistemi (1961-1964 yılları 

arasında Millet Meclisi seçimleri; 1964-1965 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu için); her 

iki meclis için 1965-1965 yılları arasında milli bakiye sistemi ve 1969-1980 yılları arasında 

ise  barajsız  d’Hondt sistemi'dir (Özbudun, 2013: 108). 

1980 Askeri darbesinden yapılan 1982 Anayasası seçim sistemini yeniden değiştirmiştir. 

1983-1987 yılları arasında çifte barajlı (hem seçim çevresi ve hem ülke barajı) d’Hondt 

sistemi, 1987-1995 yılları arasında çifte barajlı d’Hondt ve kontenjan uygulaması, 1995 

yılından sonra ise ülke barajlı d'Hondt sistemi uygulanmaktadır. 

Türkiye’de yapılan genel seçimlere bakıldığında; 1923 yılında kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nde gerçek anlamda ilk demokratik seçimler 1950 yılında yapılmıştır. 1950 

yılından bu yana 1950, 1954, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1983, 1987, 1991, 1995, 

1999, 2002, 2007, 2011, 2015 (Haziran), 2015 (Kasım) ve 2018 olmak üzere 19 tane genel 

seçim yapılmıştır. 
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1.2.  Türkiye’de Belediye Seçimleri, Seçim Sistemi ve Belediye Başkanlığı 

1923 yılında kurulan Cumhuriyet, 1946 yılına kadar tek parti rejimiyle (Cumhuriyet Halk 

Partisi) yönetilmiştir. Geçen süre içinde çok partili hayata geçme denemeleri olmuşsa da 

çeşitli nedenlerle başarısız olmuştur. 1946 yılına kadar süren bu tek partili dönemde 1930, 

1934, 1938 ve 1942 yıllarında yapılan 4 yerel seçim olmuştur. 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında iç ve dış dinamiklerin etkisiyle çok partili siyasal 

hayata geçmek durumunda kalmış ve 7 Temmuz 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi,  7 Ocak 

1946 tarihinde ise Demokrat Parti (DP) kurulmuştur. Böylece Türkiye’nin demokrasiye geçiş 

süreci başlamıştır. 

1946 yılının mayıs ve temmuz aylarında önce yerel sonra da milletvekilleri seçimleri 

yapılmıştır. Fakat tek partili dönemin etkilerinin devam ettiği bu seçimlerde demokratik ve 

şeffaf bir mücadeleden bahsedilemez. Hem yerel hem de genel seçimler bu nedenle “şaibeli”, 

“hileli”, “sopalı” seçimler olarak tanımlanmaktadır. (Albayrak 2004: 90). Tek parti 

dönemindeki seçimlerin aksine bir günde tamamlanan 1946 yılındaki belediye seçimlerinde 

CHP birinci parti olmuştur. 3 Eylül 1950 tarihinde yapılan ikinci belediye başkanlığı 

seçimleri 1946 seçimlerine göre daha demokratiktir. 1955 seçimlerinden sonra 1960 askeri 

darbesi nedeniyle demokratik hayat sekteye uğramış ve dolayısıyla yerel seçimler de 

zamanında yapılamamıştır. 1961 Anayasası’nın yapılmasıyla yerel yönetim birimlerinin seçim 

mevzuatı değişmiştir. Anayasanın çizdiği çerçeve uyarınca 1963’te belediye başkanlığı 

seçimleri tek dereceli ve çoğunluk sistemine göre yapılmasını sağlayacak yasal düzenlemeler 

yapılmıştır. Belediye meclisi seçimlerinde ise nispi sistem uygulanmıştır. Bu tarihten itibaren 

1963, 1968,1973, 1977, 1984, 1989,1994, 1999, 2004, 2009, 2014 yıllarında olmak üzere 11 

tane yerel seçim olmuştur.  

1.2.1. Türkiye’de Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Tarihsel Gelişimi 

Belediye başkanlığı seçim sisteminin tarihsel gelişimine bakıldığında; daha önce valilerin 

atadığı belediye başkanları, 1922 yılında çıkarılan 278 sayılı “Devairi Belediye Rüesa’sının 

Sureti İntihabına Dair Kanun” ile belediye meclisi tarafından üye tam sayısının çoğunluğuyla 

kendi üyeleri arasından seçilmeye başlanmıştır. 1924 yılında çıkarılan Ankara Belediye 

Yasası ve 1928 yılında İstanbul için yapılan düzenlemeyle bu iki belediye için farklı bir 

uygulamaya gidilmiştir. Ankara belediye başkanı Cumhurbaşkanın onayıyla İçişleri Bakanı 

tarafından atanırken, İstanbul’da İl Özel İdaresiyle Belediye birleştirilmiş ve vali aynı 

zamanda belediye başkanlığı görevini de yürütmüştür (Turan, 2008: 16-23). 1930 yılında 

çıkarılan 1580 sayılı yasa ile meclis dışından da belediye başkanı seçilmesinin yolu açılmıştır. 

Fakat Ankara ve İstanbul’un hususi durumları devam etmiştir. Ankara’ya ilişkin olarak 1948 

yılında çıkarılan yasayla atama usulü kaldırılmış, 1580 sayılı yasaya göre meclis tarafından 

kendi üyeleri arasında seçilmeye başlanmıştır. İstanbul için ise vali-belediye başkanı 

bütünleşmesi 1954 yılına kadar yasal olarak devam etmiş; fiili olarak son bulması ise 1958’i 

bulmuştur (Tekeli ve Ortaylı, 1978: 128; Gözübüyük, 1967).  1958’den sonra İstanbul için de 

olağan iki dereceli seçim usulüne geçilmiştir. Belediye başkanının meclis üyelerince seçimi 
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1963 yılına kadar devam etmiştir. 1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte yerel 

yönetim birimleri için de farklı uygulamalar ve düzenlemeler söz konusu olmuştur. 

Anayasada seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm 

esaslarına göre yapılacağı belirtilmiş, ilgili yasaların bu anayasal çerçeveye uygun olması için 

1963 yılında çıkarılan 307 sayılı kanun ile belediye başkanlarının da doğrudan halk tarafından 

seçileceği hükmü getirilmiştir. Bu uygulamanın gerekçesinde belediye başkanının belediye 

meclisi tarafından, belediye meclisi üyeleri arasından veya seçilme yeterliliğine sahip 

hemşeriler arasından seçilmesiyle başkanların meclis egemenliği altında girdiği ve bu nedenle 

verimli çalışamadıkları belirtilmiştir (Çitçi ve diğerleri, 2001: 10-12). 

1961 Anayasasıyla gelen bu yenilikle birlikte belediyelerde başkan merkezli bir yapının 

oluşumu ve güçlü başkanlık sistemiyle belediye başkanının meclis vesayetinden kurtulması ve 

daha etkin ve verimli çalışması sağlanmıştır (Akbulut, 2002: 61).  

1961’den 1980 askeri darbe dönemine kadar belediye seçim mevzuatıyla ilgili temel bir 

düzenleme olmamış, yapılan yasalar tali düzeyde kalmış ve 1961’den sonraki ilk 

düzenlemelerin genel çerçevesi korunmuştur (Çitçi ve diğerleri, 2001: 10-12) 

1980 askeri darbesinden sonra yapılan 1982 Anayasası yerel yönetimlerin seçimi ve diğer 

hususlarda 1961 Anayasası’na benzemektedir. Yapılan değişikliklere bakıldığında ise 1980 

sonrasında daha önce kendi yasalarında dağınık olarak bulunan yerel yönetim birimlerinin ve 

organların seçimleri ile alakalı olarak genel ve çatı bir düzenleme, 1984 tarih ve 2972 sayılı 

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 

çıkarılmıştır (Çitçi ve diğerleri, 2001: 135). Halen yürürlükte olan ve yerel yönetimlerin 

organlarının seçimini düzenleyen bu kanuna göre mahalli idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, 

tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre beş yılda bir yapılır ve belediye 

başkanlığı seçimi için çoğunluk sistemi uygulanır.  

1980 sonrasındaki önemli gelişmelerden birisi 1984 yılında çıkarılan yasa ile İstanbul, Ankara 

ve İzmir’de büyükşehir belediyesi kurulmasıdır. Böylece belediyeler ikili ve parçalı bir yapıya 

sahip olmuştur.  

2002 sonrasında AK Parti hükümeti döneminde yapılan reformlar yerel yönetim birimlerinin 

diğer organlarında olduğu gibi belediye başkanının görev ve yetkilerini artırmış, konumunu 

merkezileştirmiş ve güçlendirmiştir. Belediyeler bir anlamda tek adam yönetimi olarak 

yeniden yapılandırılmıştır (Akbulut, 2007: 118). Özellikle 6360 sayılı yasa ile büyükşehir 

belediye başkanlığı için, etki ve yetki alanı düşünüldüğünde, yerel bir lider modeli 

oluşturduğu belirtilmektedir (Gül ve diğerleri, 2014: 190; Sayın, 2007).  

1.3.  Yenilenme Oranı 

Yenilenme oranı bu çalışma bağlamında belirli bir dönem aralığında değişen belediye 

başkanları ve milletvekillerinin oranını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada belli bir 

zaman aralığında bir kişinin kaç kez belediye başkanlığı veya milletvekilliği yaptığı 

sorunsallaştırılmaktadır. Yenilenme oranının yüksek olması, belli bir dönem aralığında 

değişen belediye başkanlarının veya milletvekillerinin sayısının çok olduğunu göstermektedir.  
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Aksi durumda, yani bu kişilerin az değişmesi ve aynı kişilerin uzun süre belediye başkanlığı 

veya milletvekilliği yapması halinde ise yenilenme oranı düşük demektir.  

Bir siyasal sistemde yenilenme oranının çok düşük olması gibi çok yüksek olması da sistemin 

işleyişini olumsuz anlamda etkilemektedir. Yenilenme oranın düşük olmasından kaynaklanan 

olumsuzluklar incelendiğinde; 

Öncelikle çok uzun süre belediye başkanlığı veya milletvekilliğinin yürütülmesi, bunun bir 

mesleki kariyer haline gelmesine, “mesleği belediye başkanlığı veya milletvekilliği olan” 

siyasetçilerin artmasına yol açmaktadır.  

İkinci olarak ilgili kişiler, her dönem belediye başkanı veya milletvekili seçilmek amacıyla 

belli yerel çıkar-baskı gruplarıyla iş birliği yapmayı tercih edebilir. Bu da başka grupların 

karar alma ve temsil sürecinden dışlanmasına neden olabilmektedir.  

Üçüncü olarak yenilenme oranın düşük olması yeni şahsiyetlerin siyasi hayata girişlerini ve 

bunlarla beraber yeni ve farklı fikirlerin, projelerin varlığını engellemektedir. Bu siyasette 

kısır bir döngüyü, hep aynı simalarla şekillenen politik bir tabloyu doğurmaktadır. Birey, 

kendisi doğduğunda var olan politik simalar; kendi çocukları doğduğunda da siyaseti 

şekillendirmeye devam etmektedir. Halbuki siyasi döngünün çeşitli olması, bu döngünün belli 

bir kesimin tekelinde olmayıp yatay ve dikey geçişkenliğe imkân vermesi eski tarihlerden beri 

önemsenmektedir. Aristo’nun siyaset ve polis anlayışına bakıldığında siyaseti “belli bir sıra 

(döngü) halinde yönetmek ve yönetilmek” olarak tanımladığı görülmektedir. Cicero da 

“yönetilen insanın kendisinin de bir gün yöneteceğine dair umudu olmalıdır. Benzer şekilde 

yöneten kişi de günü geldiğinde yönetilen bir kişi olacağını düşünmelidir” diyerek siyasette 

yenilenme oranının yüksek olmasının (rotasyon) önemine dikkat çekmektedir (Petracca, 1996: 

248-249). 

Son olarak uzun süre aynı görevde kalma, var olan sorunlara karşı ilgisizlik, sabit fikirlilik 

(bigotizm), sorunları algılayamama (siyasal miyopluk) gibi değişime direnç oluşturacak ve 

kurumsal gelişmeyi önleyecek durumlara neden olabilmektedir (Aktan, 2006). 

 Yenilenme oranın çok yüksek olması, belediye başkanlarının veya milletvekillerinin çok sık 

değiştiği, her seçim döneminde farklı insanların belediye başkanlığına veya vekilliğe seçildiği 

anlamına gelmektedir. Bu durumun da kendine özgü birtakım olumsuzlukları vardır. 

Her şeyden önce, mevcut sorunların tespiti ve çözümü için gerekli beceri ve deneyimin 

kazanılması zorlaşmaktadır. Çünkü deneyim kazanmanın bireylerin eğitim ve zeka 

düzeyinden bağımsız olarak doğal bir süresi bulunmaktadır. Her yeni belediye başkanının, 

belediyenin işleyişi, ilgili ulusal ve yerel mevzuat, insanlarla iletişim kurulması gibi 

konularda deneyim kazanması güç bir hal almaktadır. Aynı şekilde ilk kez meclise seçilen 

bireylerin, meclisin tartışma ortamına, yasama kural ve kanunlarına, halkla ilişkilerin başarılı 

bir şekilde yönetimi ve sürdürülmesi gibi konularda deneyim kazanmasının doğal ve 

kaçınılmaz bir süresi bulunmaktadır. 
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İkinci olarak, temsil edilen halkların sorunlarının ve onları ilgilendiren konuların belli bir 

birikimsel ve doğrusal çizgide takibi de bu anlamda güç bir hal almaktadır. Daha önce tespit 

edilip belli bir aşamaya getirilen konuların; muhataplarının değişmesiyle birlikte sürdürülmesi 

ve sonuçlandırılması kolay olmamaktadır.  

Tüm bu fayda ve maliyetler değerlendirildiğinde yenilenme oranının deneyimsizliğin 

üstesinden gelecek kadar düşük; ama kariyerizmi önleyecek kadar da yüksek olması önem arz 

ettiği ileri sürülebilir.   

2. Araştırma 

2.1. Amaç, Kapsam ve Yöntem 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yaşayan Zazaların çoğunlukla yaşadığı Bingöl ve Tunceli’de 

belediye başkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde yenilenme oranını ele almaktır. Bu 

kapsamda Bingöl’ün• il olduğu 1936; Tunceli’nin•• ise tekrar ile dönüştüğü 1935 yılından 

sonra 2015 yılına kadar yapılan tüm genel seçimler ile belediye başkanlarının tek dereceli 

seçimle işbaşına geldiği 1963 yılından günümüze kadar yapılan 1963, 1968, 1973, 1977, 

1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 belediye başkanlığı seçimleri incelenmiştir. 

Bu çalışmada genel seçimlerde yenilenme oranı için izlenen yöntem, TBMM'nin açılışının 90. 

yılı dolayısıyla 23 Nisan 1920 ile 23 Nisan 2010 tarihleri arasında görev alan 

milletvekillerinin bulunduğu dört ciltlik Meclis albümünden yararlanılmış; 2010 sonrası 

yapılan 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 seçimleri için ise Türkiye İstatistik Kurumu ve 

Yüksek Seçim Kurulu’nun verileri kullanılmıştır. Bu istatistiksel veriler ışığında bu 

dönemlerde milletvekilliği seçilen kişilerin isimleri çıkarılarak Bingöl ve Tunceli illerinde 

genel seçimlerde yenilenme oranı karşılaştırılmıştır.  

Belediye başkanlığı seçimleri için ise Türkiye İstatistik Kurumu ve Yüksek Seçim 

Kurulu’nun mahalli seçimler ile ilgili verilerinin kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu 

istatistiksel veriler ışığında bu dönemlerde belediye başkanı seçilen kişilerin isimleri 

çıkarılarak Bingöl ve Tunceli illerinde belediye başkanlığı seçimlerinde yenilenme oranı 

karşılaştırılmıştır.  

3. Bulgular 

3.1. Bingöl ve Tunceli’de Genel Seçimlerde Yenilenme 

Bingöl ve Tunceli’nin il statüsüne dönüştürüldüğü tarihlerden sonra 1939, 1943, 1946, 1950, 

1954, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2002, 2007, 2011, 

2015 (Haziran), 2015 (Kasım) ve 2018 olmak üzere 22 genel seçim yapılmıştır. Bu genel 

seçimlerde Tablo 1’de görüldüğü gibi Bingöl nüfusuyla orantılı olarak 57 sandalye, Tunceli 

ise 47 sandalye ile mecliste temsil edilmiştir. 

                                                           
• Cumhuriyet döneminde 1926 yılında önce Elazığ’a, 1929 yılında ise Muş iline bağlanan Bingöl, 4 Ocak 1936 

tarihinde il olmuştur. 1945 yılında da İl Merkezi olan Çapakçur’un adı Bingöl olarak değiştirilmiştir 
•• Tunceli'nin eski adı Dersim'dir ve 1926 yılında ilçeye dönüştürülerek Elazığ'a bağlanmıştır. 25 Aralık 1935 

yılında ismi Tunceli olarak değiştirilmiş ve tekrar il statüsüne kavuşmuştur. 
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Tablo 1: Genel Seçimlerde Bingöl ve Tunceli'den Seçilen Vekil Sayısı 

Genel Seçimler  

Vekil Sayısı 

Bingöl Tunceli 

1939 2 3 

1943 2 2 

1946 2 2 

1950 2 2 

1954 3 3 

1957 3 3 

1961 2 2 

1965 2 2 

1969 2 2 

1973 2 2 

1977 2 2 

1983 3 2 

1987 3 2 

1991 3 2 

1995 3 2 

1999 3 2 

2002 3 2 

2007 3 2 

2011 3 2 

2015 (Haziran) 3 2 

2015 (Kasım) 3 2 

2018 3 2 

Toplam 57 47 

Aşağıda Tablo 2’de Bingöl ve Tunceli’de partilerin aldıkları milletvekili sayısı 

gösterilmektedir. Buna göre 1939-2018 yılları arasında CHP Bingöl’de 12 sandalye, 

Tunceli’de ise 26 sandalye kazanmıştır. CHP’nin Bingöl’de aldığı 12 sandalyenin yarısı tek 

parti döneminden gelmektedir. Çok partili hayata geçildikten sonra CHP’nin Bingöl’de 

kazandığı milletvekili sayısı altıdır. AK Parti Bingöl’de 14 Sandalye kazanırken Tunceli’den 

milletvekili çıkaramamıştır. DP girdiği üç seçimde Bingöl’den beş sandalye, Tunceli’den de 

üç sandalye kazanmıştır. RP girdiği iki seçimde Bingöl’den beş sandalye, Tunceli’den ise 

milletvekili elde edememiştir.  

Tablo 2: Bingöl ve Tunceli'de Partilerin Aldığı Vekil Sayısı 

  Bingöl Tunceli 

Parti Vekil Oran Vekil Oran 

CHP 12 21 26 55,3 

DP 5 8,8 3 6,4 

YTP 4 7 1 2,1 

MSP 1 1,7 0 0 

AP 1 1,7 2 4,2 

ANAP 4 7 0 0 

SHP 1 1,7 4 8,5 

RP 5 8,8 0 0 

DYP 3 5,3 2 4,2 

AK Parti 14 24,5 0 0 

HDP 3 5,3 4 8,5 

FP 2 3,5 0 0 
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Halkçı Parti 0 0 2 4,2 

Bağımsız 2 3,5 2 4,2 

BDP 0 0 1 2,1 

Toplam 57 100 47 100 

1939-2018 yılları arasında Bingöl ve Tunceli’den meclise giren vekiller cinsiyet açısından 

değerlendirildiğinde Tablo 3’te de görüldüğü gibi bu dönemde Bingöl’den vekil seçilen 34 

kişiden; Tunceli’den de 32 kişiden sadece biri kadındır. Bingöl’den 7 Haziran 2015 

seçimlerinde Şebnem Koçakelçi; Tunceli’den de aynı seçimlerden Edibe Şahin meclise 

girmiştir.   

Tablo 3: Bingöl ve Tunceli'den Seçilen Vekillerin Cinsiyet Dağılımı 

 Kadın Oran Erkek Oran 

Bingöl 1 2,9 33 97,1 

Tunceli 1 3,1 31 96,9 

Tablo 4’te Bingöl ve Tunceli’den seçilen vekillerin dönem sayısına göre dağılımı 

gösterilmektedir. 1939-2018 yılları arasında Bingöl’de ve Tunceli’den seçilen 

milletvekillerinin yenilenme oranına bakıldığında 22 dönemde sadece bir dönem 

milletvekilliği yapan 18 kişi, iki dönem yapan 11 kişi, üç dönem yapan üç kişi ve dört dönem 

yapan da iki kişi olmuştur. Tunceli’de ise 22 dönemde 23 kişi bir dönem, altı kişi iki dönem, 

iki kişi üç ve bir kişi de altı dönem milletvekilliği yapmıştır.  

Tablo 4: Bingöl ve Tunceli'den Seçilen Vekillerin Dönem Sayısına Göre Dağılımı 

  Bingöl Tunceli 

Dönem Sayısı Kişi Sayısı Oran Kişi Sayısı Oran 

1 Dönem Seçilen 18 53 23 72 

2 Dönem Seçilen 11 32,3 6 18,7 

3 Dönem Seçilen 3 8,8 2 6,2 

4 Dönem Seçilen 2 6 0 0 

5 Dönem Seçilen 0 0 0 0 

6 Dönem Seçilen 0 0 1 3,1 

Toplam 34 100 32 100 

Tablo 5’te Bingöl ve Tunceli’de 1 dönemden fazla vekillik yapan kişilerin isimleri 

gösterilmektedir. 

Tablo 5: Bingöl ve Tunceli'de Bir Dönemden Fazla Yapan Vekiller 

Bingöl Tunceli 

Vekil 
Dönem 

Sayısı 
Vekil 

Dönem 

Sayısı 

Feridun Fikri Düşünsel 4 Kamer Genç 6 

Mustafa Nuri Okçuoğlu 2 Fethi Ülkü 3 

Sait Köker 3 Necmettin Sahir Sılan 2 

Kazım Ataoğlu 3 Hıdır Aydın 2 

Hüsamettin Korkutata 3 Arslan Bora 2 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

55 
 

Cevdet Yılmaz 4 Kenan Aral 2 

Hasan Tahsin Banguoğlu 2 Orhan Veli Yıldırım 2 

Ekrem Yıldız 2 Vahdet Sinan Yerlikaya 2 

Mehmet Sıddık Aydar 2 Alican ÖNLÜ 3 

Hasan Celalettin Ezman 2 

 

Mehmet Ali Doğuşlu 2 

Haydar Baylaz 2 

Mahmut Sönmez 2 

Mahfuz Güler 2 

Enver Fehmioğlu 2 

Hişyar Özsoy 2 

Tablo 6’da da görüldüğü gibi 1939-2018 yılları arasında Bingöl ve Tunceli’de genel 

seçimlerde Bingöl’de yenilenme oranı %59,6 iken; Tunceli’de %68’dir. 1935-2018 yılları 

arasında Bingöl’de toplam sandalye sayısı 57 iken 34 farklı kişi; Tunceli’de ise aynı dönemde 

toplam sandalye sayısı 47 iken 32 farklı kişi milletvekilliği yapmıştır. Bu durum Tunceli’nin 

Bingöl’den daha yüksek yenilenme oranına sahip olduğunu göstermektedir.  

Tablo 6: Bingöl ve Tunceli’den Seçilen Milletvekillerinde Yenilenme 

İl 

Milletvekilliği Yapan Kişi 

Sayısı (n) 

Sandalye Sayısı 

(1923-2015) 
Yenilenme Oranı (%) 

Bingöl 34 57 59,6 

Tunceli 32 47 68 

 

3.2. Bingöl ve Tunceli’de Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Yenilenme 

Belediye başkanlarının tek dereceli seçimle işbaşına geldiği 1963 yılından günümüze kadar 

1963, 1968, 1973, 1977, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 olmak üzere toplam 11 

belediye başkanlığı seçimi olmuştur. Tablo 7’de bu dönemde Bingöl ve Tunceli’de bu 

seçimlerde oy kullananların sayısı ve seçimlere katılım oranı gösterilmektedir.  

Tablo 7: Bingöl ve Tunceli'de Belediye Başkanlığı Seçimlerine Katılım Oranı 

Seçimler 

  

Bingöl Tunceli 

Sayı Oran Sayı Oran 

1963  x  x  x  x 

1968 6302 74,4 7522 73,5 

1973 8866 68 8490 74,1 

1977  x  x  x  x 

1984 16957 87,3 12575 88,6 

1989 25267 79,5 17223 76,1 

1994 38424 87,2 19889 85,5 

1999 46843 80,8 23405 79,7 

2004 50065 71,1 24426 67,9 

2009 69612 80,9 27801 81 

2014 82432 84,2 32273 83,4 
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Tablo 8’de 1963-2014 yılları arasında Bingöl ve Tunceli’de seçilen belediye başkanları ve 

partileri gösterilmektedir. 1963 seçimlerinde Bingöl’de CHP adayı Faik Ertuğrul, Tunceli’de 

CHP adayı Hüseyin Aytaç; 1968 seçimlerinde Bingöl’de yine CHP adayı Faik Ertuğrul, 

Tunceli’de CHP adayı Süleyman Kızıltaş; 1973 seçimlerinde Bingöl’de CHP adayı Sait 

Aymaz, Tunceli’de bağımsız aday Süleyman Kırmızıtaş; 1977 seçimlerinde Bingöl’de MHP 

adayı Hikmet Tekin, Tunceli’de bağımsız aday Veli Aytaç; 1984 seçimlerinde Bingöl’de 

ANAP adayı M.Sıddık Börü, Tunceli’de bağımsız aday Hasan Korkmaz, 1989 seçimlerinde 

Bingöl’de SHP adayı Selahattin Kaya, Tunceli’de bağımsız aday Mehmet Kocademir; 1994 

seçimlerinde Bingöl’de RP adayı Selahattin Aydar, Tunceli’de SHP adayı Mazlum Arslan; 

1999 seçimlerinde Bingöl’de HADEP adayı Feyzullah Karaslan, Tunceli’de CHP adayı Hasan 

Korkmaz; 2004 seçimlerinde Bingöl’de AK Parti adayı Hacı Ketenalp; Tunceli’de SHP adayı 

Songül Erol Abdil; 2009 seçimlerinde Bingöl’de AK Parti adayı Serdar Atalay, Tunceli’de 

DTP adayı Edibe Şahin; 2014 seçimlerinde Bingöl’de AK Parti adayı Yücel Barakazi, 

Tunceli’de BDP adayı Mehmet Ali Bul-Nurhayat Altun belediye başkanlığına seçilmiştir. 

Tablo 8: Bingöl ve Tunceli'de Belediye Başkanlığını Kazanan Adaylar ve Partileri 

Seçim 
Bingöl Tunceli 

Kazanan Aday Partisi Kazanan Aday Partisi 

1963 Faik Ertuğrul CHP Hüseyin Aytaç  CHP 

1968 Faik Ertuğrul CHP Süleyman Kırmızıtaş  CHP 

1973 Sait Aymaz CHP Süleyman Kırmızıtaş  B 

1977 Hikmet Tekin MHP Veli Aytaç  B 

1984 M.Sıddık Börü ANAP  Hasan Korkmaz B 

1989 Selahattin Kaya SHP Mehmet Kocademir B 

1994 Selahattin Aydar RP Mazlum Arslan SHP 

1999 Feyzullah Karaslan HADEP Hasan Korkmaz CHP 

2004 Hacı Ketenalp AK Parti Songül Erol Abdil SHP 

2009 Serdar Atalay AK Parti Edibe Şahin DTP 

2014 Yücel Barakazi AK Parti Mehmet Ali Bul-Nurhayat Altun BDP 

1963-2014 yılları arasında yapılan seçimlere bakıldığında Tablo 9’da da gösterildiği gibi; 

CHP Bingöl ve Tunceli’de 3; MHP, ANAP, RP ve HADEP Bingöl’de 1 belediye başkanlığı 

alırken Tunceli’de hiç belediye başkanlığı alamamıştır. SHP Bingöl’de 1, Tunceli’de ise 2 

belediye başkanlığı almıştır. BDP ve DTP Tunceli’de 1, Bingöl’de ise belediye başkanlığı 

alamamıştır.  

Tablo 9: Bingöl ve Tunceli'de Partilerin Aldığı Belediye Başkanlığı Sayısı 

Parti Bingöl Tunceli 

CHP 3 3 

MHP 1 0 

ANAP  1 0 

SHP 1 2 

RP 1 0 
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HADEP 1 0 

AK Parti 3 0 

BDP 0 1 

DTP 0 1 

B 0 4 

1963-2014 yılları arasında yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde seçilen belediye 

başkanları cinsiyet açısından değerlendirildiğinde Tablo 10’da da görüldüğü üzere Bingöl’de 

11 belediye başkanın tamamının erkek; Tunceli’de ise ikisinin kadın kalan dokuzunun erkek 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 10: Bingöl ve Tunceli'de Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Cinsiyet Dağılım 

 Cinsiyet  
Kadın  Erkek 

Sayı Oran Sayı Oran 

Bingöl 0 0 11 100 

Tunceli 2 18,2 9 81,8 

Tablo 11’de Bingöl ve Tunceli’de 1 dönemden fazla belediye başkanlığı yapan kişilerin 

isimleri gösterilmektedir. Bingöl’de Faik Ertuğrul, Tunceli’de ise Süleyman Kırmızıtaş ikişer 

dönem belediye başkanlığı yapmışlardır. Diğer belediye başkanları birer dönem görevde 

kalmışlardır. 

Tablo 11: Bingöl ve Tuncel'de Bir Dönemden Fazla Belediye Başkanlığı Yapan Adaylari 

Bingöl Tunceli 

Kişi Sayı Kişi Sayı 

Faik Ertuğrul 2 Dönem Süleyman Kırmızıtaş  2 Dönem 

 

Bingöl ve Tunceli’de belediye başkanlıklarında yenilenme oranlarına bakıldığında Tablo 

12’de de görüldüğü üzere hem Bingöl hem Tunceli’de 11 dönemde 10 farklı belediye 

başkanının görev yaptığı ve dolayısıyla yenilenme oranının 91 olduğu görülmektedir.  

Tablo 12: Bingöl ve Tunceli'de Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Yenilenme 

  

Başkanlık Yapan  

Kişi Sayısı (n) 

Başkanlık Seçimleri 

(1963-2014) 

Yenilenme  

Oranı (%) 

Bingöl 10 11 91 

Tunceli 10 11 91 

Sonuç ve Değerlendirme 

Seçimler ve siyasal katılım demokratik toplumlarımın en önemli özelliklerinden biridir. 

Demokrasinin niteliği siyasi aktörlerin değişimi ile de oldukça ilgidir. Nihai ve kesin olarak 

değerlendirmek mümkün olmazsa da Samuel Huntington’ın bir toplumda demokratik 

kültürün yerleşmesi ve pekişmesinin bir ölçütü olarak ortaya koyduğu “iki el değiştirme 

testini” (two turnover test) bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. Yenilenme oranı 
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(değişim) bu çalışma bağlamında belirli bir dönem aralığında değişen belediye başkanları 

veya milletvekillerinin oranını ifade etmektedir. Yenilenme oranının yüksek olması, belli bir 

dönem aralığında değişen belediye başkanlarının veya milletvekilerinin sayısının çok 

olduğunu göstermektedir.  Aksi durumda, yani bu kişilerin az değişmesi ve aynı kişilerin uzun 

süre belediye başkanlığı veya milletvekilliği yapması halinde ise yenilenme oranı düşük 

demektir. Bir siyasal sistemde yenilenme oranının çok düşük olması gibi çok yüksek olması 

da sistemin işleyişini olumsuz anlamda etkilemektedir. 

Milletvekilliğinde yenilenme; Bingöl’de %59,6, Tunceli’de %68’dir. Tunceli’de yenilenme 

oranı daha yüksektir. Milletvekilliğinde cinsiyet dağılımına bakıldığında erkek vekil oranı 

Bingöl ve Tunceli’de birbirine yakındır ve %97 dolayındadır. 

Belediye başkanlığında yenilenme oranı Bingöl ve Tunceli’de birbirine eşit olup %91’dir. 

Türkiye ortalaması %71 iken, %91’lik bu oran oldukça yüksektir, her belediye başkanı birer 

dönem yapmış olup, sadece birer kişi her iki ilde iki dönem başkanlık yapmıştır. Belediye 

başkanlığı seçimlerinde cinsiyet dağılımına bakıldığında Bingöl’de hiç kadın belediye başkanı 

seçilmemiştir. Tunceli’de ise seçilen kadın belediye başkanı sayısı 2 olup bu da oransal olarak 

%20’dir. 
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DİYARBAKIR’DA KENTSEL KİMLİĞİN İNŞASI: 

Göç, Kimlik, Bellek, Siyaset ve Modernleşme 

Ahmet Vedat KOÇAL  

Öz 

Bu çalışma, Diyarbakır’ın güncel kentsel kimliğini, onu tarihsel süreçte inşa eden ve etkileriyle yerel kentsel 

kimliğin günümüzdeki gelişimini belirlemeye devam eden, göç, kentleşme, Kürt kimliği, toplumsal bellek, 

politikleşme, modernleşme gibi kurucu unsurları etrafında ve sosyo-ekonomik veriler ışığında incelemek 

amacıyla hazırlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Kentsel Kimlik, Diyarbakır, Göç, Kimlik, Siyaset, Modernleşme 

BUILDING OF THE URBAN-RELATED IDENTITY IN DIYARBAKIR: 

Migration, Identity, Memory, Politics and Modernization 

Abstract 

This study aims to examine the contemporary urban identity of Diyarbakır in the framework of its constituent 

elements such as migration, urbanization, Kurdish identity, social memory, politicization and modernization 

which constructed it in the historical process and continue to determine the current development of local urban 

identity by their effects, and in the light of socio-economic data. 

Keywords: Urban İdentity, Diyarbakır, Migration, İdentity, Politics, Modernization 

Giriş 

Yerleşim yerlerinin, üstünde yaşayanların düşüncelerinin temsili ile ilişkilendirilmeleri ve 

onların simgeleri haline gelişleri, Tarih kadar eski bir gelenektir. İnsanların, yaşadıkları 

yerleri toplumsal ve siyasal gelişimleriyle ilişkilendirmeleri ve onlarla ifade etmeleri, 

günümüze dek devam eden tarihsel bir sürekliliktir. Bunun ilk nedeni, yaşanılan alanların 

coğrafî ve iklimsel özelliklerinden kaynaklanan üretim araçlarının, biçimlerinin ve 

ilişkilerinin, insanların yaşayışları ve dolaylı olarak düşünsel üretimleri üzerindeki etkileridir. 

Böylece, kentlerin geçmişleri ve kentleşme süreçleri, üzerlerinde yaşayan toplumların sosyo-

ekonomik ve siyasal tarihçelerinin de izdüşümünü vermekte, kentsel geçmiş, toplumların 

siyasal tarihlerinin izlenebildiği bir belgeliğe dönüşmektedir. 

Kentlerin, toplumsal özelliklerin ve siyasal yapının simgeleri haline gelişine örnekler, 

Türkiye’de de görülmektedir. Bu çalışmanın konusu olarak Diyarbakır’ın bu özelliği,  benzer 

örnekler içerisinde dikkat çekicidir. Antik dönemden günümüze ilerleyen tarihsel köklerinin 

uzantısı üzerinde, Diyarbakır, üzerinde yaşanan toplumsal ve siyasal tarihin ifadesi olan 

verileri barındırmayı sürdürmektedir. Günümüze gelindiğinde, Kürt kimliğinin Türkiye 

sınırları içinde yaşayan kesiminin siyasal algısının ve örgütlenişinin merkezi olarak 

görünürlük kazanmaktadır. Bu durumun tarihsel temelleri olmakla birlikte, güncelliğinin 

nedenlerinden ilki, göç, kentleşme, ticaret gibi sosyo-ekonomik etkenlere dayalı bölgesel 

demografik merkezîleşme ve metropolleşme eğilimi ile, Kürt kimliğinin sosyo-ekonomik ve 

siyasal değişiminin gözlem merkezini, bir nevi laboratuarını oluşturmasıdır. Sonuç olarak, 

Diyarbakır, Kürt kimliğinin siyasal tarihinin ve bu kapsamda güncel gelişiminin ve 
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değişiminin merkezini ve simgesel odağını oluşturmaya devam etmektedir (Koçal, 2016b; 

2016c). 

1. Kavramsal Çerçeve: “Kentsel Kimlik” 

Kentsel kimlik ya da kent kimliği, en özet ifadesiyle, bir kenti, diğer kentlerden belirgin 

biçimde farklılaştıran coğrafî, doğal, kültürel, tarihsel, ekonomik ve benzeri özelliklerine 

atıfla tanımlayan ve özgünleştiren, bu tanımlamalar etrafında bilinir hale getiren nitelikleri 

karşılayan bir kavram olarak kullanılmaktadır. Bu haliyle, kentsel kimlik ya da kent kimliği 

kavramı, “kentlerin kişiliği” (Worskett, 1969) olarak özetlenebilir. 

2. Kuramsal Çerçeve: Kentsel Kimlik Düşüncesi Ve Yaklaşımları 

Kentsel kimliği bilimsel bir kavram olarak tanılayarak açıklamaya çalışan kuramsal 

yaklaşımlar, Anlamcı, Özgünlükçü ve Ekonomik olarak üç ana akım içerisinde 

sınıflandırılabilir.  

Anlamcı yaklaşıma göre, kentsel kimlik, insanların kente yükledikleri değer ve anlamların 

ifadesidir. Örneğin, Tekeli’ye göre (1991: 81-82), bir kentin kimliği, orada yaşayanların, 

kentte buldukları değerler kümesinden ve kente yükledikleri idealleştirmeden oluşur. Bu 

bağlamda, kent kimliği, tarihsel bir olgu olarak oluşur ve zaman içinde farklı katmanların 

uyumlu ve anlamlı bir bütün oluşturmasıyla gerçekleşir (Tekeli, 1991: 79-80). Kenti, bir 

“imge” olarak tanımlayan Lynch’e göre de (2010: 1-2), kişilerin kent imgeleri, kente ilişkin 

hatıralarından ve anlamlarından oluşur. Bu bakımdan, kent kimliği ya da imgesi, kişi ve 

çevresi arasında işleyen iki yönlü bir süreç olarak, mekânların kişiler tarafından 

anlamlandırılmış çevresel imgelere dönüşümünü tarif etmektedir. Bu haliyle, kent kimliği, 

kimlik, yapı ve anlam olarak üç temel unsurdan oluşmaktadır (Lynch, 2010: 8). Özetle, 

kentsel kimlik, geçmişten geleceğe uzanan büyük bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam yüklü 

bütünlüktür. Son yıllarda Mardin’e, özellikle şehirdeki ibadethanelerin kültürel çoğulculuğu 

bakımından çok kimlikli-çok kültürlü geçmişe vurgu ile yüklenen anlam, kentsel kimliğin bu 

biçimdeki açıklanışına, güncel bir örnektir.    

Kentsel kimlik üzerine bir başka açıklama tarzı olarak Özgünlükçü yaklaşım, kenti 

diğerlerinden ayıran özelliklerini temel almaktadır. Örneğin, Prohansky ve diğerlerine göre 

(1983), mekânı bir kimlik alanı haline getiren temel etken onun tekilliği ve özgünlüğüdür. 

Kudüs ve Mekke gibi kentlerin, kendilerine atfedilen dinsel inanç değerleri etrafında bilinir 

oluşu ile Roma, Floransa, Venedik, Paris gibi kentlerin ise, tarihsel ve kültürel nitelikleri ile 

anılıyor oluşları, bu yaklaşıma örnektir.  

Kentsel kimliği, kentin sosyo-ekonomik işlevinden hareketle ekonomik bir süreç ve yapı 

olarak tanımlayan Ekonomik yaklaşım ise, genel olarak, Marksist kuramsal çerçeve içerisinde 

yer almaktadır. Bu kapsamda, Lefebvre’ye göre (2014: 62), mekân, üretimden kaynaklanan 

toplumsal ilişkilerin temsillerini taşıması itibarıyla, toplumsal üretimin bir sonucu ve 

ürünüdür. Buna göre, her toplumun yaşam pratiği, kendi mekânını üretmektedir (Lefebvre, 

2014: 67). Özetle, kapitalizm mekânı metalaştırarak, ona kapitalist işlevsellik 

kazandırmaktadır (Lefebvre, 2014: 41). Manuel Castells de (1997), mekânsal birimleri, üretim 

tarzının niteliğine yani günlük yaşamın ekonomik unsurları ve işlevleri ışığında tanımlayan 
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bir başka düşünürdür. Buna göre, kentler, sadece mekânsal varlıkların ve yapıların basit bir 

düzenlemesi değil, insanların üretim ve tüketim faaliyetlerinin ve süreçlerinin kolektif 

ifadesidir (Castells, 1997: 28). Çağdaş Marksist kentbilimci David Harvey de (2013: 12), 

kenti, toplumsal ekonomik örgütlenmenin egemen biçimi ve toplumun mekânsal örgütlenmesi 

arasındaki ilişkiler bağlamında ele almış ve kenti, sermaye birikim süreçleri ve ilişkileri 

çerçevesinde kavramsallaştırmıştır (Harvey, 2012). 

3. Türkiye’de Kentsel Kimlik Örnekleri 

Kentin Siyasal Tarih’in ve bu kapsamda toplumsal yapının simgelenişi işlevi, Türkiye 

coğrafyası ve tarihi içerisinde de örneklenebilmektedir. Hatta, ve bu kapsamda, insanlık tarihi 

sürecinde kalıcı yerleşimin başlangıç alanının, Mezopotamya medeniyetinin izlerini taşıyan 

Güneydoğu Anadolu coğrafyası içinde yer aldığı, güncel Arkeolojik verilerle gösterilmiştir.    

Günümüz Türkiye coğrafyasına yayılı Antik Ege, Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerinin 

tarihsel mirası ve birikimi, Arkeoloji biliminin sağladığı veriler üzerinde, kentlerle 

simgelenmektedir. Efes, Milet, Pergamon, Truva gibi Antik Ege kent kalıntılarının yanı sıra, 

daha eskiye uzanan Alacahöyük, Çatalhöyük, Zeugma gibi kazı alanları da, Anadolu siyasal 

ve kültürel tarihinin kentsel mekân üzerinden yazımının ilk elde sayılabilecek örnekleridir.  

Daha yakına gelindiğinde, kentin toplumsal ve siyasal tarihle ilişkili bir simge haline gelişinin 

en iyi örneklerinden biri, kuşkusuz İstanbul’un özelliğidir. İstanbul’un, yüzyıllar boyunca 

‘Payitaht’ ve özellikle ‘Der-Saadet- Mutluluk yeri’ olarak adlandırılması, imparatorluğun 

başkenti ve saray kenti olması itibarıyla, sadece siyasal ve yönetsel merkezi oluşturuşu ile 

sınırlı değildir. Tipik bir despotik doğu rejimi olarak Osmanlı ekonomisinin de, toplumsal 

gelirin tek elde toplanmasına ve bürokrasi eliyle yeniden dağıtımına dayalı geleneksel 

işleyişinin merkezi oluşunun yanı sıra, özellikle Pera ticaret bölgesinin ve limanının deniz 

aşırı ticaretteki tarihsel yeri de,  İmparatorluk ekonomisinin İstanbul’u merkezleştiren temel 

maddî etkeni göstermektedir.     

Yine Osmanlı tarihi içerisinde ve özellikle modernleşme sürecinde, Akdeniz ticaretine 

eklemlenmesi ve bu kapsamda İngiltere, Fransa gibi sanayi merkezlerine hammadde aktarımı 

sağlayan Selânik ve İzmir limanlarının da birer ekonomik çekim merkezi olarak Osmanlı 

ekonomisinin ve toplumsal yapısının dış dünyaya açılışı ve eklemlenmesi sürecinin 

merkezleri haline gelerek yükselişleri, bu kentleri İstanbul’un yanı sıra, hatta 31 Mart 

isyanının bastırılması örneğinde olduğu gibi İstanbul’u geride bırakan ölçüde etkili birer 

merkez kılmıştır. Özellikle Selânik, II. Meşrutiyet’i hazırlayan ve gerçekleştiren toplumsal ve 

bürokratik aktörlerin ve olayların da merkezi olması bakımından sadece Osmanlı tarihinin son 

döneminin değil, aynı zamanda Cumhuriyet’e ilerleyen sürecin de tarihsel simgesini 

oluşturmuştur. Selânik’in Kemalizm’in de kurucu zeminini oluşturan İttihat ve Terakki örgütü 

ve dönemleri ile olan belirleyici ilişkisi, bu ilişkinin en temel göstergelerinden biridir (Koçal, 

2018).• 

                                                           
• Ayrıca bkz. İlhan Tekeli ve Selim İlkin, “İttihat ve Terakki Hareketinin Oluşumunda Selânik’in Toplumsal 

Yapısının Belirleyiciliği”, Cumhuriyetin Harcı: Modernitenin Altyapısı Oluşurken, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul, 2004, s.1-67. 
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İzmir’in ise, en az onun kadar etkili olmasına karşın Tarih yazımında Cumhuriyet’e kadar 

Selânik’e oranla belirgin olmayan siyasal etkisi ve önemi, Balkan Savaşları sonucunda 

kaybedilen Selânik’in işlevlerini ve bu kapsamda Mübadele yoluyla toplumsal aktörlerini de 

devralmak durumunda kalışıyla görünürlük kazanmıştır. Özellikle Batı Anadolu’nun verimli 

hinterlandına bağlanan limanı ve demiryolları bakımından Osmanlı-Türkiye ekonomisinin 

çıktı sahası olma işlevini on yıllar boyunca tek başına sürdüren İzmir’in ayırt edici ekonomik 

tarihi, ülkenin siyasal tarihi içerisindeki ayrıcalıklı yerini de açıklamaktadır. Örneğin, 

Erzurum Kongresi’ndeki başlangıç anı itibarıyla Doğu Anadolu’da ve Ermeni devleti 

olasılığına karşı bir bölgesel hareketin çekirdeğinden doğan Bağımsızlık Savaşı’nın, zamanla 

ana askerî ve siyasî hedefi haline gelişi bakımından İzmir, bağımsızlık düşüncesinin simgesi 

olarak tanımlanmış ve o günden bu güne kullanılmıştır.  

Osmanlı’nın yıkılışını izleyerek Bağımsızlık Savaşı boyunca ve Cumhuriyet’in kuruluşu 

sürecinde askerî, siyasal ve bürokratik merkeze dönüşen Ankara da, kentin siyasal simge 

olarak kurgulanışının ve kullanılışının Türkiye’deki en iyi örneklerinden biridir. Ankara, 

neredeyse tüm Cumhuriyet tarihi boyunca, rejimin ve onun yürütücülüğündeki 

modernleşmenin ve uluslaşma politikasının mekânsal temsilini yüklenmiş ve sürdürmüştür. 

Yerel ekonomik kaynaklarının ve faaliyetlerinin sınırlılığı itibarıyla her ne kadar sadece 

siyasal ve bürokratik bir merkez niteliğinde görünse bile, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

devredilen devletin geleneksel gelir üretim ve dağıtım işlevinin sürekliliği bakımından, 

İstanbul’un devamı olmakla birlikte, küresel ticaret ağlarına eklemlenme işlevini sürdüren 

İzmir’le birlikte ülkenin ekonomik merkezîliğinin siyasal ayağını oluşturmaktadır.  

Küreselleşme sürecine gelindiğinde, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin yukarıda özetlenen 

İstanbul-Selânik-İzmir-Ankara merkezli ekonomi politiği boyunca unutulmuş taşra 

görüntüsünü yüklenen Anadolu’da, Konya, Kayseri, Sivas, Gaziantep, Denizli gibi orta 

ölçekli yerleşimler, küresel pazarın aldığı yeni biçimlere ve ilişkilere dayalı olarak, üretim 

kaynaklarının işlevselleşmesine sahne olmuştur. Özellikle dinsel cemaat-tarikat gibi toplumsal 

örgütlenmeler etrafında üretilen sosyal sermayenin ticarete aktarımıyla gerçekleştirilen 

üreticileşme-şirketleşme eğilimi, giderek yerel bir sermayenin birikimine ve büyümesine 

kaynaklık etmiştir. Bu yerel gelişmenin sadece bölgesel değil, giderek ulusal ekonomik 

büyümenin de motorları haline gelişi sürecinde bu kentler, sadece günlük dilde değil, 

akademik literatürde de ‘Anadolu Kaplanları’ adlandırmasıyla anılır olmuşlardır (Koçal, 

2016a). 

4. Diyarbakır’da Kentsel Kimliğin Yapısı Ve İnşası 

Diyarbakır, kentsel kimlik anlamında, antik Mezopotamya uygarlıklarının uzak geçmişine dek 

kökenlenen ve yakın zamana dek geçerliliğini koruyan geleneksel ve kozmopolit özelliklerini 

bir anı olarak ve dramatik düzeyde azalarak saklamakla birlikte, 20. yüzyılın sonlarından 

itibaren, belirgin bir değişime uğramıştır. Bu bağlamda, Diyarbakır, Türkiye’nin neredeyse 

tüm bölgelerinden farklı olarak sadece yerel özgünlüklerle sınırlı olmayıp, yerel alanının ve 

nüfusunun sınırlarını aşan ve özellikle etnik ve politik temalar etrafında homojonleşen bir 

toplumsal aidiyetin simgesi haline gelerek istisnaîleşen, bu özelliği ile ulusal ve uluslararası 

ölçekte bilinirlik kazanan bir yeni kentsel kimlik üretmiştir. Kürt kimliğinin, 1970’lerden 
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başlayarak, kırsal ekonomik nedenler ve Kürt sorununa bağlı çatışma gündemi başta olmak 

üzere çeşitli nedenlerle yığınsal göç hareketleri ve bu kapsamda kentleşme ve giderek 

metropolleşme süreçlerinde merkezîleşmesi, modernite öncesi coğrafî-yerel alt kimliklerin bu 

fiziksel merkezîleşme ve toplumsal siyasallaşma etrafında eriyerek bütünleşmesi ve 

modernleşmesi, merkezîleşen Kürt kimliğine dayalı kolektif politik bilincin ve tercihlerin, 

kenti politik örgütlenmenin merkezi haline getirmesi ve nihayet, bu özellikler ışığında, Kürt 

sorununun Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde, özellikle Avrupa Birliği’ne tam üyelik 

görüşmeleri sürecinde edindiği konumun diplomatik simgesi haline gelişi, Diyarbakır’ın 

güncel kentsel kimliğini oluşturan belirleyici etkenler olarak sayılabilirler (Koçal, 2016b; 

2016c). 

4.1.  Diyarbakır’da Kentsel Kimliğin Kurucu Unsurları: Tarihsel Süreç 

4.1.1. Antik Çağ’ın Mirası: Uygarlıklar Birikimi- Medeniyetler arasılık 

Günümüze ulaşan tarihsel veriler, Diyarbakır’ın antikiteden çok önceye, insanlık tarihinin 

başlangıcına uzanan tarihsel köklerinden bu yana, bulunduğu bölgenin merkezi olma 

özelliklerini barındırdığını belgelemektedir. Tarımsal üretime elverişli geniş ve sulak 

coğrafyası ve özellikle Doğu-Batı eksenli antik ticaret yolları üzerindeki konumuyla birlikte, 

ünlü surları ile çağa damgasını vuran saldırganlıklara karşı korunurluğu, Diyarbakır’ı eski 

çağlardan bu yana bölgesel bir merkez kılan temel tarihsel etkenlerdir. Bu bakımdan 

Diyarbakır, sadece bulunduğu yörenin değil, tüm insanlığın tarihsel seyrini örnekleyen ve 

açıklayan bir arşiv niteliğindedir.  

Diyarbakır, Antik dönemden günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Ön-Asya 

coğrafyasının merkezî yerleşim alanlarından biri olarak, bu kültürel çeşitlilik ve süreklilik 

mirasını yaşatmaktadır. Yöredeki insan varlığının tarihsel köklerinin M.Ö. 10.000-10.600 

yıllarına, bir başka deyişle Neolitik çağa dek uzandığını göstermektedir. Hazro ilçesi sınırları 

içindeki bazı mağaralarda bulunan veriler, Yontma Taş Çağı’nı göstermektedir. Çayönü, 

Üçtepe höyükleri gibi birçok arkeolojik bulgular, yerleşik düzene geçişi ise, M.Ö.8 binli 

yıllara tarihlendirmektedir. Girikihacıyan buluntusu ise, ‘Gelişkin Köy’ diye tanımlanan ve 

İlk Kalkolitik Çağ’a özgülendirilen ilk tarımcı köy topluluklarının bir örneğidir. Eğil, Tarih 

öncesi çağların izlerini taşıyan mağaraları, antik çağdan kalan Asur Kalesi ve diğer yapıları 

ile, bilinmeyen uzak geçmişten bugüne uzanan tarihsel uygarlıklar geçişini somutlamaktadır 

(Koçal, 2014a). Sonuçta, Diyarbakır’ın kentsel kimliğini belirleyen ve İlkçağ’a özgü temel 

etken, Mezopotamya uygarlığının mirası ve sürekliliğidir. Bununla birlikte, İlkçağ boyunca 

egemenliğini koruyan antik Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının sürekliliğini takiben, 

Pers, Roma ve Helen istilâlarının ve yönetimlerinin de, Diyarbakır’ın yerel tarihsel birikimine 

önemli etkileri olmuş ise de, özellikle Müslüman Arap ve Türkik kavimlerin yüzyıllar süren 

egemenlikleri ve ardından 20. Yüzyıl boyunca süren ve 21.yüzyılın başlarında da sürmekte 

olan yığınsal göç, bu etkilerin güncele uzanan boyutlarını önemli ölçüde sınırlamış ve 

geriletmiştir.   

Sonuç olarak, bu kozmopolit tarihsel arka plan, Diyarbakır’ın güncel kentsel kimliğinin 

belirleyen bir unsuru olarak, medeniyetler arasılık ve dolayısıyla etno-kültürel bakımdan da 

çok kültürlü-çok kimlikli yapısallığın temellerini oluşturmuştur. 
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4.1.2. Ortaçağ’ın Mirası: Kentsel Kimliğin Din Unsuru olarak İslâm  

İlkçağ’daki yerleşik ve istilâcı antik uygarlıkların asırlara uzanan birikiminin ardından, 

Diyarbakır’ın bulunduğu coğrafya için Ortaçağ, merkezî imparatorlukların Doğu-Batı eksenli 

geçişkenliği ve devamında Müslüman Araplar ile ve Asyatik-Türkik kavimlerin yayılımları ve 

egemenlikleri anlamına gelmiştir. Bu kapsamda, şehrin Müslüman Araplar tarafından ele 

geçirilmesiyle başlayan ve Emevî-Abbasî İmparatorlukları ile Mervanîler gibi bölgesel 

yönetimlerle süren Arap egemenliğinin ardından Selçukîlerin vassalı olarak bölgeye yerleşen 

Artukoğulları ve devamında Osmanlılar gibi Müslüman-Türk egemenlikleriyle devam eden 

tarihsel süreç boyunca, Müslümanlık, kentsel kimliğin belirleyici bir unsuru olarak 

yerleşmiştir. Nitekim “Peygamberler ve Sahabeler şehri” ve Ulu Camii’ye atıfla “beşinci 

Harem-i Şerif şehri” gibi tanımlamalar ve her yıl çeşitli toplumsal gruplarca kitlesel anmalara 

konu edilen “Diyarbekir’in fethi” gibi tarihsel göndermeler etrafında söylemleştirilen İslâm’la 

özdeşleştirilmişlik, günümüzde, özellikle merkezî siyasal irade ile ona bağlı yerel yönetimler 

ve ayrıca İslâmcı politik/toplumsal gruplar tarafından, alternatif bir kentsel kimlik kurgusu 

olarak vurguyla kullanılmaktadır.  

Ortaçağ’ın, Arap-Türk egemenliği sürecinde Diyarbakır’ın güncel kent kimliğini oluşturan 

yapısal unsurlarından dinsel anlamı üretmiş oluşunun en belirgin görünümü ve ifadesi, şehrin 

günümüzde azalarak da olsa yaşatan dinsel mimarî mirasıdır. Sivil konut ve ticaret 

mimarîsinin yanı sıra, özellikle ibadethane çeşitliliği, günümüzde toplumsal temsiliyeti 

kalmamış geleneksel çok kültürlü-çok kimlikli sosyal yapıyı belgelemeye devam etmektedir 

(Koçal, 2018). 

4.1.3. Osmanlı’nın Mirası: Kentsel Kimliğin Kültürel Unsuru Olarak Bölgesel Merkezîlik 

ve Kimlik  

Osmanlı imparatorluğunun egemenliği sürecinde, Diyarbakır’ı belirleyen en önemli etken, 

Osmanlılarla Safevî İmparatorluğu rekabeti boyunca, bir tampon bölge ve idarî merkez olarak 

öne çıkışıdır. Bu bağlamda, Diyarbakır, Osmanlı kentleri içerisinde özel bir konumu ve değeri 

olan, Edirne, Halep ve Erzurum gibi, imparatorluğun sınır hattında bulunan bölgesel 

merkezlerden biri haline gelmiştir. Bu bölgesel merkezîleşme süreci, beraberinde, 

Osmanlı’nın askerî ve bürokratik yerleşimini getirmiştir. Bu kapsamda,  Osmanlı 

İmparatorluğu’nun şehri Beylerbeyliği, diğer deyişle Eyalet merkezi olarak kullanışı, kentin 

tarihinden bugüne getirdiği merkezî niteliğini güçlendiren ve önceliklileştiren müdahale ve 

temel etken olmuştur. Bu başlangıç, günümüzde, Kürt sorunuyla ilişkili olarak devam eden 

süreçte, kentsel kimliğin özellikle devlet nezdindeki algısını ifade etmekte olan niteliklerinden 

biri olarak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de Diyarbakır’a yönelik özel bürokratik ilgisinin 

tarihsel temellerini oluşturmaktadır. Bu durum ve nitelik, Kürt siyasal akımlarına ve 

hareketlerine de yansımış, Diyarbakır’ı, “Amed” adlandırmasıyla örneklendirilebilecek 

biçimde, diğer bölge şehirlerinden ayıran ve özellikle duygusal/psikolojik anlamda 

idealleştiren ve önceliklileştiren, bu yolla kentsel kimliğin güncel politik unsurunu da üreten 

yaygın toplumsal algının temellerini oluşturmuştur. Bu bağlamda, Diyarbakır’ın kentsel 

kimliğinin güncel ve belirleyici unsurlarından birini ve hatta ilkini oluşturan ve zamanla 

kentin simgeselleştiği Kürtlüğün ve Kürt sorununun (Koçal, 2016b; 2016c) ortaya çıkışının 
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tarihsel kaynakları ve koşulları, Osmanlı egemenliği ve özellikle Osmanlı modernleşme 

süreçlerinde gerçekleşmiştir (Koçal, 2014b). 

Tarih’in uzak devirlerinde kökler arayan ve bu yönüyle bilimsel olmaktan çok politik nitelik 

taşıyan milliyetçi yazım çabalarının dışında, Kürt kimliğinin bir siyasal aktör olarak Tarih 

kayıtlarına girdiği ilk sahneleri içermesi, Osmanlı egemenliği sürecini, Kürtlüğün 

Diyarbakır’ın kent kimliği içindeki simgesel yerinin ana rahmi değilse bile belirleyici 

kaynaklarından biri kılmaktadır. Osmanlı ve Safevî İmparatorlukları arasındaki rekabet ve 

savaş tarihi süresince bu iki merkezî gücün arasındaki askerî çatışmaya saha olan coğrafyanın 

merkezi olarak Diyarbakır, gerek Safevîlerle, gerekse Osmanlılarla Kürtlerin ilk ilişkilerinin 

de tarihsel tanığı ve merkezi olmuştur. Bu kapsamda iki gücün hegemonik rekabetleri ve 

askerî seferleri esnasında yerel Kürt beylerinin konum alışları ve tanıklıkları, Kürt tarihinin 

yakın zamana özgülenen ilk siyasal verileri kabul edilmektedir. Özellikle Osmanlı Padişahı I. 

Selim ile yerel Kürt Beyi İdris-i Bitlisî arasında Diyarbakır’ın Osmanlılara iltihakını ve 

Osmanlı merkezinin yerel beylere bazı haklar ve ayrıcalıklar tanıyışını içeren uzlaşı ve 

giderek Safevîlere karşı ittifak ilişkisi, Kürt kimliğinden bir siyasal aktör olarak söz edilen ilk 

kayıtlardan biri olma özelliğindedir. Bu da, güncel kent kimliğinin kurucu unsurlarından biri 

olarak Din unsuru anlamında Müslümanlık dışında, Kimlik unsuru olarak Kürtlük öğesinin 

kentsel kimliğin oluşum sürecindeki kurucu ve belirleyici yerini alışının tarihsel kaynağını 

oluşturmuştur. Bu kapsamda, yüzyıllar boyunca geçerliliğini koruyan Osmanlı ‘Millet 

Sistemi’ süresince geleneksel kozmopolit niteliğini sürdürebilen ve bu haliyle bölgesel 

merkez olma özelliğini de elinde tutabilen Diyarbakır, Osmanlı merkezî yönetiminin 

zayıflamasından etkilenmiş, Osmanlı modernleşmesi sürecinde, yukarıda değinilen tarihsel 

kozmopolit niteliğinden kaynaklanan çelişki nedeniyle, devletin, özellikle Balkan 

Savaşlarından ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra giderek Türkçü-ulusal bir nitelik kazanan 

merkezîleştirmeci politikalarından olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Özellikle kentli 

nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan Ermenilerin, İttihat ve Terakki tarafından 

uygulanan zorla göç ettirilmeleri ve yok edilmeleri politikasından en çok etkilenen alanlardan 

biri olmuştur (Balancar, 2012; Kaiser, 2015). Bu durum, Diyarbakır’ın güncel kentsel 

kimliğinin kurucu unsurlarından biri olan çok kimliklilik ve çok kültürlülük unsurunu, 

Cumhuriyet tarihi boyunca devletin Türk ve ardından Kürt siyasal hareketinin ulusal Kürt 

kimliği kurguları lehine etkisizleştiren ve bu iki kimliği zamanla tekleştiren sürecin temelini 

oluşturmuştur. 

4.1.4. Cumhuriyet’in Mirası:  

Öncülü İttihatçılığın Türkçü ve devamında Turancı dönüşümünün sürdürücüsü ve devamı 

olarak, Cumhuriyet’in Kemalist kuruluşu sürecinde Diyarbakır, Kemalist rejimin 

uluslaş(tır)macı politikalarının en belirgin uygulama alanlarından biri olmuştur. İttihat ve 

Terakki iktidarı boyunca şehrin nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan gayrımüslimlerden, 

özellikle Ermeni halktan arındırılmış olması, buna imkân sağlayan temel verilerden biri 

olmuştur. Ermenilerden kalan malların ve ticarî faaliyetin devrinin kentli tüccarlarda olduğu 

gibi kırsal toplumda da uyandırdığı ilgi, daha sonra kentin geleceğini belirleyecek olan göçün 

temellerini atmıştır. Örneğin, Şeyh Sait İsyanı’nın ana hedefini oluşturması ve isyanın 
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bastırılması ardından yargılamaların ve infazların Diyarbakır’da gerçekleştirilmesi, şehrin 

isyanın iki tarafı için de önemini ve psikolojik anlamını göstermektedir.  

Kentli Ermeni kimliğinin bütünüyle tasfiyesinden sonra Kürtlerin kırsaldan kente, özellikle 

Diyarbakır’a göçleri karşısında Kemalist rejimin temel politikası, Kürt kimliğinin 

kentleşmesini bastırmak, kent merkezlerini ise bir etno-kültürel eritme alanı ve aracı olarak 

kullanmak olmuştur. Şark Islahat Planı ve Mecburî İskân Kanunu, yer adlarının değiştirilmesi, 

yerel seçkin ailelerin göç ettirilmesi gibi uygulamalar, yerel nüfusun etnografik 

kompozisyonunu değiştirme düşüncesiyle geliştirilmiş ve o hedefle uygulanmıştır. Bu 

kapsamda, Dersim bölgesinde olduğu gibi bölgesel harekâtlarla kırsal alan mutlak askerî 

denetim altına alınırken, kent merkezlerinde Halkevleri, Halk Odaları, Türk Ocakları, liseler 

gibi araçların yaygınlaştırılmasıyla özellikle eğitim-kültür faaliyetleri yoğunlaştırılmıştır. Kürt 

coğrafyasının önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır’da da, Cumhuriyet rejiminin 

politikası, Kemalist öze uygun olarak sekülerleştirmeci ve uluslaştırmacı yönelimle, kentin 

tarihsel geçmişinden getirdiği geleneksel kozmopolit birikimin inkârı, surların yıkılması 

girişimi ve kısmen icrası örneğinde olduğu gibi fiilî tasfiyesi biçiminde yürütülmüştür.• Ne 

var ki, askerî güçle tahkim ve takviye edilen bu politikanın amaçladığı başarıya ulaşabildiğini 

söylemek imkânsızdır. Bunun en önemli nedeni, kuşkusuz, Devlet’in Kemalist kuruluş 

sürecinden sonra geçirdiği evrimin dönemsel özellikleri ve gündemleri içerisinde birbirinden 

farklılaşan politikalar üretmesidir. Bu politikalar, genel eğilimi ve sürekliliği itibarıyla, Kürt 

kimliğinin gelişiminin sorunsallaştırılması biçiminde genellenebilir ise de, istisnaî dönemler 

ve örnekler de yok değildir. Kürt siyasal hareketinin temsilindeki ilk yerel yönetim deneyimi, 

bu istisnâi örneklerden biridir.  Diğer yandan, 12 Mart döneminde Sık Yönetim Mahkemeleri 

ve 12 Eylül askerî döneminde yaşanan Diyarbakır Cezaevi uygulamaları (Zeydanlıoğlu, 2009)  

gibi başka örnekler de, Kürt kimliğinin siyasal belleğinin önemli kayıtları olarak Türkiyeli 

Kürt kimliğinin modern siyasal tarihinde Diyarbakır’la ilişkilendirilen ve böylece Diyarbakır’ı 

Kürt kimliğinin simgelerinden biri kılan önemli etkenler olmuştur. Sonuçta, Cumhuriyet’in 

tekil ulusal kimlik kurgusuna dayalı ulus inşa politikalarına karşı gelişen toplumsal ve etno-

kültürel refleks, bizzat Diyarbakır’ın şahsında bir toplumsal temsiliyet kazanmış, Diyarbakır, 

giderek bir tür ‘alternatif başkent’ olarak belirme sürecine girmiştir. Nitekim günümüzde Kürt 

siyasal temsiliyetinin çatı örgütü işlevi yüklenen Demokratik Toplum Kongresi’nin de (DTK) 

Diyarbakır’da kuruluşu, ulus devletin üniter yapılanmasına alternatif siyasal merkezîleşmeye 

bir örnektir. Özellikle geç Cumhuriyet dönemini kaplayan küresel Soğuk Savaş sürecindeki 

politik radikalleşme ve toplumsal örgütlenme, Diyarbakır’ın bu ayırt edici özelliğini 

belirginleştiren temel etken olmuştur.     

4.2.  Diyarbakır’da Kentsel Kimliğin Güncel Unsurları 

                                                           
• Bkz. Ercan Çağlayan, Cumhuriyet'in Diyarbakır'da Kimlik İnşası (1923-1950), 2. Baskı, İstanbul, İletişim 

Yayınları, 2015. 
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Cumhuriyet’in Kemalist kurucu niteliğinin zaman içerisinde zayıflama ve giderek 

etkisizleşme süreci, özellikle bölgesel eşitsiz kalkınma sorununun değişimi ve Kürt sorununun 

dönüşümü vakaları üzerinden, Diyarbakır’ı ve onun kentsel kimliğini de doğrudan etkilemiş 

ve yeniden yapılandırmıştır. Bu kapsamda, Diyarbakır’ın toplumsal varlığını ve dolayısıyla 

kentsel yaşamını belirlediği ve böylece güncel kent kimliğini biçimlendirdiği gözlenen temel 

etken, sosyo-ekonomik, sosyolojik, kültürel, toplumsal ve politik unsurlar başlıkları altında 

sınıflandırılabilecek ve açıklanabilecek, geniş kapsamlı bir bölgesel ve yerel değişim 

sürecidir. Bu kapsamda, Diyarbakır’ın kentsel kimliğinin oluşum sürecinin güncel temel 

belirleyenleri, sosyo-ekonomik temelde, göç, kentleşme ve orta sınıflaşma etkenleri,  kültürel 

olarak ise, askerî çatışma, zorunlu göç ve eşitsiz bölgesel gelişime refleks olarak gelişen Kürt 

kimliğine dayalı ulusal kimlik aidiyeti duygusu, ve bu duygusal homojonetiye bağlı toplumsal 

politik bütünleşme ve organizasyon faktörleridir. 

4.2.1. Sosyo-Ekonomik Unsur: Göç, Kentleşme ve Ticaret   

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 itmiştir. Bu bağlamda, kırsaldan kente göçün temel etkenleri, itici ve çekici 

olarak iki kategori altında sıralanabilir.  

Son otuz, özellikle yirmi yıllık süreçte, göçün en önemli itici nedeni, askerî çatışma ortamı 

olmuştur. Gerek ayrılıkçı örgütün kırsal toplum üstündeki basıncı, gerekse devletin güvenlik 

politikalarından kaynaklanan askerî ve bürokratik baskı, 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 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. Bu 

kapsamda, 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 
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sermaye ihtiyacı da, ekonomik üretimin ve dolayısıyla yatırımın yönünün tarımdan ticarete 

evrilmesine neden olmuştur.   

Diğer yandan, GAP sürecinde tarımsal endüstrileşmenin ve 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. Irak Kürdistanı bölgesi pazarıyla karşılıklı üretim-tüketim bağımlılıklarına 

dayalı ticarî ilişkiler üstünde gerçekleşen bölgesel ekonomik değişim, aynı hızla ilerleyen 

kentleşme sürecinin de maddî altyapısını oluşturmaktadır (Koçal, 2012). Bu kapsamda, sınır 

ticareti ile gelişen bağımlı kentleşme süreci içinde, Kürdistan bölgesindeki ekonomik 

gelişmenin yarattığı emek talebi ülke dışına yönelik güncel göçün de temel alanını 

oluşturmaktadır. 

Son on yılda, Diyarbakır’da kentleşme süreci, kentsel nüfusu ve alanı büyüten boyutları 

bakımından metropolleşme aşamasına ilerlemiştir. Bu süreçte Diyarbakır’ın nüfusu, resmî 

veride bir milyonu geçmiştir. 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. 

4.2.2. Sosyolojik Unsur: Kürt Kimliği ve Merkezîleşmesi 

Yukarıda değinilen kitlesel göç ve hızlı kentleşme süreçlerinin ürettiği, kente ve kentliliğe ait 

sosyo-ekonomik ilişkiler ve ortak modern değerler sistemi, aşiret ve cemaat gibi kırsal-

tarımsal toplumun yerel kapalılığına özgü geleneksel kalıpları aşındırarak, yerel toplumu, 

moderniteye eklemlenme ihtiyacını karşılayan ‘ulusal’ aidiyet duygusu, bilinci ve eylemi 

etrafında benzeştirmektedir. Kürt coğrafyasının Türkiye sınırları içerisinde kalan kesiminin 

yerleştiği en yüksek nüfuslu kent olan Diyarbakır, tarihi ve nüfusu itibarıyla bu 

merkezîleşmenin mekânsal temsilini oluşturmaktadır. Yakın geçmişte gerçekleştirilen bir saha 

araştırmasının ortaya koyduğu verilerde, katılımcıların %84’ü, kendilerini Kürt-Zaza olarak 

tanımlamışlardır (Keser, 2012: 116). Böylelikle, küreselleşme sürecinde, Diyarbakır’ın Kürt 

kimliği ile ilişkisi, temsiliyetin-simgeleşmenin ötesinde, kimlikle bütünleşme eğilimi 

göstermektedir. Bu haliyle Diyarbakır, kendi içinde de, dışında da, toplumsal kamuoyu bilinci 

nezdinde, Kürt kimliği ile aynı anlama gelmektedir. Bu durumun belirleyici nedenleri göç ve 

kentleşme olmakla birlikte, bu bağlamda Diyarbakır’ın özgünlüğü ve öncelikliliği, Kürt 

toplumunun yakın geçmişteki kültürel ve politik geçmişinde edindiği yer bağlamında, 

toplumsal bellekteki simgesel niteliğinden de kaynaklanmaktadır. Sonuçta, yakın zamana 

kadar kırsallıkla özdeşleştirilen Kürt kimliği, şehirlileşmekte, şehir de Kürtleşmektedir.• Bu 

haliyle, Kürt politik kimliğince yaygın olarak tercih edilen ‘Amed’ sözcüğü ve onunla 

simgelenen Diyarbakırlı kimliği, Türkiye coğrafyasının diğer alanlarında olduğu gibi sadece 

                                                           
• Kürt kimliği ile şehir ilişkisi üzerine bir metin için bkz. Martin van Bruinessen, “Kurds and the City”, (Eds.) 

Hamit Bozarslan ve Clemence Scalbert-Yücel, Joyce Blau, l'éternelle chez les Kurdes, Institut Kurde de Paris, 

Paris, 2013, s.273-295. Bu konuda yapılmış bir saha araştırması için bkz. Esma Karakurt Acar, Diyarbakır 

Örnekleminde Etnik Kimlik Tartışmaları: Bir Söylem Analizi Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır ,2007. 
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‘memleket’ söylemli bir yerel oydaşımı, benzeşmeyi değil, daha geniş olarak ulusal kimlik 

temelli mekânsal ortaklaşmayı ifade etmektedir (Koçal, 2016c: 171). 

4.2.3. Kültürel Unsur: Kürt Sorunu ve Toplumsal Bellek 

Girişte değinildiği üzere, kentlerin kimliklerini tanımlayan temel etkenlerden biri, orada 

yaşayan insanların kente yükledikleri anlamlar ve değerlerdir. Bu bağlamda, kent mekânları 

içinde geçmişle bağların kurulmasının, kimlik, yer ve aidiyet duygusunun artırılmasındaki 

rolü yadsınamaz. Gündelik hayatın geçtiği mekânlar, yaşamın öznel ve psikolojik süreçlerinin 

geçtiği, algı ve deneyimlerin bilince, kişiliğe ve anılara dönüştüğü yerler olarak inşa edilirken, 

kişilerin mekâna yüklediği farklı kimliklerle şekillenmektedir. Kentsel mekânlar, bu yönüyle 

hem kentin kamusal benliğini ve kimliğini inşa etmekte hem kişilerin kimliğini ve kişiliğini 

şekillendirmektedir (Solak, 2014: 14-15). Özetle, kentin tarihi, kentin “ruhu” olarak, kentin 

kendisini de halkının “ortak belleği” olarak işlevselleşmektedir  (Oktay, 2011: 13).  

Diyarbakır’ı yerel toplumun nezdinde bir aidiyet, kimlik algısının merkezi haline getiren 

temel anlam ve değer, Kürt sorununun tarihi içerisinde edindiği başat yerdir. Bu bağlamda, 

1970’lerdeki politik canlanma ve bu kapsamdaki sıkıyönetim yargılamaları, yine bu kapsamda 

1978 yılında Kürt siyasal hareketinin temsilindeki ilk yerel yönetim deneyimi, 12 Eylül askerî 

döneminde Diyarbakır Cezaevi uygulamaları, başta Dicle Üniversitesi olmak üzere eğitim 

kurumlarının Kürt entelektüellerinin ve siyasetçilerinin yanı sıra militanların da 

yetişmesindeki işlevleri gibi Kürt kimliğinin siyasal belleğinin yakın geçmişte gerçekleşen 

önemli unsurları, Kürt kimliğinin modern siyasal tarihinde ve gelişiminde belirleyici simgeler 

olarak Diyarbakır’la ilişkilendirilmekte ve onu toplumsal belleğin bir simgesi haline 

getirmektedir.  Örneğin yerel yönetim kurumlarının ve kent merkezinde bazı toplum kullanım 

alanlarının, devletin kurucu ideolojisi ve tarihi ile açıkça çelişkisine karşın Şeyh Sait 

Meydanı, Musa Anter Caddesi gibi yeniden adlandırılmaları, Kürt kimliğinin kamusal 

görünürlük kazanma sürecinde kentsel temsil ve simgeleşme işlevine en iyi örnekler 

olmaktadır (Koçal, 2016c: 170). Diğer yandan, son yıllarda önemli bir simge olarak 

belirginleşen Newroz kutlamaları (Demirer, 2012) ve Amedspor futbol kulübü de, şehrin Kürt 

sorununa temellenen ve bu alandaki toplumsal bellekten kaynaklanan aidiyet odağı haline 

gelişinin güncel görünümlerinden biridir.  

4.2.4. Politik Unsur: Kürt Siyasallaşması ve Uluslaşması 

Küreselleşme süreci, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de etnik ve dinsel temelli kültürel 

değişkenler üstünde gözlenen toplumsal ve siyasal dönüşümler yaratmaktadır. Bu dönüşümler 

içinde en belirgin sonuçlar yaratan ve gelişme gösteren, Kürt kimliğinin çeşitli iç ve dış 

etkenler altında gerçekleşen hızlı ve etkili uluslaşma sürecidir. Öyle ki, Irak’ta ve Suriye’de 

olduğu gibi, Kürt kimliğinin yerel-bölgesel bir alt kimlikten, ikincil Anayasal yurttaşlık 

kimliği seçeneği ve önerisi haline gelme eğilimi, ulus-devlet kalıplarını aşan güncel 

boyutlarıyla, Küreselleşme sürecinde Türkiye siyasal sistemini de dönüştüren en güçlü etken 

olarak kabul edilmektedir (Koçal, 2015b). Özellikle göç, kentleşme ve ticarîleşme süreçleriyle 

oluşan demografik, toplumsal ve ekonomik temelli yapısal değişim, siyasal değişimi de 

kaçınılmaz olarak beraberinde getirmektedir (Koçal, 2015a). Politik alan, sosyo-ekonomik alt-

yapıdaki değişimlere bağımlı olarak biçimlenmekte ve dönüşmektedir. Bununla birlikte, Kürt 
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ulusal kimliği merkezli politik aidiyet, kentsel kimliğin oluşumunda, kentleşme süreçleriyle eş 

düzeyli bir etki ve belirleme gücüne sahiptir. Bu durumun öncelikli nedeni, kentleşme 

süreçlerinin yerinden etme-zorunlu göç gibi politik etkenlerle gerçekleşmesidir. Kısaca, yerel 

toplumun kimliğinden önce bizzat kendisi, devlet politikaları ile oluşmaktadır. Bu da, yerel 

toplumun homojenleşme etkenini, özellikle Cumhuriyet tarihi boyunca süren ve arzu 

edilemeyen devlet politikaları karşısında Kürt kimliğine dayandırılan ortak duygusal 

reflekslerle ve fiilen de Kürt siyasal örgütlenmesi etrafında örülen sosyal ilişkiler ağı olarak 

(Gambetti, 2010) politikleşme şeklinde belirlemektedir.  

Cumhuriyet’in tekil ulusal kimlik kurgusuna dayalı ulus inşa politikalarına karşı gelişen etno-

kültürel ve politik refleksler, bizzat Diyarbakır’ın şahsında bir toplumsal temsiliyet kazanmış, 

Diyarbakır, giderek bir tür ‘alternatif başkent’ olarak belirme sürecine girmiştir. Nitekim 

günümüzde Kürt siyasal temsiliyetinin çatı örgütü işlevi yüklenen Demokratik Toplum 

Kongresi’nin de (DTK) Diyarbakır’da kuruluşu, ulus devletin üniter yapılanmasına alternatif 

siyasal merkezîleşmeye bir örnektir. Özellikle geç Cumhuriyet dönemini kaplayan küresel 

Soğuk Savaş sürecindeki politik radikalleşme ve toplumsal örgütlenme, Diyarbakır’ın bu ayırt 

edici özelliğini belirginleştiren temel etken olmuştur (Koçal, 2016c: 165-166).    

4.2.5. Toplumsal Unsur: Küreselleşme, Orta Sınıflaşma ve Sınıfsal Ayrışma 

Üretim araçları, biçimleri ve ilişkileri bakımından kırsal tarım toplumundan kentli sanayi 

toplumuna geçiş, özetle kapitalistleşme ve kentleşme olgusu, bölgedeki sosyo-ekonomik alt-

yapıyı ve onun üzerinde toplumsal, kültürel, siyasal ve benzeri üst-yapıları oluşturan ve 

biçimlendiren dinamikleri de aynı yönde yeniden yapılandırmaktadır. Bu bağlamda 

kentleşmeyle ve ticarîleşmeyle birlikte sermaye birikiminin çarpıcı ölçüde artışının toplumsal 

etkilerinin birleşmesi, Cumhuriyet’in bölgesel eşitsiz kapitalist gelişime dayalı ekonomi 

politiğinin bir sonucu olarak Kürt toplumunda daha önce görece belirginliğe kavuşmamış olan 

orta sınıfı genişleterek, toplumsal yapılanmayı ve merkezîyeti değişikliğe uğratmaktadır.1 

Küreselleşme sürecinin belirleyici etkisi altında yerel alanın uluslararası pazara eklemlenmesi 

kapsamında Türkiye coğrafyasında da egemenleşen kapitalist kent modeline uygun biçimde, 

Diyarbakır’da da, kentsel büyümenin ve dönüşümün sınıfsal dağılımı, yerel toplumsal yapının 

sosyo-ekonomik farklılaşmasını ve bu bağlamda sınıfsal ayrışması sonucunu getirmektedir. 

Bu kapsamda, kent merkezinde 2000’li yıllar boyunca süregelen kentsel büyüme sürecinin, 

yakın geçmişteki hızlı göç sürecinde plansız ve denetimsiz oluşan, görece alt gelir grubunun 

yoğunlaştığı eski kentsel alan olarak Sur-Fiskaya-Bağlar-Şehitlik semtleri ile, ticarî ve 

konutsal mimarî ile günlük yaşayış ve tüketim bakımlarından görece konforun dikkat çekici 

boyutlarına ulaşan, böylece yeni-orta sınıflaşmanın taleplerini simgeleyen yeni konutsal 

alanın inşasını kapsayan Diclekent (Atlı, 2014) ve Kayapınar semtleri arasında gerçekleşen, 

sosyo-ekonomik farklılaşmanın mekânsal temsillerini içeren bir yapısal dönüşüm ürettiği 

gözlenmektedir. Sur ve Ofis semtleri örneğinde olduğu gibi eski kent merkezi, “Kentsel 

Dönüşüm” adı altında, eski apartmanların yıkılarak, “plaza”ya dönüştürülmesi yoluyla ticarî 

bir alan olarak kurgulanıp yeniden inşa edilirken ve bu kapsamda alt gelir grubuna özgü 

                                                           
1 Bu konuda bir eser için bkz. Cenk Saraçoğlu, Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler, İletişim Yayınları, İstanbul,  2011. 
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konutsal yerleşimden arındırılırken, konutsal alan ise, Elazığ, Urfa ve Batman yolları 

üzerinde, Kayapınar, Diclekent, Dicle Vadisi örneklerinde gözlendiği gibi çoğunluğunu kente 

yakın eski köy arazilerinin imara açılmasıyla üretilen yeni yerleşim sahalarına kaymaktadır. 

Bu yeni konutlaşmanın temel niteliği, mimarî ve sosyal konfor, peyzaj,  güvenlik gibi seçkinci 

ayrıcalıklarla donatılmış biçimde, orta-üst gelir grubuna özgülenen kapalı site tarzıdır. Bu 

bağlamda, Diyarbakır kent merkezinde, yerleşim dokusunun, ticarî ve konutsal mimarî 

bakımından lüks tüketimin dikkat çekici boyutlara ulaştığı dönüşümü, bölgedeki sermaye ve 

servet birikimi üzerinden yeni-orta sınıflaşma eğilimini işaret eden en belirgin örneklem 

alanıdır. Alışveriş merkezleri, özel okullar ve özel hastaneler gibi orta-üst gelir gruplarına 

özgü hizmet alanlarının kentsel alandaki coğrafî dağılımı da, bu kentsel ayrışmayı 

örneklendirmektedir. Yerel kamu hizmetlerinin görülüş biçimleri ve kalitesi de bu ayrışmaya 

uygun biçimde dağılmaktadır. Kentin görece orta gelir grubuna özgü kapalı sitelerin yer 

aldığı, “75 Metre Yol” denilen Mahabad Bulvarı’nın, iki yönlü ve ışıklandırılmış geniş 

parkuru, peyzajlandırılmış kavşaklarla, Belediye tarafından sürekli bakımı ve sulaması 

sağlanan refüj ve çevre ağaçlandırmaları, içlerinde yeme-içme hizmeti veren işletmelerin ve 

çocuk parklarının olduğu geniş parklar ve rekreasyon alanları, çoğunluğu yabancı zincirlerin 

markalarını taşıyan kafe-restoran ağırlıklı hizmet sektörü işletmelerinin ihtiyaçlarına yönelik 

yan yollar ve otoparklarla, Türkiye’de örneğine çok rastlanmayan, yol boyunca ayrılmış 

bisiklet güzergâhları ile düzenlenmiş hali, sınıfsal ayrışmanın yerel topluluğun bilincindeki 

temel simgesel verisini ve söylemini oluşturmaktadır. Yine, büyük metropollerdekine benzer 

biçimde, hafta sonları başta olmak üzere, boş zaman faaliyetinde kullanılmak üzere tasarlanan 

ve yerel yönetimlerce hizmete sunulan kent-parklar, kapitalist çalışma biçiminin “çalışma 

günü-tatil günü” ikiliğini kentin gündelik yaşamına sokmaktadır. Diğer taraftan, kentin 

1990’lı yıllardaki askerî çatışma kapsamında köy boşaltma, yayla ve yol yasakları 

uygulamalarına ve GAP projesi çerçevesinde tarımsal üretimin mekanizasyonuna ve 

sınırlanmasına bağlı biçimde insan emeğinin niteliksizleşmesinden kaynaklanan işsizleşme ve 

yoksullaşma baskısına bağlı olarak kırsal yaşamın olanaksızlaşmasının itici ve büyüyen 

kentlerin işgücü talebinin çekici etkileriyle birlikte yaşadığı hızlı göç ve nüfus artışı sürecinde 

kendiliğinden ve denetimsiz oluşan Bağlar-Şehitlik-Fiskaya üçlemesindeki yakın geçmişteki 

konutsal alan ise, kamu hizmetlerinden eşitsiz yararlandırılmakta, bu anlamda 

gettolaştırılmaktadır.  

Bu yapısıyla Diyarbakır’ın toplumsal sınıflar tarafından şekillendirilen ve küresel süreçlerin 

etkisiyle artan sosyal kutuplaşmalarla bölünmüş mekânlara sahip “ikili yapıda kentler” 

görünümüne büründüğünü söylemek mümkündür (Gürhan, 2016: 938-939). Kentsel alanın 

sınıfsal ayrışması, siyasal tercihlerin mekânsal dağılımında da görünürleşmektedir. Ekonomik 

gücü, dolayısıyla siyasal öncülüğü ve sözcülüğü giderek ele alan orta sınıflaşmanın ekonomik 

faaliyetinin tüketim merkezli oluşu ve buna karşılık, bölgesel üretimin yok denilecek düzeyi 

itibarıyla tüketim ekonomisinin neredeyse bütünüyle Türkiye pazarına bağımlılığı, yeni orta 

sınıfın siyasal karakterini, Türkiye siyaseti ile bütünleşmeci eğilimde biçimlendirmektedir. 

Böylelikle, sermaye birikiminin kaynakları ve biçimi, statükonun sürmesinde çıkarı bulunan 

bir grup yaratmaktadır. Elde ettiği ekonomik güçle toplumsal merkezîyeti ve dolayısıyla 
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politik öncülüğü de elde eden orta sınıflaşmanın siyasal taleplerinin statükocu niteliği, Kürt 

kimliğinin siyasal temsiliyetini de aynı yönde etkilemekte, Türkiye’den ayrılarak bağımsız bir 

Sosyalist devlet kurma amacının gerçekçiliğini ve böylece etkisini yitirmesine neden 

olmaktadır. Nitekim özellikle son on yılı kapsayan süreçteki seçim sonuçlarının yerel 

verilerine bakıldığında, çok belirgin sayısal farklara dayanmamakla birlikte, orta 

sınıflaşmanın hakim olduğu yeni konutsal alanlarda görece muhafazakâr-liberal ve 

temsiliyetçi-edilgen tutumlu bir eğilim gözlenirken, alt gelir grubunun yoğunlaştığı eski 

yerleşim alanlarında ise milliyetçi, görece daha tepkisel ve eylemci bir davranış geleneği 

izlenmektedir (Koçal, 2018b). Nitekim 2015 yılındaki şehir çatışmalarının, Diyarbakır’da 

sadece Sur bölgesinde yaşanmasına karşılık, şehrin diğer bölümlerine yansımaması, bu tespiti 

doğrulamaktadır. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Sonuç olarak, Diyarbakır’ın güncel kentsel kimliği, tarihsel ve güncel olmak üzere, iki ana 

kategoride sınıflandırılabilecek çeşitli kaynaklardan doğan ve gelişen etkenler tarafından 

şekillendirilmiştir. Kaynağını modernite öncesinden alan, din ve bölgesel merkezîlik etkenleri, 

Diyarbakır’ın kentsel kimliğinin kurucu unsurları olarak günümüze uzanırken, güncel 

durumda ise, göç-kentleşme, Kürt kimliği, kapitalistleşme/modernleşme ve siyaset etkenleri, 

onu yeniden üreten ve biçimlendiren modern belirleyenler olmaktadır.  
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AK PARTİ DÖNEMİNDE ZAZALARIN SİYASAL TERCİHLERİ: BİNGÖL VE 

TUNCELİ ÖRNEĞİ (2002-2018) 

Yılmaz Bingöl• 

Murat Kaçer•• 

Öz 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yaşayan Zazaların AK Parti dönemindeki siyasal tutum ve davranışları ile 

mezhepsel farklılıkların bu tutum ve davranışlar üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada AK Parti iktidarı 

süresince 2002 – 2018 yılları arasında yapılan genel ve yerel seçimler (belediye başkanlığı; il genel meclisi 

üyeliği, belediye meclisi üyeliği), referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları doğrultusunda Sünni ve 

Alevi Zazaların seçmen davranışları incelenmiştir. İstatistiki veriler değerlendirildiğinde; Sünni Zazalar tüm 

genel ve yerel seçimlerde AK Parti’ye; Alevi Zazalar ise sol partilere ve etnik Kürt partilerine oy vermiştir. 

Referandumlarda Sünni Zazalar AK Parti’nin ve dolayısıyla hükümetin tercihi doğrultusunda “Evet” oyu 

kullanırken; Alevi Zazalar “Hayır” demiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Sünni Zazalar AK Parti’nin 

adayı, aynı zamanda eski genel başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih ederken, Alevi Zazalar büyük 

çoğunlukla etnik Kürt ve sol hareket arasında tercihini paylaştırmıştır.  

Anahtar Kelimeler: AK Parti, Zazalar, Bingöl, Tunceli, Seçimler, Seçmen Davranışları 

POLITICAL PREFERENCES OF ZAZAS DURING THE AK PARTY ERA. THE 

CASE OF BINGOL AND TUNCELI (2002-2018) 

Abstract 

This study aims to examine the political behavior of Zazas living in Turkey in the frame of their sectarian 

differences during the AK Party era. The voting behavior of Sunni and Alevi Zazas in general and local elections 

(municipal presidency, provincial council membership, municipal council membership), referendums and 

presidential election results between 2002 and 2018 were examined during this period. Considering the purpose 

and scope of the work, Tunceli was chosen as the representative of Turkey's Alevi Zazas and Bingol as Turkey's 

Sunni Zazas. This study is concluded as follows: In all general and local elections, Sunni Zazas voted for the AK 

Party; Alevi Zazas voted for the leftist parties and ethnic Kurdish parties. In the referendums,  while Sunnis 

Zazas voted "yes" in favor of the AK Party and therefore the government; Alevi Zazas voted "no". In the 

presidential elections, Sunni Zazas voted for Recep Tayyip Erdoğan, who is also a candidate for the AK Party 

and also its former chairman, while Alevi Zazas voted for the candidates of the ethnic Kurdish and left 

movement. 

Keywords: AK Party, Zazas, Bingöl, Tunceli, Elections, Electoral Behavior 

Giriş 

Siyasal katılım, demokrasinin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Demokrasinin niteliği 

toplumun siyasal katılım süreçlerine katılım düzeyleri ile doğru orantılıdır. Toplumdaki 

siyasal çatışma boyutları (political cleavages) seçmenin toplumsal katılım ve siyasal 

davranışlarını etkilemektedir. Bu bağlamda dinî ve mezhepsel farklılıklar da siyasal çatışma 

boyutlarından bir tanesi olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de yaşayan Zazaların 

AK Parti döneminde mezhepsel farklılıkları çerçevesinde siyasal davranışlarını incelemeyi 

amaçlamaktadır. Çalışmada halen sürmekte olan AK Parti iktidarı süresince 2002 – 2017 

yılları arasında yapılan genel ve yerel seçimler (belediye başkanlığı; il genel meclisi üyeliği, 

                                                           
• Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 

ybingol@yahoo.com  
•• Arş. Gör., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 

muratkacer@hotmail.com  
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belediye meclisi üyeliği), referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları doğrultusunda 

Sünni ve Alevi Zazaların seçmen davranışları incelenmiştir. 

Bu çerçevede Sünni Zazaların yoğunlukla yaşadığı Bingöl ile Alevi Zazaların yoğunlukla 

yaşadığı Tunceli illerinin seçim sonuçlarına dayanan sayısal ve siyasal veriler kullanılarak 

farklı mezhepsel kimliklere sahip olan Zazaların siyasal tercihleri üzerinden bir analiz 

yapılmıştır. Türkiye Zazalarının oldukça farklı bir coğrafyada yaşaması, Bingöl’de yaşayan 

tüm Zazaların Sünni olmaması ve Tunceli’de yaşayan tüm Zazaların da Alevi olmaması 

Zazalar ile ilgili genellenebilir sonuçlara ulaşmamızı zorlaştırmaktadır.  Bu sınırlılıklara 

rağmen, Alevi-Sünni mezhepsel farklılığın en belirgin şekilde görüldüğü Bingöl ve Tunceli 

Zazaları üzerinde yapılacak karşılaştırmalı seçim sonuçları analizi, AK Parti döneminde 

mezhepsel kimliklerin Sünni ve Alevi Zazaların siyasal davranış üzerindeki etkisini görmek 

açısından anlamlıdır.   

Çalışma, toplam üç ana bölümden oluşmaktadır. Kuramsal ve kavramsal çerçevenin çizildiği 

ilk ana bölümde öncelikle siyasal katılım ve oy verme davranışları kavramları üzerinde 

durulacaktır. İkinci altbölümde Zazalar; etnisite, dil, mezhep, kültür ve yaşadıkları coğrafya 

çerçevesinde ele alınacaktır. Çalışmanın ikinci ana bölümünde Türkiye İstatistik Kurumu ve 

Yüksek Seçim Kurulu verileri kullanılarak; 2002-2017 yıllarını kapsayan AK Parti 

döneminde yapılan 2002, 2007, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimleri; 

2004, 2009 ve 2014 yerel seçimleri; 2007, 2010 ve 2017 yıllarında yapılan referandumlar ile 

2014 ve 2018 yıllarındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının sayısal verileri ortaya 

konulacaktır. Üçüncü ve son bölümde bu veriler ışığında AK Parti döneminde Sünni ve Alevi 

Zazaların seçmen davranışları, bu dönemdeki siyasi aktörlere dönük tutum ve yaklaşımları 

üzerine genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

1. Teorik Arka Plan 

1.1. Politik Tercihler 

Siyasal katılım genel olarak demokrasinin, özelde de temsili demokrasinin vazgeçilmez 

unsurudur. Demokrasinin niteliği toplumun siyasete katılım düzeyleri ile doğrudan orantılıdır. 

Demokratik toplumlar aynı zamanda katılım kültürünün baskın olduğu toplumlar olarak da 

nitelendirilir. Seçmen davranışları, siyasal davranışlar ve siyasal katılım ile yakından 

ilişkilidir. Siyasal katılım bir siyasal davranış şekli olarak kabul edilirken oy verme en yaygın 

siyasal katılım türü olarak sınıflandırılır. Siyasal davranışlar bireylerin sadece siyasete dair 

eylemlerini değil, aynı zamanda siyasi sistemden beklentilerini de inceleyen bir disiplindir. 

Siyasal katılım ise bireylerin siyasal sistem içinde doğrudan veya dolaylı biçimde 

yöneticilerin seçimleri de dâhil olmak üzere kendileriyle ilgili alınan kararları etkilemeyi 

içeren siyasal davranışların bütünüdür.  

Siyasal katılım; düzeyi, şekli, içeriği ve sonucu bağlamında sınıflandırılır. Bu çerçevede 

siyasal katılım, olağan ve olağandışı olmak üzere ikili bir sınıflandırmaya tabi tutulur. Olağan 

siyasal katılım; oy verme, seçim kampanyalarına katılma, topluluk aktiviteleri gibi kurumsal 
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faaliyetleri ve davranışları kapsar. Olağandışı siyasal katılım ise yasal gösteri ve mitingler, 

protestolar, grevler gibi legal ve illegal eylemleri ifade eder (Verba, Nie & Kim, 1978: 51-54).  

Bilgi ve bilişim teknolojisindeki gelişmeler, özellikle sosyal medya ve anlık iletişim 

araçlarının gelişmesi siyasal katılımın sınıflandırma düzeyini etkilemiştir. Bu anlamda eski 

sınıflandırmaların yeni koşulları ve mevcut gelişmeleri karşılamadığını belirtmek gerekir. 

Bugün tek bir fotoğraf karesi, 140 karakterli bir tweet ya da 6 saniyelik bir Vine siyasal 

kurum, kuruluş ve kişileri yapılan iş ve işlemlerden dolayı açıklama yapmaya, politika 

değiştirme veya düzeltmeye zorlamaktadır. Bazı durumlarda ilgili kişilerin bürokratik veya 

politik konumlarını dahi yitirmeleri de söz konusu olmaktadır. 

Siyasal katılmanın en tipik ve yaygın hali oy verme davranışıdır. Oy verme davranışı büyük 

bir maliyeti olmayan; fakat çok geniş ve önemli sonuçlar doğuran, bireyi siyasal sisteme 

bağlayan, aynı zamanda siyasal sistemi de meşrulaştıran bir aktivite olarak tanımlanır (Verba, 

Nie & Kim, 1978: 51-54; Dalton, 2008: 39). Oy verme davranışlarına dönük çalışmalar 

1940’lardan itibaren başlamıştır. Bu çalışmalarda insanları oy vermeye ve oy vermekten 

kaçınmaya iten dinamikler ele alınmış, çeşitli kavramsallaştırmalarla oy verme davranışı 

açıklanmaya çalışılmıştır. Genel olarak oy verme davranışlarını inceleyen çalışmalar üç farklı 

grupta toplanır.  Columbia Okulu sosyolojik bir yaklaşımla oy verme davranışını sosyal ve 

sınıfsal bir dinamiğe bağlar. Bu yaklaşımda insanların sosyo-ekonomik durumları, yaşadıkları 

mekânlar, sınıfları temel değişkenler olarak ele alınmaktadır. Sosyo-ekonomik koşullar farklı 

sınıflar yaratır, bu sınıflar da kendilerini temsil ettiğini düşündüğü partilere oy verir. 

Sosyolojik yaklaşım bu alandaki ilk çalışmaların başlangıcı olması nedeniyle önemlidir.•  

Oy verme davranışlarına yönelik diğer önemli ekol Michigan Okulu’dur. 1952 ve 1956 

yıllarında Amerika’da gerçekleştirilen anket çalışmalarına dayanan bu yaklaşım oy vermenin 

sosyo-psikolojik faktörlerle yakından ilgili olduğunu iddia eder. İnsanların uzun yıllar bir 

siyasi partiye duydukları bağlılığı/aidiyeti ifade etmek için kullanan “parti kimliği” kavramı 

bu yaklaşım tarafından geliştirilmiştir.•• Oy verme davranışları ile ilgili rasyonel tercih 

kuramının ortaya koyduğu ekonomi temelli yaklaşımlar da kayda değerdir. Bu yaklaşımda 

seçmen rasyonel tercihler yapan bir varlık olarak düşünülür, oy verme fayda-maliyet 

değerlendirilmesi sonucu doğan bir olgu olarak kabul edilir. Bu yaklaşıma göre seçmen genel 

çıkarları çerçevesinde oy kullanır. Seçmen oy vermenin kendisi için faydalı olacağını 

                                                           
• Columbia Okulu’nun bu konudaki ayrıntılı analizleri için bkz. Paul Felix Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel 

Gaudet, The People’s Choice: How The Voter Makes Up His Mind in A Presidential Campaign. 1968; B.R. 

Berelson, P.F. Lazarfeld  and Mcphee, W.N. Voting: A Study Of Opinion Formation in a Presidential Campaign, 

(Chicago: The University Of Chicago Press, 1954). 
•• Michigan Okulu’nun bu konudaki ayrıntılı analizleri için bkz. A. Campbell, P.E. Converse, W.E. Miller, and  

D.E. Stokes, The American Voter, (New York: Wiley, 1960) 
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düşünüyorsa, oy verme maliyetine katlanır; şayet oy vermenin kendisine bir getirisi olacağını 

düşünmüyorsa oy vermekten kaçınır.•••  

2. Araştırma 

2.1. Amaç ve Kapsam 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yaşayan Zazaların AK Parti dönemindeki siyasal tutum ve 

davranışlarını ile mezhepsel farklılıkların bu tutum ve davranışlar üzerindeki etkisini 

incelemektir.  

Bu kapsamda AK Parti iktidarı süresince 2002 – 2018 yılları arasında nüfusunun çoğunluğu 

Sünni Zazalardan oluşan Bingöl ile Alevi Zazaların nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu 

Tunceli illerinde yapılan genel ve yerel seçimler (belediye başkanlığı; il genel meclisi üyeliği, 

belediye meclisi üyeliği), referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ele alınmıştır. 

Seçim sonuçları ekseninde siyasi partilerin aldığı oranları karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilerek, mezhepsel farklılıkların oy tercihlerine yansıması ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  

2.2. Yöntem 

Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu ve Yüksek Seçim Kurulu’nun verileri kullanılarak; 

2002-2018 yılları arasında yapılan 2002, 2007, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 

genel seçimleri; 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimleri; 2007, 2010 ve 2017 yıllarında yapılan 

referandumlar ile 2014 ve 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları 

çıkarılmıştır. Bu istatistiksel veriler ışığında çözümleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.  

3. Araştırma Bulguları 

3.1. Genel Seçimler (2002-2018) 

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 seçimlerden bugüne geçen 15 yıllık süreçte 2002, 2007, 

2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 olmak üzere altı genel seçim yapılmıştır. 

2 Kasım 2002 yılında yapılan seçimler Türkiye genelinde %79,1 katılım oranı ile 

gerçekleşmiştir.• Katılımın 78,3 olduğu Bingöl'de 2002 seçimleri sonucunda AK Parti %31,7; 

CHP %7,88; MHP %8,78; ANAP %0,94; DEHAP %22,2; DSP %0,79; DYP %6,52; Genç 

Parti %1 oranında oy almıştır. Bu oranlarla birlikte toplam üç milletvekilliğinin tamamını da 

AK Parti elde etmiştir. Tunceli seçim sonuçlarına bakıldığında ise katılım %74,3 olarak 

gerçekleşmiş ve AK Parti %6,67; CHP %24,6; MHP %9,85; ANAP %4,74; DEHAP %32,6; 

DSP %1,25; DYP %13,2; GP %0,76 oranında oy almıştır. Bu oranlarla birlikte iki 

milletvekilliğini de CHP kazanmıştır. Tek başına iktidara gelecek olan AK Parti ise 

                                                           
••• Rasyonel tercih kuramı ile ilgili ayrıntılı analizler için bkz. A. Downs, An Economic Theory of Democracy, 

(New York, NY: Harper and Row, 1957). 
• Metin içinde geçen siyasal parti kısaltmalarının açıklaması: AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi); CHP 

(Cumhuriyet Halk Partisi); MHP (Milliyetçi Hareket Partisi); DSP (Demokratik Sol Parti); ANAP (Anavatan 

Partisi); DYP (Doğru Yol Partisi); DEHAP (Demokratik Halk Partisi); DTP (Demokratik Toplum Partisi), 

EMEP (Emek Partisi); ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi); HDP (Halkların Demokratik Partisi); SDP 

(Sosyalist Demokrasi Partisi) 
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Tunceli’den milletvekilliği kazanamamış ve Tunceli, Iğdır ile birlikte AK Parti’nin vekil 

çıkaramadığı iki ilden biri olmuştur. 

22 Temmuz 2007 seçimlerinde %46,58 oy oranı ile AK Parti tekrar tek başına iktidar olacak 

oranı elde etmiştir. Bununla birlikte bir önceki seçime göre oyu artmasına rağmen seçim 

sistemine bağlı olarak AK Parti’nin sandalye sayısı düşmüştür. Bu seçimde CHP %20,88 ve 

bir önceki seçimde meclis dışında kalan MHP ise %14,27 oranında oy almıştır. Bu seçimlerde 

etnik Kürt hareketi baraj altında kalmamak için, kendi partileri DTP ve ÖDP, EMEP ve SDP 

gibi sol partilerin desteğiyle "Bin Umut Adayları" isminde 60 kişilik bağımsız vekil blokuyla 

seçimlere girmiş ve 1,334,518 oy ve % 3,84 oranı ile 22 sandalye kazanmıştır. Bu seçimde 

Bingöl’de neticelere bakıldığında AK Parti %71,1; CHP %4,1; MHP %2,5. ve bağımsız 

adayların oluşturduğu Kürt hareketi %14,3 oranında oy almıştır. AK Parti bu seçimlerde 

Bingöl'de oyunu artırarak %71,1 oranında oy almış ve bir önceki seçimde olduğu gibi toplam 

üç milletvekilliğinin tamamını kazanmıştır. Tunceli'ye baktığımızda AK Parti %12,3; CHP 

%16,6; MHP %6,4 ve bağımsız adaylardan oluşan Kürt hareketi %27 oranında oy almıştır. 

Tunceli’de iki milletvekilliğini de bağımsız adaylar kazanmıştır. AK Parti Türkiye’deki en 

düşük oy oranını (%12,27) Tunceli’de; en yüksek oy oranını da (%71,12) Bingöl’de almıştır. 

12 Haziran 2011 seçimlerinde AK Parti aldığı %49,83 ile oy oranını artırarak üçüncü kez 

iktidar olmayı başarmıştır. Bu seçimlerde CHP %25,98, MHP %13,01 oy oranı elde etmiştir. 

Bir önceki seçimde bağımsız vekiller stratejisiyle meclise girmeyi başaran etnik Kürt hareketi 

aynı stratejiyi bu seçimlerde de uygulamış ve yine küçük sol partilerin desteğiyle Emek, 

Demokrasi ve Özgürlük Bloku olarak 64 adayla girdiği seçimlerden 36 sandalye kazanmıştır. 

Bu seçimlerde Bingöl'de AK Parti %67,1; CHP %3,1; MHP %1,3, bağımsızlardan oluşan 

Kürt hareketinin oy oranı ise %23,9'dur. Daha önceki iki seçimde Bingöl’ün üç olan 

milletvekilliğinin tamamını elde eden AK Parti bu seçimlerde iki sandalye elde etmiş, kalan 

bir sandalyeyi ise Kürt hareketinin desteklediği bağımsız aday kazanmıştır. Tunceli 

seçimlerinde ise AK Parti %15,8; CHP %57,5; MHP %2,1 oy oranı elde etmiştir. Yine 

bağımsızlardan oluşan etnik Kürt hareketini oyu ise %22,2 olmuştur. Tunceli’nin sahip 

olduğu iki milletvekilliği böylece CHP tarafından kazanılmıştır. AK Parti %15,8 oy oranıyla 

Türkiye’deki en düşük oy oranını Tunceli’de almış ve Tunceli, Iğdır, Hakkâri ile birlikte vekil 

çıkaramadığı üç ilden birisi olmuştur.  

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde tek başına iktidar olacak oranı yakalayan parti 

çıkmamıştır ve böylece 2002 yılından beri devam eden tek parti iktidarı yasal olarak bitmiştir. 

2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle bu seçimlere 

Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde giren AK Parti %40,87 oy oranı elde etmesine rağmen 

hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamamıştır. Bu seçimlerde önceki iki seçimde "bağımsız 

aday bloku" stratejisini uygulayan etnik Kürt hareketi, CHP dışında hemen hem tüm sol 

partilerin desteğiyle HDP çatısı altında seçime girerek aldığı %13,12 oran ve 80 vekillik ile 

Cumhuriyet dönemi yasal Kürt hareketinin en büyük başarısını elde etmiştir. Bingöl'de 

seçimin sonucuna bakıldığında AK Parti %46,9; CHP %1,2; HDP 41; MHP %2,8 oranında oy 

almıştır. Bir önceki seçimlerde olduğu gibi Bingöl’ün üç milletvekilliğinden ikisini AK Parti, 
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birini de HDP kazanmıştır. Tunceli'de ise seçimlerde AK Parti %10,6; CHP %20,6; HDP 

%60,9; MHP %5,9 oranında oy almıştır. Bu oranlarla birlikte Tunceli’deki iki 

milletvekilliğini de HDP kazanmıştır. 

Haziran 2015 seçim sonuçlarının hükümet kuracak bir formülle sonuçlanmaması, partilerin 

koalisyon kuracak bir uzlaşı geliştirememesi nedeniyle 1 Kasım 2015 tarihinde erken seçim 

yapılmıştır. Bir önceki seçimde tek başına iktidar olmayı başaramayan AK Parti bu 

seçimlerde %49,50 oy oranı ile tek başına iktidar olmuş ve altı aylık belirsizlik dönemi 

kapanmıştır. Etnik Kürt partisi HDP bu seçimlerde de benzer liste ile girmiş ve oy oranı 

%13,12’den %10,76’ye düşmesine rağmen 59 vekille meclise girmeyi başarmıştır. Bingöl 

seçim sonuçlarına bakıldığında AK Parti %64,6; CHP %1,4; HDP 29,5 oy oranı elde etmiştir. 

Son iki seçimde olduğu gibi Bingöl’deki 3 sandalyeden ikisini AK Parti, birini de HDP 

kazanmıştır. Tunceli’de ise AK Parti %11,7; CHP %28,2; HDP %55,9 oy oranına ulaşmıştır. 

Tunceli’de HDP çok az bir farkla iki sandalyeden birini CHP’ye kaptırmış ve böylece iki 

sandalye CHP ile HDP arasında paylaşılmıştır.  

Tablo 13: Genel Seçimler (2002-2017) 
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Katılım 79 78 3 74,3 2 84 84 3 78 2 83 82 3 82 2 84 80 3 84 2  79 3 81 2  

AK Parti 34 32 3 7 0 47 71 3 12 0 50 67 2 16 0 41 47 2 11 0 50 65 2 12 0  

CHP 19 8 0 25 2 21 4 0 17 0 26 3 0 58 2 25 1 0 21 0 25 1 0 28 1  

HDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 41 1 61 2 11 30 1 56 1  

MHP 8 9 0 10 0 14 3 0 6 0 13 1 0 2 0 16 3 0 6 0 12  0 0 0  

ANAP 5 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

DEHAP 6 22 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

DSP 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

DYP 10 7 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

GP 7 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Diğer 4 19 0 2 0 8 16 0 61 2 8 26 1 23 0 3 6 0 1 0 1 0 0 0 0  

Tablo 14: Haziran 2018 Genel Seçim Sonuçları 

  

Katılım 

oranı 

AK 

PARTİ MHP 

HÜDA 

PAR 

VATAN 

PARTİSİ HDP CHP SP 

İYİ 

PARTİ 

Bingöl 81,3 54,9 5,8 4,5 0,2 27,1 1,8 1,1 4 

Tunceli 86,2 13,3 5,6 0,1 0,1 52,1 26,5 0,3 1,6 

İTTİFAKLAR 

 Cumhur İttifakı Millet İttifakı 
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Bingöl 0,6 0,1 

Tunceli 0,3 0,1 

3 Kasım 2019'da yapılması planlanan genel seçim, muhalefet partilerinden MHP’nin 

önerisinin iktidar partisi tarafından da kabul görmesiyle 24 Haziran 2018’de yapılmıştır. Bu 

seçimde büyük partiler Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak temelde iki blok halinde 

katılmıştır. Tablo 2‘de Haziran 2018 yılında partilerin ve ittifakların aldığı oy oranı 

gösterilmektedir. Buna göre AK Parti Bingöl’de %54,9, Tunceli’de %13,3, CHP Bingöl’de 

%1,8, Tunceli’de %26,5, HDP Bingöl’de %27,1, Tunceli’de %52,1, MHP Bingöl’de %5,8, 

Tunceli’de %5,6 ve Ekim 2017 yılında kurulan ve ilk kez seçime giren parti İYİ Parti ise 

Bingöl’de %4, Tunceli’de %1,6 oranında oy almıştır. İttifak bağlamında değerlendirilme 

yapıldığında AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu "Cumhur İttifakı" Bingöl’de %0,6, 

Tunceli’de %0,3; CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin oluşturduğu "Millet İttifakı" ise Bingöl ve 

Tunceli’de %0,1 oy almıştır. 

3.1.1. Yerel Seçimler 

AK Parti döneminde Türkiye’de; 2004, 2009 ve 2014 olmak üzere üç yerel seçim yapılmıştır. 

Bu seçimlerde belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği ve 

muhtarlıklar için oy kullanılmıştır. 

3.1.1.1. Belediye Başkanlığı Seçimleri 

28 Mart 2004 yılında yapılan seçimler; AK Parti'nin 2002 yılından beri devam eden yaklaşık 

bir buçuk yıllık iktidarının atmosferinde gerçekleşmiştir. Bingöl'de 13 olan belediye 

başkanlığından 9 tanesini (%69,2) oyların %37,1'ini alan AK Parti; birer tanesini de (%7,7) 

DYP, CHP, SP ve bağımsız aday kazanmıştır. DYP %10,6; CHP %5,8; SP %19,5 ve 

bağımsız aday da %1,5 oranında oy alarak birer belediye başkanlığı elde etmiştir. Tunceli’de 

ise sayısı 10 olan belediye başkanlığından 5 tanesini (%50) oyların %19,8'ini alan AK Parti; 

üç tanesini (%30) oyların %22,7'sini alan CHP ve birer belediye başkanlığını (%10) da SHP 

ve bağımsız aday kazanmıştır. SHP %17,9; bağımsız aday ise %22,6 oranında oy alarak birer 

belediye başkanlığı elde etmiştir. 

Tablo 15: 28 Mart 2004 Belediye Başkanlığı Seçimleri 

    

28 Mart 2004 

Katılım 

Oranı 

Başkanlık 

sayısı 

AK 

PARTİ DYP CHP SHP SP MHP BĞMSZ 

Türkiye 
Oy Oranları (%) 73,3 - 40,2 9,4 20,7 4,7 4,8 10,1 1 

Başkanlık Sayısı - 3193 1750 388 467 64 63 247 52 

Bingöl 

Oy Oranları (%) 71,1  37,1 10,6 5,8 17,2 19,5 1,5 1,5 

Başkanlık Sayısı  13 9 1 1  1  1 

Başkanlık Sayısı Oranı (%) 0 100 69,2 7,7 7,7 0 7,7 0 7,7 

Tunceli 
Oy Oranları (%) 67,9 - 19,8 6,9 22,7 17,9  0,4 22,6 

Başkanlık Sayısı - 10 5 - 3 1   1 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

83 
 

Başkanlık Sayısı Oranı (%) - 100 50 0 30 10 0 0 10 

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde. Bingöl'de 13 olan belediye başkanlığından 7 tanesini (%54) 

oyların %41,3'ünü alan AK Parti; iki tanesini (%15,3) oyların %23,2'sini alan SP ve birer 

tanesini de (%7,7) DTP, CHP, DP ve bağımsız aday kazanmıştır. DTP %22,9; CHP %1,7; DP 

%4,6 ve bağımsız aday %0,6 oranında oy alarak birer belediye başkanlığı elde etmiştir. 

Tunceli’de ise sayısı 10 olan belediye başkanlığından 3 tanesini (%30) oyların %25'ini alan 

bağımsız adaylar; ikişer tanesini (%20) AK Parti, CHP, EMEP ve bir belediye başkanlığını 

(%10) da oyların %20,7'sini DTP kazanmıştır. CHP %20; AK Parti %25 ve EMEP %2,7 

oranında oy alarak ikişer belediye başkanlığı elde etmiştir.  

Tablo 16: 29 Mart 2009 Belediye Başkanlığı Seçimleri 

  29 Mart 2009 

İl   

Katılım 

Oranı 

Başkanlık 

sayısı DTP CHP DP SP 

AK 

PARTİ EMEP BĞMZ 

Türkiye 

Oy Oranları 84,2  5,1 24,7 3,6 5,4 38,6 0,05 0,7 

Başkanlık 

Sayısı 
- 2931 97 513 151 80 1453 2 45 

Bingöl 

Oy Oranları 80,9  22,9 1,7 4,6 23,2 41,3  0,6 

Başkanlık 

Sayısı 
- 13 1 1 1 2 7  1 

Başkanlık 

Sayısı Oranları 

(%) 

- 100 7,7 7,7 7,7 15,3 54  7,7 

Tunceli 

Oy Oranları 81  20,7 20 0 0,2 25 2,7 25 

Başkanlık 

Sayısı 
- 10 1 2 0 0 2 2 3 

Başkanlık 

Sayısı Oranları 

(%) 

- 100 10 20 0 0 20 20 30 

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe 

Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un geçici ikinci maddesiyle birlikte nüfusu 2.000’in altında olan belediyelerin tüzel 

kişiliklerinin kaldırılmasıyla hem Bingöl'de hem de Tunceli'de belediye sayısı azalmıştır. 

Bingöl'de 13 olan belediye sayısı Genç ilçesine bağlı Çaytepe ve Servi Belde belediyelerinin 

kapatılmasıyla birlikte 11’e, Tunceli'de ise 10 olan belediye sayısı Mazgirt' e bağlı Akpazar 

belde belediyesinin kapatılmasıyla birlikte dokuza düşmüştür. 20014 yerel seçimlerinde. 

Bingöl'de 11 olan belediye başkanlığından 7 tanesini (%63,6) oyların %55,3'ünü alan AK 

Parti; iki tanesini (%18,2) oyların %2, 1'ini alan CHP ve birer tanesini de (%9,1) DP ve SP 

kazanmıştır. DP %0,5 ve SP %14,1 oranında oy alarak birer belediye başkanlığı elde etmiştir. 

Tunceli’de ise sayısı 9 olan belediye başkanlığından 4 tanesini (%44,4) oyların %30,7'sini 

alan CHP; iki tanesini (%22,2) BDP ve birer belediye başkanlığını (%11,1) da TKP, AK Parti 

ve ÖDP kazanmıştır. AK Parti %15,6; TKP %4,2 ve ÖDP %1,2 oranında oy alarak birer 

belediye başkanlığı elde etmiştir. AK Parti'nin Tunceli'de aldığı belediye başkanlığı sayısında 

ciddi düşüş göze çarpmaktadır. Ayrıca, Tunceli'de 2014 yerel seçimlerinin en ilginç 
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yönlerinden biri olarak Türkiye'de ilk kez Komünist Parti belediye başkanlığı kazanmıştır. 

Fatih Mehmet Maçoğlu Ovacık ilçesinde TKP'nin belediye başkanlığı adayı olarak girdiği 

seçimleri kazanmıştır.  

Tablo 17: 30 Mart 2014 Belediye Başkanlığı Seçimleri 

  30 Mart 2014 

İl   

Katılı

m 

Oranı 

Başkanlı

k sayısı 

TK

P 

AK 

PAR

Tİ DP 

ÖD

P SP 

BD

P 

CH

P 

MH

P 

BĞM

Z 

Türkiye   
Oy Oranları 

89,2  0 43,1 0,7 0 2,8 4,2 26,4 17,7 0,2 

Bingöl 
Oy Oranları 84,2  0 55,3 0,5 0 14,1 20,9 2,1 1,3 0 

Başkanlık Sayısı - 11 0 7 1 0 1 0 2 0 0 

Tunceli 
Oy Oranları 83,4  4,2 15,6 0 1,2 0,3 30,1 30,7 1,4 10,2 

Başkanlık Sayısı - 9 1 1 0 1 0 2 4 0 0 

Belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti için ilginç sonuçlar söz konusudur. Kurulduğunda 

itibaren hiçbir seçimde milletvekilli çıkaramayan; hatta bazı seçimlerde Türkiye’deki en 

düşük oy oranlarını Tunceli’de alan AK Parti belediye başkanlıklarından bazılarını 

kazanmaktadır. Özellikle 2004 seçimlerinde AK Parti, belediye başkanlıklarının yarısını 

kazanmış ve CHP’den daha fazla sandalye elde etmiştir. AK Parti özelinde yerel seçimler ile 

genel seçimler arasındaki bu farklılığın nedeni Tunceli’de belli oranda bulunan Sünni nüfus 

ile devlet görevlilerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt 

ilçelerinde Sünni Zazalar da Alevi Zazalarla beraber yaşamaktadır. Zaten AK Parti’nin yerel 

seçimlerdeki desteği de bu ilçelerden kaynaklıdır.  

3.1.1.2. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimleri 

2004 il genel meclisi üyeliği seçimlerinde Bingöl'de AK Parti %42,7, CHP %4,1, SHP %13, 

DYP %8,8 oranında oy alırken; Tunceli'de CHP %20,8, AK Parti %16,9, SHP %17,6, DYP 

%7,3, EMEP %5,5 ve bağımsızlar ise %18,7 oranında oy almıştır.   

Tablo 18: İl Genel Meclisi Üyeliği (2004) 

İl Genel Meclisi Üyeliği (2004) 

 

Katılım 

Oranı 

Üyelik 

sayısı EMEP 

AK 

PARTİ DYP CHP SHP BAĞIMSIZLAR 

Türkiye 76,3 3208 0,1 41,7 10 18,2 5,2 0,7 

Bingöl 75,6 22 0 42,7 8,8 4,1 13 4 

Tunceli 71,6 17 5,5 16,9 7,3 20,8 17,6 18,7 

2009 il genel meclisi üyeliği seçimlerinde Bingöl'de AK Parti %42,4, CHP %3,3, DTP %20,7, 

SP %20,1 oranında oy alırken; Tunceli'de CHP %18,6, AK Parti %19,7, DSP %13,6, DTP 

%19,9, EMEP %7,3 oranında oy almıştır. 
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Tablo 19: İl Genel Meclisi Üyeliği (2009) 

İl Genel Meclisi Üyeliği (2009) 

  Katılım 

Üyelik 

sayısı DSP DTP CHP DP 

SAADET 

PARTİSİ 

AK 

PARTİ EMEP 

Türkiye 85,2 3281 2,9 5,7 23,1 3,8 5,2 38,4 0,1 

Bingöl 80,2 22 0,6 20,7 3,3 3,9 20,1 42,4 0 

Tunceli 81,2 17 13,6 19,9 18,6 0,7 0,2 19,7 7,3 

Tablo 7’de de görüldüğü gibi, 2014 il genel meclisi üyeliği seçimlerinde Bingöl'de AK Parti 

%57 CHP %2,5, BDP %21,6, oranında oy alırken; Tunceli'de CHP %32,1, AK Parti %14,5 

BDP %28,2, TKP %8,9  oranında oy almıştır. 

Tablo 20: İl Genel Meclisi Üyeliği (2014) 

İl Genel Meclisi Üyeliği (2014) 

 Katılım 

Üyelik 

sayısı TKP 

AK 

PARTİ BDP HDP CHP 

Türkiye 

(1)  
88,6 1258 0,1 45,4 8 0,4 16,8 

Bingöl 83,3 22 0,2 57 21,6 0 2,5 

Tunceli 83,7 17 8,9 14,5 28,2 5,1 32,1 

Tablo 8’de de görüldüğü üzere, 2004 belediye meclisi üyeliği seçimlerinde Bingöl'de AK 

Parti %38,3, CHP %6,1, SHP %16,9 DYP %10,8, SP %19,1 oranında oy alırken; Tunceli'de 

CHP %25,6, AK Parti %22,7, SHP %26,9, DYP %8,4 oranında oy almıştır. 

Tablo 21: Belediye Meclis Üyeliği (2004) 

Belediye Meclis Üyeliği (2004) 

İl 

Katılım  

Oranı 

Üyelik  

sayısı EMEP DSP ANAP 

AK 

PARTİ DYP CHP GP SHP SP MHP 

Türkiye 73,3  0,1 2 2,9 40,3 9,6 20,6 2,5 5 4,6 10,5 

Bingöl 71 137 0 0,2 2,6 38,3 10,8 6,1 2,6 16,9 19,1 1,8 

Tunceli 67,7 96 2,2 7,7 1,6 22,7 8,4 25,6 1,2 26,9 0 0,6 

2009 belediye meclisi üyeliği seçimlerinde Bingöl'de AK Parti %40,7, CHP %2,2, DTP 

%21,7, SP %24,2 oranında oy alırken; Tunceli'de CHP %22,4, AK Parti %25,6, TKP %10,1, 

DTP %25,2, EMEP %9,7 oranında oy almıştır. 

Tablo 22: Belediye Meclis Üyeliği (2009) 

Belediye Meclis Üyeliği (2009) 

İl 

Katılım 

Oranı 

Üyelik  

sayısı ANAP DSP DTP CHP TKP DP SP 

AK 

PARTİ BTP EMEP BĞMZ 

Türkiye 84,1  0,6 2,9 5,3 24,8 0 3,7 5,6 38,2 0,3 0,1 0,1 

Bingöl 80,7 137 1,7 0,1 21,7 2,2 0 4,7 24,2 40,7 0,9 0 0,3 

Tunceli 80,8 95 0,1 5,7 25,2 22,4 10,1 0,5 0 25,6 0 9,7 0,7 
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2014 belediye meclisi üyeliği seçimlerinde Bingöl'de AK Parti %54,6 CHP %1,5, BDP 

%21,4, SP %13,6 oranında oy alırken; Tunceli'de CHP %31,1, AK Parti %16,4 BDP %32,5, 

TKP %12,4 oranında oy almıştır. 

Tablo 23: Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri (2014) 

Belediye Meclis Üyeliği (2014) 

İl 

Katılım 

Oranı 

Üyelik 

sayısı TKP 

AK 

PARTİ DP ÖDP SP BDP BTP HDP CHP 

Türkiye 89,1  0,1 42,9 0,7 0,1 2,8 4,2 0,2 2,1 26,3 

Bingöl 84 119 0,3 54,6 0,4 0 13,6 21,4 0,4 0 1,5 

Tunceli 83,3 87 12,4 16,4 0 0,9 0,8 32,5 0 4,6 31,1 

 

3.1.2. Referandumlar 

AK Parti döneminde 2007, 2010 ve 2017 yıllarında farklı anayasa değişiklikleri için halk 

oylamasına gidilmiştir.  

2007 yılında konusu "Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi" olan ve Türkiye 

genelinde %69 Evet  oranıyla sonuçlanan referandumun Bingöl özelinde sonuçlarına 

bakıldığında Evet  oranı %95,8 gibi Türkiye genelinin çok üzerinde bir netice elde edilmiştir. 

Tunceli'ye bakıldığında ise Evet  oranı %35, Hayır oranı ise %65'tir. Bu bağlamda Sünni 

Zazalar 2007 referandum konusunu kabul ederken, Alevi Zazalar ret etmiştir. 

Tablo 24: 2007 Referandum Sonuçları 

2007  

Referandumu 

Seçmen  

Sayısı 

Katılım 

Oran 

Evet Hayır 

Sayı Oran Sayı Oran 

Bingöl 107289 79,9 101439 95,8 4433 4,2 

Tunceli 34200 62,1 11639 35 21598 65 

2010 yılında konusu "yüksek yargı organlarının yeniden düzenlenmesi" olan ve Türkiye 

genelinde %57,88 Evet oranıyla sonuçlanan referandumun Bingöl özelinde sonuçlarına 

bakıldığında Evet  oranı %95,3 gibi yine önceki halk oylamasına yakın Türkiye genelinin çok 

üzerinde bir netice elde edilmiştir. Tunceli'ye bakıldığında ise Evet oranı %19, Hayır oranı ise 

%81'dir. Bingöl, %95,8 Evet Oranı olan Ağrı’dan sonra en fazla Evet  oyu çıkan ikinci il 

olmuştur. Türkiye genelinde ise en yüksek Hayır oyu Tunceli’de çıkmıştır. Bu referandumun 

Sünni ve Alevi Zazalar özelinde bu anlamda dikkat çekici bir özelliği vardır. 

Tablo 25: 2010 Referandum Sonuçları 

2010  

Referandumu Seçmen 

Sayısı 

Katılım 

oranı (%) 

Evet Hayır 

Sayısı Oranı (%) Sayısı Oranı (%) 

Bingöl 118552 76.9 110167 95.3 5484 4,7 

Tunceli 37918 67.2 7072 19.0 30188 81.0 
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2017 yılında konusu "Anayasa'da 18 maddelik bir değişiklik" olan ve Türkiye genelinde 

%51,41 Evet oranıyla sonuçlanan referandumun Bingöl özelinde sonuçlarına bakıldığında 

Evet oranı %72,57; Tunceli’de ise Evet  oranı %19,59, Hayır oranı ise %80'41'dir. Bingöl'de 

Sünni Zazalar, önceki yıllarda çok ciddi bir psikolojik eşik olan %90'ların üzerinde evet oyu 

verirken, bu referandumda oran %70lere düşmüştür. Türkiye genelinde ise en yüksek hayır 

oyu bir önceki referandumda olduğu gibi Tunceli’de çıkmıştır. 

Tablo 26: 2017 Referandum Sonuçları 

2017 

Referandumu Seçmen Sayısı Katılım 

Evet Hayır 

Sayı Oran Sayı Oran 

Bingöl 136868 78.28 95954 72.57 36011 27.43 

Tunceli 50898 83.73 9864 19.59 40469 80.41 

 

3.1.3. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 

Türkiye’de 2007 yılından önce, Cumhurbaşkanlığı Meclis üyeleri tarafından yedi yıllığına 

seçilmekteydi. 2007 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanı doğrudan 

halk tarafından beş yıllığına seçilmesi usulü benimsendi. 

Bu değişiklikten sonra cumhurbaşkanının halk tarafından ilk kez seçilmesi 2014 yılında 

olmuştur. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi için üç kişi aday olmuştur. Adaylardan ilki, 

dönemin başbakanı ve AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi muhalefet partileri 

CHP ve MHP tarafından desteklenen Ekmeleddin İhsanoğlu ve üçüncü aday da HDP adayı 

Selahattin Demirtaş’tı. Türkiye genelinde Erdoğan’ın %51,79; İhsanoğlu’nun %38,44 ve 

Demirtaş’ın %9,76 oranında oy aldığı seçimlerde Erdoğan ilk turda seçimi kazanarak halk 

tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Bu seçimde Bingöl'de Erdoğan %65, Demirtaş 

%30,6 ve İhsanoğlu %4,4 oranında oy almıştır. Tunceli'de ise Demirtaş %52,2, İhsanoğlu 

%33,4 ve Erdoğan %14,4 oranında oy almıştır. Erdoğan, Türkiye genelindeki en düşük oy 

oranını Tunceli’de almıştır. 

Tablo 27: 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 

2014 

Cumhurbaşkanlığı 

Seçimi 

Katılım 

oranı 

(%) 

RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN 

SELAHATTİN 

DEMİRTAŞ 

EKMELEDDİN 

MEHMET 

İHSANOĞLU 

İl   Sayısı (%) Sayısı (%) Sayısı (%) 

Yurt içi toplam  
77 20670826 51,7 3914359 9,8 15434167 38,6 

Bingöl 74,6 79538 65 37380 30,6 5388 4,4 

Tunceli 67,2 5979 14,4 21746 52,2 13897 33,4 

24 Haziran 2018 genel seçimleri ile aynı gün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine Recep 

Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu 
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ve Doğu Perinçek aday olarak katılmıştır. Bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan ilk turda oyların 

salt çoğunluğunu alarak ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi. 

Tablo 28: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 

% 
Katılım  M. İNCE  M.AKŞENER R.T.ERDOĞAN S. DEMİRTAŞ  T.KARAMOLLAOĞLU  D.PERİNÇEK 

Yurt içi 

toplam  
88,2 30,8 7,4 52,4 8,3 0,9 0,2 

Bingöl 81,4 6,9 1,7 66,7 23,5 1 0,1 

Tunceli 86,4 58,1 1,8 18,7 21,1 0,2 0,2 

Genel Değerlendirme ve Sonuç 

2002 seçimleriyle birlikte Türkiye siyaseti nitelik ve nicelik açısından oldukça farklılaşmıştır. 

Öncelikle çok aktörlü bir yapıya sahip siyasette aktörlerin sayısı değişime uğramıştır. ANAP 

ve DYP gibi geçmişte tek başına veya ortaklaşa iktidar olan merkez sağ partileri siyasal 

varlığını; 2002 öncesi koalisyon hükümetini kuran merkez sol partisi DSP ise siyasal 

etkinliğini kaybetmiştir. Böylece sağ AK Parti’de, sol ise CHP’de tahkim edilmiş ve 

pekişmiştir. Bunun yanı sıra siyasal başarı anlamında dalgalı bir çizgiye sahip milliyetçi MHP 

ile dünyada ve Türkiye’deki gelişmelere bağlı olarak siyasal meşruiyetini elde eden ve sık sık 

kapatılmalarından dolayı farklı isimler altında yasal olarak örgütlenmeye başlayan etnik Kürt 

hareketine ait siyasal partiler de bu dönemde Türkiye siyasetinin şekillenmesinde rol 

oynamıştır. 

Bahsedilen dönemde Sünni ve Alevi Zazaların, sayısında düşüş olan ve bir anlamda kendi 

kulvarlarında ve kutuplarında muhkem hale gelen siyasi aktörlere yaklaşımı, kısaca siyasal 

davranışları ve tutumları da bu politik tablo dahilinde değerlendirilmelidir.  

AK Parti döneminde yapılan genel seçimlere bakıldığında, 2002 sonrası dönemde Sünni 

Zazalar, Türkiye toplumunun tercihiyle orantılı bir şekilde AK Parti’yi desteklemiştir. 

Bingöl’de oldukça yüksek oy oranları elde eden AK Parti bazı seçimlerde Türkiye’deki en 

yüksek oy oranına Bingöl’de ulaşmıştır. AK Parti, ilk dönemlerde Bingöl’deki üç vekilliği de 

almayı başarmıştır. İlerleyen süreçte özellikle 2011 ve sonrasında AK Parti’nin Kürt sorununa 

dönük olumlu politikalarıyla Türkiye genelinde ve Bingöl özelinde de yasal Kürt hareketinin 

güçlenmesiyle birlikte AK Parti’nin oy oranında düşüş yaşanmış ve daha önce üç olan 

milletvekili sayısı izleyen dönemlerde ikiye düşmüştür. CHP’nin AK Parti döneminde 

Bingöl’de oldukça rijid ve marjinal hale geldiğini söylemek mümkündür. Cumhuriyet’in 

kurucu partisi CHP, AK Parti döneminin başlarında 5-7 aralığında Sünni Zazalardan destek 

görürken; bu oran gittikçe düşmüş ve Kasım 2015’te yapılan son seçimlerinde aldığı 1,4 oy 

oranıyla Bingöl’de bir anlamda Sünni Zazaların desteğini tamamen kaybetmiştir.  Etnik Kürt 

hareketi ise AK Parti döneminde farklı merkezi politikalar izlemiştir. 2002 yılında DEHAP 

tarafından temsil edilen etnik Kürt hareketi, 2007 ve 2011 yıllarında baraj altında kalmamak 

için bağımsız vekil adaylarıyla seçimlere girmiştir. 2015 sonrasında ise tekrar parti olarak 
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seçimlere katılmıştır. AK Parti döneminde Bingöl’de seçim yarışı AK Parti ile etnik Kürt 

hareketi arasında olmuştur.  

Genel seçimlerde; Alevi Zazaların oyları ise sol ve etnik Kürt hareketi arasında paylaşılmıştır. 

Aleviliği baskın kimlik unsuru gören ve Kürtlüğe büyük ölçüde önem vermeyen Zazalar, 

CHP şahsında sol kesimi, Aleviliği baskın kimlik unsuru olarak gören ve Kürt ulusal 

kimliğine de büyük ölçüde önem veren ve bu iki kimliği belli ölçüde bağdaştıran Zazalar ise 

politik alanda ana akım Kürt hareketini tercih etmiştir.• Böylece sayısı iki olan milletvekilliği 

de bu bloklar arasında paylaşılmıştır. Ülkeyi tek başına yöneten AK Parti ise ülke genelindeki 

en düşük oy oranlarını Tunceli’de almış ve girdiği hiçbir seçimde Tunceli’den vekil çıkaracak 

orana ulaşmamıştır.  

Belediye başkanlığı seçimlerine bakıldığında; Bingöl’de AK Parti’nin aldığı oy oranları 

gittikçe artmasına rağmen aldığı belediye sayısında düşüş yaşanmıştır. AK Parti 2004 

seçimlerinde 13 olan belediyelerden 9 tanesini (69,2) aldığı halde sonraki 2009 seçimlerinde 7 

tanesini (54), 2014 seçimlerinde de 11 belediyelerden 7 tanesini (63,6) almıştır. AK Parti’nin 

oy oranı 30’lardan 50-55 üzerine çıkmasına rağmen aldığı başkanlık sayısı azalmıştır. AK 

Parti döneminde belediye başkanlığı seçimlerinde CHP’ye bakıldığında, 2004 ve 2009 

seçimlerinde birer belediye başkanlığını elde ederken 2014 seçimlerinde ise bu sayı ikiye 

yükselmiştir. Genel seçimlerde AK Parti’nin en önemli rakibi olan etnik Kürt hareketinin ise 

belediye başkanlığı seçimlerinde Bingöl’de çok etkin olmadığı görülmektedir. 2014 

seçimlerinde birçok yerde önemli oranda oy alan BDP Bingöl’de hiç belediye başkanlığı elde 

edememiştir. Genel seçimlerin aksine belediye başkanlığında görülen farklılık ve 

değişikliklerde, yerel yönetim birimlerinin işleyişinde etkili olan toplumsal gruplar arasındaki 

etkileşim ve mücadelenin payı söz konusudur. Bir belde veya belediyede güçlü bir aşiret 

mensubunun adaylığı halinde genel seçimlerde hiç vekil çıkaramadığı halde CHP veya başka 

bir partinin belediye başkanlığını kazanması mümkündür.  

Tunceli’de belediye başkanlığı seçimlerine bakıldığında ise; Tunceli’de AK Parti’nin genel 

seçimlerde hiç vekil çıkaramadığı halde 2004 seçimlerinde 10 olan belediyelerden 5 tanesini 

(50) aldığı görülmektedir. 2009 seçimlerinde bu sayı 2’ye düşmüş (20), 2014 seçimlerinde de 

ise AK Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. Bu dönemde belediye başkanlığı seçimlerinde 

CHP’ye bakıldığında, CHP 2004 ve 2009 seçimlerinde 3 ve 2 belediye başkanlığını elde 

ederken 2014 seçimlerinde bu sayı dörde çıkmıştır. Tunceli’de genel seçimlerde CHP’nin en 

önemli rakibi olan etnik Kürt hareketinin ise belediye başkanlığı seçimlerinde CHP’den daha 

etkin olduğu görülmektedir. 2014 seçimlerinde CHP 4 belediye başkanlığını alırken BDP 

sadece 2 başkanlık kazanmıştır. Ayrıca Türkiye’de ilk kez Komünist parti adayı Tunceli’de 

belediye başkanlığı seçimini kazanmıştır. Bu, Alevi Zazaların siyasi tercihlerinin 

Türkiye’deki geleneksel akımdan da ayrıksı nitelikler barındırdığını göstermesi açısından 

önemlidir. Belediye başkanlığı seçimleri her iki il için değerlendirildiğinde milliyetçi 

MHP’nin bu dönemde yapılan hiçbir seçimde başkanlık kazanamadığı görülmektedir.  

                                                           
• Cuma Çiçek, Ulus, Din, Sınıf: Türkiye'de Kürt Mutabakatının İnşası, s. 122-123 
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Bu dönemde yapılan il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinde 

partilerin genel seçimlerde aldığı oy oranlarına yakın oranlarda destek gördüğü görülmektedir. 

Bu bağlamda il genel meclisi ve belediye meclisine üye seçiminde Bingöl’de Sünni Zazalar 

yoğunluklu olarak AK Parti’den yana oy kullanırken; Tunceli’de Alevi Zazaların desteği CHP 

ve etnik Kürt partisi arasında bölünmüştür. 

Sünni ve Alevi Zazaların referandum sürecinde seçmen davranışları oldukça ilginçtir. 

Özellikle 2007 ve 2010 seçimlerinde en yüksek Evet  oyları Bingöl’de çıkarken; bu dönemde 

yapılan referandumlara en düşük destek ve dolayısıyla en yüksek Hayır oranları Tunceli’de 

çıkmıştır. Bu, hükümetin merkezi ve genel politikalarının ve yasa yapım sürecinin Sünni 

Zazalar nezdinde yüksek oranda kabul görürken; Alevi Zazalar tarafından benimsenmediğini 

göstermektedir. Bu, Sünni ve Alevi Zazaların genel olarak AK Parti’ye olan bakışını da bir 

anlamda resmetmektedir. 

Bu dönemde yapılan ilk ve tek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sünni Zazalar dönemin 

başbakanı ve AK Parti döneminin de en güçlü aktörü olan Recep Tayyip Erdoğan’ı 

desteklemiştir. Alevi Zazalar ise Erdoğan’a Türkiye’deki en düşük desteği vermiş ve etnik 

Kürt hareketinin adayı Selahattin Demirtaş’ı desteklemişlerdir.   

 Sonuç olarak, AK Parti döneminde Sünni Zazalar tüm genel ve yerel seçimlerde AK Parti’yi; 

Alevi Zazalar ise sol partilere ve etnik Kürt partilerine oy vermiştir. Referandumlarda Sünni 

Zazalar AK Parti’nin ve dolayısıyla hükümetin tercihi doğrultusunda “Evet” oyu kullanırken; 

Alevi Zazalar “Hayır” demiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Sünni Zazalar AK 

Parti’nin adayı, aynı zamanda eski genel başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih ederken, 

Alevi Zazalar büyük çoğunlukla etnik Kürt hareketinin adayı Selahattin Demirtaş’a oy 

vermişlerdir.  
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YEREL YÖNETIMLERE YÖNELIK SAYIŞTAY PERFORMANS 

DENETIMLERININ SONUÇLARI VE ETKILERI ÜZERINE BIR ALAN 

ARAŞTIRMASI: BELEDIYELER ÖRNEĞI 

Alper KILIÇASLAN 

Şenol ADIGÜZEL 

Öz  

Dünyada kamu yönetimlerinde son zamanlarda hissedilen değişim ve gelişim süreçlerinin ortaya çıkardığı 

sonuçlardan birisi de etkin bir kontrol ve denetim ihtiyacıdır. Merkezi otorite tarafından yapılan kamu 

harcamalarının ve toplanacak kamu gelirlerinin önceden belirlenmiş yasalara uygunluğunun denetlenmesi ve 

performansın kabul edilebilir bir biçimde ölçülmesi, kontrol ve denetim mekanizmalarının etkin çalışmasına 

bağlıdır. Türkiye’de genel yönetim kapsamı olarak adlandırılan kamu kurumlarından birisi de mahalli 

idarelerdir. Bir mahalli idare olan belediyeler önemli miktarda kamu kaynağı kullanmaktadır. Kamu kaynağını 

kullanmada temel kriter planlamadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yapılan en önemli 

reform kamu idarelerinde stratejik planlamaya ve performans programı uygulamasına geçilmesidir. Bu sayede 

idarelerin performansı ölçülebilecek ve sonuçları kamuoyunun takdirine bırakılacaktır. Türkiye’deki yüksek 

denetim kurumu olan Sayıştay’ın 2015 yılında büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı genel müdürlükler 

nezdinde yapmış olduğu 245 denetimden 119 adedi performans denetimleriyle ilgilidir. Çalışmamızda bu 

performans denetimi sonuçları bulgu düzeyinde incelenmiş ve Sayıştay’ın 2015 yılında belediyelerde tespit ettiği 

bulgular ile belediyelerdeki performans düzeyi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sayıştay, belediyeler, performans denetimi. 

A SURVEY ON THE RESULTS AND EFFECTS OF THE PERFORMANCE AUDIT 

OF THE COURT OF ACCOUNTS FOR LOCAL ADMINISTRATIONS: THE CASE 

OF MUNICIPALITIES 

Abstract 

One of the consequences of the recent changes and development processes in public administration around the 

world is the need for effective control and auditing. Public expenditures made by the central authority and public 

revenues to be collected supervision of predetermined legal compliance and that performance is measured in an 

acceptable manner is depends on the effective functioning of control and supervision mechanisms. One of the 

public organizations called a general government in Turkey is local authorities. Municipal municipalities are 

using substantial amounts of public resources. The basic criteria for using public resources are planned. The 

most important reform made by the Public Financial Management and Control Law No. 5018 is the transition to 

strategic planning and performance program implementation in public administrations. In this way the 

performance of the administrations can be measured and the results will be left to the discretion of the public. 

Court of Accounts, which is the supreme audit institution in Turkey, in 2015, metropolitan municipalities, 

municipalities and affiliated general directorates constructed from 245 audits to 119 audited performance audits. 

In our study, the results of this performance audit were examined at the level of evidence and The Court has tried 

to determine the level of performance in the municipalities by the findings of the Court of Cassation in 2015. 

Keywords: Court of accounts, municipalities, performance audit. 

Giriş 

Devletlerin en temel görevlerinden birisi bireylerin refah düzeylerinin sürekli bir biçimde 

iyileştirilmesi ve maksimize edilmesidir. Bireylerden oluşan toplumun ihtiyaçlarının bir kısmı 

                                                           
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, kilicaslan@kilis.edu.tr 
 Doç.Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sadiguzel@mku.edu.tr    
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piyasadan karşılanabilir nitelikte olsa da piyasa tarafından karşılanamayan ihtiyaçların da 

bulunduğu açıktır. İşte bu ihtiyaçların en önemli özelliği ancak tam (saf) kamusal mal olarak 

sadece devletler tarafından karşılanabilir nitelikte olmasıdır. 

Küreselleşmenin sonucu olarak devlet yönetim biçimlerinde ortaya çıkan değişimler ve 

refahın maksimize edilmesi çabaları, devletin yapmış olduğu harcamalarının artmasına sebep 

olmuştur. Kamu harcamalarının artışıyla ilgili en temel yaklaşım Wagner Kanunudur. Adolph 

Wagner (1835-1917) kendi adıyla anılan bu kanunda, devletlerdeki ekonomik gelişmenin bir 

sonucu olarak kamu harcamalarının sürekli arttığını kanıtlamıştır (Muter vd, 2012:69). Sürekli 

bir şekilde artış gösteren kamu karcamalarının sınırsız olması tabi ki düşünülemez. Kamu 

kaynaklarının sınırlı olması, vergi kanunlarının karmaşık bir biçimde ve yapısal sorunlarının 

bulunması, devlet bütçelerinin harcama yanında tasarruf yapabilir şekilde planlanması, 

yönetim anlaşıyında meydana gelen değişimler, ekonomik krizler gibi etkenler kamu 

karcamalarının artışını sınırlandıran en belirgin nedenlerdir. 

Bu etkenler yanında 1980'li yıllarda ortaya çıkan yeni kamu mali yönetim anlayışı (Özer, 

2005:4) kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına odaklanmaktadır. Ülkemizde 

yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun birçok yerinde kamu 

kaynaklarının kullanımında etkililik, ekonomiklik ve verimlilik prensiplerine vurgu 

yapılmaktadır (Mevzuat, 2018). 

Çalışmamızın konusu yerel yönetimlerce yapılan kamu karcamalarındaki etkililik, 

ekonomiklik ve verimlilik ekseninde Sayıştay performans denetimlerinin sonuçları ve 

etkilerinin araştırılmasıdır. Performans denetimi sonuçlarının en önemli etkisi idarelere 

eksikliklerini tamamlama fırsatı sunması ve kamu kaynaklarının kullanımında daha dikkatli 

olmalarının sağlanmasıdır. Çalışmamızda 2015 yılında Sayıştay tarafından kamuoyu ile 

paylaşılmış belediye denetim raporlarında yer alan performans denetimi sonuçları, doküman 

incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Sayıştay tarafından tespiti yapılan bulguların denetim 

yapılan idarelerce kabul edilmesi bulgunun haklılığını gösteren bir etkendir. Ancak tüm 

bulgulara idarelerin katılmadığı da bir gerçektir. Yapılacak analizde tespit edilen bulgu sayısı 

ile belediyelerin bu tespitlere ne oranda katıldıkları karşılaştırılacak ve iştirak edilen bulgu 

sayısı Sayıştay'ın belediyelerdeki performans denetimlerindeki etkisini ortaya koyacaktır. 

1. Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi 

XX. yüzyılın sonlarına doğru dünya kamu yönetimlerinde bir anlayış değişikliği ile ortaya 

çıkan yeni kamu yönetimi (YKY) anlayışı ülkemizde de karşılık bulmuştur. Bu yıllarda kamu 

yönetiminin, normatif iş süreçlerinden, politika yapım prosedürlerinden ve özel yönetim 

stratejilerden etkilendiği yıllar olmuştur (Özer, 2005:6). Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik 

                                                           
 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun her ne kadar 2003 yılında 

yayımlanmışsa da tüm hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmesi 2006 yılını bulmuştur. 
 5018 sayılı Kanun, madde.1,3,8,10,11,32 vd. 
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sürecinin getirdiği “kriter karşılama” çabasının da etkili olduğu bu süreç içerisinde, ülkemizde 

başta kamu mali yapısı olmak üzere ihale süreçleri, iç kontrol, elektronik muhasebe ve genel 

kabul görmüş mali tablo standartlarına kadar gerek birincil düzeyde gerekse ikincil düzeyde 

değişik tarihlerde çok sayıda düzenleme yapılmıştır. 

Bilindiği gibi, Türkiye'nin AB adaylığı 1999 Aralık ayında ilan edilmiş ve 2004 yılı sonlarına 

kadar Kopenhag Kriterleri’nin bir kısmının karşılanması şartı getirilmiştir. YKY baskısı ve 

AB diretmeleri sonucu hükümetler demokratikleşme, insan hakları ve sivil özgürlükler 

alanında reformlar gerçekleştirmiştir (Andican, 2006:35). Reformlardan birisi de kamu 

yönetimi ve yönetimin denetlenmesi alanında yapılan düzenlemelerdir. Yapılan bu 

düzenlemelerin karşılığı olarak AB ilerleme raporlarında bazı alanlarda olumlu bazı alanlarda 

olumsuz tespitler yapılmıştır. 2006 yılı ilerleme raporunda (AB, 2018) durum şöyle ifade 

edilmiştir; 

"Kamu iç mali kontrol alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Kamu Maliyesi Yönetimi ve 

Kontrol Yasası ve Anayasa’nın bütçeye ilişkin ilgili maddeleri Aralık 2005’te değiştirilmiş ve 

Kamu Maliyesi Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın tüm maddeleri, bütçenin uygulanmasıyla ilgili 

olanlar dahil, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklik hem olumlu, hem 

olumsuz gelişmeleri beraberinde getirmiştir. “Ex-ante kontrol” teriminin tanımlaması hariç, 

Yasa’da kullanılan terminolojinin gözden geçirilmesi, uluslararası alanda kabul edilmiş 

tanımlamalarla uyumu sağlamıştır". 

Türkiye’de 2000’li yıllar içerisinde yürürlüğe giren tüm mali yönetimle ilgili yasa, yönetmelik 

ve tebliğleri birer reform olarak adlandırmak yerinde bir tespittir. Ancak mali yönetim 

alanında yapılan bir reformun mali kurumlarla uyumu, bürokrasi direncine karşı 

uygulanabilirliği ve sahiplenebilirliğinin sağlanması reformun mütemmim cüzleridir. 

Diğer bir deyişle bir reformun yapılması kadar onun uygulanması da önem arzetmektedir. 

Aksi takdirde yapılan ve yapılacak tüm düzenlemelerin kağıt üzerinde kalma riski vardır. 

Ülkemizde kamu mali yönetimi alanında yapılan en temel düzenleme 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1927) düzenlenen ve gerek 

reform yapma çabaları gerekse ihtiyacı karşılamadığı için yürürlükten kaldırılan 1050 sayılı 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu yerine 5018 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya 

başlanmıştır. Yeni kanun, eski kanunda yer alan her bir maddenin başka bir şekliyle yeniden 

yazılması metoduyla değil, tamamen farklı bir anlayış ve çağdaş bir metodla yazılmıştır. 

Örneğin, 1050 sayılı Kanun’da ita amirlerinin harcamadan sorumlu tutulabilmeleri için yazılı 

şekilde sorumluluk üstlenmiş olmaları gerekmektedir. Buna karşılık 5018 sayılı Kanun, 

yetkili ve görevlilerin harcama talimatlarına ve uygulama sürecindeki işlemlere imza atmış 

olmaları halinde doğrudan sorumlu tutulmalarını öngörmektedir (Bayar, 2008:15). 

                                                           
 Mütemmim Cüz: Ayrılmaz parça, bknz. 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bb321e1583380.20283303  

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bb321e1583380.20283303
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Çalışmamızın bu bölümünde 5018 sayılı Kanun’un temel nitelikleri konusunda genel 

değerlendirmeler yapılacaktır.             

1.1. Mali Saydamlık 

5018 sayılı Kanun’un 7.  Maddesinde mali saydamlık bir ilke olarak metinde yer almıştır. 

Saydamlık, hesap verme sorumluluğunda performans açısından önemli bir araçtır (Tüğen ve 

Demirhan, 2017:50). Buna göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde ve 

kullanılmasında görevli olanlar gerekli denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunu 

zamanında bilgilendirmek zorundadırlar. Bilgilendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için, 

görevlerin, yetkilerin ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, hükümet politikaları, 

kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili 

organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve 

ulaşılabilir olması, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve 

desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması, 

kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması gibi tedbirlerin alınması da bu çerçevede 

zorunlu kılınmıştır. 

Bu bağlamda kısaca hükümetlerin ve kamu kuruluşlarının mali durumlarına ilişkin zamanında 

verilen nitelikli, anlaşılır ve güvenilir bilgilere kişiler tarafından ulaşılmasına saydamlık, bu 

bilgilerin yayınlanmasına da hesap verebilirlik denir (Cankaya, 2014:143). 

Ayrıca saydamlık düzeyinin artması için performans raporları ve idare faaliyet raporlarının 

paydaşlarca kolayca ulaşılabilir olması sağlanmalıdır (Tüğen ve Demirhan, 2017:51)   

1.2. Hesap Verme Sorumluluğu 

Demokratik yönetimlerde topluma karşı hesap verme, yöneten-yönetilen ilişkisindeki 

etkileşim temelinde bir gerekliliktir. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen ya da eksik yerine 

getiren bir yönetim, toplum gözünde güvenililirliğini yitirir (Demirol, 2014:68). Oysa ki kamu 

harcaması yapacak yada kamu gelirlerini toplayacak bir seçilmiş yönetimin bütçe hakkına 

sadık kalması ve kendisini seçenlere hesap vermesi beklenir. 

Devletler, kamu harcamalarını gerçekleştirmek üzere egemenlik yetkisine dayalı olarak bazı 

gelirleri toplamaktadır. Vergiler, resimler, harçlar, şerefiyeler, harcamalara katılma payları 

bunların en önemlileridir. Bu gelirlerin önemli bir kısmı, devletin icra ettiği kamu görevi ve 

hizmetlerine karşılık olarak talep edilmektedir (Bilici ve Bilici, 2011:129). 5018 sayılı 

Kanun’da bu gelirler kamu kaynağı olarak tanımlanmış ve genel bir ifade kullanılmıştır. 

Çünkü kamu kaynağı tanımında her ne kadar vergiler gibi bütçe kanununda yer alan gelir 

tanımları bulunmakta ise de kamu kurumlarına yatırılması ilgili mevzuatınca zorunlu tutulan 

ihale şartname bedeli, taşınır taşınmaz mal kiralama bedeli gibi gelirler de kamu kaynağıdır. 

Bu bağlamda her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili 

olanlar bakımından bir hesap verme sorumluluğu getirilmiştir. Kamu kaynaklarının, etkili, 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, 
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raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması sorumluluğun birer 

parçasıdır. Hesap verme sorumluluğu sadece mali iş ve işlemlerle değil, görevli ve yetkili 

olanların idarenin stratejik plan ve performans programı esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediği hususlarını da kapsamaktadır. 

Kısaca hesap verme sorumluluğunun amaçları, kullanılan kamu kaynaklarının suistimal 

edilmesini kontrol etmek, hukuka uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve kamu yönetimi 

alanında önemli olduğu varsayılan sürekli öğrenme hedefinin teşvik edilmesidir (Kılınç, 

2012:5).     

1.3. Performans Esaslı Yönetim 

Performans kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde "başarım" olarak tanımlanmıştır (TDK, 

2018). Mevcut durumla hedeflenen durum arasındaki mesafenin katedilme seviyesi olarak ta 

adlandırılabilir. Performans esaslı yönetim daha çok özel sektör çağrışımı yapan bir deyimdir. 

Günümüzde özel sektörde büyük ölçekli veya gittikçe daha çok aşina olduğumuz orta ölçekli 

şirketlerin yönetimlerinde performans ölçümleri ve Balanced Scorecard  denilen (Güner, 

2008:247) müşteri memnuniyeti odaklı kurum karnelerine dayalı performans ölçümleri 

oldukça önem kazanmaya başlamıştır. 

Zaten YKY anlayışının ortaya çıkmasında özel sektör deneyimlerinin büyük etkisi vardır. 

Uygulamada YKY alanında yapılan reformların piyasa ile uyumlu olanları, kamu 

yöneticilerinin görevlerini ve rollerini sınırlamıştır. YKY, yöneticileri, girişimci olma 

konusunda cesaretlendirirken bir yandan da yöneticilerin ve sistemin performanslarının 

artırılması için çaba göstermelerini sağlamaktadır (Tortop vd., 2017:317). Performansa dayalı 

yönetim modelinin dünyada kamu yönetimlerinde uygulanmaya başlanması 1980'li yılları 

bulurken ülkemizde ise 2000'li yıllarda 5018 sayılı Kanun ile başlamış ve 2010 yılı sonunda 

yayımlanan 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile süreç tamamlanmıştır. 

5018 sayılı Kanunun 8. maddesinde, idarelere; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından 

belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde 

geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 

sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 

hazırlama görevi ve yükümlülüğü getirilmiştir (Mevzuat, 2018). Buna göre kamu idareleri 

amaç ve hedeflerini ileriye dönük olarak hazırlayıp bütçe ile finanse ederek gerçekçi 

tahminlerle planlamalarını yapmak durumundadırlar. Performans denetimlerinde esas alınan 

bu planlama ve raporlama sürecinde kullanılan belgeler; Stratejik Plan, Performans Programı 

ve Faaliyet Raporlarıdır.  

1.3.1. Stratejik Planlama 

Stratejik plan bir kamu idaresinin en az beş yıllık amaçlarını ve hedeflerini ortaya koyan bir 

belgedir. Planda öncelikle idarelerin ulaşılabilir ve ölçülebilir amaçlar belirlemeleri, daha 

                                                           
 19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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sonra bu amaçlara ulaşılabilmesini sağlayan hedefler koymaları gerekmektedir. Stratejik 

Planın ilgili yıla ait olan uygulaması ise performans programı denilen ve yıllık olarak 

düzenlenen bir belgeyle gerçekleştirilir. Stratejik planda ayrıca yürütme organının başı 

sıfatıyla Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslar çervesinde performans göstergeleri 

belirlenecek ve Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans 

göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alacaktır. Sayıştay tarafından yapılacak performans 

denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.     

1.3.2. Performans Programı 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre performans programlarının kamu idarelerinin harcama birimleri tarafından 

ve idare düzeyinde hazırlanması gerekmektedir. İdareler performans programlarını 

hazırlanmasında çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışı, doğru ve güvenilir bilgiyi, mali saydamlığı 

ve hesap verebilirliği gözönünde tutmalıdırlar. Performans programı hazırlıklarında kalkınma 

planları, hükümet programları ile stratejik planların esas alınması ve yöneticilerin performans 

programı hazırlıklarında her türlü bilgi ve verinin toplanması, analiz edilmesi süreçlerinde 

gerekli tedbirleri almaları bir zorunluluktur. Performans programı ile idare bütçesi iç içedir. 

Başka bir deyişle performans programı idare bütçesinin varoluş sebebidir ve program, bütçe 

ile finanse edilir. 

1.3.3. Faaliyet Raporları 

Hesap verme sorumluluğunun en önemli somut biçimi yıllık düzenlenen faaliyet raporlarıdır. 

Stratejik plan ve performans programını hazırlamış olan idareler çıktı sonuçlarını, amaç ve 

hedeflere ulaşabilme ve geçme seviyeleri, hedeflere ulaşılamamışsa nedenlerini kamuoyuna 

açıklamak zorundadırlar. Hazırlanacak raporların bazı ilkelere uygun olması gerekmektedir 

(Resmi Gazete, 2018). Bunlar; sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık, tam açıklama, 

tutarlılık ve yıllık olma ilkeleridir. Faaliyet raporu üst yöneticinin sorumluluğunda ve idare 

yetkililerince hazırlanır. 

2. Yerel Yönetimler Ve Yerel Yönetimlerde Mali Denetim 

Bu başlık altında öncelikle Türkiye’de yerel yönetimler genel hatlarıyla anlatılacak, daha     

sonra da yerel yönetimlerde mali denetim konusu irdelenecektir.  

2.1. Yerel Yönetimler 

Türkiye’de yürürlükte olan 1982 Anayasası’nın 127. Maddesi yerel yönetimleri düzenlemiş 

ve yerel yönetimleri il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere, yasayla kurulan, karar organları seçimle belirlenen kamu tüzel kişileri olarak 

tanımlamıştır (1982 Anayasası). Bu maddeye göre Türkiye’de üçlü bir yerel yönetim sistemi 

vardır: Belediyeler, il özel idareleri ve köyler. Yine aynı anayasa maddesi kapsamında büyük 
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yerleşim özekleri için yasa ile özel yönetim biçimlerinin oluşturulması olanaklı kılınmıştır. Bu 

nedenle büyükşehir belediyelerini de içine alarak Türkiye’de dörtlü bir yerinden yönetim 

sistemi var olduğunu öne sürenler de vardır. Ancak çalışmamızda büyükşehir belediyeleri 

konusu belediyeler başlığı altında irdelenecektir.  

2.1.1. Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeciliği  

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Batı ile girilen ilişkiler sonucunda toplumsal 

yapıda ortaya çıkan önemli değisiklikler, kentsel yapıda da dönüsümlere neden olmustur. 

Kent içi ulaşımdaki değişmeler, kent nufusunun artması ve yeni bir toplumsal tabakalaşmanın 

oluşması süreci kentlerin yayılması ve banliyolesmeyi de beraberinde getirmiştir 

(Tekeli,1998:3). Bu gelişmeler sonrasında, 1855 yılında İstanbul’da ilk belediye örgütü 

kurulmuştur. O dönemde örgütün başında hükümetçe atanan bir Şehremini bulunmaktaydı. 

1869’da çıkarılan Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile belediye örgütü tüm İstanbul’a 

yaygınlaştırılmış, 1870 tarihli Nizamname ile de vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde birer 

belediye örgütü kurulması zorunlu kılınmıştır (Ortaylı, 2000). 

Cumhuriyetin ilanından sonra da bir dönem, Osmanlı’dan kalan yönetim anlayışı devam 

etmiş, yerel yonetimlerin siyasal kurum olmaktan çok kamu hizmetlerini halka taşıyan idari 

kurumlar olması anlayışı değişmemistir. Yerel yonetimlerle ilgili yasal düzenlemelere 1930’lu 

yıllarda başlanmıs, bu kapsamda 1580 sayılı “Belediye Yasası” çıkarılmıştır. Belediye Yasası 

ile belediye meclislerinin seçimle oluşturulmasına karşın, belediye başkanlarının merkezi 

yönetimce atanması, ayrıca Ankara ve İstanbul belediye baskanlarının aynı zamanda kentin 

valisi olması, merkezin belediyeler uzerindeki sıkı vesayetinin en somut göstergeleridir. Bu 

dönemde yerel yonetimlere, özellikle de belediyelere finansman sağlamak amacıyla 1933 

yılında Belediyeler Bankası kurulmuştur. Ayrıca yine 1933 yılında, 1580 sayılı Yasayı 

destekleyici nitelikte “Umumi Hıfzıssıhha Yasası”, 1933 yılında “Belediye Yapı Yollar 

Yasası” çıkarılmıstır (Güler, 2004: 23). İkinci Dunya Savaşı sonrası, hem toplumsal hem de 

kurumsal devingenliğin hızla arttığı ve kentleşmenin yoğunlaştığı bir dönemdir. 1961 

Anayasası ile birlikte yerel yönetimlerin demokratikleştirilmeleri ve güçlü kurumlar olmaları 

yönünde adımlar atılmıştır. Örneğin, 1963 yılında çıkarılan 307 sayılı Yasayla birlikte, 

belediye başkanları tek dereceli çoğunluk usulüyle doğrudan halk tarafından seçilmeye 

başlanmıştır. Ancak 1961 Anayasası’nın yaratmış olduğu özgürlükçü ortam, belediyelerdeki 

demokrasi uygulamalarını işlevsel hale getirememiştir. Bunun en onemli nedeni ise merkezi 

yönetimin elinde bulundurduğu “idari vesayet” yetkisinin kimi zaman siyasi veya mali 

vesayete dönüşmüş olmasıdır. Bu durum ilk kez, merkezi ve yerel iktidar farklı görüşlerdeki 

siyasal partilerin yönetiminde olduğu 1970’li yıllarda sorgulanmaya başlanmıştır. 12 Eylül 

Askeri Müdahalesi demokrasiyi askıya almış, 1984 yılında yapılmış olan yerel seçimlerde 

ANAP, merkezi yönetimde olduğu gibi yerel yönetimlerde de önemli başarılar elde etmiştir. 

ANAP iktidarı döneminde, ekonomik yaşamda egemen kılmaya çalışılan liberal ilkeler, yerel 

yönetimlerde de egemen kılınmaya ve sonraki donemlerde “yeni liberal belediyecilik 

anlayısı” olarak kavramllaşacak olan, yeni belediyecilik anlayışının yerleşik hale 

getirilmesine çalışılmıştır (Adıgüzel, 2008). 2000’li yılların ilk dönemlerinde yerel yönetimler 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

100 
 

alanında önemli düzeltim çalışmaları gerçekleştirilmis, bir yandan yeni liberal belediyecilik 

anlayışını daha yerleşik hale getirme isteği, öte yandan da Avrupa Birliği ile başlatılmış 

müzakerelerde ilerleme arzusu, bu düzeltim çalışmalarına ilham vermiştir. 2004’te çıkarılan 

5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Yasası” ve 2005 yılında yürülüğe giren 5393 sayılı 

“Belediye Yasası” ile 2008 yılında çıkarılan 5747 Sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları 

İçerisinde İlçe Kurulması Hakkında Yasa” bu kapsamda çıkarılan yasalardır. 

Bilindiği gibi, Türkiye’de, “büyükşehir belediye dizgesi” temelini 1982 Anayasası’ndan 

almıştır. Keleş (2012: 333)’in de belirttiği gibi, “büyükşehir yönetiminin hukuki statüsünü, 

hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlayacak bir şekilde 

düzenlemek” amacıyla 23 Mart 1984 tarihinde, 195 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 

Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır.  Bu Kararname’nin yerine 

daha sonra 9 Temmuz 1984 tarihinde 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası almıştır. 3030 

sayılı Yasa, belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunan kentleri büyük kent olarak 

tanımlamış, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi olmak üzere iki düzeyli ve merkezi bir 

anakent yapısı öngörmüştür. 

1984 yılındaki yerel seçimler ile bu düzenlemelere paralel uygulama İstanbul, Ankara ve 

İzmir’de başlatılmış olup, daha sonra büyükşehir dizgesinde ikinci kuşağı oluşturan Adana 

1986 yılında, Bursa, Gaziantep ve Konya 1987 yılında, Kayseri’de ise 1988 yılında bu 

düzenleme kapsamına alınmıştır. Böylece büyükşehir sayısı 8’e yükselmiştir (Özgür vd., 

2007). Bu konuda 1988 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile anakent belediye 

sınırları içinde ilçe belediyelerinin yanı sıra, bu belediyelerin tüzel statüsüne sahip yeni 

belediyeler kurulması sağlanmıştır. 

Büyükşehir Belediyesi Yasası, büyükşehir statüsünde bulunan belediyelere ek mali olanaklar 

sağlamış olması nedeniyle, birçok kentte büyükşehir olma yönünde çabalar da yoğunlaşmış ve 

yerel kamuoylarında beklentiler oluşmuştur. Bu durum karşısında çeşitli dönemlerde çıkarılan 

kanun hükmünde kararnamelerle büyükşehir olma niteliklerine sahip olmayan bazı 

belediyeler de büyükşehir belediyesi haline getirilmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2014: 320). Bu 

kapsamda 1993 yılında çıkarılan 504 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan ve 

üçüncü kuşak olarak adlandırılan Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve 

Samsun Büyükşehir Belediyeleri farklı bir statüdedir. Söz konusu yedi büyükşehir 

belediyesinin kurulmasını sağlayan kararnameye göre, büyükşehir belediyesinin sınırları 

içerisinde ilçe belediyesi kurulması koşulu aranmaksızın alt belediyeler kurulması ve bu alt 

belediyelerin ilçe belediyelerinin fonksiyonlarını yerine getirmeleri öngörülmüştür (1993: 504 

nolu Kararname). O dönemde, var olan büyükşehir belediyelerinin ilk sekizinde ilçe 

belediyeleri, ikinci gruptaki yedi büyükşehir belediyesinde ise alt/ilk kademe belediyelerinin 

varlığı gibi bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. 2000 yılında 593 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile kurulan Adapazarı Büyükşehir Belediyesi her iki grubun da özelliklerini 

taşıyan karma bir model ile oluşturulmuş, böylece Türkiye’de büyükşehir belediyesi sayısı da 

16’ya yükselmiştir. 
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2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, büyükşehir belediyelerini: “en 

az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu 

sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idari 

ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenlere tarafından seçilerek oluşturulan kamu 

tüzel kişileri”, şeklinde tanımlarken, büyükşehir ve onun altında ilçe ve alt kademe 

belediyelerinden oluşan mevcut iki düzeyli yönetim yapısını korumuştur (5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu). 

5216 sayılı yasa, yeni büyükşehir belediyesi kuruluşunu oldukça zorlaştırmıştır. Yasaya göre, 

büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için bir il merkezi belediyede ve o belediyenin sınırlarına 

10 kilometrelik bir mesafe içerisinde yaşayan nüfusun 750.000’den fazla olması ölçütü asgari 

şartlardan en önemlisidir. Ayrıca yasada, bu nüfus büyüklüğünün yanı sıra, o yerin fiziki 

yerleşim durumu ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin de büyükşehir belediyesi kurulması için 

uygun olması koşulu öngörülmüştür (Özgür vd., 2007). 3030 sayılı Yasaya göre daha nesnel 

ölçütler getiren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası, mevcut büyükşehirlerin alanını 

Kocaeli ve İstanbul’da mülki sınırlara genişletirken, diğerlerinde ise 20, 30 ve 50 km. yarıçap 

formülleri uygulamak suretiyle elde edilecek sınırların daha gerçekçi olması hedeflenmiştir. 

Yasaya göre, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içerisinde 

kalmak koşuluyla nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı 20 km., nüfusu bir 

milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı 30 km. ve nüfusu iki milyondan 

fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı 50 km. olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırı 

olacaktır (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu). 

2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile büyükşehir sınırları içerisinde 

bulunan ilk kademe belediye statüsüne son verilmiş, bu belediyeler ilçe belediye sınırları içine 

dahil edilmiş ve ilçe belediyelerinin sayısı arttırılmıştır (Karakaya, 2012: 43). 

Ancak 2012 yılının Kasım ayında çıkarılan 6360 sayılı Yasa, büyükşehir belediyesi yapısında 

çok önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. 6360 sayılı “Onüç İlde Büyükşehir 

Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, öncelikle büyükşehir tanımını 

değiştirmiş ve yeni tanımlamaya göre büyükşehir belediyesi sınırları ilin mülki sınırları ile 

örtüşmüştür. Yeni yasada, “toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri 

kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir” biçiminde yapılmış olan bir düzenleme 

sonucunda 13 ilde daha büyükşehir belediyesi kurulmuştur. Daha sonra 2013 yılı Mart ayında 

kabul edilen kabul edilen 6447 sayılı yasa ile Ordu ilinde de büyükşehir kurulmasına karar 

verilmiş ve bu sayı 14’e yükselmiş, böylece Türkiye’deki büyükşehir belediyesi sayısı 30’a 

yükselmiştir. 

2.1.2. İl Özel İdareleri 

İl Özel İdaresi, il halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilin kuruluş kanunu ile kurulan idari 

ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Yasadaki, tanımı biraz daha açan bir yaklaşımla 
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İl Özel İdaresi “il sınırları ile çevrili bir coğrafi alanda yasayan insanların orada 

yasamalarından kaynaklanan ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş kamu tüzel 

kişiliğine sahip yer yönünden yerel yönetim kuruluşlarıdır”. Bu tanımdan hareketle il özel 

idaresi coğrafi alan sınırlamasıyla kurulması nedeniyle son derece geniş bir alanın 

yönetiminden ve ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumludur. İl özel idaresinin organları, il 

genel meclisi, il encümeni ve validir (Gözler, 2005:152). 

İl Özel İdareleri,  19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlamıştır. 1864 yılında 

çıkarılan Vilayet Nizamnamesi ile eyalet örgütünün yerini vilayet örgütü almıştır. Bu yeni 

düzenlemeyle, illerde, genel yönetimin yanında bir de “il özel idaresi”nin bulunması 

öngörulüyordu. 1913 yılında çıkarılmış olan kanun niteliğindeki “İdare-i Umumiye-i Vilayet” 

adlı geçici kanunun özel idarelerle ilgili bölümü o tarihten itibaren il özel idarlerini 

düzenlemişti. İl özel idareleri sisteminde Cumhuriyet döneminde otuzdan fazla küçük 

değişiklik yapılmışsa da en kapsamlı değisiklik 1987 yılında metnin adını “İl Özel İdaresi 

Kanunu” olarak değiştiren 3360 sayılı Yasayla gerçekleşmiştir. 3360 sayılı Yasa, bir takım 

yeni hükümler getirmiş, bazı maddelerde değişiklikler yapmıssa da, eski yasanın çoğu 

hükümlerine dokunmamıştır (Keleş, 1994: 113). 

Güler (2006: 219), il özel idarelerinin tarihsel gelişimi ile ilgili yapmış olduğu 

değerlendirmesinde, 1930-1945 arasında kalan dönemde il özel idarelerinin belediyelere göre 

daha ağırlıklı olduğu ve belediyelerin ikinci planda kaldığına vurgu yaparken, 1946-1960 

döneminde ise tersine bir sürecin yaşandığını, il özel idarelerinin önemli görevlerinin merkeze 

devredildiğini, bundan dolayı da bu birimlerin hızla küçüldüğü  ve belediyelerin daha fazla 

önem kazandığını belirtir. Türkiye’de 1980’li yıllar sonrasında yaşanmaya başlayan derin 

toplumsal değişmeler, kentsel alanların yönetimi dizgelerinde de değişim ihtiyacını ortaya 

çıkarmıstır. Bu dönem ve takip eden yıllar içerisinde gündeme gelen düzeltim çalışmalarında, 

il özel idarelerinin yapısal ve işlevsel yönlerden ele alınmaya çalışıldığı gözlenmiştir. 2000’li 

yıllarla birlikte daha da hız kazanan yerel yönetimlerde düzeltim çabalarına paralel olarak 

2005 yılında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Yasası yürürlüğe girmistir. 5302 sayılı Yasa ile il özel 

idarelerinin organlarının geleneksel üçlü yapısı korunmuş, ancak il encümeninin karar organı 

değil, yürütme organı olması öngörülmüştür. Bu çerçevede il özel idareleri için ikili bir görev 

yapısı oluşturulmuştur. Bu görevlerden sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, bayındırlık ve iskan 

hizmetlerini belediye ve köyler dahil olmak üzere il çapında yerine getirirken; imar, yol, su, 

kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor, orman 

köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri ise belediye 

sınırları dışında yerine getirmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2014:191). 2012 sonunda yürürlüğe 

giren 6360 sayılı Yasa, il özel idarelerinin yürütme organı olan il encümeninin oluşumu 

konusunda bir değişikliğe giderken, yasanın il özel idareleri konusunda asıl onemli 

düzenlemesi, BŞB kurulan illerde il özel idareleri statüsüne son vermesidir. 

2.1.3. Köyler   
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Köy yönetimleri, yerel yonetim dizgesi içerisinde en eski yönetim birimleri olmakla birlikte, 

en fazla ihmal edilmiş olanıdır. Köy yönetimlerinin tüzel kişiliğe kavuşmaları Cumhuriyetle 

birlikte gerçekleşmistir. Köylerin yerel yonetim birimi olarak örgütlenmelerine ilişkin 

düzenlemeler 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile gerçekleştirilmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yapılan bazı düzenlemelerde, ilk defa köy yönetiminin 

organlarından söz edilmiş, bunların oluşma biçimleri ve görevleri belirtilmiştir. Daha sonra 

1870 tarihli bir Nizamname ile bir takım değişiklikler yapılmışsa da, köylere tüzel bir kişilik 

verilmemiştir. Köy yönetimleri, Cumhuriyet döneminde, 1924 tarihli 442 sayılı Köy Yasası 

ile yeniden düzenlenerek, yasal dayanağa kavuşturulmuştur (Keles, 1994: 113,114). 

442 Sayılı Köy Kanunu’nun 1. Maddesi, “nufusu 2000’den aşağı olan yurtlara köy denir” 

diyerek köyü nüfus ölçütüne göre tanımlarken; aynı kanunun 2. Maddesi, “cami, mektep, 

otlak, yaylak, baltalık gibi ortak malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar 

bağ, bahce ve tarlaları ile birlikte bir köy teşkil ederler”, cümlesi ile köyü ortak kullanım 

alanları, yerleşim özelliği ve coğrafi yönlerden tanımlamıştır. Köy Kanunu’nda köy nüfusu ile 

ilgili bir de alt sınır belirlenmiştir. Buna göre nüfusu 150’den az olan yerleşim yerleri, 

kanunun uygulanması yönünden köy olarak nitelendirilmemektedir. Türkiye’de köy 

statüsünde olmayan yerleşim birimleri mezra, kom, vb. isimlerle de olsa varlıklarını 

sürdürmektedirler (Ulusoy ve Akdemir, 2014: 354). 442 sayılı Köy Kanunu'nun yürürlüğe 

girmesinden bu yana olan uygulamalarından maalesef istenilen sonuçlar alınamamıstır. Köy 

yönetimleri ve köylü açısından, kendilerine sunulan hizmetin köy yönetimleri ya da merkezi 

yönetim kuruluşlarından hangisi eliyle yapılmış olmasından ziyade, köye hizmetin getirilmesi 

çok daha fazla önemsenmiştir. Özefe’nin (2005: 513) vurguladığı gibi, özellikle çok partili 

dönemle birlikte, kamu hizmetlerinin köylere götürülmesi hedef olarak benimsenmiş ve çoğu 

kamu hizmeti sürekli olarak merkezi yonetim birimleri tarafından köylere ulaştırılmıştır. 

Günümüzde köylere götürülen hizmetlerin çoğu merkezi yönetin birimleri tarafından 

üstlenilmektedir. Süreç içerisinde zaman zaman köy yönetimlerinin güçlendirilmesi ve 

yeniden düzenlenmesi konusu gündeme getirilmişse de Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinin 

toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel ortamı içerisinde çıkarılmış olan 442 sayılı Köy 

Kanunu, günümüze kadar uygulana gelmiştir. 6360 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile de 

BŞB kurulan illerdeki tüm köy yönetimlerinin tüzel yapıları sona erdirilmiş ve en yakın 

ilçenin birer mahallesine dönüştürülmüşlerdir. 

2.2. Yerel Yönetimlerde Mali Denetim 

Mali denetim konusunu irdelemeden önce denetim kavramını tanımlamakta fayda vardır. 

Denetim kavramının çeşitli sosyal bilimler alanında, özellikle de siyaset ve yönetim bilimleri 

ve işletme gibi alanlarda kullanılan tanımlamaları bulunmaktadır (Atay, 1999:20). Bir tanıma 

göre denetim; önceden belirlenmiş politikalar ve bu politikalara göre belirlenen amaç ve 

hedeflere ulaşma ve bu amaçlara ulaşmada yol gösterici bir kuvvetin varlığıdır (Blackham, 

Akt.Atay, 1999:20). Diğer bir tanıma göre ise, denetlenen olarak adlandırılan bir kişi veya 

grubun soyut ve somut bir eylemi olabilen bir unsurla, denetleyen olarak anılanların 
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belirlediği norm, değer veya standardı ölçmeye yarayan unsur arasındaki karşılaştırma ve 

karşılaştırmanın fonksiyonel sürecidir (Fayol, Akt.Atay, 1999:21). 

Denetimin amaç yönünden, kapsam yönünden, devamlı olup olmaması yönünden denetlenen 

idare ve denetçiler yönünden çeşitli türleri bulunmaktadır. Mali denetim, sayılan tüm bu 

denetim türlerinin merkezinde bulunmaktadır. Esasen denetimin en fazla mali amaçla yapılan 

türü ağır basmaktadır. Çünkü mali denetimin sonucunda tazmin edilebilecek bir kamu zararı 

olgusuyla karşılaşmak denetlenen açısından daha fazla caydırıcıdır. Rehberlik ve danışmanlık 

amaçlı yapılan denetimler çoğu zaman istenen sonucu vermeyebilir. 

Yerel yönetimlerde biri iç diğeri dış denetim olmak üzere iki tür denetim yapılmaktadır. 

Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu, mali ve performans denetimini 

kapsamaktadır. Yerel yönetimlerde iç ve dış denetimin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Buna göre iç denetim, kamu 

idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik 

ve verimlilik esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak 

amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetleridir. İç 

denetçiler tarafından yapılan bu denetim İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirlenen ve uluslararası kabul görmüş ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine 

getirilmektedir. Dış denetim ise temelde Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Sayıştay, hem 

denetim fonksiyonu hem de yargı fonksiyonu olan bir kurumdur. Sayıştay denetiminin amacı, 

yerel yönetimlerin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, mali faaliyet, karar ve işlemlerin 

kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne raporlanmasıdır (Ulusoy ve Akdemir, 2014: 307-309). 

Bunun dışında yerel yönetimlerde yerel meclislere tanınan denetim ve bilgi edinme yolları ile 

belediye başkanlarına bağlı teftiş kurulları da uygulamada önemli bir yer tutmaktadır (İpek, 

2017:336). 

Mali denetimde bazı denetim kriterleri kullanılmaktadır. Bu kriterlerin kaynakları, kanun, 

tüzük, yönetmelikler, idarece yapılan iç düzenlemeler, mali ilke, kural ve standartlar, denetim 

kurumunun kararları, mahkeme kararları ve yürütme organı ile ilgili genel düzenlemelerdir 

(Köse, 2007:53). Mali denetimde kullanılan kriterler daha genel nitelikte olup sadece 

denetlenen belediyenin değil tüm yerel yönetimlerin hatta tüm kamu idarelerinin uyması 

gereken kuralları barındırır. Buna karşılık performans denetimlerinde sadece denetlenen 

idareye uygulanacak kriterler bulunur. Daha açık bir ifadeyle, örneğin bir kriter olan 

belediyenin hesap ve işlemlerinin belediye kanununa uygunluğu tüm belediyeleri kapsarken 

stratejik planın mevcudiyet kriteri sadece denetlenen belediyenin stratejik planını ilgilendirir. 

Yerel yönetimler, 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamında sayılan kurumlardır ve 

6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre hem kendileri hem de yarısından fazlasına sahip 

oldukları iktisadi teşebbüsleri mali denetim kapsamındadır.    

2. 3. Yerel Yönetimlerde Sayıştay Denetimi 
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Sayıştay Kanununun 38. maddesinde; bir yerel yönetim birimi olan belediyelerin, 

sermayesinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yarısından fazlasına sahip bulundukları 

kuruluş ve ortaklıklarının denetimi, ilgili belediyelerin denetimi ile birlikte gerçekleştirilir ve 

denetim sonucunda hazırlanan raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur ve bilgi ve 

gereği için ilgili idarelere gönderilir (Mevzuat, 2018). Sayıştay yerel yönetim birimlerini hem 

düzenlilik hem de performans açısından denetler. 

2.3.1. Yerel Yönetimlerde Sayıştay’ın Düzenlilik Denetimi 

Sayıştay tarafından yerel yönetimlerde yapılacak düzenlilik denetimi; denetlenen yerel 

yönetim biriminin hesap ve işlemleri ile mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğu 

hakkında görüş bildirilmesi, gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara 

ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti ve mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerinin değerlendirilmesidir (Sayıştay, 2018). Bir belediyenin yıl sonundaki mali 

tablosunun tümüyle gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve idarede oluşturulması gereken iç 

kontrolün mevcut durumunun denetimi mali denetimdir. Diğer taraftan belediyenin hesap ve 

işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığının ortaya konması ise uygunluk denetimidir. Mali 

denetim ile uygunluk denetiminin toplamı düzenlilik denetimini vermektedir. Makalemizde 

sadece performans denetiminin etkileri incelenmiştir.    

2.3.2. Yerel Yönetimlerde Sayıştay’ın Performans Denetimi 

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

etkinlik açısından değerlendirmesini içeren bir denetim türüdür (Demirbaş ve Çetinkaya, 

2018:71). Sayıştay denetimlerinde bu değerlendirmeler önemli bir yer tutmaktadır. 

Sayıştay tarafından yapılan düzenlilik denetiminden farklı olarak performans 

denetimlerindeki kriterler check-list şeklinde somut hale getirilmiştir. Sayıştay Kanunu’nun 2. 

maddesinde bu denetim çeşidi, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen 

hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi olarak tanımlanmıştır. 

Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri mali ve hukuki sorumluluk 

doğurmaz. Bu yönüyle rehberlik ve danışmanlık yönü ağır basmaktadır. Belediyelerce 

hazırlanan stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporları ile faaliyet sonuçları 

ölçümleri sonucunda denetim raporu hazırlanmaktadır. 

Yerel yönetimlerde yapılan performans denetimlerinde aşağıdaki tabloda verilen kriterler baz 

alınmaktadır. 

Tablo 1. Performans Denetim Kriterleri 

Denetim Kriteri Tanım 

Mevcudiyet Denetlenen idarenin, yasal düzenlemelere göre ilgili dokümanları hazırlaması 

Zamanlılık Performans bilgisinin yasal süre içinde raporlanması 
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Sunum Performans bilgisinin düzenleyici esaslara uygun şekilde raporlanması 

İlgililik Amaç, hedef, gösterge ve faaliyetler arasında mantıksal bağlantı olması 

Ölçülebilirlik Hedeflerin veya göstergelerin ölçülebilir olması 

İyi tanımlanma Hedeflerin ve göstergelerin açık ve net bir tanımının olması 

Tutarlılık 
Hedeflerin (göstergeler dâhil), denetlenen idarenin planlama ve raporlama 

dokümanlarında tutarlı olarak kullanılması 

Doğrulanabilirlik Raporlanan performans bilgisinin kaynağına kadar izlenebiliyor olması 

Geçerlilik/  

İkna edicilik 

Planlanan ve raporlanan performans arasındaki her tür sapmanın denetlenen 

idare tarafından ele alınıyor olması ve sapmayı açıklayan nedenlerin inandırıcı 

ve ikna edici olması 

Güvenilirlik 
Veri kayıt sistemlerinin gerçekleşmeleri tam ve doğru şekilde ölçerek faaliyet 

raporunda güvenilir veri sunuyor olması 

Kaynak: www.sayistay.gov.tr  Performans Denetimi Rehberi 

 

3. Uygulama: Belediyelere Yönelik Sayıştay Performans Denetimlerinin Sonuçları ve 

Belediyelere Etkileri Üzerine Bir Alan Araştirması  

Bu bölümde, yerel yönetimlere yönelik olarak Sayıştay’ın yapmış olduğu performans 

denetimleri, örneklem olarak şeçilmiş olan 119 belediye üzerinden değerlendirilmiştir. 

3.1. Alan Araştırması Hakkında 

2014 yılı verilerine göre ülkemizde 1397 belediye bulunmaktadır (Türkiye Belediyeler Birliği, 

2018). 6085 sayılı Sayıştay Kanununda belirtilen örneklem yöntemleri kullanılarak 2015 

yılında 245 yerel yönetim birimi denetim kapsamına alınmıştır. Bu 245 yerel yönetim 

biriminden yine aynı örneklem metoduyla 119 belediye ve bağlı birimlerde performans 

denetimi yapılmıştır. Yerel yönetim birimleri, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, bağlı 

genel müdürlükler ve belediye şirketlerinden oluşmaktadır. Yerel yönetim birimlerinde 2015 

yılında denetimi yapılmış, kesinleşmiş ve kamuoyuyla paylaşılmış 245 adet denetim raporu 

nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemiyle incelenmiş ve raporlardaki 

performans bulguları taranmıştır. Doküman incelemesi; araştırılması hedeflenen olgu veya 

olgular hakkında bilgi içeren yazılı metaryallerin analizini kapsar. (Demirbaş,2014:405). 

Yapılan incelemelerde Sayıştay tarafından tespiti yapılan bulgularda içerik incelemesi 

yapılmamıştır. Yerel yönetim birimlerinin cevaplarında ise içerik incelemesi, iştirak edilip 

edilmeme düzeyinde kalmıştır. Sayıştay'ın tespit ettiği bulgulardan yerel yönetim birimlerinin 

iştirak ettiği bulgu sayısı analiz edilerek Sayıştay'ın yerel yönetimlerdeki etkinliği 

ölçülmüştür.   

http://www.sayistay.gov.tr/
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3.2. Alan Araştırmasının Bulguları 

Sayıştay'ın denetim kapsamına aldığı ve performans denetimi yapılan 119 belediye ve bağlı 

birimlerde toplam 824 adet bulgu ortaya çıkarılmış ve söz konusu birimlerce bu bulguların 

tamamına cevap verilmiştir. Cevap verilen bulguların içeriği incelendiğinde toplam 723 adet 

bulguya iştirak edildiği, 101 adet bulguya ise iştirak edilmediği tespit edilmiştir. 

3.2.1. Stratejik Plan İle İlgili Sonuçlar 

Yerel yönetim birimlerince hazırlanan stratejik planların Sayıştay denetimleri sonucunda 

ortaya çıkan durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 2015 yılında yapılan denetimlerde 

belediyelere yöneltilen bulgu sorgularının tamamına belediyelerce süresinde cevap verilmiştir. 

Tablo 2. Stratejik Plan Analiz Sonuçları 

Belediye Sayısı Bulgu Sayısı 
İdarece İştirak 

Edilen Bulgular 

İdarece İştirak 

Edilmeyen 

Bulgular 

Oran 1 (%) Oran 2 (%) 

119 351 296 55 84,2 15,8 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tabloda görüldüğü üzere 2015 yılında belediyelere yönelik Sayıştay denetimlerinde denetçiler 

tarafından 119 belediyeye stratejik planla ilgili toplam 351 adet bulgu yöneltilmiş ve 

belediyelerden cevaplanması istenmiştir. Belediyelerin %84,2'si bulgulara katılmış ve hatayı 

ve eksikliği kabul etmiştir. Diğer bir deyişle bulguya iştirak etmiştir. %15,8'i ise bulgulara 

iştirak etmemiş ve savunmuştur. Belediyelerin önemli bir kısmının bulguya iştirak etmesi 

Sayıştay'ın etkinliğini de ortaya koymaktadır. 

3.2.2. Performans Programı İle İlgili Sonuçlar 

Belediyelerin hazırlamış olduğu performans programlarına ilişkin bulgu sonuçları aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 3. Performans Programı Analiz Sonuçları 

Belediye Sayısı Bulgu Sayısı 
İdarece İştirak 

Edilen Bulgular 

İdarece İştirak 

Edilmeyen 

Bulgular 

Oran 1 (%) Oran 2 (%) 

119 245 217 28 88,4 11,6 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Performans programı ile ilgili Sayıştay denetimlerinde belediyelere 245 adet bulgu 

yöneltilmiştir. Belediyelerin %88,4'ü bulguya iştirak etmiştir. %11,6'sı ise iştirak etmemiştir. 

Stratejik plan sonuçlarına göre belediyelerin performans programlarında hata veya eksikliği 

daha yüksek oranda kabul ettikleri sonucuna varılmıştır. 

3.2.3. Faaliyet Raporu İle İlgili Sonuçlar 
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Stratejik plan ve performans programına göre biraz daha kırtasiyecilik barındıran faaliyet 

raporlarının uzmanlık gerektiren bazı analiz ve yorumlamaları da içermesi bu alanda yapılan 

bulguların mahiyetini de etkilemektedir. Faaliyet raporlarına ilişkin analiz sonuçları aşağıda 

gösterilmektedir. 

Tablo 4. Faaliyet Raporları Analiz Sonuçları 

Belediye Sayısı Bulgu Sayısı 
İdarece İştirak 

Edilen Bulgular 

İdarece İştirak 

Edilmeyen 

Bulgular 

Oran 1 (%) Oran 2 (%) 

119 228 210 18 92,2 7,8 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Analiz sonuçlarına göre belediyelere bulgu olarak yöneltilen maddelerin %92,20'sine iştirak 

edildiği, % 7,80'ine ise iştirak edilmediği görülmektedir. Teknik ifadeler, analizler ve yorum 

gerektiren faaliyet raporlarında belediyelerin önemli bir oranda yetersiz olduğu ortaya 

çıkmaktadır.   

3.3. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetimlerinin özünün, belediyelerin kendileri 

tarafından belirlenmiş amaç, hedef ve göstergelere ilişkin hazırlanan dokümanların önceden 

belirlenmiş kriterler çerçevesinde derinlemesine incelenmesinden ibaret olduğunu 

belirtmiştik. 2015 yılında bu yönde yapılan denetimlerde belediyelere yöneltilen 824 adet 

bulgunun 723 tanesine belediyelerce iştirak edilmesi performans denetiminin etkin olduğunun 

göstergesidir. Diğer bir ifadeyle Sayıştay % 86 gibi bir oranda bulgularda isabet sağlamıştır. 

İstatistiksel olarak yüksek bir oranda isabet sağlanmış ise de konu farklı bir bakış açısıyla 

değerlendirildiğinde belediyelerin performans denetimlerinde başarısız oldukları ve amaç, 

hedef ve göstergelere ilişkin hazırlanan dokümanların istenilen seviyede olmadığı 

görülmektedir. 

Stratejik Plana İlişkin Değerlendirmeler: Performans Programı ve Faaliyet Raporuna 

nazaran Stratejik Plana yöneltilen bulgulara iştirak düzeyi genel ortalamanın altında kalmıştır. 

Yani belediyeler tarafından hazırlanan Stratejik Planlar diğer belgelere göre daha fazla 

savunulmuştur. Belediyeler kendi belirlemiş oldukları amaçların arkasında durmuşlar ve 

bulgulara iştirak etmemişlerdir. Ama yine de bu şekilde kendini savunan belediye oranı 

%15,8 dir.  

Performans Programına İlişkin Değerlendirmeler: Performans Programı Stratejik Plana 

göre daha teknik düzeyde ve yıllık olarak hazırlanan bir belgedir. Belediyelerin bütçe ile 

ilişkilendirmek zorunda oldukları bu belgede Sayıştay tarafından tespit edilen bulguların daha 

çok bütçe-program eşleştirmesi yönünde olduğu görülmektedir. Belediye Performans 

Programlarında tespit edilen bulgu iştirak düzeyi %88,4 seviyesindedir. 

Faaliyet Raporuna İlişkin Değerlendirmeler: Analiz, ölçüm, hesaplama ve faaliyet 

sonuçlarının yer aldığı belge olan Faaliyet Raporlarında belediyelerin neredeyse tamamına 
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yakını bulgulara iştirak etmişlerdir. Bu oran %92,2 düzeyindedir. Hazırlanırken hem istatistik 

hem de yorumlama ve analiz gerektiren bu belgede ortaya çıkan bulgular, belediyelerin bu 

alanda önemli ölçüde başarısız oldukları sonucunu ortaya koymaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Denetim olgusu ister özel kesim ister kamu kesimi taraflarınca sevimsiz bir ifade olarak 

algılanır. Sadece ekonomik tarafların değil normal hayatta insanların dahi özgürlüğünü 

kısıtlayan bir alan olarak gördükleri, onları endişelendiren ve panikleten bir kavramdır. Oysa 

ki yapılan bir işin, faaliyetin, tasarrufun, kararın kendine has çerçevede denetlenmesi, 

yanlışların ortaya çıkarılması, ikinci kez o yanlışa düşülmemesi açısından yol göstericidir. 

Kontrol ile denetim aynı anlamda kullanılmasına rağmen birbirinden farklı anlamları 

bulunmaktadır. Kontrol denetimden önce gelir. Kontrol faaliyeti, oluşabilecek riskleri 

önceden görerek tedbir alma faaliyetidir. Denetim ise faaliyet icra edildikten sonra, yapılan 

işlemlerin önceden belirlenmiş kriterlere uygunluğunun ortaya konulmasıdır. 

Bir yerel yönetim birimi olan belediyeler önemli ölçüde kamu kaynağı kullanmaktadırlar. 

Sayıştay ise kullanılan bu kamu kaynağının yasama organınca belirlenmiş kriterlere uygun 

harcanıp harcanmadığını ve yürütmenin bütçe hakkına uygun olarak faaliyet yapıp 

yapmadığını TBMM adına denetleyen yüksek denetim organıdır. Sayıştayın uluslararası genel 

kabul görmüş denetim standartları çerçevesinde belediyelerde yaptığı bu denetim faaliyetinin 

performans denetimi boyutu 2015 yılı itibariyle makalemizde incelenmiştir. Ülkemizde 

bulunan 1397 adet belediyenin tamamının Sayıştay tarafından denetlenmesi mevcut Sayıştay 

denetçisi ve zaman açısından mümkün değildir. Zaten denetimin uluslararası genel kabul 

görmüş standartlarında herhangi bir denetim alanının tamamından ziyade denetçi yargısı ile 

denetim evreninden örneklem seçilerek işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu durumda ortaya 

çıkabilecek denetim riski kabul edilebilir bir seviyede olursa denetim makul güvence 

vermektedir. Sayıştay da bu şekilde belediye evreninden örneklem metoduyla denetim 

yapılacak belediyeleri belirlemekte ve turne yapılarak denetimler gerçekleştirilmektedir. 

Çalışmamızda ise 2015 yılı için 119 belediye örneklem metoduyla seçilerek bunlar üzerinde 

performans denetimi gerçekleştirilmiştir. Bulgu sonuçları belediyelerin 2015 yılında 

performans ve faaliyet ölçümleri alanında önemli ölçüde eksikliklerinin bulunduğu ve bu 

durumun sürdürülemez olduğu ortaya konulmuştur. Sonuç itibariyle belediyelerin, hukuki ve 

mali sorumluluğu bulunmamakla birlikte kamu kaynağının harcanma yönünü belirleyen plan, 

program ve raporlar konusunda problemleri bulunduğu ortaya çıkmıştır. Belediyelerin bu 

denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almaları hem vatandaşa karşı hesap verme 

sorumluluğunun yerine getirilmesini sağlayacak, hem de kamu kaynağı, önceden ve doğru 

olarak belirlenmiş amaçlara uygun bir şekilde harcanacaktır. Ortaya konulan bu sorunun 

çözümünde belediyelere önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda belediyelerimizin acil 

olarak Stratejik Planlarını mevzuata uygun bir şekilde güncellemeleri, bir nevi kaynak tahsisi 

işlevi gören Performans Programlarını hazırlarken uygulanabilirliğine dikkat etmeleri ve 

faaliyet raporlarını gerçekçi ve hesap verebilir tarzda hazırlamaları önem arz etmektedir. 

Gerekirse dışarıdan danışmanlık faaliyeti alınmasıyla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 
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YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMADA ÖZERKLİK MESELESİ 

Mehmet Burhanettin COŞKUN• 

Öz 

İnsanların bağımsız şekilde yaşamalarının ve bu avantajlarının eşitlik, özgürlük ve demokrasi açısından 

sürekliliğinin sağlanmasında yerel yönetimlerin rolü oldukça önemlidir. Çalışmanın konusu yerel demokratik 

değerlerin yerel yönetimlerin etkinliğini artırmadaki önemi açısından yerel özerklik meselesi bağlamında 

incelenmesidir. Sosyolojik ve psikolojik araştırmaların çoğu sosyal ortamlarının zenginleşmesiyle doğru orantılı 

olarak insanların mekânsal ve ekonomik beklentilerinin yerel yönetimlerce yerine getirildiği gerçeğini 

vurgulamaktadır. Yerel yönetimlerin bu fonksiyonları yerine getirmedeki becerisi öncelikle yerel demokratik ve 

özerk değerlerin geliştirilmesine olanak sağlanması ile meydana getirilir. Yakın çağ siyasi tartışmaları ekseninde 

yerel yönetimler ülkelerin sosyal, ekonomik siyasal ve kalıcı anlamda gerçekleşen kalkınmalarında çok önemli 

roller üstlenmiştir. Çalışmanın amacı yerel yönetimlerin demokratik ve özerk değerlere sahip olmasının yukarıda 

işaret edilen kalkınma alanlarına olan doğrudan etkisini ortaya koyarak güncel engelleri tartışmak ve çözüm 

önerileri sunmaktır. Çalışmada yerel özerkliğin yerel demokrasi ile olan sıkı ilişkisi üzerine kurulan güçlü 

katılım, yasal karar alma yetkisinin bulunması ve yönetsel saydamlık konuları hakkında güncel sorunların 

geleceği ile ilgili çözüm önerileri sunulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Yerel Yönetimler, Katılım, Yerel Demokrasi, Özerklik. 

THE ISSUE OF AUTONOMY IN RAISING THE EFFICIENCY OF LOCAL 

GOVERNMENTS 

Abstract 

The role of local governments is crucial in ensuring the independence of people and the continuity of these 

advantages in terms of equality, freedom and democracy. The issue of working is to examine local democratic 

values in the context of local autonomy in terms of the importance of enhancing the effectiveness of local 

governments. Most sociological and psychological research emphasizes the fact that the spatial and economic 

expectations of people are fulfilled in local governments in direct proportion to the enrichment of their social 

environment. In the context of the recent political debates, local governments have played a very important role 

in the social, economic, political and permanent development of the countries. The aim of the work is to discuss 

the current obstacles and present solutions to the problems by demonstrating the direct impact of local 

governments' democratic and autonomous values on the above mentioned development areas. In the study, a 

strong commitment to local autonomy, a strong commitment to local democracy, the provision of legal decision-

making powers, and the proposal for a solution to the current problems of managerial transparency issues were 

presented. 

Key Words: Local Governments, Participation, Local Democracy, Autonomy. 

Giriş 

Toplumların yönetilmesinde kamu yönetimi disiplinin güçlü uygulamalarının 

yaygınlaşmasına yönelik olarak birçok reform uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulamaların 

kamu yönetimi içerisindeki birtakım sorunları ortadan kaldırmak ve sürdürülebilir politik 

aygıtlar geliştirmek gibi önemli bir görevi ortaya çıkmıştır. Bu görevin yerine getirilmesinde 

akademinin olduğu kadar yönetsel ve siyasal iradenin mevcut yönetim aygıtlarını merkezden 

ve yerel güçlerden oluşturmasında temel ağırlık merkezlerinin kesinleştirilmesini önemseyen 

bir düşünce sistemini demokrasi, katılım, sürdürülebilirlik ve özerklik ekseninde geliştirmek 

durumundadır. Tüm bu çalışmaların bir tek amacı bulunmaktadır. Bu amaç en basit anlamda 

yerel yönetimlerde etkinliğin artırılması ve buna bağlı olarak toplumun kamu yönetimi aygıtı 
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içerisinde ortaya çıkan beklentilerinin yerel yönetimlerce sağlıklı ve ekonomik bir ölçekte 

yerine getirilmesidir. 

Yerel yönetimlerin kaynak sağlamada merkez yönetimden beslenmeye devam ettiği yönetsel 

anlayışlarda en sık akla gelen çözüm önerisi kaynakların aktarımında ve kullanılmasında 

yaşanan elastikiyetin merkezi yönetim lehinde olmasıdır. Hizmet sağlanması sorununda 

beklenen sosyal fayda yerelde kalabilecek sürdürülebilir kaynak tasarrufları ve bu tasarrufun 

katılım, demokrasi ve özerklik alanlarında genişleyebilecek bir etki taşımaktadır. Sonuç 

olarak da yerel yönetimlerin kendilerine daha geniş hizmet alanları bulmasında hak ettikleri 

çalışma ve kaynak sağlama ortamları sağlayabilme haklarına sahip olmaları gerekmektedir. 

Yerel özerklik çok farklı biçim ve boyutlarda ele alınması gereken bir kavramdır. Kısaca yerel 

özerklik merkezi idarenin belli sınırlar içerisinde oluşturulan yönetsel bir alanda ekonomik, 

yönetsel ve mali bir takım yetki ve sorumlulukların yerel yönetimlere bırakılması demektir. 

Böylelikle yerel özerklik açısından yerel demokratik zeminin, güçlü bir katılım anlayışının ve 

toplumsal refah düşüncesinin oluşmasında en geniş çalışma alanı oluşmasında bir engel 

kalmayacaktır. Konu ile ilgili birçok çalışma incelendiğinde bu başlıklardan en önemlileri 

yukarıda sayılan ekonomik, yönetsel ve mali özerklik konularıdır.  

Bu çalışmada özellikle yerel demokrasinin güçlenmesinde katılım ve özerklik tartışmalarına 

doğrultulan eleştirilerle merkez idareden alınması gerekli yetki ve sorumlulukların 

belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik sorunlar ortaya konulmuş ve sürdürülebilir 

politikaların izlenmesine yönelik çözüm kümelerine yer verilmiştir. 

Yerel Yönetimler, Katılım, Toplum 

Musgrave (1991)’e göre bir örgütlenme yapısına sahip olan “devlet”’in var oluş sebebi o ülke 

üzerinde varlığını devam ettiren insanların özellikle iç ve dış güvenlik, kalkınma, refah, iç ve 

dış güvenlik, sosyal haklar vb. konuların etkin bir şekilde yerine getirilmesinde karşılaşılan 

ortak ihtiyaçların çözüme kavuşturulmasıdır. Ülkemizde de benzer bir şekilde Anayasa 

Mahkemesi kararları (AYMK, 1991)’na göre de “Devlet vatandaşlarına insanca yaşama 

şartları sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır. Devlet fertlerin hak ve hürriyetlerini 

gerçekleştirmek, onları herkesçe faydalanılabilir bir hale getirmek ödevini yüklenmiştir. 

Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, devletin temel amaç ve 

görevidir. Siyasal, ekonomik ve sosyal engellerin temel hakları, sosyal hukuk devleti ve adalet 

ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde sınırlamaları halinde devletin karışması bir görev olarak 

ortaya çıkmıştır.” düşüncesi ifade edilmektedir. 

Bu şekilde devletin vatandaşlarının ortak ihtiyaçlarında söz konusu olan yönetsel alanı 

doldurması için idari olarak teşkilatı kurması ve etkin yöntemler kullanarak refahı tesis etmesi 

önemli bir zorunluluktur. Devletlerin idari teşkilatlanmalarında birçok etken rol 

alabilmektedir. Bunlardan bazıları siyasal rejim tercihi, toplumsal özgeçmiş ve tarihi yapı, 

ekonomi dinamikleri ve coğrafi özellikler şeklinde sıralanabilmektedir. Bu teşkilat 

yapılanmasına ek olarak dünyada genellikle oluşmuş iki yönetim biçimi karşımıza 

çıkmaktadır. Bunlar merkezi güç ve yerel güç olarak kısaca adlandırılabilir. Söz konusu güç 

kavramı burada yönetimin yapılanmadan elde ettiği bazı haklar nedeniyle oluşan ayrım 

sebebiyle önem arz etmektedir. 
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Devletlerin siyasi rejim ve yapıları yönetsel durumlarını da etkilemektedir. Federal anayasa 

ile yönetilen bir ülkede idarenin bütünlük ve birlik göstermemesi, yerinden yönetimin ön 

plana çıkması doğaldır. Buna karşın üniter yapıdaki bir devlet sisteminde idari teşkilatın 

bütünüyle yerel oluşumlardan meydana gelmesinin mümkün olmayacağı ancak bunun 

ötesinde güçlü bir merkeziyetçi bakış açısının kullanılacağı ifade edilebilir (Duran, 1982: 46; 

Gözübüyük ve Tan, 2004: 159). Ülkelerin yönetsel yapıları yukarıda belirtilen nedenlerden 

ötürü farklılık gösterebilmektedir. Ancak genel olarak idare, geçmişte bugüne, iki sistem ya 

da iki kaide merkezinde teşkilatlanmıştır. Bir başka deyişle, kamu hizmetlerinin ve 

faaliyetlerinin yerine getirilmesinde iki sistemin varlığından söz edilir. Bu sistemler 

merkezden yönetim ve yerinden yönetimden oluşmaktadır (Onar, 1966: 589; Eroğlu, 1972: 

128; Akyılmaz vd., 2011: 171; Atay, 2012: 202; Osten, 1968: 98). 

Yönetsel yapıyı genel olarak etkileyen bu sistemlerden herhangi birinin yalnız ve kesin surette 

uygulanması imkansızdır denilebilir. Diğer yandan yönetsel yapı, federal sistemde yerel 

yönetim birimlerinden, üniter devlet modellerinde ise sadece merkezi örgütlerden meydana 

gelmemektedir (Duran, 1982: 46-47). Merkezden yönetim ve yerinden yönetim birbirini 

bütünleyen sistemleridir. Yönetsel çalışmaların yürütülmesinde yukarıda da belirtildiği gibi 

bu sistemlerin sadece birinin uygulanması mümkün değildir. Devletler sahip oldukları siyasi, 

hukuki, sosyal ve ekonomik şartlarına göre merkezden yönetime ya da yerinden yönetime 

ağırlık vererek idari teşkilatlanmalarını oluşturmaktadırlar (Onar, 1966: 589; Gözübüyük ve 

Tan, 2004: 159; Eroğlu, 1972: 128). Yerinden yönetim ise kamu hizmetlerinin bazılarının 

merkezi yönetsel yapı tarafından işlerin içinde bulunmayan kamu tüzel kişileri tarafından 

yerine getirilmesidir (Günday, 2002: 61; Osten, 1968 104; Yıldırım, 2006 20; Mahalli İdareler 

Dergisi, 1973: 14). Yerinden yönetimlerin yerel yönetimler ve hizmet bakımından yerinden 

yönetim olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Hizmet bakımından yerinden yönetim özel bilgi 

ve uzmanlık gerektiren bilimsel, teknik, kültürel nitelikteki bazı kamu hizmet ve 

faaliyetlerinin, merkezi idarenin yani devletin dışında örgütlenmiş, merkezi idare hiyerarşisi 

içinde yer almayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesidir (Akyılmaz vd., 2011: 171; 

Gözler ve Kaplan, 2013: 81). 

Yerel yönetimlerin demokratik, ekonomik ve mali anlamda özerkliklerinin tanımlanmasında 

diğer önemli bir kavram katılımdır. Katılım genel olarak vatandaşların yerel yönetimlerce 

sağlanan hizmet alanlarına giren soyut ve somut siyasal ve yönetsel fonksiyonların ortak bir 

yönetim ve işleyiş anlamında yeniden tanımlanmasıdır. Katılım ve yerel demokrasi birlikte 

ortaya çıkar, gelişir ve sürekli hale gelir. Aralarında doğrudan ve lineer olarak bir bağ 

bulunur.  

Yönetimler hizmet sunduğu halkın gereksinimlerini belirlemek için çeşitli yol ve yöntemler 

kullanırlar. Bu yol ve yöntemler her ülkenin kendi rejimi içerisinde değişikliğe uğramakla 

birlikte ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.  Ancak gelişmiş batı toplumlarına baktığımız 

zaman halkın gereksinimlerinin neler olduğunu belirlemek için oluşturulan katılım yol ve 

yöntemlerinin doğrudan demokrasiyi çağımızda uygulama olanağı sağlaması açısından 

dikkate değerdir.  
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Katılma kavramının bireylerin seçimlerde oy vermesinden, kamu kurumlarında yönetime 

katılması, iş ve sosyal hayatta alınan kararlara katılması vb. gibi birçok olguyu kapsadığı 

görülmektedir. Bu alanda yapılmış araştırmalar incelendiğinde katılım, siyasal katılım ve 

yönetsel katılma gibi kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Demokratik rejimlerde, demokratik 

yöntemlerden yararlanarak halkın dilek ve istekleri karşılanır. Bu yöntemlerden en fazla 

uygulananları seçimler, referandum, kamuoyu oluşturmak ve siyasi iktidarı etkilemek 

amacıyla bir araya gelen örgütlü toplulukların yaptığı etkinlikler ve iletişim teknolojilerinin 

gelişmesiyle ortaya çıkan sosyal medyadır (Çukurçayır, 2006: 57). 

Siyasal katılma konusunda günümüze kadar çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Bu 

tanımlamalardan bazılarını incelersek: Verba, Nie ve Converse (1989: 1) siyasal katılmayı 

“vatandaşların hükümet yetkililerinin seçimi ve onların yaptıkları işleri doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkileme amacıyla giriştikleri yasal eylemler” olarak tanımlar. Çukurçayır 

(2006:43) ise siyasal katılmayı dar ve geniş anlamda tanımlamıştır. Ona göre dar anlamda 

siyasal katılma sadece seçimlere katılım olarak tanımlanacağı gibi; geniş anlamda ise 

bürokrasi ve siyasal karar alma süreçlerine katılımdır. 

Bu geniş katılım sadece merkezi otoritenin oluşmasını değil aynı zamanda yerelde seçimle 

oluşturulacak karar, icra ve denetim organlarının da benzer biçimde vatandaşların katılımı ile 

sağlanabileceği düşüncesidir. Yerel yönetimlerin etkinliğinde seçilmişlerin göreve geldikleri 

sürenin vatandaşlarca belirlenebilecek olması önemli bir toplumsal denetim aracı meydana 

getirecek başlıca katılım konusudur. Bu katılımın tek ve ana öznesi vatandaşlardır. 

Habermas’a göre ise katılım, yalnızca dar bir çerçevede siyasal kapsamda mümkün olan bir 

etkinlik olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel alanlarda da gerçekleşebilen bir 

etkinlik olarak görülmektedir (Göymen, 1999: 73). Öztekin (2010)’e göre siyasal katılma, 

“düzenli aralıklarla yapılan seçimlerde oy vermenin yanında her türlü siyasal karar karşısında 

ortaya çıkan ilgi düzeyi ve bu ilginin sonucu olarak kararlara katılmadır.  Sonuç olarak siyasal 

katılmanın iki önemli alanda ortaya çıktığı söylenebilir; biri siyasal toplum üzerinde iktidar 

gücünü kullanacak yerel ve ulusal düzeydeki siyasal yöneticilerin seçiminde, diğeri ise siyasal 

karar alma sürecine halkın da dâhil olmasıdır. Bu noktada vatandaşın demokratik etkisi yerel 

yönetimleri canlı ve dinç tutacaktır. 

Burada diğer bir konu da katılımın siyasal yönünün tanımlanmasıdır. Katılım ve siyasal 

katılım kavramları arasında bazı farklılık ve benzerlikler olduğu görülmektedir. Siyasal 

katılım, katılımın sadece siyasal anlamda karar alıcıları etkilemek olduğu; katılım ise siyasal 

bir çerçevenin yanında yaşamın diğer alanlarında da bireylerin sosyal hayata ve alınan 

kararlara katılımıdır. Bu noktada katılım kavramının siyasal kültür ve siyasal davranış 

üzerinde daha etkili olduğu ve toplumsal kalkınmanın sağlanabilmesi için katılımcılığın ve 

katılım kültürünün gelişmesinin büyük katkıları olacağı aşikârdır. Ancak şunu belirtmek 

gerekir ki; Siyasal katılma biçim ve düzeyleri ülkenin siyasal örgütlenmesine, siyasal 

rejimine, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına, siyasal birikim ve bilinç düzeyine göre 

farklılaşma gösterebilir (Yatkın ve Sürekli, 2009: 789). 

Siyasal katılım kavramını açıklarken sadece siyasal olgu ve olaylara karşı gösterilen bir tepki 

ve bu tepki sonucunda siyasal yöneticilerin alacağı kararlar üzerinde bir etki oluşturulması 

olarak tanımladık.  Ancak karar alma sürecine halkın doğrudan katılımının sağlanması ulusal 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

117 
 

ve yerel kalkınma için bir gereklilik olmuştur.  Bu noktada yönetsel katılım kavramını 

açıklamak ve kalkınma kavramını yönetsel katılım ile genişletmek gerekmektedir. Yönetsel 

katılımı şu şekilde tanımlayabiliriz; halkın siyasal yöneticiler tarafından alınan kararlara 

katılımı ve karar alma sürecinin her safhasında görüşlerine başvurulmasıdır. Bu anlamıyla 

yönetsel katılma, yerel ve ulusal seçimlerde oy kullanma, seçim sürecinde aktif olarak rol 

alma ve parti organlarında görev almayı içeren siyasal katılmadan daha geniş ve çok yönlü bir 

süreci ifade etmektedir.   

Yönetime katılma olgusu; karar alma sürecine katılma, bu kararların uygulamasına katılma ve 

uygulama sonrası denetime katılma gibi üç boyutlu bir süreci içeren ve gerek sivil toplum 

örgütleri ve özel sektör düzeyinde, gerekse ulusal ve yerel yönetimler düzeyinde bu süreci 

işletecek mekanizmaların üretileceği ve yasal güvence altında çalıştırılacağı dinamik bir 

etkileşimi ifade etmektedir (Fişek, 1977: 36). Toplum yerel demokratik özellikleri ile 

gelişirken bunu yukarıda ifade ettiğimiz katılım aygıtını kullanarak yerel anlamda yürütülen 

yönetsel ve siyasal faaliyet alanlarında kendine maddi bir zemin oluşturur. Bu zemin 

içerisinde hizmet alanlarını katılım konusunda şekillendirir. Özellikle teknolojinin de hızlı 

kullanımıyla elektronik demokrasinin sıkı ve ayrılmaz bir paydaşı haline gelir. Bu aynı 

zamanda reel siyasetin de bir gereksinimidir. 

Katılımın güçlü bir biçimde gerçekleşmesi aynı zamanda yönetsel iradeye ait yasal alanın 

şekillenmesinde önemli bir özneyi de ortaya çıkaracaktır. Toplum refah seviyesinin 

gelişmesinde yerel yönetim aygıtını daha demokratik ve dengeli bir biçimde sınayacak, 

hizmet alanlarını gözlemleyerek hesap verebilirliğiin demokratik sonuçlarını 

somutlaştırabilecek, bu sayede refah ve sürdürülebilir iyileşme elde edebilecek ve yerel 

demokrasinin yönetsel iradeyi güçlendirmesinde topluma sunduğu güncel ve oldukça kritik 

bir başlıktır. Toplumun eksik kalan alanlarının sivil toplum düşüncesi ile geliştirilmesinde 

aynı zamanda yerel yönetimleri toplum ile buluşturan bu başlık yasal olarak güvence altına 

alınan bir dizi yetki ve sorumluluk paylaşımıdır. Sonuç olarak özerkliğin toplumsal 

ihtiyaçların giderilmesindeki karşı konulmaz önemini bu anlamda tanımlamak daha da basit 

olacaktır. Bu bağlamda sivil toplum ile ilgili de konuya açıklık getiren tanımları sunmak 

faydalı olacaktır. 

Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın siyaseti demokratikleştirme yönünde etkilerinin yanında 

bu yapıların kendilerini ilgilendiren konularda bir yasanın kabulü veya reddi için yasama 

organı ile temasa geçerek yetkili komisyonları etkileme çabaları da siyasal anlamdaki işlevler 

arasında sayılabilir. 

Sivil toplumun demokratik değişimin ana unsuru olarak algılanması ve yurttaş 

örgütlenmelerinin sivil toplumla özdeşleştirilmesiyle kavram üzerindeki tartışılmalar da daha 

nicel bir karakter taşımaya başladı. Artık, toplumların demokratik değişim Kapasitesini 

anlamak için sivil örgütlenmelere bakmakla yetiniliyor, bir ülkedeki Sivil toplum 

örgütlenmesinin sayısı, bu örgütlerin ne kadar üyeye sahip oldukları gibi nicel veriler, o 

toplumun ne derece ‘sivil’ olduğunu, yani demokrasinin orada işletilme şansının hangi 

düzeyde olduğunu anlamaya yetiyordu (Bayraktar, 2005: 12). 

Aslında STK denince, devletten özerk, kendi ayakları üzerinde durabilen çoğulcu yapılara 

dayanan gönüllü kuruluşlar anlaşılmalıdır. Bu bakış açısı ile mesleğin icrası için üyeliğin 
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mecburi tutulduğu tabip, mimar ve mühendis odaları gibi resmi ya da yarı resmi meslek 

birlikleri ve baroları STK olarak değerlendirmek mümkün değildir. STK’ları genel olarak üçe 

ayırmak mümkündür; bunlar aktivite merkezli STK’lar (spor, kültür, rekreasyon vb. alanlarda 

faaliyetler gösterirler), toplum merkezli STK’lar (siyasi partiler, sendikalar, çevre örgütleri, 

yerel toplum örgütleri vb.)  ve refah merkezli STK’lar (sosyal hizmet, sağlık, eğitim vb. 

hizmeti sunarlar) şeklinde sınıflandırılabilir. Türkiye’de mevzuat acısından sivil toplum 

kuruluşları; dernek, vakıf ve kooperatifler ve bu kuruluşların şube ve temsilcilikleri ile üst 

kuruluşlarından oluştuğu söylenebilir. 

Sivil toplumun oluşmasında ve gerek merkezi ve gerekse yerel yönetsel aygıtların 

faaliyetlerini belirlemede önemli etkisi olması beklenen STK’ların gelişimin siyasetten ya da 

siyasal beklentilerden uzak seyretmesi demokratik toplumun bir gerekliliğidir. Kamusal 

alanın şekillenmesi ile bireysel özgürlüklerin ve toplumsal ilişkilerin sürdürülmesinde 

vatandaşların birey olarak yerel yönetimlerin faaliyet alanlarını genişletmesi hedeflenmelidir. 

STK’lar toplumun ihtiyaç sahibi bireylerinin sınıflanmasında aktif bir özne olmakla birlikte 

aynı zamanda bağımsız idari otoritelerin oluşturulmasında da kritik rol üstlenmektedirler. 

Özerkliğin Anlamı, Kapsamı ve Koşulları 

Özerklik, kurumların öz sorumlulukları altında ve ülke yararları doğrultusunda, kendi 

hizmetlerini düzenleme haklarıdır.  Bu haklar genellikle anayasal zeminde güvence altına 

alınmaktadır. Türkiye’de söz konusu olan özerkliklerden, üniversitelerin bilimsel 

özerkliğinden, radyo, televizyon idaresinin ise tarafsızlık ilkesine sahip olma özerkliğinden 

söz edilmektedir. Gerçek anlamda bir kurumun özerkliğinden söz edebilmek için; Karar alma 

ve alınan kararları hiçbir baskı olmaksızın uygulama hakkından taviz verilmemelidir. Bu 

kararları alan organların da yine serbestçe oluşumuna müdahale edilmemelidir. Çünkü karar 

alma özgürlüğünün gerçekleşmesi karar organlarının serbest oluşumuna bağlıdır. Yine de 

yukarıda bahsedilen hususlar bütünüyle yeterli olmamaktadır. Bunların mali özerkliğe de yani 

harcamalarında da merkezi idarenin baskısı olmaksızın harcama yapmaya yetkili olmaları 

gereklidir. 

Özerklik, hizmetlerde etkinliğin ve verimliliğin gerçekleştirilme aracıdır. Bu anlamda 

özerkliği güçlendiren tüm alanlar özendirici ve benimsetici bir dizi eylemi açığa çıkarmalıdır. 

Özerklik, hizmetlerin daha iyi yürütülmesi adına tanınmalıdır. Bir yerel yönetimin 

sağlayacağı hizmet yelpazesinde o sınırlar içinde yaşayan insanların ihtiyaç tespitlerinde ve 

politik aksiyonlarda yerel yetkililerin elinin güçlü tutulması gerekmektedir. Bunun en geniş 

anlamı mali kaynak konusunda yeterli imkanların kullanılabilmesidir. 

Yerel yetkililerin hizmet sağlayıcılığının ve karar vericiliğinin beraberinde halkın önemli bir 

bölümünün katılım özelliklerinin geliştirilmesi ve fırsatların çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Bu fırsatlar nelerdir? (Her biri birer problem sahası olarak düşünülen hedef kitle); 

- Halkının geçim sıkıntısı yaşadığı gelişmemiş bölgeler, 

- Handikaplı vatandaşlar, 

- Kadınlar,  

- Yaşlılar, 
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- Öğrenciler, 

- Öğrenci olması gerekirken hiçbir toplumsal sorumluluk taşımayan genç kesim, 

Görüldüğü üzere toplumsal kalkınmanın temelini oluşturan bu grupların yerel yönetimlerin 

özerkliğin yapıcı parametrelerle zenginleştirilerek eşitlikçi bir zeminde elde edebileceği çok 

önemli kazanımlar olacağı açıktır. Şayet yerelde yaşayanların kolektif yararı haricinde bir 

kıyaslama yapılacak olunursa özerkliğin kesin sınırı çizilemeyecek ve bu anlamda birkaç 

sınıfın veya otoritenin fayda sağlamasından öteye gidilemeyecektir. Bu sebeple yerel 

yönetimlerin belirleyeceği faaliyet alanlarının kalkınma ve refaha yönelik seçilmiş alanlar 

olması elde edilecek çıktıların kalitesi anlamında çok önemlidir. 

Gerçek bir özerklikten ve bu bağlamda yerel yönetimlerin özerkliğinden söz edebilmek için 

gerekli koşullar şunlardır; 

- Kesin karar alma yetkisi, (Bağımsız kararlar) 

- Organların bağımsızlığı, (Seçimle kuruluş ve işleyiş) 

- Parasal olanakların bulunması, (Sınırsız kaynak sağlama gücü) 

Genel olarak yerel yetkilerin ihtiyaç karşısında kullanımı yetki genişliğine sahip kamu 

kurumlarından daha esnek ve ekonomiktir. Merkezi yönetimin taşra siyasetini oluşturan bir 

siyasi izdüşüm özerklik anlamında gelişme gösterebilecek bir tartışma konusu olamayabilir. 

Bağımsız kuruluş ve işleyişe sahip kaynak temininde en küçük bir engelle karşılaşmayan 

yerel yönetimler ile tanımlanan ve beraberinde tüm işlevsel ve yapısal gücünü anayasadan ve 

yasalardan alan seçilmiş yerel otoritelerin hizmet ağları toplumun yerel tüm beklentilerine 

hızla refleks gösterebileceklerdir. Görüldüğü gibi her açıdan yerel ihtiyaçları anlama, analiz 

etme ve yerine getirme esnasında vatandaşla birlikte olma yönünde yetersiz kalınmaktadır.  

Bu nedenle tüm organları halk tarafından seçilerek göreve getirilen yerel ve yerinden yönetim 

kuruluşlarına ihtiyaç vardır. 

Yerel Yönetimlerin Etkinliğini Artırmada Özerkliğin Önemi 

Yukarıda savunulan düşüncelerin aksine hizmetlerin sunumunun merkezi yönetimlerce 

sürdürülmesi gerekliliğini savunan düşünceler de bulunmaktadır. Artan teknolojik 

gelişmelerin ışığında merkezi yönetimin yerel yönetimlere sağladığı imkanlarda eşitlik görüşü 

halen göz önünde bulunmaya devam etmektedir. Ancak asıl sorun bu değildir. Çünkü yerel 

yönetimler yeterli derecede gelir kaynağından yoksundur. Gelir kaynakları birçok alanda 

değişik parametrelere dayandığından farklılıklar gösterebilmektedir. Gelir alanlarının ve 

parametrelerin farklı oluşu zengin ve fakir bölgelerin oluşmasını, böylece hizmetlerin eşit 

derecede halka sunulmasını etkilemektedir. 

Bu konuların başında alt yapı, eğitim, sosyal imkanlar, güvenlik vb. konular gelmektedir. Bu 

sebeple öncelikle bölgeler arasında sonrasında ise en geçerli paylaşma yöntemleri kullanılarak 

tüm yerel yönetimlerin yapısal ve işlevsel ihtiyaçlarının karşılanması için kaynak sağlama 

yetkilerinin ve sağlanan bu kaynakların kontrolünün yerel yönetimlere devredilmesinin 

zorunluluğu açıkça ortadadır. Katılım, kalkınmanın temelinde yatan önemli bir öznedir. 

Halkın bu şekilde kalkınması katılımla karşılıklı olarak etkileşimi ile tamamlanmış bir eylem 

içinde olması refah toplumu olmanın önünü açacaktır. 
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Dünyada birçok ülkede yerel özerklik düşüncesi çeşitli açılar göz önüne alınarak 

tanımlanmıştır. Genel olarak yerel yönetimlerin anayasa ile birlikte bağlı olunacak temel 

ilkelerin ortaya konulması, merkez otoritenin yerel yönetimlere karşı sınırlılıklarının tespit 

edilmesi, kaynak kullanımındaki yetkiler ve koşullar, hizmet alanlarının oluşturulmasındaki 

genel ağırlık merkezinin tanımlanması ve son olarak denetimin ne tür bir aygıt kullanılarak 

hangi şekil ve usullerle yapılacağının kararlaştırılması çok büyük öneme sahiptir.  

Seçilmişlerin görevlerini icra ederken vatandaş ile yakınlıklarını Avrupa Yerel Yönetim 

Özerklik Şartı (AYYÖŞ)’nda gösterilen bir takım yol ve usullerle izlemiş olmaları oldukça 

dikkat çeken bir konudur. Ülkemiz özellikle bu konuda kendisinden istenen çeşitli başlıklara 

karşı çıkmıştır. Bu maddelerin birçoğu güvenlik ve merkezi otoritenin üniter devlet yapısının 

sürekliliğinin ileride yaşayabileceği potansiyel risk alanları olasılığı gerekçeleri ile ele alındığı 

düşünülmektedir. Ancak burada en çok dikkat edilmesi gereken konu siyasal düzen içerisinde 

yerel yönetimlerin etkinliğinin yasal, yapısal-işlevsel, çabuk ve ekonomik olarak hizmetlere 

yansımasının sağlanabilirliğidir. Bunun için gerekli görülen zemin kamu tüzel kişiliklerinin 

teşkilatlanmasında ve dönemsel olarak faaliyetlerinin değerlendirilmesinde merkezinde 

vatandaşların da bulunduğu demokratik bir sistemin devreye girmesi beklentisi olmalıdır. Bu 

aygıtın demokratik düzendeki karşılığı yerel yönetim meclislerinde denetim için siyasal 

denetimle birlikte kamu kurumlarınca yapılan denetime ek olarak hareket edecek şekilde 

başvurulacak en yakın ve etkili otoritenin halk tarafından yerine getirilen bir demokratik karar 

organının işletilmeye başlamasıdır. Bu anlamda tıpkı İngiltere’de işletilen parlamento merkezi 

esas alınarak yasal zorunlulukları yerine getiren, yetki yelpazesi oldukça geniş, hizmet ağı 

diğer belediyelerle de uyumlu çalışan yerel seçilmişlerin bulunduğu bir teşkilatlanma benzeri 

bir düzenleme ile gerekirse hesap verebilirliği üst düzey olacak şekilde yaptığı yönetsel 

eylemlerden dolayı görevden zaman geçmeden alınabilecek çok boyutlu bir hukuk sisteminin 

işlev kazandığı yerel yönetim biçimleri oluşturulmalıdır. Burada kastedilen etkinliğin 

artmasına bağlı olarak halkın katılım ve etkisiyle gerektiğinde görev süresi dolmadan merkezi 

otorite tarafından değil de yerelde yaşayanlar tarafından gösterilebilecek bir irade ile yerel 

seçilmişlerin aynı şekilde görevden el çektirilebilmeleridir. 

İster halkın değişen beklenti kümeleri olsun, isterse toplumun mozaiği olarak ortak sosyal 

menfaat alanları destekleyen ve yeni alanlar oluşturma gayretinde olan bir noktada görev 

tanımı yapılan bir yerel yönetim olsun, yerel yönetimlerin birlikte uyumlu hareket etme 

becerilerinin geliştirilmesi toplumsal kalkınmanın başlıca anahtarıdır. Yerel yönetimler 

merkez otorite ve halk arasındaki konumunu faaliyetlerin tasarımı ve icrasında, ekonomik, 

sosyal ve siyasal gelişmişlik için uygun zemin oluşturma çabalarının gerçekleşmesinde ağırlık 

merkezini kendi yakın bölgesinde inşa edecektir. Yerel demokrasi, katılım ve özerkliğin 

oluşturduğu başlıca etki alanı ve uygulama başlıkları birbirlerine bağlı olarak 

gerçekleşecektir.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Toplumun ihtiyacı olan ve hareketsiz kalmış işgücünün yerel hizmetlerin yapılmasında 

ekonomik, sosyal ve yönetsel açıdan yerine getirmede etkinliği bir başlatıcısı olarak özerklik 

çalışmalarının etki alanı son dönemde kamu yönetiminde yaşanan güncel birtakım sorunlarla 

kendini iyice hissettirmeye başlamıştır. Bu anlamda çalışmanın yerel yönetimlerin kapsadığı 
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ekonomik, sosyal ve yönetsel katılım konusu ile özerklik kavramının birçok bileşeni ile olan 

ilişkisi incelenmiştir. 

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak birçok ülkede yerel yönetimler 

kapsamında gerek idari gerekse mali açıdan reform niteliğinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

çalışmalar, yerel yönetimlerde hizmet etkinliğini daha da arttırmak bakımından yapılan yeni 

düzenlemelerden oluşmaktadır. Çünkü yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetler daha 

fazla harcamayı gerektirmekte ve bu da yerel yönetimlerin kaynak yapısının güçlendirilmesi 

gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu yönde yapılan çalışmalar genelde merkezi yönetimden yerel 

yönetimlere çeşitli kaynakların aktarılması şeklinde gerçekleşmektedir. 

Yerel kalkınmanın temel şartı, toplumun belirli bir dönemde tüketemediği birikimlerini 

yatırıma dönüştürme fırsatlarına bağlıdır. İktisat biliminde yer alan yatırım kavramını, yatırım 

yapma amaçlarını ve yatırım türlerini yerel yöneticiler ve özellikle yerel yönetimlerin başında 

bulunan seçilmiş belediye başkanlarının iyi anlaması gerekmektedir. Yerel kalkınma 

konusunda, kalkınmanın motoru sağlam finans kaynağı olan birikimlerin rasyonel bir biçimde 

yönlendirilmesi, yerel ihtiyaçlarını gideren, yani hem fayda sağlayan hem de istihdam artıran 

mal ve hizmet üretimine dönük yatırım projelerinin hayata geçirilmesi, yerel kalkınmanın 

gerçekleştirilmesine önemli derecede yardım etmektedir. 

Ancak, aktarılan kaynakların verimsiz kullanılması merkezi hükümete ilave yükler getirmekte 

ve yerel yönetimleri hizmet etkinliği bakımından sıkıntıya düşürmektedir. Dolayısıyla yerel 

yönetimlerin kendilerine kanunlarla verilen görevleri daha etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirebilmeleri için mali kaynakların kullanımı açısından daha fazla tasarruf hakkına sahip 

olmaları gerekmektedir. Yerel özerklik, farklı boyutlardan incelenmesi gereken bir kavramdır. 

Kamusal faaliyetlerin yerine getirilmesinde belirli sınırlar dahilinde merkezi yönetimin idari, 

ekonomik ve mali alanda yetki ve sorumluluğunu yerel yönetimlere devretmesi yerel özerklik 

olarak ifade edilmektedir. 

Yerel yönetimlerin faaliyet alanlarının oluşturulmasında yukarıda bahsettiğimiz özerklikle 

ilgili başlıklar genel olarak mali konulardaki yoğunlaşmada göze çarpmaktadır. Gelişen dünya 

düzeninde yerel hizmetlerin toplumun sosyal menfaat alanlarını oluşturan faaliyet kümelerinin 

gerçekleşmesinde etkinlik ve çabukluk değişmez bir önceliğe sahiptir. Bu önceliği 

karşılayacak aygıt ancak anayasadan beslenen ve yasalardan güç alan demokratik bir alanda 

yaşayabilir. Bu alanın yapısal, işlevsel, siyasal ve demokratik öznesi vatandaştır. Dolayısıyla 

vatandaşın etkisinin olmadığı bir otorite kaynağı etkinlik konusunda başarılı olamayacaktır. 

Bu noktada temel demokratik yerel değerler ile katılım ve özerkliğin işlerlik kazanmasının 

önü açılmalıdır. 
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TÜRKİYE’DE YÖNETSEL BÖLGESELLEŞMENİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

İhsan EKEN 

Öz 

Günümüzde, bölge yönetimi, içerisinde barındırdığı çekince ve olumsuzluklara rağmen; ekonomik, tarihsel, 

sosyal, yönetsel ve siyasal nedenlerden ötürü, birçok merkeziyetçi ülkede dahi uygulanan bir idare tarzı haline 

gelmiştir. Türkiye’de henüz dahi bölgeler arasında sosyal ve ekonomik dengesizlikler devam etmektedir. 

Ekonomik olarak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, yerelin yönetime aktif katılımı ve kamuoyu denetimi 

arzulanan düzeyde sağlanamamaktadır. Yönetsel kuruluşlar arasında rasyonel görev, yetki ve kaynak bölüşümü 

ile eşgüdüm ihtiyacı devam etmektedir. Kamusal hizmetlerin sunumu ve yatırımlar açısından mevcut idari 

bölümleme yetersiz kalabilmektedir. Bununla birlikte rasyonel yönetim biçimine ulaşma açısından reform arzusu 

ve sürecinin devam ettiği görülmektedir. Günümüzde artık “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” şeklinde yeni 

bir yönetim sistemine geçilmiştir. Yapılan yasal değişiklikler ile büyükşehir belediye sınırı genişletilmiş ve 

sayıları arttırılmıştır. Toplam dört düzey olmak üzere istatistiki bölgeler oluşturulmuş; düzey 2 olarak 

adlandırılan bölgelerde kalkınma ajansları kurulmuştur. Yeni ve kapsamlı bir anayasa oluşturulması düşüncesi 

güncelliğini korumaktadır. Bölgeselleşme politikaları olan AB ile üyelik süreci devam etmektedir. Küresel 

düzeyde yaşanan yerelleşme, özerklik, yerindenlik, demokratiklik ve yönetişim süreçleri dolaylı veya doğrudan 

Türkiye’de de karşılık bulmaktadır. Bölgeselleşme kavramıyla ilişkilendirilebilen bu gelişmeler, “yönetsel 

bölgeselleşme” konusunu Türkiye için tüm yönleriyle araştırılmaya değer bir konu kılmaktadır. 

Bu doğrultuda çalışmanın konusu, bir ara yönetim kademesi olarak bölge yönetiminin Türk yönetim sistemine 

getireceği olumlu ve olumsuz sonuçları çerçevesinde uygulanabilirliğinin irdelenmesidir. Çalışma ile mevcut 

merkez-çevre ilişkisinden kaynaklı olarak ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda önerilerde bulunmak, bu 

alanda yapılacak diğer çalışmalara katkı sunmak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte çalışma, kesin yargılara 

ulaşma iddiası taşımamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Türk İdare Sistemi, Yerelleşme, Bölge, Bölgeselleşme. 

A STUDY ON APPLICABILITY OF ADMINISTRATIVE REGIONALIZATION IN 

TURKEY 

Abstract 

In spite of the reservations and negativities it has today, economic, historical, social, administrative and political 

reasons, it has become an administrative style that is applied even in many centralist countries. Social and 

economic imbalances between regions still continues in Turkey. Economic mobilization of local potential, active 

involvement of local governments and public scrutiny are not achieved at the desired level. The need for 

coordination with the rational duties, powers and distribution of resources among administrative organizations is 

ongoing. The existing administrative division may be inadequate in terms of public services and investments. 

However, it seems that the desire for reform and the process continue in terms of reaching rational 

administration form. Nowadays, a new management system has been adopted as "Presidential Government 

System". With the legislative changes, the municipal border of the big city has been enlarged and the numbers 

have been increased. A total of four levels of statistical regions were created; development agencies were 

established in the areas called level 2. The idea of  creation a new and comprehensive constitution keeps. The 

membership process with the EU, which is regionalization policies, continues. In the global level of 

decentralization, autonomy, subsidiarity, democratization and governance processes is met directly or indirectly 

in Turkey. These developments can be associated with the concept of regionalization, "administrative 

regionalization" worth investigating all aspects of the subject matter makes for Turkey. 

In this context, the subject of the study is to examine the feasibility and applicability of the regional 

management's positive and negative conclusions to the Turkish management system as an intermediate 
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management stage. It is aimed to make suggestions about the solution of the problems arising from the current 

center-environment relation and to contribute to other work to be done on this area. However, the study does not 

claim to reach definite jurisdiction. 

Key Words: Turkish Administration System, Decentralization, Region, Regionalization. 

Giriş 

Son yarım asırda farklı gerekçelerle ve farklı süreçler sonucunda üniter devlet yapısına sahip 

birçok Avrupa devletinin yönetsel yapılarında kayda değer bir dönüşüm gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu dönüşüm içerisinde üniter devletlerin bir ara yönetim kademesi olarak 

siyasal, yönetsel ya da her ikisinin de bir arada oluşturulduğu karma bölgesel idareler 

oluşturduğu gözlenmektedir. Klasik üniter devlet sisteminden farklı derecelerde sapmayı ya 

da klasik üniter devlet sisteminin esnetilmesi olarak ifade edilen bu yönetsel değişim hareketi, 

üniter devlet sisteminin kalbi olarak adlandırılabilecek Fransa’da bile gözle görülür bir şekilde 

cereyan etmiştir. 

Türkiye’de ise Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde ağırlıklı olarak 

ekonomik ve güvenlik amaçlı ve kısmen de yönetsel gayelerle çeşitli bölgesel idari oluşumlar 

gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bununla birlikte, birçok Avrupa devletine göre oldukça 

büyük bir alan ve nüfusa sahip olan Türkiye’nin taşradaki yönetsel sorunlarına kalıcı bir 

çözüm olacak ve merkezi yönetim ile il yönetimi arasında idari bir bağ vazifesi görecek bir 

ara kademenin oluşturulması gereği üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda farklı bölgeselleşme 

modellerinin önerildiği görülmektedir. Çalışma içerisinde ifade edilen birçok gerekçe ve 

yönetsel sorundan dolayı bölgeselleşme ve bölgeselleşmeye yönetsel bir nitelik 

kazandırılması hususu günümüzde de güncelliğini muhafaza eden ve üzerine çalışmalar 

yapılmaya devam edilen bir konudur. 

Bildiride, öncelikle bölge ve bölgeselleşme kavramlarına ilişkin temel bilgiler verilmiştir. 

Türk yönetim sistemine yeni bir bakış açısı kazandıracak olan yönetsel bölgeselleşmeye, 

gerekçeleri ve getirebileceği olumlu sonuçlar ile oluşabilecek olumsuzluklar, endişe ve 

çekinceler bir arada değerlendirilerek yaklaşılmış ve uygulanabilirliği irdelenmiştir. 

Çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

1. Genel Kavramlar 

1.1. Bölge 

Bir çerçeve ve hareketler sistemi olarak siyasal gücün dağılımı ve toplum politikalarının 

içeriğine dair imalar barındırdığından, “Bölge” kelimesi sosyal bilimlerde ve Avrupa 

ülkelerinin tarihsel geleneklerinde çok katmanlı bir anlama sahiptir ve aynı zamanda politik 

olarak da güçlü ve hassas bir kelimedir (Keating, 1997: 383). Bölge, günümüzde yaygın 

olarak kullanılan fakat tanım itibariyle tam bir fikir birliğine varılamamış bir kavramdır. 

Çünkü bölge kavramı, bir veya birden çok sayıda niteliğe, ölçeğe, zamana veya ele alınan 

soruna bağlı olarak değişik biçimlerde yorumlanabilmektedir. Bölge kavramını tanımlamak 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

125 
 

için etnik, kültürel, dilsel, iklimsel, coğrafi, sınai, kentsel gelişme, yönetsel birimler, 

ekonomik uzmanlaşma alanları, uluslararası ilişkiler gibi birçok kavramdan 

faydalanılmaktadır (Keleş, 1998: 9; Tekeli, 2008: 174, Tekin, 2002: 186). 

Geleneksel olarak beşeri coğrafyaya ait bir kavram olarak kabul edilen bölge kavramı 

(Arıkan, 2006: 110), birbirine sosyo-ekonomik bağlılığı olan alanların tespitini ve 

çerçevesinin çizilmesini amaçlayan “mekân düzenlemenin” 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir 

ürünüdür. Bölgelerin politik önemi ise,  bölge halkının çoğunluğu tarafından bu çerçevenin 

bir yaşam alanı olarak benimsenmesi ve bunun toplumsal bir kabule ulaşmasıyla 

gerçekleşmiştir (Özel, 2003: 100). 

1.2. Bölgeselleşme 

Bölgeselleşme, merkezi yönetim-taşra örgütü-yerel yönetim dengesinde ara kademe olarak 

ülkenin merkezi yönetimden sonraki en büyük alansal (territoriale) örgütlenmesi şeklinde 

oluşturulan bölgenin görev, yetki, amaç ve fonksiyonlarının belirlenmesini ifade etmektedir 

(Arıkan, 2006: 110-111). Yerelleşmenin bir türü ve derecesi olarak yönetsel bir nitelik taşıyan 

bölgeselleşmede karar alma mekanizmaları, yerel düzeydeki idari oluşumlara aktarılarak 

âdemi merkeziyetçi bir yapı oluşturulmaktadır (Özel, 2004: 102; Mengi, 2004: 51). 

1.3. Bölgeselleşmenin Nedenleri 

Devletlerin iç yönetsel teşkilatlarını bölgeselleşme ekseninde şekillendirmesini siyasal, 

yönetsel, ekonomik, kültürel ve tarihsel nedenler olarak beş temel gerekçeye dayandırmak 

mümkündür. Bununla birlikte tüm bu nedenlerin birlikte oluşması zorunlu değildir. 

Ülkelerin bölgesel bir politika izlemesine yol açan temel sebeplerden biri olan ekonomik 

nedenler, genel olarak bölgelerarası sosyal ve ekonomik dengesizlik, ekonomik planlama ve 

karar vermenin artan karmaşıklığı, kamu politikaları ve kamu müdahalelerinin kapsamındaki 

artış çerçevesinde açıklanmaktadır (Kohler-Koch, 1995: 5). Büyümenin, sosyo-ekonomik 

canlılık ve refah seviyesinin ülke düzeyinde tekdüzelik göstermemesi, eğer önlem alınmazsa 

ülke içerisinde gelişmiş yörelere yığılmalara yol açmakta; bu durum alt yapı yetersizliği, 

yoksulluk, çarpık kentleşme gibi birçok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu haliyle gelişmiş 

ve az gelişmiş yörelerin merkezi yönetimden talepleri birbirinden farklı olmakta ve merkezi 

yönetimin bu alanlara farklı ekonomik planlama ve politikalar ile yaklaşmasını 

gerektirmektedir (Özel, 2003: 112; Özel, 2009: 168-169).  Diğer taraftan ülkenin tüm 

yörelerindeki beşeri ve ekonomik kaynaklarının harekete geçirilmesi, bundan sağlanan 

katkıdan bölge halkının yararlandırılması ve bu karşılıklı katkının sürekli hale getirilmesi 

gerekmektedir. Bölgelerarası ekonomik ve sosyal dengesizlikler; kalkınma isteğinin oluşması, 

bölgesel planlama yapılması ve idari yapının da bu çerçevede oluşturulması gereksinimini 

ortaya çıkarmaktadır (Geray, 1997: 299). 

Bölgeselleşmenin en temel yönetsel nedeni, il düzeyindeki mülki idare birimleri ve 

belediyelerin ulusal planların uygulanması ile bazı yerel görevlerin planlanması ve yerine 
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getirilmesinde ölçek, yetki ve yetenek açısından küçük ve yetersiz kalmasından dolayı bir ara 

yönetsel kademeye ihtiyaç duyulmasıdır (Keleş ve Erbay, 1999: 22; Özer, 2008: 39-40). 

Yönetsel bölgeselleşme ile gerçekleştirilmek istenen, yönetim yapısının dengeli bir şekilde 

kademelendirilerek işlevsel olarak modernleştirilmesidir (Mengi, 2004: 49). Merkezi 

yönetimin görevlerinin aşırılaşması ve buna karşı ortaya çıkan beceriksiz yönetim tarzının, 

çok düzeyli ve yüksek katılımın sağlandığı bölgeselleştirilmiş bir sistem ile düzeltilebileceği; 

yerel düzeyin sorunlara daha yakın olması nedeniyle, bölgeselleşmenin, daha yetkin, daha 

rasyonel ve ilgili bölgesel durumlara daha iyi uyarlanmış kararlar alabileceği ve böylece 

devletin bir bütün olarak verimliliğinin artacağı öngörülmektedir (Kohler-Koch, 1995: 5). 

Bölge, bir siyasi tartışma alanı, sorunlar ve önerilerin değerlendirildiği bir çerçeve ve aktörler 

tarafından kararların meşru olarak alınabileceği seviyede tanınan bir alan sağlayan politik bir 

mekân olarak tanımlanmaktadır (Keating, 1997: 390). Bu doğrultuda bakıldığında, devletlerin 

bölgeselleşmesinin arkasında yatan en temel siyasal neden; katı merkeziyetçi devlet yapısının, 

iktidarların aldığı siyasal kararlara, halkın yeterince katılımını sağlayamaması ve bu kararlar 

üzerinde yeterince kamu denetiminin bulunmaması olarak ifade edilmektedir (Nalbant, 1996: 

42). Bu yönüyle bölgeselleşme, bir ara kademe olarak siyasal katılımı maksimize etmeye 

çalışan ve bu yöntem sayesinde kamu denetim mekanizmalarını geniş şekilde açık tutan bir 

uygulama olduğu varsayılarak benimsenmektedir. 

Diğer taraftan AB bütünleşme süreci de bir diğer siyasal neden olarak ifade edilebilir. AB’de 

arzulanan bütünleşmenin sağlanabilmesi için bölgesel kimlik ve kendi kaderini tayin hakkının 

korunması gerektiği, demokrasinin ve bütünleşmenin ancak tabandan başlanarak 

tamamlanabileceği, AB ve üye devletlerin merkeziyetçi eğilimlerinden kaynaklı sorunların 

giderilebileceği gibi sebeplerle bölgeselleşme savunulmaktadır (Mengi, 2004: 52). 

Bölgeselleşmenin altında yatan kültürel sebepler, bölgelere özgü etnik, kültürel ve dilsel 

özelliklerin korunması olarak ifade edilmektedir (Kohler-Koch, 1995: 5). Bir başka anlatımla, 

bölgelerin, özellikle de o bölgede kültürel veya etnik bir özellik bulunduğu durumlarda 

kültürel koruma politikaları için bölgesel bir çerçeveye sahip olduğu vurgulanmaktadır 

(Keating, 1997: 387). Belirli kültürel veya dilsel yığınların taleplerine karşılık vermek ve 

bunların “yerel özgüllüklerini” koruma kaygısı taşımak bölgeselleşmenin en geleneksel 

nedeni olarak açıklanmaktadır (Nalbant, 1996; 41). Kültürel taleplerin karşılanması yoluyla 

bölgeselleşme, ayrılıkçı istekleri dindirmek ve toplulukları çeşitli mekanizmalarla yönetsel 

sisteme eklemleyerek “çatışmaları önleme aracı” ve ulusal bütünlüğü sağlamanın bir yöntemi 

olarak görülmektedir (Mengi, 2004: 48; Keleş ve Erbay, 1999: 22; Özer, 2008: 39). 

Bölgeselleşmeye gerekçe olan tarihsel nedenlerin temelinde, bölgecilik hareketleri 

yatmaktadır. Günümüzde bölgecilik hareketlerinin yatıştırılması ve toplulukların bölgeler 

üzerinde iddia ettikleri tarihsel hakların karşılanabilmesi için daha yumuşak bir uygulama 

olan bölgeselleşmeye başvurdukları görülmektedir. Bu nedenlerle oluşturulan bölgeler, 

genellikle geçmişten bu yana çeşitli şekillerde bir bölge bütünlüğü içerisinde olmuş yerlerdir. 
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1.4. Bölgeselleşme Türleri 

Bölge, kimi zaman kentsel bir alan içerisindeki kısımları, kimi zaman devletin bir parçası 

olarak, coğrafi, ekonomik, yönetsel, etnik ve kültürel ölçütler çerçevesinde oluşturulan 

bölümlemeyi; kimi zaman benzer çıkarlar etrafında toplanmış, coğrafi, siyasal ve ekonomik 

yakınlık içinde olan yönetsel toplulukları ifade etmek için kullanılabilmektedir (Mengi, 2004: 

51; Özer, 2008: 41). Bu çerçevede, bölge türleri, bunu oluşturan nedenler çerçevesinde idari, 

siyasi, işlevsel/planlama, tarihsel/kültürel olarak dört biçimde ele alınabilir. 

İdari (yönetsel) bölge, yetki genişliği ilkesi çerçevesinde merkezi yönetim hizmetlerinin 

görüldüğü, idari özerklik ilkesi çerçevesinde yerel faaliyetlerin yürütüldüğü,  fakat her 

halükarda siyasal yetki sahibi olmayan bölgelerdir (Nalbant, 1996: 45). Somut olarak ifade 

etmek gerekirse,  yönetsel bölge, birden çok mülki sınır ya da yerel yönetimin bir araya 

getirilmesi ile oluşturulan yönetsel bölümlemeyi anlatmaktadır (Özer, 2008: 41-42). Yönetsel 

olarak bölgeselleşmiş ülkelerde bölgelere tanınan “özerklik hakkı” devletin kendisi 

tarafından, bölgenin bu karara herhangi bir katılımına gerek duymadan, tek başına aldığı bir 

karara dayanmaktadır (Nalbant, 1996: 70). Haliyle devlet dilediği zaman bu kararı iptal ya da 

düzeltme yoluna gitme hakkına da sahip olmaktadır. Bu sistemde siyasal karar alma sürecinde 

tekçi egemen devlet yapısı sürmekle birlikte, bölgeler için sınırlı bir idari özerklikten söz 

edilmektedir (Keleş, 1993a: 20-21). 

Siyasal (Otonom/Özerk) bölge, hukuksal dayanağını, uygulandığı ülkeye göre farklılık 

gösterecek şekilde, anayasaya eşit, anayasayla yasa arasında yer alan veya yasalarla eş 

durumda olmasına rağmen hazırlanma, kabul ve değiştirme yönünden istisnai kurallara bağlı 

olan statülerden alan, statüsünün hazırlanmasına kendi iradesi ile katılabilen, yetkileri 

anayasa, statü ve yasalar tarafından belirlenen, en geniş biçimde kendini yönetme hakkına 

sahip, siyasal yetkilerle donatılmış bölge tipidir (Nalbant, 1996: 45-46). Siyasal bölgeler, 

doğrudan bölgesel seçimlerle oluşan meclis veya konseylere ve bunlara karşı sorumlu olan 

bölgesel yönetimlere sahip bölgelerdir (Demiral, 2006: 136). Çeşitli siyasal yetkiler ile 

yetkilendirilmiş ve kendilerine oluşturulan statü çerçevesinde bir iktidara sahip olmalarına 

rağmen; federasyondan farklı olarak,  “devletin idari çevresi” niteliğini taşımaya devam 

etmektedirler (Nalbant, 1996: 66-67). 

Planlama bölgeleri, belli bir konuya özgü veya genel olarak ulusal kaynak ve yatırımların 

programlı biçimde uygulanmasını sağlamak üzere il düzeyinin üzerinde ancak ülke düzeyinin 

altında en uygun ölçeğin sağlanması amacını taşımaktadır. Ulaştırma bölgeleri, teşvik 

bölgeleri, istatistik bölgeleri gibi alt başlıkları olan plan bölgeleri genelde yönetsel yapı ve 

sınırlardan bağımsız oluşturulmaktadır (Mengi 1998: 48; Apan 2004: 42). Bu tip bölgenin en 

temel hedefi belirlenen bölge içerisinde işlevsel bir iletişim ve etkileşim sağlamaya 

çalışmaktır (Toksöz ve Gezici, 2014: 11-12). 

Kültürel bölge, çok kültürlü topluma sahip devletlerde, belirli bir kültürel topluluğa olan 

aidiyet neticesinde, o topluluğa özerk yasama ve statüsünü belirlemeye kadar varabilecek 
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özerk bir kurumlaşmanın sağlandığı; statüsü anayasa ve yasalar arasında yer alan veya 

yasalarla eşit olmakla birlikte farklı istisnai kurallara tabi olan bölge tipidir (Nalbant, 1996: 

46). Bu bölgeler dil, din, tarihsel süreç gibi niteliklerle diğer bölgelerden farklılaşmakta; 

toplumsal talepler ve hareketler neticesinde aşağıdan yukarıya doğru bir anlayış ile “kültürel 

ve tarihi” doku etrafında oluşmaktadır (Toksöz ve Gezici, 2014: 11-12; Demiral, 2006: 135). 

2. Yönetsel Bölgeselleşmenin Sebepleri ve Gerçekleşebilecek Olumlu Sonuçlar 

Günümüzde, ülke bütünlüğü ve ulus birliğinden kopmadan, bölgesel özellikler, kültürel 

farklılıklar, insan hakları ve hatta sınırlı düzeyde de olsa siyasal yerinden yönetim taleplerinin 

göz önünde bulundurulduğu bir bölgesel yönetim ölçeğinin ulusal ve yerel ihtiyaçların 

uyumlaştığı bir yönetsel mekân olarak tartışılmasının ve uzun vadede sağlayacağı fayda ve 

oluşturacağı olumsuzlukların değerlendirilmesinin gerekli olduğu ve vaktinin geldiği ifade 

edilmektedir (Keleş, 1993b: 38; Eraydın, 2009: 16-17). 

Yönetim tarihimizde siyasal, yönetsel ve ekonomik yönleriyle Anadolu Beylikleri 

döneminden bu yana tartışılan ve günümüze kadar çeşitli düzeylerde uygulama alanı bulan 

bölgesel idarelerin (Toksöz ve Gezici, 2014: 13), günümüzde uygulanabilirliğinin 

değerlendirilmesinin iki önemli boyutu olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki bölgeselleşmenin 

Türkiye için neden gerekli olduğu sorusuna verilecek cevap ile ilgilidir. Bölgeselleşmenin 

Türkiye’nin sosyal, siyasal, ekonomik ve yönetsel alanlarına katacağı olumlu sonuçların ne 

olacağı sorusuna verilecek cevap bu gerekliliği de ortaya çıkaracaktır. Diğer önemli konu ise, 

bölgesel idarelerin oluşturulmasında karşılaşılabilecek zorluklar, olumsuzluklar, endişeler ve 

sakıncalar ne olabilir ve bunlar nasıl giderilebilir sorusuna verilecek cevaplardır. 

Türkiye’de yönetsel bölgeselleşmenin ortaya çıkarabileceği olumlu sonuçları; ekonomik, 

sosyal, yönetsel ve siyasal sonuçlar olarak farklı şekillerde ele almak mümkündür. 

2.1. Ekonomik Gerekçeler ve Sonuçlar 

Yönetsel bölgeselleşmede ortaya çıkabilecek başlıca ekonomik amaç ve faydalar, bölgesel 

ekonomik dengesizliklerin giderilmesi, hizmet sunumunda maliyetlerin azaltılması ve kaynak 

israfının önlenmesi şeklinde ifade edilebilir. Türkiye’nin, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana 

ekonomik gelişme kaydetmesine rağmen, bunun tüm bölgelerde eşit seyretmediği ve bu 

eşitsizliğin derinleştiği bir ülke görünümü verdiği görülmektedir (Benek, 2009: 46). Bu 

çerçevede özellikle 1960’lar ile birlikte bölgesel planlama ve kalkınma politikaları 

oluşturulup uygulamaya konulmuşsa da; planlama ve uygulamaların yalnızca merkezi 

yönetim tarafından yapılmasının sonuç vermediği, ulusal ve bölgesel kalkınma açısından 

başat sorunlardan birinin mekânsal örgüt sorunu olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu doğrultuda, bölgeler arası ekonomik dengesizliğin üstesinden gelebilmek için sorunun 

yeni bir yaklaşım ile ele alınması ve yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiği (Varol ve 

Eceral, 2009: 279-280; Akgül ve Efe, 2010: 36); tepeden inmeci müdahaleler ve girişimler 

yerine; bölgenin sorunlarını, fırsatlarını, potansiyelini ve dezavantajlarını, bölge halkının 
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eğilimlerini, önceliklerini bilecek, bölgeye has plan, proje ve politikalar geliştirebilecek, 

uygulayabilecek, koordinasyonu sağlayabilecek ve gerektiğinde acil müdahalelerde 

bulunabilecek yerleşik bölgesel bir oluşuma ihtiyaç olduğu; bir başka deyişle bölgesel 

kalkınma planı uygulanan alanın aynı zamanda bir yönetsel kademe olarak da ele alınarak,  

kalkınma planı ile yerel yönetsel organizasyonun birbirine uyumlulaştırılması gerektiği dile 

getirilmektedir (Karaer ve Öktem, 1988: 47; Sert, 2012: 135; Geray, 1989: 16; Keleş ve 

Erbay, 1999: 13; Toksöz ve Gezici, 2014: 9-10; Arslan, 2005: 80-81). 

Yönetsel bölgeselleşmenin sağlanması ile birkaç temel noktada kaynak israfının 

önlenebileceği düşünülmektedir. Bunlardan ilki, kentlerin ekonomik faaliyetlerinde 

yarattıkları olumlu ve olumsuz dışsallıkların göz önünde bulundurulabilmesinin getirmiş 

olduğu avantajlar olarak ifade edilebilir. İkinci olarak kentleşme politikası, altyapı 

uygulamaları, ulaşım gibi kimi kamu yatırımlarının bölgesel ölçekte planlanması maliyetlerin 

azaltılmasına ve kaynak tasarrufuna yol açacaktır. Üçüncü olarak yoğun göçün yarattığı 

olumsuzluklar nedeniyle kırsal bölgelerden büyükşehirlere aktarılan kaynakların, bölgesel 

kalkınmanın sağlanması amacıyla yerinde kullanımının sağlanabilmesi olarak ifade edilebilir. 

2.2. Sosyal Gerekçeler ve Sonuçlar 

Bölgeselleşmenin göçün önlenmesi ve yarattığı olumsuzlukların bertaraf edilmesinin yanı 

sıra, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasında daha etkin bir yaklaşım sergilenmesinde 

yararlı olacağı düşünülmektedir. Ekonomik eşitsizlik, terör ve şiddet olayları, yüksek 

doğurganlık oranı ve genç nüfusun çokluğu, istihdam sorunu, çeşitli kültürel ihtiyaçlar, eğitim 

ve sağlık gibi kamu hizmetlerine daha kaliteli erişim isteği, daha modern ve özgür bir yaşam 

tarzı gibi göç alan yeri daha cazip kılan diğer birçok sosyal, siyasal, kültürel, teknolojik, 

ekonomik sebeplerden dolayı kırsal bölgelerden kentsel bölgelere; ülkenin doğu bölgelerinden 

batı bölgelerine, iç kesimlerden kıyı kesimlere önemli oranda göç hareketleri yaşandığı 

görülmektedir (Demir, 1997: 104; Nadaroğlu, 2001: 57). Bu durum göç veren bölgelerdeki 

olumsuzlukları kalıcılaştırdığı gibi göç alan bölgelerde de kentsel, güvenlik, sosyo-ekonomik 

ve kültürel temelli birçok yeni sorunu ortaya çıkarmaktadır. 

Kamu yönetiminin önemli bir sorunsalı olan göç olgusu neticesinde ortaya çıkan sosyal 

dengesizlik ve eşitsizliklerin kamu yönetimi örgütlenmesinde yeni düzenlemeler ve 

yaklaşımları zorunlu kıldığı (Tutum, 1994: 49-50) uzun süreden beri ifade edilmektedir. 

Bölgesel politika ve yatırımların her yörenin özelliğine göre bütüncül bir yaklaşımla ayrı ayrı 

ele alınarak, planlanması uygulanması, koordinasyonu, yerinde izlenmesi ve 

değerlendirilebilmesi amacıyla oluşturulacak yönetsel bölgeselleşme sayesinde bu 

uygulamalarda başarıya ulaşabilmenin mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bölgesel 

düzeyde ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması ile hem bölge dışına göç önlenecek ve 

geri göç teşvik edilecek hem de nüfusun bölge içerisinde dengeli dağılımı sağlanabilecektir. 
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Diğer taraftan su havzalarının, sit alanlarının, tarihsel ve doğal kaynakların, bulunduğu bölge 

tarafından bütüncül olarak ele alınabileceği, sahiplenilebileceği, bölge düzeyinde politikalar 

ile bunları muhafaza etmenin daha kolay ve yararlı olacağı düşünülmektedir. 

2.3. Yönetsel Gerekçeler ve Sonuçlar 

Türkiye’de, anayasal olarak merkezi yönetimin taşra örgütlenmesi il sistemi üzerine 

oluşturulmuştur. İl sistemi Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında, dönemin gereği 

olarak düşünülen merkezileşme çabaları doğrultusunda eyalet sisteminden vazgeçilip, Fransız 

yönetim sistemi örnek alınarak benimsenmiştir. Ancak gerek oluşumları gerekse günümüz 

sosyo-ekonomik ve yönetsel koşullarına göre yetersiz kaldığı yönünde eleştirilmektedir. 

Birçok ilin günümüz koşullarına ve Cumhuriyet Anayasaları’nda belirtildiği gibi “coğrafi 

durum, ekonomik ilişkiler, kamu hizmetlerinin gerekleri” gibi gerekçelerle oluşturulmadığı; 

mevcut illerin büyük çoğunluğunun tarihsel ve geleneksel sınırlar çerçevesinde Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde var olan livalara dayandığı, Cumhuriyet tarihi boyunca sistemsiz 

bir biçimde, siyasi ve popülist düşüncelerle, güvenlik gerekçeleri ile ya da geri kalmış bir 

yöreyi kalkındırma gibi amaçlarla il ve ilçe sayısının arttırıldığı, il ve ilçeler arasında nüfus, 

yüz ölçümü, ilçe-köy sayısı ve sosyo-ekonomik faaliyetler açısından çok büyük farklar 

görüldüğü, mülki kademenin üçüncü basamağı olan bucak yönetimlerinin neredeyse 

kalmamasıyla iki basamaklı bir yönetsel yapı oluştuğu, il ve altındaki yönetsel kademelerin 

büyük ölçek gerektiren hizmetlerde yetersiz kaldığı ve bu durumun kamu hizmetlerinin etkin, 

hızlı ve isabetli olarak planlanması, finanse edilmesi, üretilmesi ve sunumunda ciddi bir ölçek 

ve kaynak israfı sorunu oluşturduğu ifade edilmektedir. (Polatoğlu, 1988: 9; Demiröz, 1990: 

56-57; Gözübüyük, 2010: 164; Çevikbaş, 2006: 105; Uygun, 2012: 12; Kocabaş, 1998: 85; 

Tortop, 1995b: 21; Yalçındağ, 1996: 6; Geray, 1997: 300; Toksöz ve Gezici, 2014: 8; 

Yalçındağ, 1996: 7; Güven, 1982: 35-36; Nadaroğlu, 2001: 40; Eryılmaz, 2010: 137). 

Türkiye’de merkezi yönetim kuruluşlarının bir kesimi il düzeyinde örgütlenmiş iken, diğer bir 

kesimi ise il sistemi dışında birkaç ili içine alan bölge düzeyinde örgütlenmiştir. Bölgesel 

olarak örgütlenmiş olan merkez kuruluşlarının bölge algıları ve bölge sınırları arasında birçok 

fark görüldüğünden bölge sınırları arasında çakışmalar görülebilmektedir. Bu durum 

uygulamada koordinasyon sorununa, yönetsel sınırlarda karışıklığa ve yetki çatışmalarına yol 

açmaktadır (Türe, 1998: 63, 71). Türkiye’de geçmişten bu yana örgütsel yapılar ile yüklenen 

hizmetler ve sağlanan kaynaklar arasında orantılılık olmadığı; yerel idarelerin sahip olduğu 

görev ve yetkilerin özellikle 1950’lerden sonra sürekli törpülenmesi ve merkezi yönetimin 

görevlerinde ki sürekli artıştan dolayı sistemsel tıkanmalar, yavaşlık, yetki karmaşası ve 

eşgüdüm sorunu yaşandığı belirtilmektedir  (Ünüsan, 1994: 5; Arslan, 2005: 203; Yayman, 

2008: 43-44; Aydın, 2007: 183). Yönetsel sisteme yapılan bir diğer eleştiri de hizmetlerin 

yerinden, etkili ve verimli olarak planlanıp sunulamamasına ilişkindir. Yerel ihtiyaç ve 

taleplerin merkez tarafından planlanması ve yürütülmesi ile bazı ihtiyaçlar için ölçek sorunu 

yaşanması maliyet artışına ve hizmet sunum sürecinin gecikmesine yol açtığından etkililik ve 

verimlilik kriterlerini karşılayamadığı, yerel görevli ve yöneticilerin girişkenlikten ve 
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yaratıcılıktan yoksun bırakıldıkları, merkezi yönetimin ise asli işlerine yetişemediği ifade 

edilmektedir (Çoker, 1993: 3-4). 

Belirtilen bu yönetsel gerekçeler çerçevesinde Türkiye’nin bir asra yaklaşan yönetim 

deneyiminin il üstü düzeyde bir yönetsel örgütlenmenin gerekliliğini ortaya koyduğu dile 

getirilmektedir (Keleş, 2009: 177). Bu doğrultuda il ve ilçe sayıları, nüfusları ile 

yüzölçümlerinin yeniden ele alınarak rasyonel kriterler çerçevesinde yeniden 

değerlendirilmesi; popülist olmayan çağdaş ve akılcı göstergeler ışığında çeşitli illerin 

kümelendirilmesi yoluyla bölge, il ve ilçe şeklinde etkin bir üçlü yönetsel kademelendirme 

oluşturulabilir. Bu sayede her yönetsel düzeyde standart bir örgütlenmeye gidilerek yönetsel 

sınır çakışmaları ve yetki karmaşası ortadan kaldırılacak, her bir hizmet için uygun ölçek 

belirlemek kolaylaşacaktır. Oluşturulan bu yönetsel kademeler arasında görev, yetki ve 

kaynakların çoğulculuk, demokratiklik, katılım, etkinlik ve ekonomik verimlilik, yerindenlik, 

hizmetin bölünebilirliği, mali adalet/orantılılık, politik sorumluluk ve geleneksel yapı gibi 

kriterler doğrultusunda  (Kalabalık, 2005: 280-289) yeniden dağıtımı sağlanabilecektir. 

Yönetsel kademelerin çeşitlendirilmesi ve aralarında görev, yetki ve kaynakların rasyonel 

dağıtımı yoluyla AB için temel bir ilke olan yerindenlik ilkesinin daha uygulanabilir kılınması 

mümkün olacaktır. Her hizmet gerektirdiği düzeyde ve ölçekte sunulabileceğinden yönetsel 

etkililik ve verimlilik sağlanabileceği öngörülmektedir. 

2.4. Siyasi Gerekçeler ve Sonuçlar 

Bölgelerin, yalnızca küreselleşme sürecinde ulus devlet olgusunun önemini yitirmesi ile 

birlikte ekonomik rekabeti biçimlendirmek üzere ortaya çıkan yönetsel kademeler olarak dar 

bir perspektifle ele alınmaması gerekmektedir. Bölgeler aynı zamanda farklı toplumsal 

grupların kültürel istek ve beklentilerinin şekillendiği, yönetişim, demokratik yönetim ve 

siyasal katılım çabalarının anlamlı bir uygulama sahasıdır (Eraydın, 2009: 17; Bulut, 2002: 

34). Bu yönüyle bölgeselleşmenin aşırı merkeziyetçiliği zayıflatacağı; katılımcı, hesap 

verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışına hizmet edeceği ve bu sayede gelişmiş, derinleşmiş ve 

tabana yayılmış demokratik kültürün oluşumunu sağlayacağı dile getirilmektedir (Toksöz ve 

Gezici, 2014: 9). Yönetsel bölgeselleşmenin sanıldığının aksine üniter devlet sistemine zarar 

vermeyeceği bunun yanında bölgesel düzeydeki etnik, dilsel ve kültürel sorunlara sivil ve 

demokratik çözüm bulunması için aracı olacakları düşünülmektedir (Duman, 1998: 91). 

Halkın, yaşadığı bölgenin yönetimine, bölgenin geleceğine yönelik planlama ve karar alma 

süreçlerine katılarak ihtiyaç ve önceliklerini belirleyebilmesi, demokratik ve kültürel 

taleplerine cevap bulabilmesi, bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik sorunlarla birlikte başa 

çıkabilmesi, bölgesel düzeyde yönetsel faaliyetlerin yerel halktan finanse edilmesi, işbirliği ve 

katılım esasıyla yerel halkın idareyi denetleyebilmesi imkânının yönetim ve vatandaş arasında 

özdeşleşme sağlayacağı, insanların yöresel ve ulusal aidiyetlerini pekiştireceği ve böylece 

ulusal bütünlüğün sağlanabileceği öne sürülmektedir (Gönül, 1992: 69; Göymen, 1983: 25). 

Diğer taraftan etkin bir yönetsel bölgeselleşme politikasının AB ile entegrasyon sürecini 

hızlandıracağı düşünülmektedir. AB bölge idaresi olarak belirli bir model önerisi sunmamakla 
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birlikte, kullandığı kaynaklar ve politik araçlarla yerindenlik ilkesi çerçevesinde bölge 

birimlerinin oluşumunu teşvik etmekte, bölgelerin kalkınma ve refah seviyelerini belirlemede, 

kendilerine daha fazla sorumluluk verilmesini desteklemektedir (Dulupçu, 2007: 245-246; 

Kayasü ve Yaşar, 2007: 210; Toksöz ve Gezici, 2014: 13). Günümüzde, Türkiye’nin bölge 

ölçeğinde bir yönetsel mekanizma oluşturmadan bölgeselleşmeye çalıştığı ve bölgesel 

kalkınma gerçekleştirmeye çabaladığı anlaşılmaktadır. Bölgesel politikaları AB’ye uyarlamak 

amacıyla güçlü yapısal, yönetsel ve mali olanaklara sahip, Avrupa’nın diğer kent ve bölgeleri 

ile ekonomik olarak rekabet edebilir güçlü bölge yönetimlerinin oluşturulması gerektiği aksi 

halde üyelik durumunda dahi AB’nin bölge politikaları üzerinde bir etkinlik sağlanamayacağı, 

yapısal fonlardan yeterince faydalanılamayacağı ve Birlik politikalarından hızlı haberdar 

olunamayacağı ifade edilmektedir (Arıkan, 2004: 45; Taş, 2007: 159). 

3. Yönetsel Bölgeselleşmede Karşılaşılabilecek Güçlükler, Olumsuz Sonuçlar ve 

Endişeler 

Yönetsel bölgeselleşmenin sağlanması ile ilgili bölgeselleşmeden kaynaklı ve 

bölgeselleşmenin aynı zamanda bir kamu yönetimi reformu olmasından kaynaklı çeşitli 

güçlükler, olumsuz sonuçlar ve endişeler dile getirilmektedir. 

3.1. Uygun Modelin Tespiti 

Yönetsel bölgeselleşme konusunda ilk tartışma uygun olan bölge modelinin ne olduğu ve 

bunun nasıl tespit edileceği ile ilgilidir. Uygun modelin tespitinde ihtiyaçların ve rasyonel 

esasların göz önünde bulundurulması, bölge ile ilgili tüm konuların kesin olarak belirlenmesi 

yerine son dönemde revaçta olan “Öğrenen Kamu Yönetimi” mantığı çerçevesinde, esnek bir 

bölgesel yönetim yapısı oluşturulması, uygulama çerçevesinde sisteme müdahale edilecek 

noktaların belirlenmesi ve bu doğrultuda değişimci bir çaba sarf edilmesinin daha doğru 

olacağı düşünülmektedir. Uygun model arayışında, başka ülke uygulamalarının birebir alınıp 

uygulanmasının başarısız sonuçlar verebileceği göz önünde bulundurularak; farklı ülke 

deneyimlerinden faydalanılmalı ancak kendi tarihimize, toplum yapımıza ve yönetim 

geleneklerimize uygun model belirlenmeye çalışılmalıdır. 

3.2. Bölge Sınırlarının Tespiti 

AB ülkelerinde bölgelerin belirlenmesinde siyasi tercihler ve tarihsel süreçler ile birlikte, 

coğrafya, doğal kaynaklar, ekonomik yapı, sosyal ve demografik yapı gibi ortak veya birbirini 

tamamlar nitelikteki özellikler ve etkileşim düzeyleri belirleyici olmaktadır. Bu kriterler 

doğrultusunda her halükarda belirlenen bölgelerin alan ve nüfus olarak makul seviyelerde 

belirlenmesine özen gösterilmektedir (Altan, 2007: 176). Bu çerçevede bölge sınırlarının 

belirlenmesinde yalnızca merkezi yönetim tarafından “normatif” bir tanımlama ve 

sınıflandırmaya gidilmemesi, özel nitelikler de dâhil olmak üzere tüm göstergelerin göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir (Özbek, 2012: 131). Bununla birlikte bölge 

oluşturmada geçerli olan değerlerin zamanla değişebileceği gerçeğinden hareketle kurulan 

yapının değiştirilebilir olarak esnek tutulması gerekmektedir (Toksöz ve Gezici, 2014: 25). 
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3.3. Merkezi Yönetimin (Bürokrasi) İsteksizliği 

Türkiye’nin merkeziyetçi yönetim yapısının bir tezahürü olarak kamu görevlilerinin büyük bir 

kısmı merkezi yönetim ve bağlı kuruluşlarında görev yapmaktadır. Bölgeselleşmenin de dâhil 

olduğu yerelleşme eksenli reformlar temelde siyasal bir tercih olarak kabul edildiğinden; 

merkez politikacıları ve bürokratik yapı içerisindeki görevlilerinin mevcut statü ve güçlerini 

kaybetme endişesi ile değişime karşı ayak diremesinin söz konusu olabileceği ifade 

edilmektedir (Ünüsan, 1994: 5). Bu nedenle yönetsel bölgeselleşme kavramı ve gerekliliğinin 

net olarak ortaya konması, tüm tarafların ikna edilmesi, başarıya ulaşılması için elbirliği 

yapılması, katkı sunulması ve değişimin sahiplenilmesi gerektiği bilinmelidir. 

3.4. Sosyo-Kültürel, Siyasal ve Teknik Altyapının Yetersizliği 

Yönetim kültürümüzün tarihsel akışında sürekli bir merkeziyetçi anlayışın hâkim olması, 

yönetsel tabakanın yanında toplumun da merkeziyetçilikten kopuş yönünde açık ve güçlü bir 

irade göstermemesine yol açmaktadır (Keser, 2004: 124). İdari reform çabalarının uzun 

soluklu olması ile sürekli ve kalıcı bir çaba gerektirmesinden dolayı kararlılık sağlayabilecek 

bir siyasal ve bürokratik yapının olması zorunluluğu (Geray, 1989: 18), mevcut olan yönetsel 

yapıda biçimlenip sabitlenen insan ilişkileri ve çeşitli toplumsal grupların elde ettiği faydaları 

muhafaza etme gayreti (Şaylan, 1971: 24) gibi anlayışlar, yerelleşme ve bölgeselleşmenin 

önündeki sosyo-kültürel ve siyasal alt yapı eksikliğine örnek olarak gösterilmektedir. 

Yönetsel bölgeselleşme aynı zamanda sınırların ve kalkınma projelerinin belirlenmesi, 

uygulanması ve birbiri ile uyumlulaştırılması gibi yönleriyle teknik bir çalışma da 

gerektirdiğinden bölge oluşumu esnasında ya da oluşturulduktan sonra gerekli olan teknik 

personel eksikliği, proje yönetimi eksikliği gibi hususların nasıl giderileceği de önemini 

koruyan bir husus olarak görülmektedir. 

3.5. Anayasal Değişiklik Gerekliliği 

Yürürlükteki 1982 Anayasası’nın ilgili bölümünde birden fazla ili kapsayan merkezi yönetim 

teşkilatı kurulabilir denmesine karşın, merkezi yönetimin en büyük taşra örgütünün il olduğu, 

il altı yönetsel örgütlenmenin de kanunla düzenleneceği ifade edilmektedir. Bu durumda 

Türkiye’de yönetsel bölgeselleşme uygulamasının herhangi bir anayasal zeminin 

olmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bölgeselleşme konusunun sağlıklı bir zeminde 

değerlendirilebilmesi için her şeyden önce anayasal düzenleme yapılması gerekmektedir. 

3.6. Demokratik Gelişim ve Siyasal Katılımın Zayıflayacağı Çekincesi 

Kimileri tarafından bölge kademesi, planlama ve eşgüdüm açısından uygun görülmesine 

karşın, demokratik katılım açısından uygun görülmemektedir. Bölge olgusunun, katılımın 

yeterli düzeyde oluşmasını engelleyecek büyüklükte olduğu, yönetenler ve yönetilenler 

arasındaki mesafeyi büyüttüğü, bölge yönetiminin diğer yerel idareler üzerinde bir vesayet 

makamı olabilme ve özerkliklerini zedeleme ihtimalinin olduğu dile getirilmektedir (Toksöz 

ve Gezici, 2014: 38; Kalabalık, 2005: 179). Demokratik gelişim için yerelleşmeyi bir 
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zorunluluk olarak görmeyenler, yerel idareleri gelişmediği halde demokrasisi gelişkin olan 

birçok ülke olduğunu; siyasal önderlerin oldukça küçük bir oranının yerelden geldiği için bu 

yönetimlerin bir demokrasi okulu olduğunun söylenemeyeceğini; aksine yerel ve bölgesel 

düzeyin küçük çıkar çatışmalarını arttırmakta olduğunu, küçük oligarşilerin oluştuğunu ya da 

yığınlaşan gereksiz personel istihdamından dolayı iş bulma örgütü gibi görev yaptıklarını dile 

getirmektedir (Yıldız, 1996: 5-6; Keleş, 2009: 63-64). Bu çerçevede Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkelerin yoğun kentleşmiş alanlar dışında kalan bölgelerinde özellikle seçim ve temsil 

esaslı olarak oluşturulacak birimlerin demokratikleşmenin aksine aşiret reisi, toprak ağası gibi 

yerel güç sahiplerinin hâkimiyetlerini pekiştirdikleri alanlara dönüşebileceği ifade 

edilmektedir (Keleş, 2009: 69-70). 

3.7. Bölücü/Ayrılıkçı Hareketlerin Güçlenmesi Endişesi 

Yönetsel bölgeselleşmeye en fazla eleştiri yöneltilen ve endişe duyulan hususlardan biri bu 

yönetimlerin etnik ve kültürel farklılıkları ön plana çıkararak bölgecilik gibi ayrılıkçı 

hareketleri güçlendireceği, üniter yapıyı zayıflatacağı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü 

zedeleyeceği üzerinedir (Çoker, 2002: 32; Payaslıoğlu, 1965: 5; Keleş, 1998; 5-6; Mengi; 

2004: 48). Bölgeselleşmenin bu denli olumsuzluklara yol açabileceği şeklindeki endişeler 

Türkiye ile birlikte üniter devlet sistemine sahip diğer Avrupa ülkelerinde de görülmüştür. 

Ancak ifade edilen endişelerin aksine bölgelerin ekonomik gücü ve özerklik düzeyi 

yükseldikçe, bitmemesine rağmen ayrılıkçı taleplerin güçsüzleştiği görülmektedir (Arıkan, 

2004: 45). AB örneklerindeki bölgeselleşmiş tüm üniter devletlerin anayasaları incelendiğinde 

ülke ve ulusun bütünlüğü ilkelerinin muhafaza edildiği görülmektedir. Gerçekte de hali 

hazırda AB içerisinde bölgeselleştiği için dağılan herhangi bir üniter devlet bulunmamaktadır. 

Aksine, bölgeselleşmenin kimi üniter devletlerin dağılmasını engellediği görülmektedir. 

3.8. Etkili Görev ve Kaynak Bölüşümünün Sağlanamayacağı Endişesi 

Türkiye’de oluşturulacak olan yönetsel bölgeselleşme sisteminde, bölgeselleşmiş Avrupa 

devletlerindeki kadar etkili bir görev ve kaynak bölüşümünün sağlanıp sağlanamayacağı 

konusunda endişeler dile getirilmekte olup; şayet etkin bir kaynak ve görev bölüşümü 

oluşturulmadığı takdirde yönetsel bölgeselleşmenin amaçsız ve neticede başarısız bir girişim 

olacağı dile getirilmektedir. Bu hususta oluşabilecek yönetsel çatışma ve karmaşanın önüne 

geçebilmek amacıyla, bölge, il, ilçe, belediye, köy ve mahalle gibi idareler arasında etkinlik 

ve yerindenlik ilkeleri çerçevesinde görev ve kaynak paylaşımı ve eşgüdüm hususlarının 

yasal olarak açıkça düzenlenmesi gerekmektedir (Uygun, 2012: 22). 

3.9. Bölgelerarası Dengesizliklerin Artacağı Endişesi 

Kimi kesimlerce, bölge idaresi oluşturulmasının, etkili görev ve kaynak bölüşümünün 

sağlanamaması ve zengin bölgelerin diğer bölgeler ile gelirlerini paylaşmak istememeleri gibi 

bir takım gerekçelerle, hedeflenen bölgeler arası dengesizlikleri giderme amacının aksine 

bölgeler arası dengesizlikleri derinleştireceği söylenmektedir (Toksöz ve Gezici, 2014: 38). 
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Bölgeselleşmenin, özellikle az gelişmiş olan ülkelerde, dış sermayeye bölgesel düzeyde çeşitli 

imkân ve imtiyazlar sağlanması yoluyla dışa bağımlılığı daha fazla arttırdığı, bu durumun 

yoksulluğu tırmandırdığı, kentleri ve doğal varlıkları hızla ranta dönüştürdüğü ifade 

edilmektedir (Mengi; 2004: 48). Bölge idarelerinin oluşturulması ile kamu gücünün özel 

sermayeye devredileceği; hizmet sunumunun piyasalaşması ile birlikte kamusal etkinliğin 

azalacağı savunulmaktadır. Bölge idarelerinin devletin etkinlik alanını daraltıp sınırlandırdığı, 

kamusal hizmetlerin her bir bölge idaresi tarafından aynı seviyede ulaştırılamayacağı için 

vatandaşların hizmetlere eşit biçimde erişemeyeceği, bu nedenle hedeflenen dengesizliklerin 

ortadan kaldırılamayacağı ileri sürülmektedir (Mahmutoğlu, 2005: 26). 

3.10. Yönetimde Mali ve İdari Etkinliğin Gerçekleşemeyeceği ve Merkeziyetçiliğin 

Artacağı Endişesi 

Mevcut yönetsel kademelere yeni bir kademe eklenmesinin yönetsel giderleri arttıracağı ve 

mali yükümlülükler oluşturacağı, karar alma süreçlerini uzatacağı, yönetimde karmaşıklığa ve 

bürokraside artışa yol açacağı söylenmektedir (Uygun, 2012: 13; Çoker, 2002: 32). Genel 

görüş ise, bölge kademesinin yarattığı ek maliyetin, sağlanacak olan yoğun katılım, uyum ve 

entegrasyon sürecinden elde edilen faydadan daha düşük olacağı yönündedir (Kohler-Koch, 

1995: 5). Bununla birlikte bölge idarelerinin oluşturulması sürecinde atılacak her türlü adımda 

fayda-maliyet incelemesinin yapılarak, uygun tercihler doğrultusunda yola devam edilmesi 

daha uygun olacaktır (Toksöz ve Gezici, 2014: 27). 

Bölge valiliği şeklinde oluşturulacak olan bölge idaresinin bölgede yer alan iller üzerinde 

vesayet makamı olarak hareket edeceği, bunun mülki amirler arasında gerilim ve 

huzursuzluklar yaratacağı, illerin fonksiyonlarını azaltacağı ve körelteceği, halkın yönetime 

erişimini kısıtlayacağı, görev artırımına gidilerek yeni bir merkeziyetçi anlayışın 

oluşturulmasına yol açabileceği ileri sürülmekte; tüm bunların yönetsel etkinliği ortadan 

kaldıracağı savunulmaktadır (Çoker, 2002: 32; Demiröz, 1990: 68). Kuşkusuz bu sorun 

yerindenlik ilkesi doğrultusunda görev, yetki ve kaynakların rasyonel tahsisi ile aşılabilecek 

bir problem olarak görünmektedir. 

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Bölge kavramının genel bir tanımı yapılamamakla birlikte, yönetsel bir birim olarak bölge, 

devlet niteliği taşımayan, il ve merkezi yönetim arası bir ölçekte oluşturulan hukuksal ve idari 

bir varlık olarak tanımlanabilir. Uygun bir yönetsel bölgeselleşme modeli uygulanması 

sonucunda; bölgesel-ulusal plan uyumu ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi 

yoluyla bölgesel ekonomik dengesizliklerin giderilebilmesi, hizmet sunumunda maliyetlerin 

azaltılması ve kaynak israfının önlenmesinin sağlanabilmesi; göç ve yarattığı olumsuzlukların 

önlenmesi, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasında etkinlik sağlanması; il sisteminde 

yaşanan sorunlar ile yönetimde optimum ölçek sorununun giderilerek bölgelerin merkezi 

yönetim ile iller arasında bir köprü görevi üstlenebilmesi, yönetimde etkililik ve verimliliğin 

sağlanması, yerindenlik ilkesine işlerlik kazandırılması, yönetsel sınırlarda karmaşıklığın 
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giderilmesi, rasyonel görev ve kaynak paylaşımının sağlanması, demokratik talepler ile yerel-

kültürel taleplerin karşılanması, AB bütünleşme sürecinde ilerleme sağlanması, ulusal birlik 

ve bütünlüğün sağlanması gibi ekonomik, sosyal, yönetsel ve siyasi bakımdan olumlu 

sonuçların gerçekleşebileceği beklenmektedir. 

Bununla birlikte; hangi bölge modelinin uygulanacağı ve bölge sınırlarının nasıl tespit 

edileceğinin belirsiz olması, anayasal düzenleme yapma gerekliliği bulunması, planlamanın 

ulusal düzeyde ve tek elden yapılmamasının bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik 

dengesizlikleri arttıracağı, hizmetlerin yurt sathında eşit sunulamayacağı endişesi; 

egemenliğin tekliği ilkesinin zedeleneceği, bunun devletin toprak bütünlüğü ve ulusal 

birliğine zarar vereceği ve bölücü/ayrılıkçı hareketleri güçlendireceği endişesi; merkezi 

yönetim ve bürokrasinin isteksiz davranabileceği, etkili bir görev ve kaynak bölüşümü 

sağlanamayacağı, ek bir yönetsel basamağın maliyetleri gereksiz bürokratik mekanizmaları 

arttıracağı, mali ve idari etkinliğin gerçekleştirilemeyeceği, merkeziyetçiliği yumuşatmaya 

çalışırken bölge idarelerinin diğer yerel idareler üzerinde merkeziyetçilik uygulayan bölgesel 

bir mekanizmaya dönüşebileceği ve bunun demokratik gelişim ve siyasal katılımın 

zayıflamasına yol açabileceği endişeleri dile getirilmektedir. 

Bu çerçevede yönetsel bölgeselleşmeye gidildiğinde gerekliliklerin ve ortaya çıkabilecek 

olumsuzlukların iyi hesaplanması, fayda-zarar analizi çerçevesinde karar verilmesi ve sürecin 

iyi yönetilmesi gerekmektedir. Avrupa’da bölgeselleşmiş ülkelerin süreçleri iyi analiz 

edilmeli, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi, demografik özellikler ile siyasal, ekonomik ve 

sosyal koşullar, tarihten gelen yönetsel gelenek ve uygulamalar gibi birçok husus bu konuda 

değerlendirme kriterleri olarak ele alınmalıdır.  
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TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİME KATILIM MEKANİZMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 

Ezgi KOVANCI 

Duygu YILDIZ KARAKOÇ•• 

Öz 

Yerel yönetimler yerel ihtiyaçlara daha etkin cevap verecek nitelikte olan ve hizmetlerin sunulmasını yerellik 

ilkesi gereğince ilk yerine getirecek yerinden yönetim birimleridir. Halka en yakın yönetim birimi olan yerel 

yönetimlerin halkın isteklerini kolaylıkla ifade edebilecekleri, edinilebilecek olan bilgilere ulaşabilecekleri, hak 

ve menfaatlerini ilgilendiren konularla ilgili gerekli süreçlere katılabilecekleri bir yönetim birimi olmaları 

demokrasi açısından elzemdir.  Yerel süreçlere ve kararlara doğrudan katılım yerel halkın hem kendi yaşam 

çevrelerini şekillendirmelerini sağlayacak, hem de bu kentlilik bilincini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı 

kuvvetlendirecektir. Katılımın etkinliği son dönemlerde ön plana çıkan yönetişim nosyonu altında farklı 

aktörlerin bir araya gelmesiyle alınacak çoğulcu karar yapısını ve demokrasiyi doğrudan ilgilendirmektedir. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin katılımcı anlayışla yapılandırılmalarına yönelik olarak hukuki düzenlemeler ve 

kurumsal yapılanmalar mevcuttur. Kent konseyleri, Yerel Gündem 21’ler, stratejik planlar, kamuoyu 

yoklamaları, kent planlamasına katılım, bilgi edinme ve yargıya başvuru hakkı çeşitli katılım mekanizmalarıdır. 

Bu mekanizmaların hukuki ve kurumsal açıdan tanınması önemli olduğu kadar, etkinliği ve demokratik işleyişi 

de oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Diyarbakır kentinde katılım mekanizmalarını ele alarak 

etkinlik ve işleyişini değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Katılım, Demokrasi, Diyarbakır 

AN EVOLUTION OF LOCAL ACCESSIONS MECHANISMS IN TURKEY: THE 

CASE OF DİYARBAKIR 

Abstract 

Local governments are the administrative units which respond to local needs more effectively and the first units 

to fulfil the delivery of services according to the locality principle. It is an essential requirement for democracy 

that local governments, which are the nearest administrative units of the people, should be able to easily express 

the demands of the people, reach the information that can be obtained, and participate in the necessary processes 

related to their rights and interests. Direct participation in local processes and decisions will enable local people 

to shape their own living environments, as well as strengthen this urban awareness, helping and solidarity. The 

efficiency of participation is directly related to the pluralistic decision-making structure and democracy to be 

achieved by bringing together the different actors under the notion of governance, which has recently come to 

the forefront. Mechanisms for participation in local governments in Turkey have the necessary legal and 

institutional structures. City councils, Local Agenda 21s, strategic plans, public polls, participation in urban 

planning, access to information and the right to judicial review are the various participation mechanisms. As 

important as legal and institutional recognition of these mechanisms, efficiency and democratic functioning are 

also important. The purpose of working in this context is to evaluate the efficiency and functioning of the 

participation mechanisms in the city of Diyarbakır. 

Key Words: Local governments, Participation, Democracy, Diyarbakır.  

Giriş 

Yerel yönetimler, yerel hizmetleri yürütmek için ortaya çıkmış, ülkelerin hemen hemen 

hepsinde kamu yönetiminin önemli bir unsuru olarak gelişmiş, devletin bir parçası olan, 

yetkilerini merkezi yönetimden alan ve bu yetkileri yasalarla sınırlanmış biçimde kullanan 

birimlerdir. Genel bir tanımla, bir coğrafi alan ile sınırlanmış, kendine has bütçeleri olan, 
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karar organlarının halk tarafından seçildiği, yasaların çizdiği sınırlar çerçevesinde görevlere 

sahip olan, özel gelirlere ve personele sahip kamu tüzel kişilerine yerel yönetimler 

denmektedir.  Yerel yönetimler anayasal kuruluşlar olmakla birlikte, sayıca değişkenlik 

gösterebilen toplulukların ortak ve yerel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkmış 

kuruluşlardır. Ulusoy ve Akdemir tarafından yapılan bir tanıma göre (2010:19); köy, kent ve 

il düzeyindeki ortak özellikli kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla oluşturulan yönetim 

kurumlarına “Mahalli İdareler” ya da “Yerel Yönetimler” denmektedir.  

Yerel yönetimler tarihsel süreç içerisinde merkezden yönetilerek ya da yerinden yönetim 

uygulamalarının baskın olması şeklinde değişik uygulamalarla yönetilmelerine karşın verimli 

ve etkili hizmetler sunma ve demokratik olma özelliklerine sahip yönetim kurumları 

olmuşlardır. Yerel yönetimlerin demokratik ve özerk kuruluşlar olmasının dayandığı ilke, 

karar organlarının seçimle işbaşına gelmesi ve dışarıdan hiçbir müdahale olmaksızın kendi 

işlerini kendi organları aracılığıyla görmesidir (Keleş,2009:52).  

Yerel yönetimlerin neredeyse tüm ülkeler tarafından demokratik olmanın bir göstergesi olarak 

görüldüğü bir dünya düzeninde, ülkemizde de yerel yönetimler alanında belli başlı 

düzenlemeler yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur. Nüfusun artması, kentleşmenin hızlanması ve 

sanayileşmenin de ivme kazanmasıyla birlikte yerel yönetimlerin önemi artmış, halkın kamu 

hizmetlerinden en kolay ve en hızlı şekilde yararlanabilmesi adına yerel yönetimlere 

gösterilen özen daha gerekli hale gelmiştir. Çağdaş yerel yönetimlerin sahip olduğu belli başlı 

özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler halkın yönetime katılabilmesi, yöneticilerin vergiler 

yoluyla ihtiyaç duydukları gelirleri elde edebilmesi, bağımsız şekilde yerel yönetimdeki 

personeli atayabilmesi, tüzel kişiliğe sahip olması şeklinde sıralanabilir 

(Ulusoy&Akdemir,2010:20). Bunun yanı sıra, çağdaş yerel yönetimlerde halkın yerel 

süreçlere ve kararlara doğrudan katılımı, yerel halkın kendi yaşam çevrelerini 

şekillendirmelerini sağlamaktadır. Bu durum, kentlilik bilincinin artmasını sağlarken, 

yardımlaşmanın ve dayanışmanın kuvvetlenmesine olanak tanımakta aynı zamanda da 

demokrasiyi doğrudan olumlu yönde etkilemektedir.   

I. Türkiye’de Yerel Yönetimler 

Tarihsel gelişim süreci içerisinde iç ve dış faktörlerin de etkisiyle yerel yönetimlerin 

günümüzdeki haline evrilmesi şüphesiz ki kaçınılmaz olmuştur. Yerel yönetimlerin bugünkü 

haline gelen süreçte nasıl değişimler geçirdiğine göz attığımızda, yerel yönetimler ile 

kentlerin doğuşu arasında var olan sıkı bağlantıyı ortaya koymak gerekecektir. Kentlerin 

doğuşu Batı Avrupa’nın tarihinde yeni bir dönemin doğuşunu belirlemiştir. O döneme kadar 

sadece sahipler ve soylular varken, “orta sınıf” bu iki sınıfın arasında yerini almış ve 

toplumsal düzenin tamamlanması sağlanmıştır. Tarihi ortaçağlara kadar inen komünler, yerel 

bir topluluğa kamu hizmeti sağlayan yönetsel, siyasal ve toplum-bilimsel ilk birimlerdir. 

Komün, kentsel sistemi güvence altına alan ve düzenleyen, derebeyliğe karşı doğmuş bir 

örgütlenme olarak Ortaçağ’da oluşmuş bir yerel yönetim birimi kimliğindedir. Komünler, 

yerel özgürlüklerin temellerinin atıldığı birimler olmaları açısından önem taşırken, bugünkü 
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yerel yönetim sistemleri ve özellikle belediyelerin bir komün geleneğinin taşıyıcısı olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

                        Yerel yönetimlerin hemen hemen tüm ülkelerde kamu yönetiminin ve demokratikleşmenin 

önemli bir unsuru olduğunu belirtmiştik. Söz konusu yerel yönetimler halkın alınacak 

kararlarda katılımının sağlandığı kuruluşlar olarak fırsat yaratırken, aynı zamanda yerellik 

ilkesinin gereklerini layıkıyla yerine getirebilecek yönetim birimleridir. Çünkü yerellik ilkesi 

gereğince, halkın ihtiyaçlarına en kısa sürede yanıt verme amacı güdülmektedir.  

                       Türkiye’de yerel yönetimlerin, halkın istekleri doğrultusunda ve yerellik ilkesi ışığında 

katılımcı anlayışla yapılandırılmalarına yönelik hukuki düzenlemeler ve kurumsal 

yapılanmalar da mevcuttur. Ülkemizde yerel yönetimlerle ilgili yasalarda, “Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı”nın (AYYÖŞ) bazı maddelerine uyulması doğrultusunda özellikle 

çaba harcanmıştır. AYYÖŞ’ün 4. madddesi “kamu hizmetleriyle ilgili görevlerin olabildiği 

ölçüde halka en yakın basamaklarca yerine getirilmesine” ilişkindir. Söz konusu şartın 3. 

Maddesinin 2. fıkrasına göre saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi çağdaş yönetim ilkelerinin 

dayandığı “vatandaşlardan oluşan meclislere, referandumlara veya vatandaşların doğrudan 

katılımının sağlandığı diğer yöntemlere” başvurulması gerektiğinin altı çizilmiştir (Keleş & 

Mengi, 2013:141).  AYYÖŞ’ ün yanı sıra “Avrupa Kentsel Şartı”na eklenmiş olan “Kentli 

Hakları Bildirgesi”nde de sürekli ve dengeli kalkınmanın olmasının gerekliliğine ve katılım 

nosyonunun olma zorunluluğuna yer verilmiştir (Keleş&Mengi,2014:45). 

                        Tüm bunların ışığında artık bir tarafın diğer tarafı yönetmesinden ziyade, kararların karşılıklı 

etkileşimlerle alındığı, saydam, demokratik ve adil şekilde, katılımın da en üst seviyede 

sağlandığı,  “yönetişim” kavramına geçiş yapıldığını görmekteyiz. Yönetişim kavramı Kent 

Konseyi Yönetmeliği’nin 4. Maddesine göre “saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım, çalışma 

uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara 

dayalı yönetim anlayışı” şeklinde ifade edilmektedir. Tüm bu özelliklerin bir arada olduğu, 

demokratik ve katılımcı yönetim anlayışı, Kent Konseyleri, Yerel Gündem 21’ler, stratejik 

planlar, kamuoyu yoklamaları, kent planlamasına katılım, bilgi edinme ve yargıya başvuru 

gibi çeşitli katılım mekanizmaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

I.I. Gündem 21 

Gündem 21 sürdürülebilir kalkınmanın yerel düzeyde uygulanması açısından yerel 

yönetimlerin harekete geçmesini amaçlayan bir belge niteliğindedir. Yerel düzeyde kapsamlı 

bir değişimin yaşanmasına olan ihtiyaç, 1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen 

Birleşmiş Milletler (BM) Rio Yeryüzü Zirvesi ile farklı bir boyuta taşınmış ve “Yerel 

Gündem 21” kavramı ile uygulamaya yansımıştır.  

“Yerel Gündem 21”in Türkiye uygulamaları “BM HABİTAT II- İnsan Yerleşimleri 

Konferansı” ile gerçekleşmiştir. Aslında, uluslararası toplum temelli eşitlik, adalet ve 

dayanışma olmasının temel hedef olarak ilk dile getirildiği zemin Vancouver kentinde 

düzenlenen “HABİTAT I- İnsan Yerleşimleri Konferansı” olmuştur. Bu süreçte yaşanan 

önemli gelişmelerden biri sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya çıkması.  Kavram, 1987 
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yılında “BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” tarafından hazırlanan Brundtland 

Raporu’nda yer almıştır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı kapsamında 1992 yılında Rio’da 

gerçekleştirilen “BM Çevre ve Kalkınma Konferansı” sonucunda önemli çıktılardan biri 

“Gündem 21” olmuştur. Sürdürülebilir kalkınma kavramı “Gündem 21” başlıklı Eylem 

Planı’nda yer almış, Planda “küresel ortaklık” kavramı esas alınarak ekosistemlerin 

korunması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi gibi hedefler belirlenmiştir. “Yerel Gündem 

21” ise yerel yönetimlerin öncülüğünde sivil toplumun ve diğer ilgililerin sorunları ve 

çözümler için öncelikleri saptayarak kentlerin yerel gündemini oluşturmalarını karara 

bağlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma kavramının altı çizilmekte ve yerel yönetimlerin bu 

kavramı esas alarak kentleri için “Yerel Gündem 21” oluşturmaları konusunda görüş birliğine 

varmaları amaçlanmaktadır. Katılımın ve demokratikleşmenin gerekliklerine de bu belge ile 

vurgu yapılmıştır. Özellikle kadınların ve gençlerin yerel yönetimlerin karar alma, planlama 

ve uygulama süreçlerine aktif katılımına fırsat vermeleri ana hedeflerden birisi olarak 

belirlenmiştir. Katılımcı ve demokratik bir süreç yönetimi açısından “yönetişim” kavramının 

yaşama geçirilmesi gerekli görülmüştür (Mengi&Algan,2003:163).  Yönetişim ilkelerinin 

halka en yakın yönetim birimleri olarak kabul edilen yerel yönetimler tarafından uygulanması 

Yerel Gündem 21 ile somutluk kazanmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak da Kent 

Konseyleri merkezi yönetimi, yerel yönetimi ve sivil toplumu “ortaklık” anlayışıyla 

buluşturan yönetişim mekanizmaları olarak karşımıza çıkmaktadır (Emrealp, 2005:32).  

Sürdürülebilir kent imgesini gerçekleştirmek için zorunlu olan halk katılımının sağlanması 

2004 yılında ortaya çıkan “Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar” başlıklı Aalborg Şartı’nda da 

yer almıştır. Gündem 21 kapsamında, yerel Gündem 21’ler oluşturulurken çalışmaların tüm 

aktörler arasında iş birliği çerçevesinde yapılması ve tüm yurttaşların ve ilgili grupların 

bilgiye erişmesine ve yerel karar süreçlerine katılması vurgulanmıştır. Ayrıca Şart, 

sürdürülebilir bir topluluk vizyonunun oluşmasının toplumun tüm kesimlerini içeren katılımcı 

bir süreçle mümkün olacağını öngörmüştür. Yerel yönetimlerin imzasına açık olan Aalborg 

Şartı’na Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu yedi belediyenin taraf olduğu bilinmektedir 

(Mimarlar Odası, 2009). 

I.II. Kent Konseyleri 

Türkiye’de Kent Konseyleri 5393 sayılı Kanun ile temelleri atılan meclislerdir. 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ile Kent Konseyleri yasal bir statü kazanmış ve Türkiye’de uygulanmaya 

başlamıştır (Karaman, 1998:58). 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesi 

“Hemşehrilerin, belediyenin karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında 

bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.  Belediye, 

hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 

korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda, üniversitelerin, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve 

uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır” şeklindedir. Bu maddeden de 

anlaşılacağı üzere Kent Konseyleri halkın doğrudan katılımının sağlandığı ve aynı zamanda 
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yerel yönetimlerin güçlendirilirken yerel demokrasinin gelişmesini sağlayan önemli 

mekanizmalardır. 

5393 sayılı kanuna dayanılarak kurulan Kent Konseylerinin tanımının yapılmamasının yanı 

sıra konseylerin oluşturulması, işlevleri ve çalışma usullerinin belirtilmemiş olması İçişleri 

Bakanlığınca hazırlanacak olan yönetmeliği zorunlu kılmıştır. 08.10.2006 tarihli ve 26313 

sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kent Konseyi Yönetmeliği” uyarınca Kent 

Konseylerinin tanım, işleyişi ve nitelikleri konusunda boşluk bırakılan alanlar doldurulmuştur 

(Özdemir,2011:41). Ayrıca yönetmelikte Yerel Gündem 21’de yer alan çalışma gruplarına ve 

meclislere de yer verilmiştir.  

Kent Konseyleri “Yerel Gündem 21” çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmanın esas alındığı ve 

yönetişim anlayışıyla kurulmuş yapılardır. Yönetmeliğin 1. Maddesinde açıkça belirtilen 

amacı “Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak 

ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim 

ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek” 

şeklinde ifade edilmiştir (Kent Konseyi Yönetmeliği, Resmi Gazete).  Bu maddenin ifade 

ettiği üzere Kent Konseylerinin amaç ve faaliyetleri geniş bir alana yayılmaktadır. Ancak 

genel anlamda Kent Konseyleri dört ana alanda faaliyet yürütmektedir (Coşkun, 2007:105). 

Bu alanlar, (1) Kente İlişkin Faaliyetler (2) Çevreye İlişkin Faaliyetler (3) Kent Yönetimine 

İlişkin Faaliyetler (4) Kentlilere İlişkin Faaliyetler. Bununla birlikte, Kent konseylerinin 

yapısını etkin kılmaları açısından kadınların karar alma süreçlerine katılımını sağlayan kadın 

meclisleri, yerel düzeyde gençlik haklarının korunması ve geliştirilmesini amaçlayan gençlik 

meclisleri, kentle ilgili sorunlara duyarlı her kesimden yurttaşın gönüllülük ilkesi 

çerçevesinde bir araya geldiği çalışma grupları ve katılımcı süreçlerin, belde halkının 

gündelik yaşamında ifadesini bulduğu halk toplantıları şeklinde cereyan eden mahalle 

ölçeğinde katılım mekanizmaları mevcuttur (Bozkurt, 2014:236). Kent Konseyleri’nin (1) 

Eğitim ve Kültür Komisyonu (2) Çevre ve Sağlık Komisyonu (3) Ekonomik İlişkiler 

Komisyonu (4) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komisyonu ve (5) Gençlik ve Spor Komisyonu 

olarak 5 adet komisyonu bulunmaktadır.  

Ülkemizde Kent Konseyleri, kentlerde yaşayan hemşehrilerin bir araya gelerek, ortak bir 

paydada birleşmesi amacıyla 1990’lı yılları müteakiben İzmir, Bursa, Antalya gibi farklı 

illerde Kent Senatosu, Kent Parlamentosu, Kent Kurultayı ve Kent Meclisi gibi çeşitli 

isimlerle anılmış ve temelde halkın yönetime katılmasını amaçlayan bir zemin oluşturmuştur 

(Görmez&Altınışık,2011:40). Zaman içerisinde halk katılımının sağlanmasını amaçlayan 

mekanizma “Yerel Gündem 21” kavramı yerine, yerini “Kent Konseyi” ne bırakmıştır ve pek 

çok belediyede kent konseyleri kurulmaya başlanmıştır.  

Kent konseyleri kentin kalkınmasının ve kentte yaşanan sorunların çözülebilmesi yolunda, 

kentte yaşayan vatandaşların yerel hizmetlerle ilgili görüş ve düşüncelerini kentin 

yöneticilerine iletebilmeleri için bir aracı görevi görmektedir. Bu nedenle şüphesiz ki, kent 

konseylerinin belirledikleri hedeflere ulaşmaları için yeterli bütçeye, personele, sekretaryaya 
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sahip olmaları gerekmektedir. Türkiye’de sayıca çok fazla olmalarına ve çok büyük 

beklentilerle kurulmalarına karşın kent konseyleri yeterli bütçeye sahip olmamaları ve 

tamamen gönüllülük esasına dayanması dolayısıyla belediyelerin yan kuruluşu olmaktan 

öteye geçememişlerdir.  

I.III. Kent Planı Ve Stratejik Plan 

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin öğelerinden biri olarak görülen kent planlamasının 

yapılması yerel yönetimlerin temel görevlerinden biridir. Kent düzeyinde yapılacak olan imar 

planları 3194 sayılı Kanun’da nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak 

hazırlanmaktadır. Kanun gereğince belediye sınırları içinde kalan yerlerde nazım ve uygulama 

imar planı yapma yetkisi belediyelere, belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde ise 

valilik veya ilgilisince yapılmaktadır. İmar planları alenidir ve bunun iki yönü vardır. İlki, 

herkesin işleme ulaşmasına ve incelemesine izin verilmesidir. Diğer boyutu ise, planlama 

faaliyetlerinde ilgili kişilerin sürece katılımının sağlanmasıdır(Çolak ve Öngören, 2014: 17-

18). 2014 tarihinde yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 

(h) fıkrasında da, planlar hazırlanırken anketi kamuoyu yoklaması, toplantı, duyuru ve 

bilgilendirme gibi yöntemlerle ilgili olan tarafların görüşlerini almak üzere katılım sağlanması 

esas olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de halkın kent planlamasının önünde yasal ve biçimsel 

engel bulunmasa da, etkin ve bilinçli bir katılımdan bahsetmek çok mümkün değildir. Ayrıca, 

imar planlarıyla ilgili kanun ve yönetmelikler incelendiğinde, halkın katılımına yönelik 

zorunlu bir hükmün söz konusu olmadığı görülmüştür. Katılımın bir diğer boyutu ise imar 

planları kesinleştikten sonra yargıya başvurma hakkının sağlanmasıdır. İdarenin her türlü 

eylem ve işlemlerine karşı yargıya başvurmak anayasal bir hak olarak tanınmıştır.  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca “Belediye başkanı, mahallî idareler 

genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına 

uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı 

hazırlayıp belediye meclisine sunar”. Stratejik plan yapmak nüfusu 50 binin altında olan 

belediyelere verilmiş bir yükümlülük değildir. Mahalli idarelerce hazırlanacak olan stratejik 

planların uygulanma süresi asgari olarak 2 yıl olarak belirlenmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununda da büyükşehir belediyesine tanınan görev ve yetkiler arasında stratejik 

plan hazırlamak yer almaktadır. Stratejik planlar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken 

hususların başında kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer tarafların 

katkısının sağlanması gelmektedir. Bunun yanı sıra doğrudan kamu idarelerince ve idarelerin 

kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunlu kılınmaktadır. Aynı zamanda ilgili kamu 

idarelerinin arasında uyum, işbirliği ve eşgüdüm olması ve hesap verme sorumluluğu ışığında 

çalışmalarını yürütmeleri gerekmektedir. Kamuda stratejik planlama bir süreç olup, kamu 

kuruluşunun mevcut durumu incelenerek, olası durumlar öngörülerek, hedefler belirlenerek, 

bu hedeflere ulaşılması için izlenecek yol ve yöntemler bütünü olarak ifade edilebilmektedir 

(Kamuda Stratejik Planlama, 2006:9). Ancak, belediyeler stratejik planlamalarını yaparken ve 

hedeflerini belirlerken, kurumun temel varlık sebebine ters düşmemesi çok önemlidir. Yani 

belediyelerin, belde halkına hizmet verdiği unutulmamalı, belde halkına en iyi hizmetin 
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verilmesi esas alınmalıdır. Bunun için de stratejik planlardaki amaç ve hedefler belirlenirken 

halkın müşterek ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı ve buna uygun amaç ve hedefler 

konulmalıdır (Şentürk, 2005: 27). Belediyeler tarafından hazırlanan planlar belirlenen 

hedeflere ulaşılması için denetim altında tutulmakta ve aksayan noktalarda müdahale edilerek 

iyileştirme yoluna gidilmektedir. 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 

gereğince stratejik planların kamuya açık olması ve yapılan işlemlerin şeffaflıkla yapılması 

zorunlu bir unsurdur. Kamuoyu bilgilendirilmeli bunun yanı sıra uygulama sonuçlarının da 

ulaşılabilir olması gerekmektedir. 

II. Yerel Yönetime Katılım Mekanizmaları: Diyarbakır 

Diyarbakır, aralarında Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar gibi otuzu aşkın medeniyetin 

izlerine sahip, değişik kültürlerle bezenmiş bir kent olma özelliğini taşımaktadır. Geniş bir 

kültürel ve tarihi mirasa sahip olan bir kent olan Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde, Yukarı Mezopotamya olarak da adlandırılan bölge içinde, Dicle Havzası’nda yer 

almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı verilerine göre Diyarbakır’ın toplam nüfusu 

1.699,901 kişidir ve kent nüfus bakımından Türkiye’nin en kalabalık on ikinci kenti 

durumundadır (TUIK). 

Tarihi boyunca pek çok değişik isimle anılan kent, 18 Aralık 1937 tarih ve 3786 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan 7789 sayılı “Diyarbekir Beldesi Adının Diyarbakır Olarak Değiştirilmesi 

Hakkında Kararname” ile isim değişikliği gerçekleşmiştir. 09 Eylül 1993 tarihli ve 21693 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 504 sayılı “Yedi İlde Büyükşehir Kurulması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname” ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kurulmuş, bunun yanı 

sıra Sur ve Yenişehir ilk kademe belediyeleri olmuştur. Diyarbakır kentinin “Kent 

vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması 

sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, 

hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışmalar 

yapmak” amacıyla, 2006 yılında Yerel Gündem 21 sürecinde kent konseyi üyeliği 

bulunmaktadır. Kent Konseyi binası Yenişehir’de 250 m²’lik bir alana sahiptir (Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi).  

II.I. Kadın Meclisi 

Yerel Gündem 21 ile uygulanmaya başlayan kent konseylerinin ilk dönemlerinde kadınlar 

özelinde bir çalışma grubunun olup olmaması tartışmalara neden olmuştur. Ancak zaman 

içerisinde kadınların kentsel yaşama dâhil olmasının ve kentte alınacak kararlarda söz sahibi 

olmasının gerekliliği konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Bunun sonucunda, kadın platformları 

dönüşerek “Kadın Meclisleri” halini almıştır. Kadın Meclisleri, kadınların kentsel yaşam 

içerisinde söz sahibi olmalarını sağlarken, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılığa ve aile 

içi şiddete karşı kadınların bir arada ve güçlü olmalarını sağlamaktadır. Kadın Meclisleri, 

Kent Konseyleri ile benzer özelliklere sahip olmakla birlikte başta Gündem 21 olmak üzere 

“Pekin Eylem Platformu”, BM Eylem Planları ve “BM Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)” gibi uluslararası belgelerde geçen 
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hükümlerin yerel düzeye indirgenebilmesini sağlayan en yararlı platformlardan birisidir 

(Emrealp, 2010:32). Diyarbakır özelinde kent konseylerinin kadın meclislerini 

değerlendirmemiz gerekirse, Diyarbakır Yerel Gündem 21 Programı Kadın Meclisleri 2008 

yılında “Demokratik ve Eşitlikçi Bir Toplum” yaratabilmek amacıyla kadınların siyasete 

katılımının daha fazla olması yönünde bir proje yürütmeye başlamışlar ve Yerel Gündem 21 

Programı Kadın Meclisleri Ortak Bildirisi’ne de imza ile katılım sağlamışlardır. 22 Temmuz 

2007 tarihinde gerçekleşen 23.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarını referans alan 

Diyarbakır Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi, kadın parlamenter oranının yüzde 9,9, Belediye 

Kadın Meclisi üyelerinin yüzde 7,3, İl Genel Meclisi Kadın üyeleri oranının ise yüzde 1,75 

olduğunu belirterek kadınların siyasette daha çok var olmaları gerektiğini dile getirmiştir. 

2018 yılında yapılan 27. Dönem Milletvekili oranlarına bakarsak, Diyarbakır’da 12 

milletvekilinden 5 tanesinin kadın olduğunu görmekteyiz.  

Diyarbakır Kadın Meclisi’nin yürüttüğü bir anket çalışmasının sonuçlarına göre, Diyarbakır 

Yerel Gündem 21 Kadın Meclis Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nazdar Kahramaner, bin 18 

kadın üzerinde yaptıkları anket çalışması sonucunda, kadınların % 75,9' unun okuma-yazma 

bilmediğini ve bu kadınların % 68,7' sinin psikolojik danışmanlık istediğini vurgulamıştır. 

Bunun yanı sıra kadınların erkeklere oranla daha zor iş bulduklarının belirtildiği raporda yine 

kadınların %  34,5' inin fiziksel şiddete; % 33,2'sinin psikolojik ve % 28,1’inin de cinsel 

şiddete maruz kaldığı belirtilmiştir (Bianet,2006). Kadın Meclisi’nin yaptığı çalışmalar 

ışığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 faaliyet raporunda kadına yönelik 

şiddetle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar arasında ile içi şiddete karşı farkındalık 

oluşturmak adına eğitimler ve seminerler yer almaktadır. Stratejik olarak “Kadının, toplumsal 

ve ekonomik yaşama katılımının artırılmasını sağlamaya yönelik duyarlılık oluşturulması” nı 

hedef alan belediyenin, kent genelinde verdiği eğitimler ile stratejik hedefini %100 oranında 

sağladığını söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2017 

faaliyet raporunda “Kadın İstihdamını Geliştirme Merkezi’nde” 52 kadına danışmanlık 

hizmeti verdiklerini belirterek, “Mor Bayrak” uygulamasının yaygınlaşması adına işletmelerle 

görüşme sağladıklarını ve kadın istihdamını arttırmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Daha çok 

kadınların meslek edinmesine yönelik olan meslek ve sanat kursları da faaliyete geçirilmiştir. 

Ayrıca büyükşehir belediyesi 300 kadınla gerçekleştirdiği anket sonucunda çıkan talepler 

doğrultusunda kadın istihdamını hedef alan meslek kurslarını açmışladır. Kadın çalışmaları ve 

kadınlara yönelik eğitim konularında ise hedeflenen başarıya ulaşılamamıştır.  

II.II. Dezavantajlı Gruplar Meclisi 

Genellikle bedensel ve zihinsel olarak dezavantajlı olan kişilerin kentte yaşadıkları sorunlara 

çözüm yolları aranması, ortak çözümler üretilmesi ve bu konuda halkın bilinç düzeyine 

erişebilmesi için kent konseyinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Ancak, bu gruplar hassas bir 

kitleye karşılık geldiğinden ötürü bu kişilere yönelik politikaların aşırı korumacı veya bu 

kişileri daha da ötekileştiren değil, bilakis kent yaşamına entegre olmalarını sağlayıcı 

politikalar şeklinde olması gerekmektedir. Diyarbakır’da yaşayan dezavantajlı vatandaşların 

kentte yaşadıkları en büyük sorunlar, kaldırımlardaki esnaf işgali, vatandaşların zihinlerindeki 
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“engelli” önyargısının kırılamaması, otobüslerde sesli durak sisteminin olmaması olarak 

sıralanmaktadır. Bunun yanı sıra iş imkânlarından yararlanamadıklarını vurgulayan engelli 

vatandaşlar, STK’lara bu konuda destek olmaları için çağrıda bulunmuşlardır.  

Diyarbakır’da yaşayan engelli nüfus Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Hal 

böyleyken, Yerel Gündem 21 Diyarbakır Engelli Meclisi kent yaşamında engelli vatandaşları 

zorlayan konular olduğunu belirterek, trafik ışıklarında sesli sinyalizasyon sisteminin 

yaygınlaştırılmasını, kaldırımlarda yüzey belirleyici takip tuğlaları ve rampasız yer 

bırakılmasını ve son olarak toplu taşıma araçlarında engellilerin şoförlerin keyfi 

muamelelerine ve insanlık dışı hakaretlerine maruz bırakılmamasını talep etmişlerdir. Ayrıca, 

toplu taşıma araçlarında tekerlekli sandalyeli engellilere ve pusetli yolculara uygun giriş-çıkış 

kapıları konması gerektiğini belirterek, mermer gibi kaygan zeminli uygulamaların son 

bulmasını istemişlerdir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin dezavantajlı vatandaşlarla ilgili 

yaptıkları çalışmalar ve başarı oranları 2017 faaliyet raporunda sıralanmıştır. Şöyle ki, “3 

Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle Diyarbakır’da engelli derneklerine üye olan 350 

kişi ile görüşmeler sağlanmış ve sıkıntıları dinlenmiştir. Engelli vatandaşların yaşadığı 

sorunları çözmek ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için farklı branşlarda açılan 

kurslardan yararlanmaları sağlanmış, dezavantajlı bireyler için gerçekleştirilen etkinliklerle 

günlük yaşama katılmalarının sağlandığı belirtilmiştir. Kentte çalışan otobüs şoförlerine 

engelli vatandaşlara yaklaşımları konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda seminerler 

düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra, Bağcılar’da gerçekleşen asfalt yapımında kaldırımların 

görme ve bedensel engellilerin kullanımına uygun şekilde tasarlandığı belirtilmiştir. 2017 

faaliyet raporunda engelli vatandaşlar için gerekli hizmetlerin sunulması yönündeki stratejik 

hedeflerin belli oranda gerçekleştirildiği görülmektedir. Ancak, dezavantajlı vatandaşların 

kent yaşamında daha rahat adapte olması için kurumların engelli vatandaşların kullanımına 

uygun hale getirilmesi, servis hizmetlerinin engelli vatandaşların rahat edebileceği şekilde 

kurulması gibi çalışmalarda başarı yüzdesinin düşük olduğunu görmekteyiz. Engelli 

vatandaşların merkezdeki hizmetlerden yararlanabilmeleri için hizmetlerin en yakın yerel 

yönetimler aracılığıyla kendilerine sunulması gerekmektedir.  

II.III. Mahalle Ölçeğinde Katılım Sağlanması 

Kentlerde yaşayan kişilerin sorunlarını mahalle ölçeğinde inceleyerek, mahalle halkı ile fikir 

alışverişinde bulunulup, çözüm yollarının üretildiği forumlar niteliğinde mekanizmalar da 

bulunmaktadır. Bu yöntemler anket yapılması, görüşmeler gerçekleştirilmesi veya 

teknolojiden yararlanarak vatandaşlardan bilgi toplanması yöntemleri şeklinde 

gerçekleştirilebilmektedir (Emrealp,2010:47).  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan 2017 Faaliyet Raporu’nda kentte 

yaşayan vatandaşların beklentilerine uygun çalışmalar yapıldığı ve mahalle ölçeğinde katılıma 

yönelik projeler gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Katılımcılık ilkeleri doğrultusunda kenti 

birlikte yönetmek amacını benimsedikleri ve mahallelere yapılacak hizmetlerin daha çabuk ve 

etkili bir şekilde sonuç alınabilmesi için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
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bünyesinde “Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü” nün kurulduğunu 

belirtmişlerdir. 

Bunun yanı sıra, faaliyetler yapılırken şeffaf ve katılımcı bir politika benimsendiği de 

eklenmiştir. 2017 yılında kurumsal faaliyetler yapılırken, kararların çalışanların doğrudan 

vatandaşla görüş alışverişi yaparak alındığı belirtilmiştir. Aynı zamanda üst kademelerdeki 

yöneticilerin de katıldığı karma gruplar oluşturularak, kamu kuruluşlarının ve sivil toplum 

örgütlerinin beraber karar aldığı kent konseyinin platform olarak belirlendiği eklenmiştir. 

Aynı faaliyet raporunda, politika belirlemede genel anlayışın vatandaşları, kamuyu ve sivil 

toplum kuruluşlarını karar süreçlerinden dışlamayan bir sürecin yürütüldüğü de belirtilmiştir. 

Faaliyet Raporu verilerinde vatandaşların görüş, talep, şikâyetlerini belirlemek ve sorunlarını 

daha hızlı çözmek için kurulan “Beyaz Masa” ve “Diyar Masa” hizmetlerinde %100 başarı 

sağlandığı belirtilmiştir. Ancak, kurumun faaliyetleriyle ilgili memnuniyet anketinde başarı 

oranının düşük olduğunu görmekteyiz. Belediyenin STK’larla ve diğer organizasyonlarla olan 

görüşmelerinin ve fikir alışverişlerinin de %7’lik bir oranda kaldığını görmekteyiz. Faaliyet 

Raporu’nun 2017 yılı değerlendirilmesi sonucunda 391 faaliyetin 215’i öngörülen % 100'lük 

hedefe ulaşmıştır. 106 faaliyete başlanmış ve devam edilmiş, 70 faaliyete ise başlanamamıştır. 

Stratejik planın 2017 yıllık değerlendirilmesi sonucunda faaliyetlerin Performansa Etkisi 

Üzerinden Değerlendirilen Sektörel Başarı Oranı % 67,2 iken birimlerin genel Stratejik Plan 

Başarı oranı % 70,8 olarak gerçekleşmiştir (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi). 

2017-2021 yılları arasında stratejik planlarını açıklayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 

değişen yönetim anlayışının en önemli ilkelerinden ve stratejik planlanın da temel 

unsurlarından biri olan “katılımcılık” nosyonuna verdikleri önemin altını çizmişlerdir. 

Belediyelerin karar alma sürecince katılımcılığı hayata geçiren en önemli kuruluşlar olduğunu 

göz önünde bulundurarak, vatandaşların, STK’ların ve kamu hizmetlerinin görüşlerinin 

alınarak stratejik planların oluşturulduğuna vurgu yapmışlardır.  

Sonuç Yerine 

Sonuç olarak, yerel yönetimler merkezi yönetim ve halk arasında bir tampon görevi 

görmektedir. Yerel yönetimler, yerel halkın düşünceleri ve istekleri doğrultusunda hareket 

etmeleri gerektiğinden, gerçekleştirdikleri faaliyetler ya da uygulamayı düşündükleri stratejik 

planlar halkın istekleriyle uyumlu şekilde olmak durumundadır. Kent Konseyleri, halkın 

fikirlerini ve isteklerini yerel yönetimlere taşıyabildikleri mekanizmalardır. Halkın katılımını 

sağlamakla birlikte, karşılıklı iletişimle yerelde demokratik bir yönetim de sağlamaktadırlar. 

Uygulamalar başarılı ya da başarısız olabilmekte bu da yerel karar alıcıların bu konuda bilinçli 

olmalarına ve ya istekli olmalarına göre şekillenebilmektedir.  

Hiç şüphesiz ki bu mekanizmalardan beklenen verimin kısa vadede hemen alınamayabileceği 

de göz önünde bulundurulmalıdır. Diyarbakır özelinde incelenen bu çalışmada, kent 

konseylerinin çalışmalarının ve stratejik planların halkın isteklerine cevap verme konusunda 

başarılı olduğu alanların bir hayli fazla olduğunu görmekteyiz. Ancak, sadece Diyarbakır 

özelinde değil tüm belediyelerde şiddete maruz kalan kadınlardan, dezavantajlı gruplara 
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yönelik kamu yapılarına kadar her alanda konulara hakim ve uzman bir ekiple çalışılması daha 

yüksek başarının yakalanması için elzemdir. Yani etkinlik ve bilinçlilik, kentlilik bilinciyle 

doğru orantılı seyretmektedir.  

Diyarbakır’da durumun pek çok diğer kente oranla iyi olduğunu söylemek mümkündür. Kent 

Konseyi ve Belediye arasındaki ilişkiler koordineli şekilde ilerlemekle birlikte, çalışma 

gruplarının işlevselliğinin başarıya ulaştığını görmekteyiz. Diğer kentlerde yaşanan bütçe 

sıkıntıları ya da varlık nedenlerinin tam olarak anlaşılır olmaması gibi sorunlar nüksetmesine 

karşın, uzun vadede daha başarılı çalışmaların yapılacağını söylemek mümkündür.   
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EĞİTİM VE POLİTİKA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BİR SİSTEM 

ELEŞTİRİSİ 

Dr. Zakir ELÇİÇEK• 

Öz 

Dünyada eğitime ihtiyaç duyan tek varlık insandır. İnsan dışındaki tüm varlıklar yaratılıştan gelen özelliklerle 

programlanmış gibi görevlerini yerine getirirler. Bu nedenle eğitimin insanlık için göz ardı edilemez bir önemi 

vardır. İlk insandan günümüze kadar insanoğlu çeşitli yollarla bir eğitim süreci içerisinde yer almıştır. Eğitimin 

temel amacı insanın sahip olduğu iyi yönleri geliştirip kötü yönleri frenlemek olması gerekirken zaman içinde 

topluluklar oluşturan insanlar eğitimi farklı amaç ve hedefler doğrultusunda sistematize etmiş ve kullanmışlardır. 

Bunun üzerine birçok filozof, eğitimci ve bilim adamı bu konuda görüşler beyan ederek eleştirilerini 

paylaşmışlardır. Bu araştırmanın amacı eğitimin şekillenmesinde ülke politikalarının ne derece etkili olduğu ve 

olması gerektiğine yönelik ülkemiz okul ve eğitim sistemi özelinde bir değerlendirme yapmaktır. Bu kapsamda 

okul yapısı ve eğitimin içeriği ve şekli konusunda özellikle Freire ve Illıc gibi eleştirmenler tarafından yapılan 

eleştiriler dikkate alınarak mevcut eğitim sistemimizin bu eleştirilere nasıl ve ne düzeyde muhatap olduğunu 

değerlendirmektir. Bunun sonucunda ortaya çıkan tablo üzerinden bazı öneriler sunulmaktadır.  

AN EVALUATION ON EDUCATION AND POLICY RELATIONS: A SYSTEM 

CRITIQUE 

Abstract 

Human being is the only specy in the world that needs training. All non-human beings perform their tasks as if 

they were programmed with features from creation. For this reason, education is very important for humanity. 

From the first human being to the now, human beings took part in a training process in various ways. While the 

basic aim of the training is to develop the good things that people have and to curb the bad aspects, the people 

who form communities over time have systematized and used education for different purposes and goals. Many 

philosophers, educators and scientists have shared their criticisms on this subject. The purpose of this research is 

to determine the what extent the policies of the country are and should be by making a special assessment of the 

school and the education of our country. In this context, considering the criticisms made by critics such as Freire 

and Illıc on the structure of school and the content and shape of education, it is to evaluate how our current 

education system is related to these criticisms. As a result, some suggestions are presented on this frame.  

Giriş 

Eğitim toplumdaki bireylerin, toplumsal yapının iskeletini oluşturan temel değerleri ve 

kültürü öğrenme benimseme sürecidir. Eğitim toplumun geçmişini ve geleceğini bir potada 

eriterek günün şartlarına uygun bir formatta bireylere sunan bir enstrümandır. Eğitim insan 

haklarının en önemli unsurlarından birisidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. 

maddesinde de eğitim hakkı açıkça vurgulanmaktadır.  

Eğitim genellikle toplumun veya eğitim sistemini yönetenlerin hedefledikleri insan tipine 

ulaşmayı hedefleyen bir araç olarak kullanılmıştır.  Çoğu zaman toplumun ve bireylerin de 

hedeflerini ve ideallerini ihtiva eden ve bunları genç nesillere aktarmak hedefleyen eğitim ilk 

olarak mabetler etrafında başlamış ve daha çok ferdi teşebbüslere münhasır kalmıştır (Tozlu, 

1993: 1). Daha sonra tarihsel süreçte eğitim gittikçe sistematik bir yapı haline gelmiş ve 

günümüzde herkese hitap edebilecek alternatif eğitim sistemleri ve kurumları ortaya çıkmıştır.  

                                                           
• Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, elcicekzakir@gmail.com  
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Politikanın Eğitim Üzerindeki Etkileri Üzerine “Okul” Bağlamında Eleştiriler 

Eğitimin; toplumsal ulusal küresel ve kişisel birçok işleri vardır. Bu işlevlerin yönünü ve 

çerçevesini belirleyen eğitim politikalarıdır. Özellikle son yüzyıllarda doğrudan etkili bir güç 

kaynağı olarak kullanılan eğitim, eğitim politikalarının önemini daha da arttırmaktadır. Sosyal 

sorunları ele alarak dünyayı dönüştürme potansiyeline sahip olan eğitim (İnal, 2010: 15), 

siyasi ve ideolojik kaygılar ve amaçlardan arındıkça ve toplumun her kesimini içine aldıkça 

tatminkâr ve bütünleştirici olabilmektedir.  

Her devletin eğitim öğretimle ilgili amaçları ve sınırları vardır. Bu sınırlar ve amaçlar anayasa 

ile belirlenir (42. madde) ve devletler bu temel amaç ve sınırlar çerçevesinde eğitim 

politikaları geliştirerek okullar vasıtasıyla toplumu eğitmeyi hedefler. Eleştirel pedagojinin en 

çok üzerinde durduğu konulardan biri olan okul müessesesi ciddi eleştirilerle karşı karşıya 

kalmıştır. Batılı birçok yazar (Bourdieu, Gramsci, Althusser, Freire, Illıc) okulu hakim 

ideolojinin bireylere eğitim yoluyla aktarıldığı eleştirel düşüncenin köreltildiği kurumlar 

olarak nitelendirmiştir (Tozlu,1993; Yıldırım, 2011).  

Mclaren gibi bazı yazarlar da benzer düşüncelerle okulun birçok sosyal ve kültürel değeri 

öğrencilere aktarmanın yanında itaatkâr, uysal, egemen ideolojilerle donatılmış becerilere 

sahip (Yıldırım, 2011: 81) ve egemen sınıfın çıkarlarına -bilinç dışı da olsa- hizmet eden bir 

topluluk yetiştirdiğini ifade etmektedirler. Fakat bununla birlikte sınıfsal ilişkilerin kaynağı 

olan okul aynı zamanda sınıf ilişkilerine karşı çıkılabilecek münbit bir zemindir ( Mclaren, 

2011: 288-289). Radikal eğitimcilere göre okullar çok zaman müstebit fikirlere itaati öğreten; 

ideolojiye ve dolayısıyla ideolojinin ihtiyaç duyduğu işlere uygun insan üreten fabrikalar gibi 

çalışmıştır. Okullar insanın tercih yetkisini elinden alarak adeta bir robot haline getiren ve 

insanın şahsiyetini ortadan kaldırarak sadece üst sınıfın dilek ve buyruklarını olurlayan bir 

varlık haline getirmektedir. Aile de -zaten aynı sistemin ürünü olan bireylerden oluştukları 

için- benzer şekilde çeşitli müdahalelerle yapay bir şahsiyet oluşturmakta ve kişinin kendi 

kişiliğini oluşturmasına izin vermemektedir (Tozlu, 1993).  

Okul konusunda en müfrit olan Ivan Illiç radikal eğitimcilerin fikirlerini aynen 

paylaşmaktadır. Hatta bu konuda çok daha ileri giderek okulsuz toplum fikriyle ön plana 

çıkmaktadır. Illıc’e göre okul; varlığı gerekli olmayan bununla birlikte içinde barındırdığı 

fertler arasında eşitsizlik ve sınıflama üreten bir müessesedir. İnsan ihtiyaç duyduğu bilgilerin 

çoğunu doğuştan gelen kabiliyetlerle, hayat yoluyla -okul dışında- öğrenebilir.  Birçok 

alternatif ve pratik öğrenme ortamının mevcut olduğu yaşam sürecinde okul;  lüzumsuz bir 

yatırım ve eleştirel düşünceyi kısıtlayan ve okulda eğitim gören kişi dışında birçok kişinin 

amacına hizmet eden bir yerdir (Tezcan, 1993: 61; Tozlu, 1993: 63). 

Freire de okula yönelik benzer sert eleştirilerde bulunmaktadır. Okul bir eğitim kurumundan 

ziyade bir pazar, bir işletme, bireyleri belli kalıplara sokan bir tımar evi ve insanları gözetim 

altında tutmaya çalışan bir hapishane veya eleştirel düşünceyi ortadan kaldıran bir araçtır. 

Okul bu özelliklerin birini veya birkaçını bir arada barındıran ve edilgen bireyler yetiştirmeyi 
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hedefleyen kurumlardır. Fakat demokratik değerlere sahip bir okul anlayışı olduğu taktirde, 

okulun öğretmen odaklı bir kurum olmak yerine öğrenci odaklı bir kurum olmasıyla etkili 

olması mümkündür (Yıldırım, 2011: 121-122).  

Tüm bu okul eleştirileri bizlere okul sisteminin ciddi sorunlar arz ettiğini göstermektedir. Ivan 

Illıc’ın “okulsuz toplum” hayali belki gerçekleşmesi mümkün olmayabilir. Fakat bu 

eleştirilerden okulun yapısal ve işlevsel sorunlarının ciddi çözümler beklediği ve okula 

alternatif eğitim araçları geliştirmek, okulu olabildiğince demokratikleştirme konuları 

üzerinde önemle durulması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. 

Geçmişte ABD’deki çalışmalardan da anlaşılacağı gibi (Tan, 1983: 47) sadece maddi şartların 

düzeltilmesi ile veya çok para harcamakla okulların başarıya ulaşamayacağı 

görülebilmektedir. Maddi yetersizlik ve aksaklıklardan ziyade okullarımızın temel 

problemlerinden birisi değişime direnmektir. Çünkü değişim güncellenmektir. Güncel 

olmayan şey mazinin derelerinde kaybolmaya mahkûmdur. F. C. Schlechty’nin dediği gibi bir 

örgütün içindeki değişim hızı dışındaki değişim hızından yavaş olursa o örgütün varlığını 

sürdürmesi zordur (Schlechty, 2011: 1). Çok hızlı gelişen ve değişen dünyada eğitim 

kurumlarının durağan bir görüntü çizmesi ve dünyayı şekillendirmesi umulan eğitimin 

değişen dünyaya ayak uydurmada bile zorlanması, eğitimin amaçlarından çok uzakta 

olduğunu göstermektedir.  

Okulların geçmişte tanımlanan görevleri bugünün beklentilerini karşılamaktan çok uzakta 

kalmıştır (Schlechty, 2011). Dolayısıyla okulların görevlerini güncel çerçevede yeniden 

tanımlamak ve bugünün gerçekleri doğrultusunda geleceğe yön vermek gerekmektedir 

(Özden, 2002: vıı). Freire’nin yaklaşımıyla Bankacı Eğitim Modeli yerine Sorun Tanımlayıcı 

Model bir eğitim anlayışı temel hareket noktası olmalıdır (Yıldırım, 2011: 123). Yani 

öğretmen merkezli ezberci eğitim anlayışından öğrenci merkezli algılamaya dayalı bir 

anlayışa geçmektir. 2005 yılından beri yapılandırmacı yaklaşımla klasik anlayıştan kurtulma 

çabası, kısmen de olsa bireye odaklanmaya yöneltmekte birlikte ülkemizde halen bu 

yaklaşımın yeterince pratiğe dökülmediği görülmektedir. Öğrenciyi bilginin doğal alıcısı, 

yorumlayıcısı ve inşa edicisi olarak değerlendiren yapılandırmacı yaklaşım (Pehlivan, 2010: 

1) dış dünyayı ve bilgiyi bireyin zembereğinde değerlendirerek orijinal ve öznel bireylerin 

yetişmesine şans tanır. Eğitim politikalarının ve uygulamalarının bu anlayışı pekiştirme ve 

pratiğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmasına ihtiyaç vardır. Çünkü benimsendiği iddia 

edilen yaklaşımla sınama yöntemleri çelişki içerisindedir. Süreç yönelimli kişisel algılama ve 

yorumlamayı esas alan yapılandırmacı yaklaşımla, salt bilginin ve nesnel yorumlamanın test 

edildiği sınav sistemlerinin; ve değerlendirmenin doğrudan bu sınavlara tabi olduğu bir 

sistemde öğrenciler elbette sonucu hizmet eden çalışmaların yönelmektedirler. Kişilik ve 

karakteri, özel fikirleri hiçbir şekilde dikkate almayan test usulü sınama yöntemleriyle klasik 

eğitim anlayışının sahip olduğu ezberci anlayış hâkimiyetine sürdürmektedir.  
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Bu şekilde kendilerine yarış atları gözüyle bakılan öğrenciler sadece rakiplerini geçmek için 

olabildiğince salt bilgi depolayan robotları andırmaktadır. Bu şekilde, devletin parasız bir 

hizmeti olan eğitimin ekonomik yönü ön plana çıkarak geçmişte dershanecilik, şimdilerde 

özel kurs merkezleri gibi girişimlerin eğitimi yalnızca ticari bir meta olarak kullanmasına 

sebep olunmaktadır. Tabi bu durum mevcut eğitim politikalarının doğal bir sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Çoğu zaman veliler eğitime diploma odaklı, öğretmenler ise para 

kazanma aracı olarak baktıkları için; eğitimin öğrenciler için ne anlam ifade ettiği akla bile 

gelmemektedir (Tozlu, 1993: 23). Bu atmosferde çocukların akıllarını bu işgallerden kurtarıp 

özgür ve eleştirel düşünerek orjinal bir kişiliğe sahip olmalarını beklemek gece vakti güneşi 

aramak kadar anlamsız olacaktır. İşte eğitim politikaları, eğitimin temel amacı olması gereken 

özgür ve eleştirel düşüncenin etrafını saran bu kara bulutları dağıtarak insanın temel özelliği 

olan bireyselliğin ortaya çıkmasına ortam hazırlamalıdır.  

Toplumun (özellikleri velilerin) okula yükledikleri (öğrenmeye yönelik) anlam ve okuldan 

beklentileri konusunda da ciddi sıkıntılar söz konusudur. Öğrenme odaklı bakış açısıyla okul 

öğrenmeyi bir şekilde temin etmek zorunda olan bir kurum olarak görülmekte ve başarılı okul 

denince öğrenmeyi en iyi şekilde sağlayan okul akla gelmektedir. Oysa okullar öğrenmeyi 

zorla gerçekleştiremez ki bu insani de değildir zaten. Okullar öğretilmesi hedeflenen bilgilerin 

öğretilebileceği uygun ortamlar hazırlamak ve çalışmalar yapmakla mükelleftir. Bu şartlar 

oluşturulduktan sonra öğrenmeyi gerçekleştirecek öğrencidir (Schlechty, 2011: 60-61). Ayrıca 

bilginin içerik ve aktarma şekli de öğrencinin o bilgiyi hazmedip kendine has bir çıktıya 

dönüştürmesine ve hayatına aktarmasına imkan tanıyacak özgür ve kişisel tercihlere değer 

veren mahiyette olmalıdır.  

Okulların ve eğitimin -Illıc gibi radikal eğitimcilerin tüm bu eleştirilerine rağmen- toplumsal 

düzeni sağlayıcı bir rolü olmalıdır. Fakat bu rol kısıtlayıcı, sınıflayıcı ve ayrıştırıcılığı değil 

bilakis demokrasiyi ve çok kültürlülüğü beslemelidir. Bu çerçevede Platon’un adalet 

yaklaşımı doğrultusunda; kişi etkinliklerine uygun limitlerin (Dewey, 2004) ve başkasının 

hukukuna riayetin eğitim yoluyla nesillere aktarılması önemlidir. Demokrasi eğitimi, eğitim 

politikaları belirlenirken önemle üzerinde durulması ve eğitim programlarında dikkate değer 

bir şekilde yer bulması gerekmektedir.  

Küreselleşen dünyada eğitim politikalarında ihmal edilmemesi gereken çok kültürlülük de 

eğitimle sağlanabilecek önemli konulardan birisidir. Farklılıkların bir milletin zenginliği 

olduğu ve özellikle ırk, etnisite, din ve sosyal statü gibi farklılıkların ayrımcılık ve dışlanma 

sebebi olmadığı, eğitim programlarındaki içerikle ve okullardaki uygulama ve etkinliklerle 

genç nesillere aktarılmalıdır. Özellikle öğrencilerin olumlu ırksal tutum, değer, inanç ve 

eylemler kazanmalarına ortam ve bilgi sağlanmalıdır (Banks, 2013, 115). 

Ülkemiz gibi çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli mozaik bir yapıya sahip ülkelerde, 

demokrasinin gereği olarak herkesi kapsayacak, bütün farklılıkların korunma ve gelişmesine 

katkı sağlayacak politikalar üretmek ilgili yetkililerin görevleridir. 
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Çünkü çok kültürlülük bir toplumda sadece çok sayıda kültür ve farklılığın var olması 

anlamına gelmez. Aynı zamanda bu kültür ve farklılıkların devam edebileceği büyüyüp 

gelişebileceği ortam ve şartları ihzar etmek de çok kültürlü toplumları yönetenlerin yapması 

gerekenler arasındadır (Aydın, 2013: 3). 

Tüm bunlarla birlikte eğitim ile politika arasındaki ilişki eğitimi doğrudan 

şekillendirmektedir. Eğitimin politik yönü en kısa ifadeyle iyi vatandaş yetiştirmek şeklinde 

ifade edilebilir. Fakat tarih boyunca her rejim vatandaşlarına kendi politik amaçlarına uygun 

davranışlar kazandırmak için eğitimi bir araç olarak kullanmıştır (Karasar, 1972: 3). Bunun en 

güzel örneği Cumhuriyetin kuruluşundan beri Atatürk İlke ve İnkılapları Dersi’nin tüm 

öğretim kademelerinde okutulmasıdır.  

Fakat bu durum kısıtlayıcı bir anlayış sergilediğinden, eleştirel ve özgür düşüncelere kapıyı 

kapatarak ilerlemeye engel olacaktır. Politikanın eğitime müdahalesi ve eğitimi 

şekillendirmesi olabildiğince siyasi ve ideolojik kaygılardan arındırılmalıdır. Politikacıların, 

siyasilerin eğitime bakışları ve müdahil olmaları ancak bir eğitimci kişiliği dahilinde 

olmalıdır. Toplumun tüm kesimlerinin kültür ve farklılıklarını, örf, adet ve inançlarını 

kapsayacak nitelikte; herkese -başkasının hukukuna riayet etmek şartıyla- sahip olduğu 

hususiyetleri yaşama ve yaşatma şansı tanıyacak geniş perspektifli eğitim politikaları 

geliştirilmelidir. Politikacı, eğitime siyasi görüşlerini mümkün olduğunca katmadan müdahil 

olmalıdır. Çünkü toplumun, çoğu zaman yalnızca bir kesimini ve o kesiminde düşüncelerinin 

bir kısmını temsil eden siyasi görüşler doğrultusunda eğitimi şekillendirmek diğer tüm 

kesimleri yok sayacak bir sonuç ortaya çıkarabilecektir. 

Sonuç 

Sonuç olarak; eleştirel ve özgür düşünce temelinde bireysel tercihlere imkan sunan, 

farklılıkların paylaşıldığı ve gelişebildiği imkan ve ortamlar hazırlayan, basmakalıp çizgilerle 

sınırlandırılmamış alternatif öğrenme yöntem ve ortamları geliştiren ve geçici politik 

hedeflere göre şekillenmeyen uzun vadeli eğitim politikaları, ülkemizi geleceğe ve muasır 

medeniyetlerin ötesine taşıyacaktır. Özellikle çağın gereksinimi hatta vazgeçilmezi haline 

gelen teknolojiyi güncel olarak takip edip eğitime aktarmanın yollarına bakılmalıdır. Örgün 

eğitimin yanında uzaktan eğitim ve ev okulları gibi alternatif eğitim imkanları sunulmalıdır. 
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OKULLARDA ÖRGÜTSEL SÖYLENTİ VE DEDİKODUNUN YÖNETİLMESİ 

Bünyamin HAN 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, okullarda örgütsel söylenti ve dedikodunun etkili bir şekilde yönetilebilmesi için strateji 

ve teknikleri belirlemektir. Örgütsel söylenti; bir olayın olduğuna yönelik örgüt çalışanları arasında dolaşan 

informal konuşmalar olarak tanımlanabilir. Örgütsel dedikodu ise ortamda hazır olmayan insanlar hakkındaki 

informal değerlendirici konuşmalar olarak tanımlanabilir. Okullarda öğretmenler arasında dolaşan örgütsel 

söylenti ve dedikoduların örgütsel işlevlerinin incelenmesi ve buna bağlı olarak zararlı yönlerinin azaltılıp, 

yararlı yönlerinin örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanması büyük bir önem arz etmektedir. Bu bakımdan bu 

araştırma okul ortamında karşılaşılan örgütsel söylenti ve dedikoduların nasıl yönetileceğine ilişkin teknik ve 

stratejileri belirlemeyi hedeflemektedir. Araştırma, gönüllü 33 öğretmene yarı yapılandırılmış görüşme formu 

uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde nitel araştırmalarda sıkça tercih edilen 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada araştırmacı 

tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde içerik 

analizi tekniği kullanılarak veriler incelenmiş ve kodlanmıştır. Daha sonra elde edilen kodlar, tablo haline 

getirilerek görselleştirilmiştir ve ortaya çıkan kavramlar, temalar ve ilişkiler yorumlanarak çeşitli sonuçlara 

ulaşılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen sonuçlar tartışılmış ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel söylenti, örgütsel dedikodu, informal iletişim 

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL RUMOR AND GOSSIP 

Abstract 

The purpose of this research is to determine strategies and techniques for effective management of organizational 

rumor and gossip in schools. Organizational rumor; can be defined as informal conversations circulating among 

the employees of the organization towards an event. Organizational gossip can be described as informal 

evaluative speech about people who are not ready. It has of great importance to examine the organizational 

rumor and the gossip circulating among the teachers in the schools, to reduce the harmful aspects of them, and to 

manage the beneficial aspects of them for organizational purposes. From this point of view, this research aims to 

determine the techniques and strategies for managing organizational rumor and gossip in the school 

environment. The research was carried out by applying semi-structured interview form to 33 volunteer teachers. 

Maximum diversity sampling -from purpose group sampling methods, which are frequently preferred in the 

qualitative researches, was used in the research. The semi-structured interview form prepared by the researcher 

was used in the research. In the analysis of the research data, the data were analyzed and coded using the content 

analysis technique. Afterwards, the codes are visualized by tables and various conclusions are reached by 

interpreting the concepts, themes and relations that arise. The results obtained at the end of the study were 

discussed and various suggestions were developed. 

Keywords: Organizational rumor, organizational gossip, informal communication 

Giriş  

Örgütlerde iletişimi konu edinen araştırmalar örgütsel yapı içerisindeki iletişimin farklı 

türlerine değinmektedirler. Bu araştırmalara göre örgütlerde kullanılan iletişim, yapı 

bakımından formal ve informal iletişim olarak sınıflandırılabilir (Güllüoğlu, 2012: 27; Ünal-

Çolak, 2012: 130; Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2008: 103; Bursalıoğlu, 2011: 110; Gönen, Öztürk 

ve Efilti, 2008: 137; Michelson ve Mouly, 2004: 189; Ergin, 2014: 199). Örgütlerde formal 

iletişim; örgütsel kurallar içinde ve örgütün amaçları doğrultusunda önceden belirlenmiş bir 

üslupla (Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2008: 103), hiyerarşideki basamaklar ve makamlar arasında 
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(Bursalıoğlu, 2011: 110), haber, bilgi ve kararların çift yollu olarak akımı (Ergin, 2014: 199), 

şeklinde tanımlanabilir. Formal iletişim, biçimsel örgüt yapısına bağlı olarak ortaya çıkan 

iletişim ilişkilerini ve kanallarını içerir (Ünal-Çolak, 2012: 130). İnformal iletişim ise formal 

iletişimden farklı olarak, görevlerden dolayı değil çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla (Bektaş ve Erdem, 2015: 127), formal düzenlemelere bağlı olmayan, bireylerin 

doğal gereksinimleri sonucunda ortaya çıkan (Ünal-Çolak, 2012: 159), kişiler ve gruplar arası 

ilişkilerden meydana gelen (Bursalıoğlu, 2011: 110; Ergin, 2014: 204), iletişim biçimi olarak 

tanımlanabilir. İnformal iletişim, örgütsel ve grup etkileşimini etkiler. Bundan dolayı da 

grupların sosyal ilişkilerini artırmada informal iletişimden yararlanılır (Uğurlu, 2014: 87). 

Örgütlerde informal iletişimin en çok karşılaşılan örnekleri söylenti ve dedikodulardır. 

Örgütsel söylenti; bir örgütte belirsizlik, tehlike ya da potansiyel bir tehdit ortamında ortaya 

çıkan ve örgüt çalışanlarının bu durumları anlamlandırmalarına ve risklerden kurtulmalarına 

yardımcı olan kanıtlanmamış bilgi (DiFonzo ve Bordia, 2007: 13), ağızdan ağza veya 

elektronik iletişimler yoluyla dolaşan doğruluğu kanıtlanmamış ve güvenilir bir kaynağı 

olmayan bilgi (Fearn-Banks, 2007: 66) olarak tanımlanabilir. Örgütsel dedikodu ise; sosyal 

ağların oluşumu, değişimi ve sürdürülmesi yani grup birlikteliğinin oluşturulması bağlamında 

ortaya çıkan ve ortamda hazır olmayan insanlar hakkındaki değerlendirici sosyal konuşmalar 

(Difonzo ve Bordia, 2007: 19), samimiyet ortamlarında gerçekleşen ve orada hazır olmayan 

üçüncü kişiler hakkındaki olumlu ya da olumsuz değerlendirici kişisel bilgi paylaşımları 

(Foster, 2004: 83), çoğunlukla birkaç kişiden fazla olmayan bir grupta ve genellikle hazır 

bulunmayan bir başka örgüt üyesi hakkında informal ve değerlendirici konuşmalar (Kurland 

ve Peled, 2000: 429), olarak tanımlanmaktadır. 

İnformal iletişim süreci göz ardı edildiğinde veya iyi yönetilemediğinde örgütsel iklime zarar 

vererek örgütlerde felaketlere yol açabilir. Çünkü birçok faktörden etkilenen iletişim olgusu, 

bazen kontrolden çıkarak zehirli bir yapıya bürünür ve örgüt çalışanları arasındaki ilişkileri 

zedeleyebilir (Bektaş ve Erdem, 2015: 136). Bundan dolayı informal iletişim kanallarının 

yöneticiler tarafından kontrol altına alınarak, örgüt yararına kullanılması gerekir (Atak, 2005: 

59). 

İnformal iletişim, ister örgütün lehine isterse aleyhine olsun örgütsel yaşamda oldukça 

etkilidir. Bundan dolayı yöneticiler, informal iletişimi örgüt lehine çevirerek kullanmak 

durumundadırlar (Bahar, 2016: 126). İnformal iletişimin formal iletişimi destekleyici olması 

açısından örgütsel yararları vardır ancak informal iletişim yanlış yönetildiğinde yarardan çok 

zarar getirecektir (Ünal-Çolak, 2012: 164). Örgütü sadece resmi kanallarla yönetmek 

neredeyse imkânsız olduğundan yöneticiler resmi olmayan iletişim kanallarını kendi istemi 

doğrultusunda ve kontrolünde kullanmalıdır (Atak, 2005: 66). 

İnformal iletişim, çok yönlü yararları ile formal iletişimi tamamlayıcı bir unsur olarak 

örgütlerde görülmektedir. Tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu iletişim 

sisteminin örgütün yararına işleyebilmesi için iyi yönlendirilmesi ve kontrol altında tutulması 

yeterlidir (Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2008: 112). 

Eğitim örgütlerinin açık iletişim kanallarına, güvenli, samimi bir örgütsel iklime, bireysel ve 

örgütsel değerleri önemseyen bir örgütsel kültüre sahip olmaları için eğitim yöneticilerine çok 
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iş düşmektedir (Arabacı, Sünkür ve Şimşek, 2012: 188). Yöneticiler örgütsel iklim içerisinde 

bilgi paylaşımına dayalı açık ve kolektif bir planlama yaparlarsa söylentiler yönetilebilir. 

Böyle bir iklim; belirsizliği ortadan kaldırır, inandırıcılığı artırır ve hem bireysel hem de 

örgütsel özelliklerin keşfedilmesini sağlar (Hirschhorn, 1983: 11). Bunun yanında informal 

iletişim süreci örgütlerdeki stresi azaltan, samimi ve rahatlatıcı özelliklere sahip olduğu için 

örgüt çalışanları için bazen iyi bir motivasyon aracı olabilir. Bu nedenle örgütlerde su yüzüne 

çıkan bu iletişim kanallarının öncelikle tespit edilerek örgüt yararına kullanılması gerekir 

(Bektaş ve Erdem, 2015: 136). Söylentiler, hem çalışanlara hem de örgütlere zarar verme 

potansiyeline sahip olduğundan dolayı örgüt yöneticileri tarafından kontrol altına alınmalı ve 

yönetilmelidir (Crampton, Hodge ve Mishra, 1998: 569). 

Örgüt çalışanları arasında dolaşan ve informal iletişim biçimlerinden olan örgütsel söylenti ve 

dedikodunun örgütsel işleyişte hem olumlu hem de olumsuz birçok işlevinin olduğu 

alanyazındaki araştırma bulgularından anlaşılmaktadır. Bu bakımdan bu iki iletişim türünün 

doğru yönetilmediğinde örgütsel işleyişe zarar verme potansiyeli taşıdığı söylenebilir. 

Bununla birlikte söylenti ve dedikodu etkili bir şekilde yönetildiğinde ise örgütsel işleyişe 

katkı sağlayacak şekilde örgüt lehine kullanılabileceğini söylemek de mümkündür.   

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, okullarda örgütsel söylenti ve dedikodunun etkili bir şekilde yönetilebilmesi 

için uygun strateji ve teknikleri belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Nitel araştırma 

“gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 

algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 

yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma türü” olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 45). Nitel araştırma modeli, karmaşık durumları ortaya koymaya yönelik güçlü 

bir potansiyelle birlikte zengin ve bütüncül bir içerik sunmaktadır (Miles ve Huberman, 2016: 

10). Bu çalışmada, okullarda karşılaşılan örgütsel söylenti ve dedikoduların etkili bir şekilde 

yönetilebilmesi için uygulanması gereken stratejilerin belirlenmesi amaçlandığından durum 

çalışması tercih edilmiştir. 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırma, gönüllü 33 öğretmene yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde nitel araştırmalarda sıkça tercih edilen 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır. Maksimum 

çeşitlilik amaçlı örnekleme yönteminde amaç araştırmanın amacı ile tutarlı olarak belirlenen 

farklı durumlar arasındaki ortak ya da ayrılan yönlerin, örüntülerin ortaya çıkartılması ve bu 

vasıta ile problemin daha geniş bir çerçevede betimlenmesidir (Büyüköztürk, vd., 2014: 89). 

Bu yöntem ile göreli olarak küçük bir örneklem oluşturulur ve bu örneklemde, çalışılan 

probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtılmaya çalışılır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 136). Bu tür bir örneklemede genelleme kaygısı olmamakla 

birlikte problemle ilgili farklı durumların örnekleme alınması nedeniyle evren değerleri 
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hakkında önemli ipuçları vereceği söylenebilir (Büyüköztürk, vd., 2014: 89). Bu amaç 

doğrultusunda araştırma kapsamında görüşme yapılacak katılımcıların cinsiyet, mesleki 

kıdem, öğrenim durumu ve görev yaptıkları okulun yerleşim türü bakımından maksimum 

çeşitleme yoluna gidilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bazı kişisel özellikleri aşağıda 

verilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Bazı Kişisel Özellikleri  
Kod Katılımcı  Cinsiyet Kıdem Öğrenim Durumu  Görev yeri  

K1 Öğretmen  Kadın 2 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K2 Öğretmen   Kadın 8 yıl  Lisansüstü İlçe merkezi  

K3 Öğretmen  Erkek   7 yıl  Lisansüstü  Köy okulu  

K4 Öğretmen  Erkek   2 yıl  Lisansüstü  İlçe merkezi  

K5 Yönetici   Erkek   5 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K6 Yönetici  Erkek   11 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K7 Öğretmen Kadın  3 yıl  Lisansüstü  İlçe merkezi 

K8 Öğretmen Erkek   5 yıl  Lisansüstü  İl merkezi 

K9 Öğretmen Kadın  5 yıl  Lisansüstü  İl merkezi 

K10 Öğretmen Erkek   6 yıl  Lisansüstü  İlçe merkezi  

K11 Öğretmen Kadın  3 yıl  Lisansüstü  İl merkezi 

K12 Öğretmen Erkek   4 yıl  Lisansüstü  İlçe merkezi  

K13 Yönetici  Erkek   5 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K14 Öğretmen Erkek   4 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K15 Öğretmen Erkek   3 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K16 Yönetici  Erkek   6 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K17 Öğretmen Erkek   2 yıl  Lisansüstü  İlçe merkezi  

K18 Öğretmen Kadın    10 yıl  Lisans   İl merkezi  

K19 Yönetici  Erkek   8 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K20 Öğretmen Kadın    4 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K21 Öğretmen Kadın    3 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K22 Öğretmen Kadın    6 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K23 Öğretmen Kadın    4 yıl  Lisansüstü  İl merkezi  

K24 Yönetici  Erkek   20 yıl  Lisans  Köy okulu   

K25 Öğretmen Erkek   7 yıl  Lisans  Köy okulu   

K26 Yönetici  Erkek   18 yıl  Lisans  Köy okulu   

K27 Öğretmen Erkek   15 yıl  Lisans  Köy okulu   

K28 Öğretmen Kadın 8 yıl  Lisans  Köy okulu   

K29 Öğretmen Kadın 5 yıl  Lisans  Köy okulu   

K30 Yönetici  Erkek   10 yıl  Lisansüstü   Köy okulu   

K31 Öğretmen Kadın 16 yıl  Lisans  Köy okulu   

K32 Öğretmen Kadın 4 yıl  Lisans  Köy okulu   

K33 Öğretmen Erkek   7 yıl  Lisans  Köy okulu   

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırma kapsamında görüşme yapılan toplam 33 katılımcını 8’i 

yönetici, 25’i ise öğretmendir. Cinsiyet bakımından 14’ü kadın 19’u ise erkektir. 

Katılımcıların mesleki kıdemleri 2 ile 20 yıl arasında değişmektedir. Öğrenim durumu 

bakımından 10’u lisans 23’ü ise lisansüstü öğrenime sahiptir. Çalıştıkları okulun yerleşim türü 

bakımından ise 11’i köy okulunda, 6’sı ilçe merkezinde, 16’si ise il merkezinde görev 

yapmaktadır. Bu durumda katılımcıların görev, cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu ve görev 

yaptıkları okulun yerleşim yeri bakımından maksimum çeşitlilik sağlandığı söylenebilir. 

Görüşme Formu 
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Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde, araştırmacı önceden hazırladığı konu 

veya alanlara sadık kalarak hem önceden hazırlanmış soruları sorma hem de bu sorular 

konusunda daha ayrıntılı bilgi alma amacıyla ek sorular sorma özgürlüğüne sahiptir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2013: 150). Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, diğer görüşme tekniklerine 

nazaran daha esnek bir yapıya sahip olması sayesinde eğitimbilim araştırmalarına daha uygun 

bir veri toplama tekniğidir (Türnüklü, 2000: 547). Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu temel olarak 4 sorudan oluşmaktadır. Görüşme formunda söylentiye ilişkin 1) 

Sizce okullardaki söylentilerin zararlı yönleri nasıl azaltılabilir? 2) Sizce okullardaki 

söylentilerin olumlu yönleri örgüt lehine nasıl kullanılabilir? şeklinde iki açık uçlu soru 

sorulmuştur. Ayrıca söylentinin olumsuz ve olumlu etkilerine örnekler verilerek sonda sorular 

ile görüşmeler detaylandırılmıştır. Görüşme formunda dedikoduya ilişkin 1) Sizce okullardaki 

dedikoduların zararlı yönleri nasıl azaltılabilir?, 2) Sizce okullarda dedikoduların olumlu 

yönleri örgüt lehine nasıl kullanılabilir? şeklinde iki açık uçlu sorulmuştur. Bununla birlikte 

dedikoduların okullardaki olumsuz ve olumlu etkilerine örnekler verilerek sonda sorular ile 

görüşmeler detaylandırılmıştır. 

Araştırma Verilerinin Toplanması ve Analizi 

Araştırma kapsamında öğretmenlere gruplar halinde araştırmanın bulgularının paylaşıldığı bir 

seminer verildikten sonra yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin öncesinde katılımcılara araştırma hakkında bilgilendirmeler 

yapılarak katılımcılar hazır hale getirilerek motive edilmiştir. Daha sonra ise görüşmeler yüz 

yüze gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler esnasında çeşitli açıklamalar yapılarak ve sonda sorular 

sorularak detaylı veri elde etme yoluna gidilmiştir. Bu şekilde araştırma kapsamında katılımcı 

öğretmenlerden veri toplanmıştır. 

Toplanan verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Miles ve Huberman (2016: 

10,11) nitel veri analizinin üç bölümde incelendiğini ifade etmektedirler; verilerin azaltılması, 

verilerin gösterimi ve sonuçların ortaya konulması/doğrulanması. “Verinin işlenmesi 

aşamasında araştırmacı önce veriyi inceler ve kodlar. Veriyi kodlarken araştırma problemine 

göre önemli olan kavramları ve temaları kullanır. Bu şekilde veri özetlenmiş ve önemli 

olanları seçilmiş olur. Daha sade ve araştırma problemi ile uyumlu hale gelen veri seti ikinci 

aşamada çeşitli grafikler tablolar ve şekiller yoluyla görsel hale getirilir. Verinin görsel hale 

getirilmesi gerek ortaya çıkan kavramların ve temaların birbiriyle ilişkilerinin belirgin hale 

getirilmesi, gerekse bu kavram, tema ve ilişkilerden yola çıkarak bazı sonuçlara ulaşılması 

yönünden büyük önem taşır. Son aşamada ise ortaya çıkan kavramlar, temalar ve ilişkiler 

yorumlanır, karşılaştırılır ve teyit edilir. Bu şekilde araştırma sonuçlarının anlamlandırılması 

ve geçerliğinin sağlanması mümkün olmaktadır” (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 255). Bu 

çalışmada yukarıdaki aşamalar göz önünde bulundurularak elde edilen veriler incelenmiş ve 

kodlanmıştır. Daha sonra elde edilen kodlar tablo haline getirilerek görselleştirilmiştir ve 

ortaya çıkan kavramlar, temalar ve ilişkiler yorumlanarak çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

Nitel araştırmada geçerlik, araştırmacını araştırdığı olguyu olduğu şekliyle ve olabildiğince 

gerçeği yansıtır bir şekilde ortaya koyması anlamına gelir. Araştırılan olgu ve olayın bütüncül 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

164 
 

olarak ortaya koyulması için araştırmacının elde ettiği verileri ve ulaştığı sonuçları teyit etmek 

amacıyla çeşitleme, katılımcı teyidi, meslektaş teyidi gibi bazı yöntemlere başvurması gerekir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 290). Bu bağlamda araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde 

katılımcıların teyidi alınmış, veri çeşitlemesi yapmak amacıyla farklı tür ve sosyo-ekonomik 

düzeydeki yerlerde görev yapan katılımcılara ulaşılmış ve verilerin analizinde ise meslektaş 

teyidi alınarak araştırmanın güvenirliği artırılmıştır. Araştırmacı görüşmelerden elde edilen 

verilerin analizinde yansız davranmaya özen göstermiştir. Araştırmada kullanılan yarı 

yapılandırılmış görüşme formunun geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Hazırlanan 

taslak form 3 öğretmene uygulanarak geri dönüt alınmış ve anlaşılmayan kısımlar daha açık 

hale getirilerek forma son hali verilmiştir. Pilot uygulamada yer alan 3 katılımcı ana 

uygulamadaki çalışma grubuna dâhil edilmemiştir. 

Araştırmanın geçerliği sağlamak amacıyla araştırma kapsamında görüşme yapılan 

katılımcıların kişisel özellikleri, sosyal ortamları ve görüşme süreçleri açık ve detaylı bir 

şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca veri toplama ve analiz süreçleri de detaylı bir şekilde 

açıklanmış. Bu bağlamda, benzer araştırma yapan diğer araştırmacılar çalışma grubu 

oluştururken bu tanımlamaları dikkate almalıdırlar. Böylece bu aşamalara dikkat edilerek 

araştırmanın dış güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın iç güvenirliğini sağlamak 

için ise görüşmelerden elde edilen ifadelerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Yıldırım ve 

Şimşek, (2013: 296) doğrudan yapılan alıntılarla zenginleştirilen betimlemelerin araştırmanın 

iç güvenirliğini artıracağını belirtmektedirler. 

Bulgular 

Araştırmada elde edilen bulgular tablolar kullanılarak görsel hale getirilmiş ve aşağıda 

sırasıyla sunulmuştur. 

1. Söylentinin Zararlarını Azaltmaya İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Araştırma kapsamında katılımcılara “Sizce okullardaki söylentilerin zararlı yönleri nasıl 

azaltılabilir?” sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar analiz edilerek çeşitli kategori ve temalar 

oluşturulmuştur. Aşağıdaki Tablo 2’de bu bulguya ilişkin kategoriler, temalar ve 

katılımcıların görüşlerinin frekansları verilmiştir. 

Tablo 2. Söylentinin Zararlarını Azaltmaya İlişkin Görüşlerin Tema, Kategori ve Frekansları  

Temalar Kategoriler Katılımcılar  Frekans 

1. Bilgilendirme 

 

1.1. Farkındalık eğitimleri verilmeli 
K3, K5, K6, K10, K21, 

K24, K28, K31 
8 

1.2. Bilgilendirme toplantıları yapılmalı 
K10, K14, K20, K24, 

K26,  
5 

1.3. İletişim seminerleri verilmeli K11, K24 2 

1.4. Değerler eğitimi seminerleri düzenlenmeli K3, K8  2 

1.5. Hizmet içi eğitimlerde işlenmeli    K16, K17,  2 

2. Örgütsel ortam 

2.1. Etkili iletişim sağlanmalı 
K1, K3, K4, K8, K10, 

K14, K16, K19, K20 
9 

2.2. Şeffaf yönetim benimsenmeli K3, K14, K24, K30,  4 

2.3. Resmi iletişim kanalları işletilmeli  K3, K5, K6, K15  4 

2.4. Tepki gösterilmeli  K19, K23, K25, K33 4 

2.5. Geribildirim mekanizması kurulmalı  K7 1 
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3. Söylentinin 

kaynağı    
3.1. Bilginin ilk kaynağına ulaşılmalı   

K1, K2, K3, K7, K9, K11, 

K12, K15, K18, K23, K25, 

K27, K29, K32  

14 

4. Sosyalleşme  4.1. Sosyal etkinlikler düzenlenmeli K13, K17, K24 3 

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenler, okullarda söylentilerin zararlarını 

azaltmak için çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Yapılan içerik analizi sonucunda bu 

görüşlerin “bilgilendirme, örgütsel ortam, söylentinin kaynağı ve sosyalleşme” şeklinde dört 

tema altında incelenmesine karar verilmiştir. Aşağıda bu temalar ve bunları oluşturan 

kategoriler detaylı bir şekilde verilmiştir.      

1.1. Söylentilerle İlgili Bilgilendirme Seminerleri Düzenlenmeli 

Araştırmaya katılan öğretmenler, söylentilerin zararlı yönlerini azaltmak amacıyla çeşitli 

seminerlerin düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu tema altında öğretmenler 

söylentilerin zararlarına yönelik “farkındalık eğitimleri verilmeli, iletişim seminerleri 

verilmeli, değerler eğitimi seminerleri düzenlenmeli, bilgilendirme toplantıları yapılmalı ve 

hizmet içi eğitimlerde bu konuya yer verilmeli” şeklinde kategorilerde görüş belirtmişlerdir. 

Katılımcıların bu kategorilerdeki görüşleri analiz edilmiş ve elde edilen bulgular aşağıda 

sunulmuştur.   

1.1.1. Söylentilerin Zararlarına İlişkin Farkındalık Eğitimleri Verilmeli 

Bu kategoride katılımcı öğretmenler okullardaki söylentilerin zararlarını azaltmak için 

öncelikle söylentilerin örgütsel zararları hakkında farkındalık seminerleri verilmesini 

önermektedirler. Bu kategoride görüş belirten öğretmenlerin bazı görüşleri aşağıdaki gibidir:  

Söylentilerin zararları konusunda kurum yöneticilerine farkındalık eğitimi verilmeli (K3). 

Yöneticiler için söylentinin yönetimiyle ilgili bilgilendirmeler yapılabilir (K5). Konuyla ilgili 

yönetici, öğretmen ve çalışanlara seminerler düzenlenmeli (K6). Söylentilerin zararları 

hakkında kişilere bilgi verilebilir (K10). Toplantı vb etkinliklerle söylentilerin zararları 

anlatılabilir (K21). Söylentileri yıkıcı ve yapıcı olarak tasnif etmek ve bunların sonuçlarını 

anlatmak farkındalığı artırır (K24). Okuldaki söylentilerin zararlı yönleri toplantılarda 

belirtilip azaltılabilir (K28). Yalan ve yanlış söylentiler ile doğru amaçla yapılan söylentilerin 

fark edilmesiyle söylenebilir (K31).      

1.1.2. Bilgilendirme Toplantıları Yapılmalı 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler bu kategoride okullardaki söylentilerin 

zararlarını azaltmak için okullarda bilgilendirme toplantıları yapılması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Bu şekilde görüş belirten öğretmenlerin ifadelerine şu örnekler verilebilir: 

Yeni durumlar hakkında çalışanlara net bilgiler önceden verilebilir (K10). Yönetim, whatsapp 

vb gruplardan bilgilendirme mesajları yollanabilir (K14). İdareciler yerinde ve zamanında 

bilgilendirmeler yaparak engelleyebilir (K20). Düzenli olarak bilgilendirme toplantıları 

düzenlenmeli (K24). Doğru bilgilendirme yapılması sağlandığında söylentinin zararlı yönleri 

azaltılabilir (K26).  
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1.1.3. İletişim Seminerleri Verilmeli 

Araştırmaya katılan öğretmenler bu kategoride okullardaki söylentilerin zararlarını azaltmak 

için okullarda etkili iletişim seminerleri verilmesini önermektedirler. Bu şekilde görüş belirten 

öğretmenlerin bazı ifadeleri şu şekildedir: 

Söylentiye mahal vermemek için öğretmenlere iletişim becerileri üzerine eğitim verilebilir 

(11). Eleştiriye açık ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmek için iletişim becerisini geliştirmek 

gerekir (K24).     

1.1.4. Değerler Eğitimi Seminerleri Düzenlenmeli 

Araştırmaya katılan öğretmenler bu kategoride okullardaki söylentilerin zararlı yönleriyle baş 

etmek için değerler eğitimi seminerleri düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu 

kategoride görüş belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir:  

Değerler eğitimi bağlamında çalışanlara eğitim verilebilir (K3). Çalışanların empati 

yeteneklerini güçlendirmek için bu konuda seminerler düzenlenebilir (K8).  

1.1.5. Hizmet İçi Eğitimlerde Bu Konuya Yer Verilmeli   

Araştırmaya katılan öğretmenler okullardaki söylentilerin zararlı yönlerini azaltmak için 

hizmet içi eğitimlerde söylenti yönetimine yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu 

kategoride görüş belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir:  

Hizmet içi eğitimlerin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi …. söylentilerin zararlı 

yönleri ile baş etmede etkili yöntemleri içerecek şekilde… (K16).  Hizmet içi eğitimlerde bu 

konulara yer verilebilir (K17).  

1.2. Örgütsel Ortam Düzenlenmeli 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler söylentilerin zararlı yönlerini azaltmak 

için okulların örgütsel ortamının düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu tema altında 

öğretmenler söylentilerin zararlarına yönelik “şeffaf yönetim benimsenmeli, geribildirim 

mekanizması kurulmalı, etkili iletişim sağlanmalı, resmi iletişim kanalları işletilmeli, tepki 

gösterilmeli” şeklinde ifade edilen kategorilerde görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların bu 

kategorilerdeki görüşleri analiz edilmiş ve elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.   

1.2.1. Etkili İletişim Sağlanmalı 

Araştırmaya katılan öğretmenler bu kategoride okullardaki söylentilerin zararlı yönlerini 

azaltmak okullarda etkili bir iletişimin sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu kategoride 

görüş belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir:  

Okul yöneticileri iletişimi sağlam kurarak söylentilerin zararlarından alıkoyabilir (K1). 

Yönetici ve çalışanlar iletişim becerilerini geliştirmeli (K3). Yönetici, çalışanlarıyla iletişim 

kanallarını açık tutmalı (K4). Çalışanlar arasındaki iletişim bozuklukları giderilerek sağlıklı 

bir iletişim ortamı sağlanmalıdır (K8). Yönetici ve öğretmenler arasında olumlu ilişkiler 

artırılmalıdır (K10). Öğretmenler ile idare arasındaki iletişim canlı tutularak önlenebilir 

(K14). Kurum içinde etkili bir iletişim ile söylentilerin zararlı yönleri azaltılabilir (K16). 

Öğretmenler arasında iletişimin daha olumlu olursa okullarda söylentilerin zararlarının 
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önüne geçilebilir (K19). İdareciler (çalışanlarla) etkili iletişimler kurarak ve daha babacan 

davranarak… (K20).  

1.2.2. Şeffaf Yönetim Benimsenmeli 

Bu kategoride katılımcı öğretmenler okullardaki söylentilerin zararlarını azaltmak için okul 

yönetiminin şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu 

kategoride görüş belirten öğretmenlerin bazı görüşleri aşağıdaki gibidir:  

Yönetim daha şeffaf ve güven verici bir politika izlemeli (K3). Yönetim daha şeffaf 

davranarak... (K14). Okulda şeffaf yönetim benimsenmeli (K24). Söylentilerin azalması için 

yönetimde şeffaflık önemlidir (K30).     

1.2.3. Resmi İletişim Kanalları İşletilmeli  

Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler bu kategoride okullardaki söylentilerin 

zararlarını azaltmak için resmi iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Bu şekilde görüş belirten öğretmenlerin ifadelerine şu örnekler verilebilir: 

Yönetici söylentinin zararlarını azaltmak için resmi kanallardan en doğru bilgileri zamanında 

çalışanlara iletmeli (K3). Yöneticiler iletişim kanallarını açık tutmalı (K5). Yöneticiler 

iletişim kanallarının tıkanıklığının önüne geçmeli (K6). Sözlü ifadelerden çok yazılı 

kaynaklara başvurulması istenebilir (K15).  

1.2.4. Tepki Gösterilmeli 

Araştırmaya katılan öğretmenler okullardaki zararlı söylentilerle baş edebilmek için 

söylentileri yayan kişilere tepki gösterilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu kategoride görüş 

belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir: 

Okullarda söylentilerin ilişkileri etkilememesi için uyarılar yapılabilir (K19). Olumsuz 

söylentilerin ortamda yayılmasını engellemeye çalışmak (konuyu değiştirmek, ilgiyi başka 

yere çekmek vb) (K23). Söylentileri ciddiye almayarak (K25). Okullardaki zararlı söylentileri 

bireysel olarak jest ve mimiklerimizle söylentilerden rahatsız olduğumuzu belirtip önlem 

alarak azaltabiliriz (K33).      

1.2.5. Geribildirim Mekanizması Kurulmalı  

Araştırmaya katılan öğretmenler bu kategoride okullardaki söylentilerin zararlarını azaltmak 

için okullarda etkili bir geribildirim mekanizmasının kurulmasını önermektedirler. Bu şekilde 

görüş belirten öğretmenlerin bazı ifadeleri şu şekildedir: 

Yöneticiler, söylentilerin olumsuz etkilerini yok edebilmek için kişilere anında dönüt 

sağlamalıdır (K7).  

1.3. Söylentinin Kaynağına Ulaşılmalı   

Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler söylentilerin zararlı yönlerini azaltmak 

için okullarda bir söylenti duyulduğunda bunun ilk kaynağına ulaşılması gerektiği şeklinde 

görüş ifade etmişlerdir. Katılımcıların bu yöndeki görüşlerine şu örnekler verilebilir:  
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Öncelikle söylentinin doğruluğu saptanmalı (K1). Söylentinin en kısa zamanda ilk bilgi 

kaynağından alınması söylentinin olumsuz etkilerini engelleyebilir (K2). Yönetici söylentinin 

zararlarını azaltmak için dolaşan söylentinin doğrusunu öğrenmeli (K3). Yönetici, söylentileri 

fark edip aslını ortaya çıkarmalıdır (K7).  Öncelikle söylentinin kaynağı tespit edilip doğru 

bilginin yayılması sağlanabilir (K9). Söylentiye mahal vermemek için öğretmenler, 

duydukları şeyin doğru olup olmadığını kaynağından öğrenmeleri sağlanabilir (K11). 

Söylentilerin doğruluğunu kanıtlama noktasında daha hassas olunmalıdır (K12). Söylentiler 

kişiler arasında önyargıların oluşmasına neden olduğundan bizzat olay yayılmadan 

konuşulması istenebilir (K15). Doğru kaynağa ulaşılarak azaltılabilir (K18). Söylentilerin 

sahihliğini ve doğruluk oranını bulmaya çalışmak… (K23). Söylentinin kaynağını 

sorgulayarak (K25). Söylenti ile konuşulan şeylerin gerçeklerini zamanında öğrenerek (K27). 

Söylentiyi kaynağından öğrenmek (K29). Okuldaki söylentilerin zararlı yönlerini gerçek 

kişilerden net bilgiler alarak azaltabiliriz (K32).      

1.4. Sosyalleşme Sağlanmalı  

Araştırmaya katılan öğretmenler okullardaki söylentilerin zararlı yönlerini azaltmak için ortak 

sosyal etkinlikler düzenlenmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu kategoride görüş 

belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir:  

Çeşitli ortak etkinlikler düzenlenerek kurum kültürü ve güven oluşturulmalıdır (K13). 

Öğretmenler sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilerek bu sorun çözülebilir (K17). 

İnsanların birbirlerini doğru şekilde tanıyacağı sosyal etkinlikler, geziler, kamplar vb 

ortamlar oluşturmak (K24).   

2. Söylentinin Olumlu Yönlerini Örgüt Lehine Kullanmaya İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında öğretmenlere “Sizce okullardaki söylentilerin olumlu yönleri örgüt 

lehine nasıl kullanılabilir?” sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar analiz edilerek çeşitli kategori 

ve temalar oluşturulmuştur. Aşağıdaki Tablo 3’te bu bulguya ilişkin kategoriler, temalar ve 

katılımcıların görüşlerinin frekansları verilmiştir. 

Tablo 3. Söylentinin Olumlu Yönlerini Örgüt Lehine Kullanmaya İlişkin Görüşlerin Tema, 

Kategori ve Frekansları 
Tema  Kategori Katılımcılar Frekans  

1. Sosyal ilişkiler 

 1.1. Samimi ilişkileri artırma 
K1, K4, K5, K8, K9, K11, K15, 

K21, K24, K26, K27, K28, K32,   
13 

 1.2. Gruba katılım sağlama 
K5, K7, K8, K9, K12, K18, K21, 

K22, K23, K24, K31 
11 

 1.3. Örgütü/Çalışanları tanıma 
K2, K5, K6, K20, K23, K24, 

K29, K31 
8 

2. Haberdar 

olma  

2.1. Yenilikleri/değişiklikleri öğrenme 
K1, K2, K5, K8, K10, K12, K13, 

K15, K19, K23, K24, K27, K30  
13 

 2.2. Olayları anlamlandırma K1, K3, K22, K25, K27  5 

3.Geribildirim 

3.1.Değişikliklerin/uygulamaların nasıl 

algılandığı öğrenme 
K3, K4, K5, K7, K8, K26, K27  7 

3.2. İşlerdeki eksiklikleri/ sorunları 

tespit etme 
K3, K16, K22, K29, K33 5 

3.3. Çalışanların beklentilerini öğrenme K4, K12  2 
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4. Kurumu 

tanıtma 

4.1. İyi örneklerin yayılması K3, K11, K14, K19, K25 5 

4.2. Başarıların takdir edilmesi K7, K24 2 

Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenler okullarda öğretmenler arasında 

dolaşan söylentilerin olumlu yönlerini örgüt lehine kullanmaya ilişkin çeşitli görüşler ileri 

sürmüşlerdir. Yapılan içerik analizi sonucunda bu görüşlerin “sosyal ilişkiler, haberdar olma, 

geribildirim ve kurumu tanıtma” şeklinde dört tema altında incelenmesine karar verilmiştir. 

Aşağıda bu temalar ve bunları oluşturan kategoriler detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

2.1. Sosyal İlişkileri Geliştirme Aracı 

Araştırmaya katılan öğretmenler söylentilerin sosyal ilişkileri geliştirme aracı olarak olumlu 

yönlerinin örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin görüş ifade etmişlerdir. Bu tema altında 

öğretmenler söylentilerin “samimi ilişkileri artırma, örgütü/çalışanları tanıma, gruba katılım 

sağlama” şeklinde kategorilerde olumlu yönlerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların bu 

kategorilerdeki görüşleri analiz edilmiş ve elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

2.1.1. Samimi İlişkileri Artırma 

Araştırmaya katılan öğretmenler, okullardaki söylentilerin çalışanlar arasında samimi ilişkileri 

artırma aracı olarak olumlu yönde kullanılabileceğine ilişkin görüş belirtmişlerdir. Bu 

kategoride görüş belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir: 

Bir ortama girdiğimizde konuşma ihtiyacı duyarız, bir şeyler söyleyerek zamanı güzel 

geçirmek isteriz. Bu bakımdan söylentilerle bir nevi ilişkilerimizi geliştirir (K1). Söylentiler 

okul içinde ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlar (K4). Söylentiyi küçük gruplar içinde 

yaymak bu gruptaki personelin samimiyetini artırıp sosyal ilişkileri geliştirebilir (K5). 

Söylenti olumlu ise grup içi sosyalleşmeyi sağlar (K8). Doğru bilgi ilk kaynaktan örgüt içinde 

yayılırsa iletişimi kuvvetlendirir (K9). Okul idaresi öğretmenlerin birbirleriyle samimiyet 

kurmalarını sağlayacak aktiviteler gerçekleştirebilir (K11). Kişiler arası sosyal ilişkilerin 

olumlu yönde gelişmesini sağlayabilir (K15). Birbirleriyle hiç konuşmayan meslektaşların 

söylentiler vesilesiyle konuşması durumu örgüt lehine kullanılabilir (K21). Paylaşım ve 

dostluk ruhunu besler (K24). Söylentinin olumlu yönleriyle kişilerarası sosyalleşme 

sağlanabilir (K26). Bazı arkadaşlar arasında samimiyeti artırır ve yeni arkadaşlıklara yol 

açar (K27). Söylentiyle konuşma başlatıp iletişime başlayabiliriz (K28). Okullarda 

söylentileri ilişkileri geliştirme ve sosyalleşme için kullanabiliriz (K32). 

2.1.2. Gruba Katılım Sağlama 

Katılımcı öğretmenler söylentilerin okuldaki gruplara katılım sağlamak için bir fırsat 

sunduğunu ve bu anlamda örgüt lehine kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu şekilde görüş 

belirten öğretmenlerin görüşlerinden bazıları şöyledir: 

Söylentiler bireylerin gruba katılmalarını ve gruptaki insanlar hakkında bilgilere ulaşmasını 

sağlar (K5). Kişilerin birbiriyle iletişimine yardımcı olarak sosyal gruba bağlı ve dâhil 

hissetmelerini sağlar (K7). Söylentiler gruba aidiyet hissi geliştirebilir (K8). Konuşulan ortak 

konular insanları birbirine yakınlaştırır, grubu dinamik tutar (K9). İnsanlar ait olmak 

istedikleri ortama, grubun ilgisini çekecek birtakım söylentilerle girebilir (K12). Birlikte 

hareket etme faydası olabilir (K18). Söylentilerle gruplara çeşitli şekillerde yön ve 

sorumluluk verilebilir (K21). Grup normlarını öğreterek gruba dâhil olma açısından faydalı 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

170 
 

olabilir (K22). Özellikle okullarda yeni atanan veya başka okuldan gelen öğretmenlerin diğer 

öğretmenlerle kaynaşmasını sağlar (K23). Ortak duygu, düşünce ile hareket etme imkânı 

sağlar (K24). Birlikte hareket etme adına faydası olabilir (K31). 

2.1.3. Örgütü/Çalışanları Tanıma 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler, söylentilerin çalıştıkları örgütü ve 

çalışanları tanıma amacıyla olumlu yönde kullanılabileceği yönünde görüş ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların bu yöndeki görüşlerine şu örnekler verilebilir: 

Söylentiler sosyalleşmeyi sağladığı için bireylerin birbirlerini tanımalarını sağlar (K2). 

Söylentiler yoluyla göreve yeni başlayanlar hakkında bilgi edinilebilir (K5). Söylentiler 

yoluyla arkadaşlarımızı tanırız (K6). Kişilerle veya gruplarla ilgili konular hakkında 

bilgilendirilebilir (K20). Okulu ve öğretmenleri tanıma fırsatı artar (K23).kişileri tanıma 

imkânı sağlar (K24). Yeni tanıştığımız insanlar hakkında bilgileri söylentilerden öğrenebiliriz 

(K29). Kişi ile ilgili bilgi edinerek kişiyle iletişime geçeriz (K31). 

2.2. Haberdar Olma 

Araştırmaya katılan öğretmenler söylentilerin okullarda bilgi edinme aracı olarak olumlu 

yönlerinin örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin çeşitli görüşler ifade etmişlerdir. Bu tema 

altında öğretmenler söylentilerin olumlu yönlerine ilişkin “ olayların iç yüzünü anlama, 

yenilikleri/değişiklikleri öğrenme” şeklindeki kategorilerde görüş belirtmişlerdir. 

Katılımcıların bu kategorilerdeki görüşleri analiz edilmiş ve elde edilen bulgular aşağıda 

verilmiştir. 

2.2.1 Yenilikleri/değişiklikleri Öğrenme 

Araştırmaya katılan öğretmenler söylentilerin okuldaki yenilikleri ve değişiklikleri öncen ve 

daha hızlı öğrenme bakımından örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin görüş belirtmişlerdir. 

Bu şekilde görüş ifade eden öğretmenlerin bazı görüşleri şu şekildedir: 

Söylentiler yoluyla bizim için önemli olan bilgileri çok kısa sürede öğrenebiliriz (K1). Kişi 

okuldaki bilmediği konuları söylentiler yoluyla daha kolay öğrenir (K2). Söylenti bir haber 

kaynağıdır. Nasıl ki televizyondan ülke gündemini öğreniyorsak, okulun yönetim ve 

çalışanlarıyla ilgili haberleri, değişiklikleri, düzenlemeleri de söylenti yoluyla öğreniyoruz 

(K2). Mesleğimiz hakkında oluşacak yenilikler hakkında önceden bilgi ediniriz (K5). Özellikle 

içine kapanık çalışanların okul içinde değişimlerden haberdar olmasını sağlar (K8). Özellikle 

olumlu örnekler çoğaltılarak söylentiler yoluyla kişinin yararlı bilgileri paylaşmaları 

alışkanlık haline getirilebilir (K10). Okuldaki görev ve sorumlulukların paylaşılması 

noktasında sağlıklı sonuçlar doğurabilir (K12). Ortamı ve şartları erken öğrenme amaçlı 

söylentiler gündem oluşturabilir (K13). Söylentiler olayları anlamlandırma bakımından örgüt 

lehine dönüştürülebilir (K15). İdarenin bilgilendirmesinden önce öğretmenleri haberdar 

etmede kullanılabilir (K19). Duyuru panosundaki duyurulardan haberiniz olmayabilir ama 

söylentilerle her şeyi duyarsınız (K23). Hızlı bilgi edinme sağlar (K24). Okulda olan biteni ve 

gelişmeleri öğrenmeyi sağlar (K27). Söylentiler yenilikleri öğrenmeye yardımcı olur (K30).       

2.2.2. Olayları Anlamlandırma 
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Katılımcı öğretmenler söylentilerin okullarda gerçekleşen bazı olayların içi yüzünü ve gerçek 

sebebini anlama konusunda örgüt lehine kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu kategorideki 

öğretmen görüşlerinden bazıları şu şekildedir: 

Örneğin bir konuda karar alınırken olayların gerçek yüzünü anlamada söylentilerden yola 

çıkarak ve teyit ettirerek doğru adımlar atabiliriz (K1). Öğretmenlerin ve çalışanların 

kurumda neler olup bittiğini bilmelerini sağlar (K3). Okuldaki olayların iç yüzünü anlamayı 

sağlar (K22). Haber ve bilgilere nispeten daha az zaman ve emek harcanarak ulaşılmasını 

sağlar (K25). Bence önce olayların iç yüzünü anlamaya yarar (K27). 

2.3. Geribildirim Sağlama Yöntemi 

Araştırmaya kapsamında görüşme yapılan öğretmenler söylentilerin okullarda yönetime 

geribildirim sağlama aracı olarak olumlu yönlerinin örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin 

çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bu tema altında öğretmenler söylentilerin olumlu yönlerine 

ilişkin “değişikliklerin/uygulamaların nasıl algılandığı öğrenme, işlerdeki 

eksiklikleri/sorunları tespit etme, çalışanların beklentilerini öğrenme” şeklindeki kategorilerde 

görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların bu kategorilerdeki görüşleri analiz edilmiş ve elde edilen 

bulgular aşağıda verilmiştir. 

2.3.1. Değişikliklerin/Uygulamaların Nasıl Algılandığı Öğrenme 

Araştırmaya katılan öğretmenler söylentilerin okullarda gerçekleşen değişikliklerin ve 

uygulamaların çalışanlara tarafından nasıl algılandığına ilişkin yönetime geri bildirim 

sağlayabilme bakımından örgüt lehine kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu kategorideki 

öğretmen görüşlerinden bazıları şu şekildedir: 

Söylentiler yapılan değişikliklerin nasıl algılandığını anlamak için kullanılabilir (K3). 

Okuldaki çalışanların okul hakkında veya yapılan değişiklikler hakkında ne düşündüğünü 

öğrenmeyi sağlar (K4). Yöneticiler için belli durumlar karşısında o durumun sonuçları 

hakkında olumlu veya olumsuz geribildirime ulaşmasına imkân tanır (K5). Okuldaki 

çalışanların bir duruma tepkilerini ölçmek için önce söylentisi yayılarak tepkiler öğrenilebilir 

(K7). Söylenti olumlu yönde ise (olayları) önceden anlamlandırıp örgüt için geribildirim 

sağlar (K8). Örgütte yapılan yenilikler ve değişimlerin geribildirimi söylentilerle sağlanabilir 

(K26). Çevredekilerin yaptığımız işlere nasıl bir anlam yüklediğini öğreniriz ve böylece 

geribildirim sağlar (K27). 

2.3.2. İşlerdeki Eksiklikleri/Sorunları Tespit Etme 

Araştırmaya katılan öğretmenler söylentilerin okul yönetimi tarafından yapılan işlerdeki 

eksiklikleri ve sorunları tespit etme bakımından yönetime geri bildirim sağlayabileceğine 

ilişkin görüş ifade etmişlerdir. Bu şekilde görüş belirten öğretmenler görüşlerini şu şekilde 

açıklamışlardır: 

Söylentiler (varsa) yanlış anlaşılan mevzuların tespit edilip düzeltilmesi için bir fırsata 

dönüştürülebilir. Bundan hareketle yanlış algılar ve yapılacak işteki eksiklikler, yanlışlıklar 

giderilebilir (K3). Okul içindeki sorunlar hakkında bilgi sahibi olup bunların çözümüne 

yönelik iletişime geçilebilir (K16). Sorunları engelleme ve zorlu sürece sürüklenen olayların 

nedenini çözüme kavuşturma açısında faydalı olabilir (K22). Kişiler arasındaki sorunları bu 
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yolla öğrenebiliriz (K29). Örgütteki olumsuz olan durumlar hakkında bir şeyler öğrenerek 

örgütün lehine kullanabiliriz (K33). 

2.3.3. Çalışanların Beklentilerini Ortaya Koyma 

Katılımcı öğretmenler söylentilerin çalışanların beklentilerini ortaya koyma bakımından 

yönetime geri bildirim sağlayabileceğine ilişkin görüş ifade etmişlerdir. Bu kategorideki 

öğretmen görüşlerinden bazılarına şu örnekler verilebilir: 

Yöneticinin personelden geribildirim almasında, yani personelin yönetimden beklentisinin 

neler olduğunu öğrenmede kullanılabilir (K4). Okulda yapılacak herhangi bir faaliyetin ön 

araştırması ve nabız yoklaması formal bir nitelik taşımayan söylentiler yoluyla yapılabilir 

(K12). 

2.4. Kurumu Tanıtma Aracı 

Araştırmaya kapsamında görüşme yapılan öğretmenler söylentilerin kurumu tanıtma aracı 

olarak olumlu yönlerinin örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin çeşitli görüşler 

belirtmişlerdir. Bu tema altında öğretmenler söylentilerin olumlu yönlerine ilişkin “iyi 

örneklerin yayılması, başarıların takdir edilmesi” şeklindeki kategorilerde görüş 

belirtmişlerdir. Katılımcıların bu kategorilerdeki görüşleri analiz edilmiş ve elde edilen 

bulgular aşağıda verilmiştir. 

2.4.1. İyi Örneklerin Yayılması 

Araştırmaya katılan öğretmenler söylentilerin okuldaki iyi örneklerin yayılması bakımından 

kurumu tanıtma aracı olarak örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin görüş ifade etmişlerdir. 

Bu kategorideki öğretmenler görüşleri şu şekilde ifade etmişlerdir: 

Kurumla ilgili etki uyandıracak etkinlikler planlanırken bireylerin olumlu söylentileri 

yaymaları sağlanabilir, böylece güzel çalışmaların, iyi işlerin yapılacağına ilişkin inançları 

artar (K3). Okul idaresi tarafından mesleki gelişimi artıracak faaliyetlerin yapılması bu 

konuda söylenti oluşmasına sebebiyet verebilir (K11). Okuldaki söylentiler yönetim 

tarafından planlı bir şekilde sunulursa örgütü tanıtım amaçlı örgüt lehine kullanılabilir 

(K14). Okulun başarıları hakkında çevre bilgilendirilebilir (K19). Duyulan veya bir şekilde 

edinilen iyi bilgilerin paylaşılmasını sağlar (K25). 

2.4.2. Başarıların Takdir Edilmesi 

Katılımcı öğretmenler söylentilerin okuldaki çalışanların başarılarının takdir edilmesi 

bakımından örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin görüş ifade etmişlerdir. Bu kategorideki 

öğretmen görüşlerinden bazılarına şu örnekler verilebilir: 

Beğenilen çalışmaların takdiri ağızdan ağıza yayılarak okul içinde konuşulur ve bu durum 

kişiyi motive eder (K7). Bilgiyi yayan kişi o esnada dinlenir ve takdir görür (K24). 

3. Dedikodunun Zararlarını Azaltmaya İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında öğretmenlere “Sizce okullardaki dedikoduların zararlı yönleri nasıl 

azaltılabilir?” sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar analiz edilerek çeşitli kategori ve temalar 

oluşturulmuştur. Aşağıdaki Tablo 24’te bu bulguya ilişkin kategoriler, temalar ve 

katılımcıların görüşlerinin frekansları verilmiştir.  
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Tablo 4. Dedikodunun Zararlarını Azaltmaya İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Tema, Kategori 

ve Frekansları  

Tema  Kategori Katılımcılar Frekans  

1. Bilgilendirme  

1.1. Değerler eğitimi seminerleri 

verilmeli 

K3, K5, K8, K9, K10, K15, 

K17, K18, K25  
9 

1.2. Farkındalık seminerleri 

düzenlenmeli 

K1, K2, K3, K5, K10, K14, 

K24, K25, K28  
9 

1.3. Hizmet içi eğitimlerde işlenmeli  K7  1 

1.4. Tanışma toplantıları yapılmalı K10 1 

2. Örgütsel ortam  

2.1. Etkili iletişim sağlanmalı K3, K4, K6, K22, K24, K26 6 

2.2.İşbirliği ve samimiyet güçlendirilmeli K4, K8, K10, K16, K23, K24 6 

2.3. Tepki gösterilmeli  K7, K11, K12, K14, K19, K30 6 

2.4. Adil/Şeffaf yönetim benimsenmeli K3, K6, K13  3 

2.5. Resmi iletişim kanalları açık 

tutulmalı 
K6, K24 2 

3. Dedikodu 

kaynağı  
3.1. Bilginin ilk kaynağına ulaşılmalı 

K7, K8, K9, K11, K18, K20, 

K22, K24, K27, K32 
10 

Tablo 4’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenler okullarda dedikoduların zararlarını 

azaltmak için çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Yapılan içerik analizi sonucunda bu 

görüşlerin “bilgilendirme, örgütsel ortam, dedikodu kaynağı” şeklinde üç tema altında 

incelenmesine karar verilmiştir. Aşağıda bu temalar ve bunları oluşturan kategoriler detaylı 

bir şekilde incelenmiştir. 

3.1. Dedikodulara Yönelik Bilgilendirme Seminerleri Düzenlenmeli 

Araştırmaya katılan öğretmenler dedikoduların zararlı yönlerini azaltmak amacıyla çeşitli 

seminerlerin düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu tema altında öğretmenler 

dedikoduların zararlarına yönelik “değerler eğitimi seminerleri verilmeli, tanışma toplantıları 

yapılmalı, farkındalık seminerleri düzenlenmeli, hizmet içi eğitimlerde bu konuya yer 

verilmeli” şeklinde kategorilerde görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların bu kategorilerdeki 

görüşleri analiz edilmiş ve elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

3.1.1. Değerler Eğitimi Seminerleri Verilmeli 

Araştırmaya katılan öğretmenler bu kategoride okullardaki dedikoduların zararlı yönleriyle 

baş etmek için değerler eğitimi seminerleri düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu 

kategoride görüş belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir: 

Bu konuda değerler eğitimi seminerleri verilebilir (K3). Öğretmenlere dedikodunun zararlı 

etkilerine karşı eğitimler verilmeli, dedikodunun kişilerin onurunu zedeleyici olduğu açıkça 

anlatılmalı (K5). Onur kırıcı dedikodulardan kaçınmak için empati eğitimi önemsenmeli (K8). 

Dedikodu yapanlara empati kurmaları ve aynı durumda kendilerinin olduğunda nasıl 

hissedecekleri fark etmeleri sağlanabilir. Bunu hissettiklerinde dedikodunun zararlı yönleri 

büyük çoğunlukla azalmış olur (K9). Dedikoducuların empati yapmasına olanak sağlayacak 

etkinlikler yapılmalı (K10). Empati kırmaları sağlanarak, kişilerde olamayan ve yapmadıkları 

şeylerin konuşulmasının zararları anlatılarak sağlanabilir (K15). Okuldaki dedikodular kişi 

mahremiyetini ihlal ettiği için bu konularda konuşmanın yıkıcı etkilerinden bahsedilebilir 
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(K17). Empati kurularak zararlı yönleri azaltılabilir (K18). Etik değerler eğitiminin öğretmen 

ve öğrencilere verilmesiyle… (K21). İnsanların empati yapması sağlanmalıdır (K25). 

3.1.2. Dedikoduların Zararlarına İlişkin Farkındalık Seminerleri Düzenlenmeli 

Bu kategoride katılımcı öğretmenler okullardaki dedikoduların zararlarını azaltmak için 

öncelikle dedikoduların örgütsel zararları hakkında farkındalık seminerleri verilmesini 

önermektedirler. Bu kategoride görüş belirten öğretmenlerin bazı görüşleri aşağıdaki gibidir: 

Öncelikle bununla ilgili eğitim verilmeli ve açıklama yapılmalı ki bunun önüne geçilsin (K1). 

Burada önemli olan dedikodu kavramının farkına varmak... (K2). Bireyler kulaktan dolma 

bilgilerle insanları değerlendirmenin yanlış olduğu hususunda bilinçlendirilmeli (K3). 

Yöneticilere dedikodunun zararlı etkilerine karşı farkındalık eğitimleri ve dedikoduyu 

yönetebilme konusunda eğitimler verilebilir (K5). Dedikodunun gıybet olduğu bilinci 

(farkındalık) uyandırılırsa sorun ortadan kalkar (K10). Dedikoduyu bitirmek için çeşitli 

seminer ve konferanslar yapılarak örgütün hayatından çıkarılabilir (K14). Dedikodunun 

davranış düzeyinde yanlışlığının vurgulanması (K24). Bu konuda bilgilendirme yapılarak 

bunun insan hayatını ne derece etkilediği hakkında bilgiler verilmelidir (K25). Dedikoduların 

ahlaki ve insani değerlerle bağdaşmadığını seminerlerde ve toplantılarda anlatarak 

azaltabiliriz (K28). 

3.1.3. Hizmet İçi Eğitimlerde Bu Konuya Yer Verilmeli 

Araştırmaya katılan öğretmenler okullardaki dedikoduların zararlı yönlerini azaltmak için 

hizmet içi eğitimlerde dedikodu yönetimine yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu 

kategoride görüş belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir: 

Öğretmenlere hizmet içi eğitimlerle bilinçli hale getirilmeli. Bu konuda bireylerin etik hareket 

etmeleri önemlidir (K7). 

3.1.4. Tanışma Toplantıları Yapılmalı 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler bu kategoride okullardaki dedikoduların 

zararlarını azaltmak için okullarda tanışma toplantıları yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Bu şekilde görüş belirten öğretmenlerin ifadelerine şu örnekler verilebilir: 

Okula yeni gelecek kişiler hakkında daha önceden bilgi verilirse dedikodu yapılması önlenir 

(K10). 

3.2. Örgütsel Ortam Düzenlenmeli 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler dedikoduların zararlı yönlerini azaltmak 

için okulların örgütsel ortamının düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu tema altında 

öğretmenler dedikoduların zararlarına yönelik “adil/şeffaf yönetim benimsenmeli, etkili 

iletişim sağlanmalı, işbirliği ve samimiyet güçlendirilmeli, resmi iletişim kanallarını açık 

tutulmalı, tepki gösterilmeli” şeklinde ifade edilen kategorilerde görüş belirtmişlerdir. 
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Katılımcıların bu kategorilerdeki görüşleri analiz edilmiş ve elde edilen bulgular aşağıda 

sunulmuştur. 

3.2.1. Etkili İletişim Sağlanmalı 

Araştırmaya katılan öğretmenler bu kategoride okullardaki dedikoduların zararlı yönlerini 

azaltmak okullarda etkili bir iletişimin sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu kategoride 

görüş belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir: 

Sorunu olan bireylere kayıtsız kalmamalı insani ilişkileri iyi seviyede tutmalı (K3). Bireylerin 

birbirleriyle açık bir şekilde konuşabileceği ortamlar oluşturulmalıdır (K4). Çalışanlar 

arasında iletişim güçlendirilmeli (K6). İkili ilişkileri geliştirerek ve faydalı ilişkiler 

kurularak… (K22). İletişim becerilerini geliştirmek ve sağlıklı iletişim yöntemleri kullanmak 

(K24). Örgüt içindeki iletişimlerde doğru bilgilendirmeler yapılarak dedikoduların zararlı 

yönleri azaltılabilir (K26). 

3.2.2. İşbirliği ve Samimiyet Güçlendirilmeli 

Araştırmaya katılan öğretmenler bu kategoride okullardaki dedikoduların zararlı yönlerini 

azaltmak okullardaki çalışanlar arasında işbirliği ve samimiyetin güçlendirilmesi gerektiğini 

ifade etmişlerdir. Bu kategoride görüş belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu 

şekildedir: 

Olumsuz dedikodulardan kaçınmak için yönetim, işbirliğini güçlendirici yapıcı bir tutum 

sergilemeli (K8). Dedikodunun yapılacağı boş zamanlarda yararlı konular hakkında 

etkinlikler yapmaya yönlendirilebilir (K10). İçimizden biri hakkında söylenen dedikoduların 

çatışmaya dönüşmesini engellemeliyiz. Bunun için de işbirliği çok önemlidir (K23). 

Dedikoduların kişilere zarar vermemesi için okul içinde samimi bir ortam oluşturmaya 

yönelik çalışmalar yapılmalıdır (K4). Kurumdaki herkesin kurumun bir parçası olduğu 

hissettirilerek, ayrıca başarı ve başarısızlığın herkese mal edilmesiyle dedikodunun zararlı 

yönleri azaltılabilir (K16). ‘Ben’ yerine ‘biz’ bilinci geliştirilmeli (K24). 

3.2.3. Tepki Gösterilmeli 

Araştırmaya katılan öğretmenler okullardaki zararlı dedikodular ile baş edebilmek için 

dedikoduları yayan kişilere tepki gösterilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu kategoride görüş 

belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir: 

Yöneticiler bireysel uyarılarda bulunabilir (K7). Dedikodu yapmayan kişiler dedikodu yapan 

gruba tepki gösterebilir (K11). Kişisel olarak her duyduğumuz dedikoduyu doğru kabul 

etmeyerek bunu gerçekleştirebiliriz (K12). Dedikoduya sıfır tolerans gösterilerek... Bu tarz 

eylemlerde bulunanlar örgütten dışlanarak bir nebze önlenebilir (K14). Öğretmenler kendi 

aralarında karar alarak dedikodu yapanları hoş görmeyerek önü kesilebilir (K19). Kişilerin 

itibarını zedelediği için bunlara tepki gösterilmeli (K30). 

3.2.4. Adil/Şeffaf Yönetim Benimsenmeli 
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Bu kategoride katılımcı öğretmenler okullardaki dedikoduların zararlarını azaltmak için okul 

yönetiminin şeffaf ve adil bir yönetim anlayışını benimsemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Bu kategoride görüş belirten öğretmenlerin bazı görüşleri aşağıdaki gibidir: 

Yönetim şeffaf olmalı, personele güven vermeli, kişiye itimat etmeli… (K3). Yöneticiler 

kararlarında ve uygulamalarında şeffaf davranmalı, tüm çalışanlara eşit davranmalı. 

Adaletin eksik olduğu kurumlarda dedikodu artar dolayısıyla adaletin tesisiyle dedikodu 

azalır (K6).  Yönetim adil bir şekilde uygulamalar yaparak bunu önler (K13). 

3.2.5. Resmi İletişim Kanallarını Açık Tutulmalı 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler bu kategoride okullardaki dedikoduların 

zararlarını azaltmak için resmi iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Bu şekilde görüş belirten öğretmenlerin ifadelerine şu örnekler verilebilir: 

İletişim kanalları, her çalışanın kendini rahat ifade edebileceği şekilde açık tutulmalı (K6). 

Doğrudan iletişim kanalları kullanılmalı ve kurumsal hızlı bilgi akışı sağlanmalı (K24). 

3.3. Dedikodunun Kaynağına Ulaşılmalı 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler dedikoduların zararlı yönlerini azaltmak 

için okullarda bir dedikodu duyulduğunda bunun ilk kaynağına ulaşılması gerektiği şeklinde 

görüş ifade etmişlerdir. Katılımcıların bu yöndeki görüşlerine şu örnekler verilebilir: 

Dedikodunun kaynağına inilip gerçek ortaya çıkarılabilir. Dedikodusu yapılan kişi ile 

dedikoduyu yapan kişiler aynı ortam içinde bulundurularak yüzleştirilebilir. Böylece kişinin 

hakkındaki dedikoduların doğruluğu veya yanlışlığı ortaya çıkar (K7). Birincil kaynağa 

başvurup bilginin güvenirliği öğrenilebilir (K8).  Dedikodunun kaynağı olan kişilerle 

iletişime geçilip hakkında dedikodu yapılan kişilere verdikleri psikolojik zarar anlatılabilir 

(K9). Okuldaki öğretmenlerin dedikodu yapma sebepleri tespit edilerek bunun önüne 

geçilebilir (K11). Doğru kaynağa ulaşılıp net bilgi alarak (K18). Okullarda dedikoduların ilk 

başladığında önüne geçmek gerekir. Yayıldığında önüne geçilmesi zor olur (K20). Kişiler 

arası oluşan dedikoduların kaynağına ulaşıp çözüm oluşturmak gerekir (K22).şahıs ve 

kurumla ilgili birinci elden bilgi edinmek (K24). Olayların iç yüzü öğrenilmeli (K27). 

Dedikoduyu gerçek kişiden kaynağından edinmek gerekir (K32). 

4. Dedikodunun Olumlu Yönlerini Örgüt Lehine Kullanmaya İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında öğretmenlere “Sizce okullardaki dedikoduların olumlu yönleri örgüt 

lehine nasıl kullanılabilir?” sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar analiz edilerek çeşitli kategori 

ve temalar oluşturulmuştur. Aşağıdaki Tablo 5’de bu bulguya ilişkin kategoriler, temalar ve 

katılımcıların görüşlerinin frekansları verilmiştir. 

Tablo 5. Dedikodunun Olumlu Yönlerini Örgüt Lehine Kullanmaya İlişkin Öğretmen 

Görüşlerinin Tema, Kategori ve Frekansları 

Tema  Kategori Katılımcılar Frekans  
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1. Haberdar 

olma  

1.1. İnsanları tanıma aracı 
K1, K3, K4, K5, K8, K9, K11, K12, 

K13, K16, K19, K24, K28  
13 

1.2. Yeni/gizli şeyleri öğrenme 

yöntemi 

K1, K2, K5, K6, K8, K9, K12, K24, 

K27, K29 
10 

1.3. Başarıların paylaşılması  K15, K17  2 

2. Sosyalleşme  

2.1. İletişimi/samimiyeti artırma  
K2, K3, K5, K7, K8, K9, K11, K12, 

K15, K18, K25, K26, K27, K30, K31  
15 

2.2. Grup birlikteliği sağlamak 
K1, K4, K16, K18, K20, K22, K23, 

K24, K25, K27, K32 
11 

2.3. Eğlenme aracı  K1, K11, K25, K27  4 

2.4. Sosyal kabul aracı K2, K4, K7, K11  4 

3. Geribildirim 
3.1. Problemlerin farkına varılması 

K4, K5, K7, K10, K16, K17,  K19, 

K30  
8 

3.2. Talepleri/beklentileri öğrenme  K2, K5, K14, K26  4 

Tablo 5’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenler okullarda öğretmenler arasında 

dolaşan dedikoduların olumlu yönlerini örgüt lehine kullanmaya ilişkin çeşitli görüşler ileri 

sürmüşlerdir. Yapılan içerik analizi sonucunda bu görüşlerin “haberdar olma, sosyalleşme ve 

geribildirim” şeklinde üç tema altında incelenmesine karar verilmiştir. Aşağıda bu temalar ve 

bunları oluşturan kategoriler detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

4.1. Haberdar Olma Aracı 

Araştırmaya katılan öğretmenler dedikoduların okullarda bilgi edinme aracı olarak olumlu 

yönlerinin örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin çeşitli görüşler ifade etmişlerdir. Bu tema 

altında öğretmenler dedikoduların olumlu yönlerine ilişkin “insanları tanıma aracı,   yeni/gizli 

şeyleri öğrenme yöntemi” şeklindeki kategorilerde görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların bu 

kategorilerdeki görüşleri analiz edilmiş ve elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

4.1.1. İnsanları Tanıma Aracı 

Katılımcı öğretmenler dedikoduların okullardaki çalışanları tanıma konusunda örgüt lehine 

kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu kategorideki öğretmen görüşlerinden bazıları şu 

şekildedir: 

Dedikodu sayesinde iletişim kuramadığımız insanları dolaylı olarak tanıma fırsatı duyarız 

(K1). Kurumun çalışanları hakkında hızlı bilgi edinme amacıyla kullanılabilir (K3).   Okul 

içinde personelin birbirlerini tanıma ihtiyacından dolayı yapılan dedikodular doğrudan 

edinemeyecekleri kişisel bilgileri edinmelerini sağlar (K4). Yöneticiler çalışanlarının özel 

hayatlarıyla ilgili bilgileri dedikodular sayesinde öğrenebilir. Kişiler örgüt ve örgütteki 

gruplar hakkında bilgi sahibi olur (K5). Örgütteki diğer çalışanlar hakkında farkındalık 

yaratabilir. Bu sayede çalışanlara karşı olumlu tutum değişikliğine gidilebilir (K8). 

Kendisiyle birebir iletişime geçemeyeceğimiz insanların hassas oldukları konular hakkında 

bilgi edinebiliriz. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda kişiyle olan iletişimimizde hassas 

davranırız (K9). Öğretmenler dedikoduyu okuldaki çalışanlar ve öğrenciler hakkında daha 

fazla bilgi sahibi olmak amacıyla yapabilir (K11). Dedikodularla insanları tanırız. Bu örgüt 

içinde yapılan görev ve sorumlulukların paylaşımı noktasında sağlıklı sonuçlar doğurabilir 

(K12). Dedikodu kişiye ortamındakileri kısa yoldan tanıma imkânı sağlayabilir (K13). Kurum 
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içindeki kişilerin özel durumları hakkında bilgi sahibi olunabilir (K16). Okuldaki insanlardan 

haberdar olmak için kullanılabilir (K19). İnsanları karakter düzeyinde tanıma imkânı verir 

(K24). Dedikodular insanları tanıma açısından önemlidir (K28). 

4.1.2. Yeni/Gizli Şeyleri Öğrenme Yöntemi 

Katılımcı öğretmenler dedikoduların okullarda gerçekleşen bazı olayların içi yüzünü anlama 

ve gizlenmeye çalışılan şeylerin gerçek sebebini anlama konusunda örgüt lehine 

kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu kategorideki öğretmen görüşlerinden bazıları şu 

şekildedir: 

Herhangi bir konuda gerekli olan bilgileri en kısa sürede öğrenebiliriz. Hızlı bilgi edinerek 

bizim için önemli bilgileri takip etme şansı yakalarız (K1). Yönetici de çalışan da dedikodu 

sayesinde bilmediklerini öğrenebilir, gizlenen durumları ortaya çıkarır ve örgüt yararına 

bunu değerlendirebilir (K2). Yöneticiler çalışanlarının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri 

dedikodular sayesinde öğrenebilir (K5). Dedikodunun kurumlara en büyük faydası kişiler 

arasında hızlı bilgi alış verişine sebep olmasıdır. Formal yollarla öğrenilemeyen bilgiler 

dedikodularla hemen öğrenilir (K6). Resmi yollardan öğrenilemeyecek gizil, örtük bilgiler 

öğrenilebilir (K8). Kendisiyle birebir iletişime geçemeyeceğimiz insanların özel hayatlarıyla 

ilgili bilgileri ediniriz (K9).  Kişiyle alakalı normal bir şekilde edinemeyeceğimiz birtakım 

hususi bilgileri dedikodulardan öğreniriz ve bu örgüt için faydalı olabilir (K12). Kişilerin 

gerçek düşüncelerine ulaşma imkânı verir (K24). Kişilere ait bilgiler hakkında haberdar 

olmayı sağlar (K27). Kişiler hakkında bilmemiz gereken ancak onlara soramadığımız bilgileri 

öğrenmemizi dedikodu yoluyla öğrenebiliriz (K29). 

4.1.3. Başarıların Paylaşılması 

Katılımcı öğretmenler dedikoduların okuldaki çalışanların başarılarının paylaşılması 

bakımından örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin görüş ifade etmişlerdir. Bu kategorideki 

öğretmen görüşlerinden bazılarına şu örnekler verilebilir:  

Dedikodu kişilerin olumlu yönlerini sergiliyorsa gruptaki diğer arkadaşlara da örnek 

olabilecek durumlar yaratır (K15). Dedikodular olumlu yönde olmalı ve insanların başarıları 

aktarılmalı (K17). 

4.2. Sosyalleşme Aracı 

Araştırmaya katılan öğretmenler dedikoduların sosyal ilişkileri geliştirme aracı olarak olumlu 

yönlerinin örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin çeşitli görüşler ifade etmişlerdir. Bu tema 

altında öğretmenler dedikoduların “grup birlikteliği sağlama, eğlenme aracı,      

iletişimi/samimiyeti artırma, sosyal kabul aracı” şeklindeki kategorilerde olumlu yönlerini 

ifade etmişlerdir. Katılımcıların bu kategorilerdeki görüşleri analiz edilmiş ve elde edilen 

bulgular aşağıda sunulmuştur. 

4.2.1. İletişimi/Samimiyeti Artırma 
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Katılımcı öğretmenler dedikoduların okuldaki çalışanlara arasında iletişimi ve samimiyeti 

artırma bakımından örgüt lehine kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu şekilde görüş 

belirten öğretmenlerin görüşlerinden bazıları şöyledir:  

Dedikoduları başkasına aktararak birbirleriyle konuşma, tanışma ve paylaşmaya başlarlar 

(K2). İnsanların sosyalleşme ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Bu yüzden dedikodular da 

insanların bu ihtiyaçlarını karşılar (K3).  Sosyal olarak dedikodu, grup içindeki samimiyet 

bağını güçlendirir (K5). Örgütlerde insanlar arasında iletişimi artıracağından insanların 

birbirinden haberdar olmasını sağlayacak ve samimi ilişkiler kuracaklardır (K7). Çalışanlar 

arasındaki samimiyeti güçlendirebilir (K8). Dedikodular sayesinde insanların hassas 

oldukları konuları öğrendiğimizden kişilerle kuracağımız ilişkiler sağlıklı olacaktır (K9). 

Bireyler dedikoduyu karşılarındaki kişiyle sağlıklı bir iletişim kurabilmek amacıyla yapabilir 

(K11). Dedikodu kişisel ilişkilerin kurulmasında önemli bir araç olarak düşünülebilir (K12). 

Kişiler arası ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur (K15). Toplumsal bağları ve iletişimi 

güçlendirir (K18). Bireyler arasında iletişim eksikliği giderilerek (K25). Bireyler arasında bir 

paylaşım olduğundan ilişkilerin geliştirilmesini sağlar (K26).bir sohbet ortamı 

oluşturduğundan kişiler arası iletişim bağını güçlendirir (K27). İlişkileri geliştirmek için 

olumlu düşüncelerin yayılması sağlanabilir (K30). İletişim ve iyi ilişkiler kurma gibi 

konularda kullanılabilir (K31). 

4.2.2. Grup Birlikteliği Sağlama 

Araştırmaya katılan öğretmenler, okullardaki dedikoduların çalışanlar arasında grup 

birlikteliğini sağlama aracı olarak olumlu yönde kullanılabileceğine ilişkin görüş 

belirtmişlerdir. Bu kategoride görüş belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu 

şekildedir: 

Dedikodu ile insanlar ortak bir paydada buluşur ve grup oluşturur (K1). Örgüt içinde yapılan 

dedikoduların gruba dâhil olmayı sağladığı bilinmelidir (K4). Çalışanları bir gruba ait 

hissettirebilir (K8). Dedikodu ile kişiler birbirlerine yakınlaşma fırsatı bulur (K16).  

Toplumsal bağları güçlendirir ve insanları birbirine yakınlaştır (K18). Grupların güçlü 

enerjilerini ortaya çıkarmak için kullanılabilir (K20). Dedikodu doğru yönetilirse ayrışan 

kitleyi birleştirebilir (K22). Örgüt kültürünün benimsenmesini artırır (K23).  Kişinin dost ve 

düşmanını ayracı olarak bir rol üstlenir (K24). Bireyin sosyalleşmesini sağlayarak 

yalnızlaşmasını önler (K25). İnsanları birbirine yakınlaştırmayı sağladığına inanıyorum 

(K27). Dedikoduları kişilerin arasını düzeltmek için kullanabiliriz (K32). 

4.2.3. Eğlenme Aracı 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler, dedikoduların çalıştıkları ortamı 

monotonluktan kurtarıp eğlenceli hale getirme bakımından dedikoduların olumlu yönde 

kullanılabileceği yönünde çeşitli görüşler ifade etmişlerdir. Katılımcıların bu yöndeki 

görüşlerine şu örnekler verilebilir:  

Çalışanlar arasında monoton bir şekilde her gün aynı şeylerden bahsetmesini önler (K1). 

Bireyler eğlenmek amacıyla konuşmalar yapıyorsa bunu örgüt lehine kullanmış olur (K11). İş 

ve çeşitli alanlardaki olumsuzlukları unutup mutlu hissetmelerini sağlar (K25). Kişilerin 

oturup konuşması kişileri rahatlatır (K27).    
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4.2.4. Sosyal Kabul Aracı 

Araştırmaya katılan öğretmenler dedikoduların çalışanların okuldaki sosyal ortama kabul 

edilme aracı olması bakımından olumlu yönde kullanılabileceğine ilişkin birtakım görüşler 

belirtmişlerdir. Bu kategoride görüş belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu 

şekildedir:  

Kişilerin birbirlerine bağlı kalmalarını, grup içindeki bireyleri kabullenmelerini ve 

korumalarını sağlar (K2). Dedikodular kontrollü olursa örgüt içinde bireyin kabulünü 

gerçekleştirebilir (K4). Dedikodu yapılan ortamları samimi olarak algıladığımızdan kişiler 

dedikodu yaptıkları insanları benimseyeceklerdir (K7). Birey sosyal kabul görmek amacıyla 

başka insanlar hakkında konuşmalar yapıyorsa bu örgüt lehine kullanmak olur (K11). 

4.3. Geribildirim Sağlama Yöntemi 

Araştırmaya kapsamında görüşme yapılan öğretmenler dedikoduların okullarda yönetime 

geribildirim sağlama aracı olarak olumlu yönlerinin örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin 

çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bu tema altında öğretmenler dedikoduların olumlu yönlerine 

ilişkin “problemlerin farkına varılması, talepleri/beklentileri öğrenme” şeklindeki 

kategorilerde görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların bu kategorilerdeki görüşleri analiz edilmiş 

ve elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

4.3.1. Problemlerin Farkına Varılması 

Araştırmaya katılan öğretmenler dedikoduların okuldaki çalışanların problemlerinin okul 

yönetimi tarafından tespit edilmesine olanak sağlama bakımından yönetime geri bildirim 

sağlayabileceğine ilişkin çeşitli görüşler ifade etmişlerdir. Bu şekilde görüş belirten 

öğretmenler görüşlerini şu şekilde açıklamışlardır:   

Dedikodular sayesinde yöneticiler personelin sıkıntılarından haberdar olup personele 

yaklaşımını buna göre düzenleyebilir (K4). Yöneticiler örgütte yaşanan olaylardan çok hızlı 

bir şekilde haberdar olabilir. Böylece sorunlara daha çabuk çözümler geliştirebilir (K5). 

Olası olumsuz durumlara müdahaleye yardımcı olur. Kişilerden doğrudan öğrenilmeyen 

sıkıntıların çözümü için fayda sağlar (K7). Bir kişi hakkında yayılan bilgi onu kötülemek 

yerine onunla ilgili bir sorunun çözümü hakkında ortamda konuşulabilir (K10).  Kurum 

içindeki kişilerin özel durumları ile ilgili sorunları hakkında bilgi sahibi olup bunların 

çözümüne yönelik iletişime geçilebilir (K16).  Örneğin okuldaki bir öğretmen herhangi bir 

sorun yaşıyorsa bunu dedikodulardan öğrenir ve bu sorunu gidermek için arkadaşları ona 

yardım edebilir (K17). Desteğe ihtiyacı olan öğrencileri öğretmenler aralarında konuşarak 

onlara destek sağlayabilir (K19). İnsanların problemlerini anlamak için… (K30). 

4.3.2. Talepleri/Beklentileri Öğrenme Aracı 

Katılımcı öğretmenler dedikoduların çalışanların beklentilerini ve taleplerini ortaya koyma 

bakımından yönetime geri bildirim sağlayarak örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin birtakım 

görüşler ifade etmişlerdir. Bu kategorideki öğretmen görüşlerinden bazılarına şu örnekler 

verilebilir:  

Mesela bir kişi müdür yardımcısı olmak istiyor fakat müdüründen çekiniyor, bunu okulunda 

çalışan başka bir arkadaşı müdüre söyleyebilir ve müdür bu kişiyle konuşup görüşebilir (K2). 
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Yönetim planlı bir şekilde uygularsa çalışanların örgütten isteklerini öğrenebilir (K14). 

Örgütü ilgilendiren bir konu hakkında geribildirim çok daha hızlı bir şekilde alınabilir (K5). 

Kurumdaki çalışanların taleplerini öğrenebiliriz (K26). 

Sonuç 

Bu araştırmada okullarda örgütsel söylenti ve dedikoduların yönetilebilmesi için bu iki 

iletişim türünün zararlarının azaltılıp olumlu yönlerinin de örgütün lehine kullanılabilmesine 

ilişkin öğretmen görüşleri incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

1. Araştırmaya katılan öğretmenler okullarda söylentilerin zararlarını azaltmak için 

bilgilendirme toplantıları, örgütsel ortam, söylentinin kaynağı ve sosyalleşme gibi temalarda 

görüşler beyan etmişlerdir. 

2. Öğretmenler söylentilerin zararlarına yönelik “farkındalık eğitimleri verilmeli, 

iletişim seminerleri verilmeli, değerler eğitimi seminerleri düzenlenmeli, bilgilendirme 

toplantıları yapılmalı ve hizmet içi eğitimlerde bu konuya yer verilmeli” şeklinde 

kategorilerde görüş belirtmişlerdir. 

3. Öğretmenler söylentilerin zararlı yönlerini azaltmak için okulların örgütsel 

ortamının düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu tema altında öğretmenler 

söylentilerin zararlarına yönelik “şeffaf yönetim benimsenmeli, geribildirim mekanizması 

kurulmalı, etkili iletişim sağlanmalı, resmi iletişim kanalları işletilmeli, tepki gösterilmeli” 

şeklinde ifade edilen kategorilerde görüş belirtmişlerdir. 

4. Öğretmenler okullardaki söylentilerin zararlı yönlerini azaltmak için ortak sosyal 

etkinlikler düzenlenmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. 

5. Öğretmenler okullardaki söylentilerin zararlarını azaltmak için okullarda etkili bir 

geribildirim mekanizmasının kurulması gerektiği görüşündedirler.  

6. Öğretmenler söylentilerin zararlı yönlerini azaltmak için okullarda bir söylenti 

duyulduğunda bunun ilk kaynağına ulaşılması gerektiği şeklinde görüş ifade etmişlerdir.  

7.    Öğretmenler okullarda öğretmenler arasında dolaşan söylentilerin olumlu 

yönlerini örgüt lehine kullanmaya ilişkin “sosyal ilişkiler, haberdar olma, geribildirim ve 

kurumu tanıtma” şeklindeki temalarda görüş belirtmişlerdir.  

8. Öğretmenler söylentilerin sosyal ilişkileri geliştirme aracı olarak olumlu yönlerinin 

örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin çeşitli görüşler ifade etmişlerdir. Bu tema altında 

öğretmenler söylentilerin “samimi ilişkileri artırma, örgütü/çalışanları tanıma, gruba katılım 

sağlama” şeklinde kategorilerde olumlu yönlerini ifade etmişlerdir. 

9. Öğretmenler söylentilerin okullarda bilgi edinme aracı olarak olumlu yönlerinin 

örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin çeşitli görüşler ifade etmişlerdir. Bu tema altında 

öğretmenler söylentilerin olumlu yönlerine ilişkin “olayların iç yüzünü anlama, 

yenilikleri/değişiklikleri öğrenme” şeklindeki kategorilerde görüş belirtmişlerdir. 

10. Öğretmenler söylentilerin okullarda yönetime geribildirim sağlama aracı olarak 

olumlu yönlerinin örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bu 

tema altında öğretmenler söylentilerin olumlu yönlerine ilişkin “değişikliklerin/uygulamaların 
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nasıl algılandığı öğrenme, işlerdeki eksiklikleri/sorunları tespit etme, çalışanların 

beklentilerini öğrenme” şeklindeki kategorilerde görüş belirtmişlerdir. 

11. Öğretmenler söylentilerin kurumu tanıtma aracı olarak olumlu yönlerinin örgüt 

lehine kullanılabileceğine ilişkin çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bu tema altında öğretmenler 

söylentilerin olumlu yönlerine ilişkin “iyi örneklerin yayılması, başarıların takdir edilmesi” 

şeklindeki kategorilerde görüş belirtmişlerdir. 

12. Öğretmenler okullarda dedikoduların zararlarını azaltmak için çeşitli görüşler ileri 

sürmüşlerdir. Yapılan içerik analizi sonucunda bu görüşlerin “bilgilendirme, örgütsel ortam, 

dedikodu kaynağı” şeklinde üç tema altında incelenmesine karar verilmiştir. 

13. Öğretmenler dedikoduların zararlı yönlerini azaltmak amacıyla çeşitli 

seminerlerin düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu tema altında öğretmenler 

dedikoduların zararlarına yönelik “değerler eğitimi seminerleri verilmeli, tanışma toplantıları 

yapılmalı, farkındalık seminerleri düzenlenmeli, hizmet içi eğitimlerde bu konuya yer 

verilmeli” şeklinde kategorilerde görüş belirtmişlerdir. 

14. Öğretmenler dedikoduların zararlı yönlerini azaltmak için okulların örgütsel 

ortamının düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu tema altında öğretmenler 

dedikoduların zararlarına yönelik “adil/şeffaf yönetim benimsenmeli, etkili iletişim 

sağlanmalı, işbirliği ve samimiyet güçlendirilmeli, resmi iletişim kanallarını açık tutulmalı, 

tepki gösterilmeli” şeklinde ifade edilen kategorilerde görüş belirtmişlerdir. 

15. Öğretmenler dedikoduların zararlı yönlerini azaltmak için okullarda bir dedikodu 

duyulduğunda bunun ilk kaynağına ulaşılması gerektiği şeklinde görüş ifade etmişlerdir. 

16. Öğretmenler okullarda öğretmenler arasında dolaşan dedikoduların olumlu 

yönlerini örgüt lehine kullanmaya ilişkin “haberdar olma, sosyalleşme ve geribildirim” 

şeklindeki temalar altında görüş belirtmişlerdir. 

17. Öğretmenler dedikoduların okullarda bilgi edinme aracı olarak olumlu yönlerinin 

örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin çeşitli görüşler ifade etmişlerdir. Bu tema altında 

öğretmenler dedikoduların olumlu yönlerine ilişkin “insanları tanıma aracı,   yeni/gizli şeyleri 

öğrenme yöntemi” şeklindeki kategorilerde görüş belirtmişlerdir.  

18. Öğretmenler dedikoduların sosyal ilişkileri geliştirme aracı olarak olumlu 

yönlerinin örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin çeşitli görüşler ifade etmişlerdir. Bu tema 

altında öğretmenler dedikoduların “grup birlikteliği sağlama, eğlenme aracı,      

iletişimi/samimiyeti artırma, sosyal kabul aracı” şeklindeki kategorilerde olumlu yönlerini 

ifade etmişlerdir.   

19. Öğretmenler dedikoduların okullarda yönetime geribildirim sağlama aracı olarak 

olumlu yönlerinin örgüt lehine kullanılabileceğine ilişkin çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bu 

tema altında öğretmenler dedikoduların olumlu yönlerine ilişkin “problemlerin farkına 

varılması, talepleri/beklentileri öğrenme” şeklindeki kategorilerde görüş belirtmişlerdir. 

Genel olarak araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak 

okullarda söylentilerin zararlı yönlerini azaltmak için söylentilerin zararlarına yönelik 

farkındalık eğitimleri, iletişim seminerleri ve değerler eğitimi seminerleri, bilgilendirme 

toplantıları yapılmalıdır. Okul yönetimi tarafından söylentilerin zararlarını azaltmak için 
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şeffaf yönetim anlayışı benimsenmeli, geribildirim mekanizması kurulmalı, etkili iletişim 

sağlanmalı, resmi iletişim kanalları işletilmeli ve zararlı söylentileri yayanlara tepki 

gösterilmelidir. Söylentileri örgütsel amaçlar için kullanmak bakımından ise okuldaki 

söylentiler; samimi ilişkileri artırma, örgütü ve çalışanları tanıma, gruba katılım sağlama, 

olayların iç yüzünü anlama, yenilikleri ve değişiklikleri öğrenme, değişikliklerin ve 

uygulamaların nasıl algılandığı öğrenme, işlerdeki eksiklikleri ve sorunları tespit etme, 

çalışanların beklentilerini öğrenme, iyi örneklerin yayılması ve başarıların takdir edilmesi 

şeklinde örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. 

Ayrıca öğretmenlerin görüşlerine göre okullarda örgütsel dedikoduların zararlarını azaltmak 

için okul çalışanlarına dedikoduların zararlarına yönelik değerler eğitimi seminerleri, tanışma 

toplantıları, farkındalık seminerleri düzenlenmelidir. Okul yönetimi tarafından adil ve şeffaf 

yönetim anlayışı benimsenmeli, etkili iletişim sağlanmalı, işbirliği ve samimiyet 

güçlendirilmeli, resmi iletişim kanallarını açık tutulmalı ve zararlı dedikoduları yayanlara 

tepki gösterilmelidir. Okulda bir dedikodu duyulduğunda bunun ilk kaynağına ulaşılması da 

dedikodunun zararları azaltmak için kullanılabilir.  Örgütsel dedikoduların olumlu yönlerini 

örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanmak için ise dedikodular; insanları tanıma aracı, yeni 

veya gizli şeyleri öğrenme yöntemi, grup birlikteliği sağlama, eğlenme aracı, iletişimi ve 

samimiyeti artırma, sosyal kabul aracı, problemlerin farkına varılması, talepleri/beklentileri 

öğrenme aracı gibi örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.   

Kaynakça 

Arabacı, İ. B., Sünkür, M., ve Şimşek, F. Z. (2012). Öğretmenlerin dedikodu ve söylenti 

mekanizmasına ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 

18 (2), 171-190. 

Atak, M. (2005). Örgütlerde resmi olmayan iletişimin yeri ve önemi. Havacılık ve Uzay 

Teknolojileri Dergisi. Cilt, 2; Sayı 2 (59-67). 

Bahar, E. (2016). İletişim. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Bektaş, M. & Erdem, R. (2015). Örgütlerde informal iletişim süreci: Kavramsal bir 

çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1), 125-

139. 

Bursalıoğlu, Z. (2011). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi.  

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel 

araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık. 

Crampton, S. M., Hodge, J. W., & Mishra, J. M. (1998). The informal communication 

network: Factors influencing grapevine activity. Public Personnel Management, 27(4), 569-

584. 

DiFonzo, N. & Bordia, P. (2007). Rumor psychology, social and organizational approaches. 

American Psychological Association, 750 First Street, NE Washington, DC. 

Ergin, A. (2014). Eğitimde etkili iletişim. Ankara: Anı Yayıncılık. 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

184 
 

Fearn-Banks, K. (2007). Crisis communications: A casebook approach. Lawrence Erlbaum 

Assocıates, Publishers, Mahwah, New Jersey London. 

Foster, E. K. (2004). Research on gossip: Taxonomy, methods, and future directions. Review 

of General Psychology. 8(2), 78. 

Gönen, Y. Ö., Öztürk, F. Ü., & Efilti, S. (2008). Örgütlerde söylenti ve dedikodu. Ulusal 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 22-24. 

Güllüoğlu, Ö. (2012). Örgütsel iletişim, iletişim doyumu ve kurumsal bağlılık. Konya: Eğitim 

Akademi Yayınları.  

Hirschhorn, L. (1983). Managing rumors during retrenchment. Advanced Management 

Journal, 48(3), 5-11. 

Kurland, N. B. & Pelled, L. H. (2000). Passing the word: Toward a model of gossip and 

power in the workplace. The Academy of Management Review; Apr 2000; 25, 2; ProQuest 

Central pg. 428.  

Michelson, G., & Mouly, S. V. (2004). Do loose lips sink ships? The meaning, antecedents 

and consequences of rumor and gossip in organizations. Corporate Communications: An 

International Journal. 9(3), 189-201. 

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2016). Nitel veri analizi. (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun 

ve Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.   

Sabuncuoğlu, Z. & Gümüş, M. (2008). Örgütlerde iletişim. İstanbul: Arıkan Basım Yayım, 

Dağıtım Ltd. Şti.  

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir 

araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559. 

Uğurlu, C. T. (2014). İnformal iletişim ölçeği, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), ss. 83-100. 

Ünal-Çolak, F. (2012). “Biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim”. İletişim. (Ed: İzlem Vural). 

Ankara: Pegem Akademi.   

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin 

Yayıncılık. 

  



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

185 
 

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARININ 

TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER 

MYO ÖRNEĞİ 

Kadir GÖKOĞLAN 

Öz 

Gelişmekte ve değişmekte olan ekonomik olaylar, bilgi kullanıcılarının güvenilir, anlaşılabilir ve doğrulanabilir 

bilgi ihtiyacı arttırmaktadır. Bu ihtiyacın isteğe uygun olarak sağlanmasındaki en önemli faktörlerden biri de etik 

kavramıdır. Meslek mensuplarının etik ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmesi, istenilen kalitede 

bilgiler sunulmasına yardımcı olacaktır. 

Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO’ da muhasebe eğitimi almakta olan 220 öğrenciye yönelik 

hazırlanan örnek olaylara (senaryo) öğrenciler tarafından verilen cevaplar doğrultusunda etik davranışları 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca meslek etiği dersi alan ikinci sınıf öğrenciler ile meslek etiği dersi 

almamış olan birinci sınıf öğrencilerin etik davranışları arasındaki farklılıkların tespiti amaçlanmıştır. Çalışma 

sonucunda öğrencilerin haksız kazanç sağlayacak etik dışı davranışları benimsemediği fakat mezuniyet durumu 

veya iş olanaklarının varlığı durumunda etik dışı davranışlara yönelme durumları söz konusudur. Ayrıca 

yakalanma riski faktörü devreye girdiğinde öğrencilerin etik dışı davranışlara yönelimin azaldığı belirlenmiştir. 

Meslek etiği dersi alan öğrencilerin, dersi almamış öğrencilere göre etik dışı davranışlarının daha düşük 

oranlarda olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Etiği, Etik Davranışlar, Muhasebe Eğitimi 

JEL Kodları: M40, M41, M49 

A RESEARCH FOR DETERMINING THE ETHICAL BEHAVIORS OF 

VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: DIYARBAKIR SOCIAL SCIENCES MYO 

EXAMPLE 

Abstract 

Developing and changing economic events increase the need for information users to have reliable, 

understandable and verifiable information. One of the most important factors in achieving this need is the 

concept of ethics. The activities of professional members in line with ethical principles will help to provide 

information on the desired qualifications. 

In this study, a number of case studies (scenarios) prepared for the students of Dicle University Diyarbakır 

Social Sciences Vocational School who took 200 accounting education and in accordance with the answers 

given, the students will be evaluated in terms of ethical behavior. In addition, it was aimed to determine the 

differences between the ethics behaviors of the first grade students who did not take the profession ethics course 

and the second grade students who take the profession ethics course. As a result of the study, students are not 

adhering to unethical behaviors that would provide unfair benefits, but there are situations in which they are 

exposed to unethical behaviors in the presence of graduation or job opportunities. Furthermore, when the risk of 

catching up was introduced, the students' tendency towards unethical behaviors decreased. It was determined that 

the students who took the course of vocational ethics had lower rates of unethical behaviors than those who did 

not. 

Keywords:  Accounting Ethics, Ethical Behavior, Accounting Education 

JEL Codes: M40, M41, M4 

                                                           
 Öğr. Gör., Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, kadir.gokoglan@dicle.edu.tr  

mailto:kadir.gokoglan@dicle.edu.tr


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

186 
 

Giriş 

Etik, herkese işgücünün güvenilir olduğunu bildiren resmi bir yöntem olarak görülmektedir 

(Mahdavikhou ve Khotanlou, 2012: 1319). 

Belirli ahlak değerlerinden ya da ilkelerinden oluşan sistemler veya kavramlar için de yine bu 

ad kullanılmaktadır (Kotar, 1997: 65). Bir disiplin olarak etik, neyin iyi-kötü, neyin doğru-

yanlış olduğunun ortaya konulması ile ahlaki görev ve zorunluluklar üzerine 

yoğunlaşmaktadır (Soylu, 2010: 4). 

Etik; içsel akla dayalı yani zihniyet ile ilgili olduğu için pratik bir felsefe olma özelliğindedir, 

felsefenin ahlaki değerleri ile ilgili alt dalıdır ve edimseldir. Çünkü zihniyet, edimlerimizin 

ilkelerini oluşturup, birleştirmektedir (Kant, 2007: 91). Amacı ise, insanı sevmeyi öğretmek, 

ahlaki bir bilinç geliştirmek, eleştiri için uygun temellendirmeler yapmak ve insan 

davranışlarını ahlaki bakımdan açıklamaktır (Mahmutoğlu, 2011: 229). 

Etik davranışların belirlenmesine yönelik literatürde pek çok çalışma mevcuttur.  

O’Leary ve Cotter, (2000) tarafından gerçekleştirilen çalışmada %58'i İrlanda ve %23'ü 

Avustralyalı öğrencilerin dolandırıcılığına istekli olduğu tespit edilmiş olup, yakalanma riski 

oluşturulduğunda bu yüzdeler azalmıştır. Erkekler, kadınlara göre iki ve dört kat daha etik 

açıdan davranmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda eğitimcilerin hala stajyer 

muhasebeciler/denetçilerin etkili etik eğitimi vermeleri için daha uzun bir yolun varlığından 

bahsetmektedir. Elias ve Farag, (2010) tarafından yapılan çalışma sonucunda muhasebe 

öğrencileri, sınıfta yapılan hile hareketlerini, sınıfta aldatmaya yönelik davranışlardan daha 

etik olmadığını belirtmiştir. Para sevgisi önemli derecede dolandırıcılık algılarıyla ilişkili 

olduğu ve paraya değer verenler (tapanlar) hile eylemlerini daha ahlaklı olarak görmekte ve 

bunu paraya hayran olanlar ve paraya ilgi göstermeyenlere göre daha etik dışı gördükleri 

belirtilmiştir.  

Cohen ve diğ. (1998), muhasebe meslek mensuplarını etik dışı davranışlara yönlendiren 

faktörlere yönelik bir çalışma yürütmüşler ve erkek meslek mensuplarının kadın meslek 

mensuplarına göre daha fazla etik dışı davranışlara yöneldiğini tespit etmişlerdir. Benzer bir 

çalışmada Aymankuy ve Sarıoğlan (2015), en önemli araştırma sonucu olarak muhasebe 

meslek mensuplarının yasal boşlukları mükelleflerin lehine yorumlamalarını göstermiş ve bu 

durumu mesleki etik ile bağdaştıramamıştır. Akın ve Özdaşlı (2014), yaptıkları çalışmada 

meslek mensuplarının ekonomik kaygılara sahip olduğunu, bu yüzden etik olmayan 

davranışlara yöneldiklerini tespit etmiştir.  Fidan ve Subaşı (2015) ise muhasebe meslek 

mensubu adaylarının etik eğitimi hakkındaki görüşlerini ele aldıkları araştırmalarında 

adayların etik eğitiminin daha çok gerçek vaka çalışmaları şeklinde işlenmesini istediklerini 

tespit etmişlerdir.  
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Dinç ve Tunçer (2015) ise vergi müfettişlerinin, muhasebe meslek mensuplarının etik 

duyarlılıklarına ilişkin algısını incelemişlerdir. Çalışma sonucunda vergi müfettişlerinin, 

muhasebe meslek mensuplarının etik ilkelere uymaları konusunda oldukça karamsar bir bakış 

açısına sahip oldukları ortaya konulmuştur. Hiltebeitel ve Jones (1992), İki akademik dönem 

boyunca öğrencilere hem muhasebe hem de etik eğitimini birlikte vermiştir ve sonrasında ise 

eğitim öncesi ve sonrası olarak etik kavramını nasıl algıladıklarını ölçmek için öğrencilere 

yönelik anket çalışması gerçekleştirmiştir. Bu şekilde etik eğitiminin muhasebe dersi ile 

birlikte verilmesi fikrini de önermiş bulunmaktadır. Armstrong ve diğerleri (2003), 

çalışmalarında etik davranışların oluşma nedenlerini ve bu bağlamda yapılan çalışmaları 

incelemişlerdir. Öğrencilerin etik değerleri algılama anlamında üniversitelerin ve buradaki 

muhasebe eğitiminin önemli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Fidan ve Subaşı (2014), çalışmalarında İstanbul ilinde mevcut muhasebe mesleğine yeni 

başlayan stajyerlerin etik algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Sonucunda ise stajyerlerin etik 

konusunda eğitim almadıkları ve bilgilerinin yetersiz olduğu, hatta çalıştıkları ilgili yerlerde 

de daha fazla para kazanma hırsı ile etik dışı davranışın oldukça fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çiçek ve Canbaz ve Keskin (2013), çalışmalarında Kırıkkale ilindeki muhasebe meslek 

mensuplarının muhasebe meslek etiğine bakış açılarının nasıl olduğunu tespit etmeye 

çalışmışlardır. Aylık net gelirin arttıkça etiğe duyulan önemin arttığını ve etik ile ilgili var 

olan yasal boşlukların meslek mensupları tarafında lehlerine göre yorumladıklarını tespit 

etmiştir. Öztürk (1998), çalışmasında etik anlamda önemli görülen kamu yararı, yasal 

düzenlemeler, değerler, ilkeler, kişisel değerler gibi konuların yöneticilerin aldıkları 

kararlardaki etkilerini incelemiştir. Bu faktörlerin etik karar vermede birer ölçüt oldukları ve 

bireyleri etik davranmaya yönelttiği görülmüştür. Özdemir (2008), benzer şekilde 

çalışmasında kamu yönetiminde etik sorununu tarihsel anlamda incelemiş ve etik dışı 

davranışların kamudaki durumunu belirlemeye çalışmıştır. Kamu yararı kavramının kamudaki 

etik anlayışa katkı sağladığı sonucuna varmıştır. 

Kılavuz (2004), çalışmasında etik ve ahlak kavramlarını incelemiş, etik sistemleri üzerinde 

durmuş ve tartışmalı olan yönetsel etik açısından görünümlerini değerlendirmiştir. Benzer bir 

şekilde Aktaş (2014) da çalışmasında kavramsal olarak etik ve ahlak olgularını incelemiştir. 

Akıllı, Çam, Kılınç ve Kızılboğa(2013), çalışmalarında kamudaki personellerin etik dışı 

davranışlara ne derece önem verdiklerini, etik dışı davranış söz konusu olduğunda nasıl 

bildirildiğini ve bu eğilimlerin tespiti yönünde görüşleri araştırmışlardır. Çotuksöken (2011), 

çalışmasında iş dünyasındaki mevcut durumları dikkate alarak, özellikle durum etiği üzerine 

tespitlerde bulunmaya çalışmıştır. Kesgin (2009), çalışmasında etik kavramının anlamı ve 

hakkında oluşan tartışmaları ahlak ile olan etkileşimi içerisinde incelemiştir. Karakaya ve Örs 

(1994), çalışmalarında Dünya’da ve Türkiye’de zamanla oluşup, gelişen etik kurulları 

açıklamaya çalışmışlardır. Bu etik kurulların kurulma nedenleri, hangi amaçla kuruldukları, 

işlevleri, türleri ve farklı ülkelerdeki konumları açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Tüm bu çalışmaların ortak noktası muhasebe meslek mensuplarının ve öğrencilerin etik 

davranışları nasıl algıladıkları ve bunların analizi üzerinde yoğunlaşılmıştır. Literatür 

araştırmasında etik kavramı üzerine yapılan çalışmalarda etik kuralların işleyişi, meslek 

mensuplarının meslek etik kurallarını algılaması, mesleki ahlak kurallarının uygulanmasına 

olan bağlılık, etik eğitiminin önemi, etik eğitiminin gerekliliği, etik kuralların; yaş, cinsiyet, 

ekonomik durum ile ilgisinin ölçülmesi, etik davranışın öğrenilip öğrenilemeyeceği gibi bir 

takım genel çalışma alanları üzerinde durulmuştur (Arslan, Gökoğlan ve Bulut, 2018:281). 

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Etik Davranışlarının Tespitine Yönelik Bir 

Araştırma 

Araştırma Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim görmekte olan 

muhasebe ve vergi uygulamaları programı ve işletme yönetimi programındaki 1. ve 2. sınıf 

öğrencilere uygulanmıştır. Ayrıca bu bölümde eğitim gören öğrencilerin muhasebe dersleri ve 

meslek etiği dersi almış olması çalışmanın hipotezlerinin belirlenmesi açısından önem arz 

etmektedir.  

Araştırmanın temel amacı sosyal bilimler meslek yüksekokulu işletme yönetimi ve muhasebe 

ve vergi uygulamaları programında eğitim gören öğrencilerin mesleki etik davranışlarının 

belirlenmesidir.   

Araştırmada veri toplama aracı, öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi ve etik 

davranışlarının tespitine yönelik senaryolar oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan formu 

Yücenurşen ve diğerleri (2017) tarafından yapılan çalışmadan kullanılmıştır. Anket 

çalışmasının güvenilirliliği için belirlenen Cronbach Alfa değeri 0,772 olarak tespit edilmiştir. 

Bu değer sosyal bilimlerde güvenilirlilik için kabul edilebilir bir değerdir. 

Bulguların Analizi 

Çalışma kapsamında araştırmaya katılan muhasebe ve vergi uygulamaları ve işletme yönetimi 

programlarında muhasebe dersi almış öğrenciler ile ilgili genel bilgiler şu şekildedir; 

Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

 

Cinsiyet     n   %  İkamet Edilen Yer    n % 

Erkek    80 36,4  Köy/Belde    18  8,2 

Bayan   140 63,6  İlçe     37 16,8 

İl    165 75,0 

Yaş    n  %  Bölüm      n   % 

20 altı   82 37,3  İşletme Yönetimi   97 44,1 

20 üzeri    138      62,7  Muhasebe ve Vergi  123 55,9 

 Mezun Olunan Lise  n   %  Sınıf     n   % 

Ticaret Lisesi  68 30,9  1. Sınıf    98 44,5 

Diğer Liseler  152 69,1  2. Sınıf    122 55,5 

Kariyer Planı   n   %  Gelecek Beklentileri    n           % 

 Bankacılık-Finans 22 10,0  Evet    148  67,3 

 Serbest Meslek           24        10,9   Hayır    22  10,0 

 Kamu Sektörü  78 35,5  Kısmen    50  22,7 
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Pazarlama   2   1,0  

Girişimcilik  25 11,3 

Muhasebe Mensubu 43 19,5 

Diğer   26 11,8 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %37,3’ünün 20 yaş altında olduğu, %62,7’sinin ise 20 yaş 

üzerinde olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %63,6’sının kadın, 

%36,4’ünün erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 

Tablo 2. Senaryo Sonuçlarına İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri 

 
SENARYO 

n % 

Senaryo 

1 

3 yıllık rüşveti kabul ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 
61 27 

Hemen istifa ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 
24 11 

Hemen ilgili vergi memurlarına ve/veya yetkili otoritelere bu olay ile ilgili bilgi 

veririm. 
135 62 

Senaryo 

2 

3 yıllık rüşveti kabul ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 
13 6 

Hemen istifa ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 
44 20 

Hemen ilgili vergi memurlarına ve/veya yetkili otoritelere bu olay ile ilgili bilgi 

veririm. 
163 74 

Senaryo 

3 

3 yıllık rüşveti kabul ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 
55 25 

Hemen istifa ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 
46 21 

Hemen ilgili vergi memurlarına ve/veya yetkili otoritelere bu olay ile ilgili bilgi 

veririm. 
119 54 

Senaryo 

4 

3 yıllık rüşveti kabul ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 
19 9 

Hemen istifa ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 
57 26 

Hemen ilgili vergi memurlarına ve/veya yetkili otoritelere bu olay ile ilgili bilgi 

veririm. 
144 65 

Senaryo 

5 

Arda’nın teklifini kabul ederim ve muhasebe sınav sorularını önceden alırım. 
147 67 

Ona teklifi için teşekkür ederim ama teklifini reddederim. 
48 22 

Ona teklifi için teşekkür ederim ama teklifini reddederim. Ve hemen çalıştığı firmanın 

yetkililerine Arda’nın size yaptığı bu teklifi anlatırım. 
25 11 

Senaryo 

6 

Arda’nın teklifini kabul ederim ve muhasebe sınav sorularını önceden alırım. 
104 47 

Ona teklifi için teşekkür ederim ama teklifini reddederim. 
63 29 

Ona teklifi için teşekkür ederim ama teklifini reddederim. Ve hemen çalıştığı firmanın 

yetkililerine Arda’nın size yaptığı bu teklifi anlatırım. 
53 24 

Araştırmaya katılan öğrencilerin etik davranışlar ile eğitim gördüğü bölüm faktörü arasında 

bir ilişkinin tespiti için bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen analiz 

sonuçları (Tablo 3)’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Öğrenim Görülen Bölüm Faktörüne Göre Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 
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Senaryolar Bölüm Sayı Ortalama 
Standart 

Sapma 
Sig. (p) 

Senaryo 1 İşletme 97 2,3196 ,84836 
,501 

Muhasebe 123 2,3821 ,88262 

Senaryo 2 İşletme 97 2,6082 ,53144 
,669 

Muhasebe 123 2,6585 ,63799 

Senaryo 3 İşletme 97 2,3093 ,80830 
,113 

Muhasebe 123 2,2764 ,87122 

Senaryo 4 İşletme 97 2,5567 ,61185 
,500 

Muhasebe 123 2,5772 ,67761 

Senaryo 5 İşletme 97 1,5361 ,80444 
,000 

Muhasebe 123 1,3740 ,57827 

Senaryo 6 İşletme 97 2,1753 ,67716 
,004 

Muhasebe 123 1,8049 ,69728 

(Tablo 3) dikkate alındığında, üretim firmasında hem vergi kaçırma senaryosunun hem de 

ortakların dolandırılması söz konusu olduğu senaryolar ile işletme ve muhasebe bölümü 

öğrencileri arasında hesaplanan p (sig.) değerinin 0,05 anlamlılık değerinden yüksek olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla “H3 Öğrenim Görülen Bölüm İle Etik Davranış Düzeyleri 

Arasında Anlamlı Bir Farklılık Söz Konusudur.” hipotezi red edilmiştir. Fakat, sınav 

sorularının önceden elde edilmesi ve sınav soruların elde edilmesinde yakalanma riskinin söz 

konusu olduğu senaryolar için hesaplanan p (sig.) değerinin 0,05 anlamlılık değerinden düşük 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla “H3 Öğrenim Görülen Bölüm İle Etik Davranış Düzeyleri 

Arasında Anlamlı Bir Farklılık Söz Konusudur.”  hipotezi kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin etik davranışlar ile eğitim görülen sınıf faktörü arasında bir 

ilişkinin tespiti için bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonuçları 

(Tablo 4)’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Öğrenim Görülen Sınıf Faktörüne Göre Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

Senaryolar Bölüm Sayı Ortalama 
Standart 

Sapma 
Sig. (p) 

Senaryo 1 
1. Sınıf 98 2,3878 ,86909 

,007 
2. Sınıf 122 2,4279 ,86667 

Senaryo 2 
1. Sınıf 98 2,6224 ,63433 

,006 
2. Sınıf 122 2,7475 ,55925 
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Senaryo 3 
1. Sınıf 98 2,3061 ,85444 

,638 
2. Sınıf 122 2,3787 ,83579 

Senaryo 4 
1. Sınıf 98 2,5714 ,71796 

,105 
2. Sınıf 122 2,5956 ,58899 

Senaryo 5 
1. Sınıf 98 1,5306 ,78915 

,000 
2. Sınıf 122 1,6770 ,59374 

Senaryo 6 
1. Sınıf 98 1,8673 ,79480 

,000 
2. Sınıf 122 2,0492 ,62790 

(Tablo 4) dikkate alındığında, üretim firmasında hem vergi kaçırma senaryosunun yakalanma 

riski söz konusu olduğunda hem de sınav sorularının önceden elde edilmesi ve sınav soruların 

elde edilmesinde yakalanma riskinin söz konusu olduğu senaryolarda 1. sınıf ve 2. sınıfta 

eğitim gören öğrenciler için hesaplanan p (sig.) değerinin 0,05 anlamlılık değerinden düşük 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla “H4 Öğrenim Görülen Sınıf İle Etik Davranış Düzeyleri 

Arasında Anlamlı Bir Farklılık Söz Konusudur.” hipotezi kabul edilmiştir. Fakat üretim 

firmasındaki ortakların dolandırılması senaryoları için hesaplanan p (sig.) değerinin 0,05 

anlamlılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla “H4 Öğrenim Görülen Sınıf 

İle Etik Davranış Düzeyleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık Söz Konusudur.” hipotezi red 

edilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO’ da muhasebe eğitimi almakta olan 220 öğrenciye 

yönelik hazırlanan örnek olaylara (senaryo) öğrenciler tarafından verilen cevaplar 

doğrultusunda gerçekleştirilen analiz sonuçları şu şekildedir; 

• Araştırmaya katılan öğrencilerin üretim firmasında gerçekleşen vergi kaçırma olayları 

ve firma ortaklarının dolandırılması senaryolarında teklif edilen rüşveti kabul etme 

oranları (%27, %6, %25 ve %9) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, sınav sorularının 

önceden elde edilmesi senaryolarında kabul etme oranları       (%67 ve %47) olarak 

tespit edilmiştir. Bu bilgiler dikkate alınarak öğrencilerin rüşvet gibi etik dışı 

davranışları benimsemedikleri fakat, okul mezuniyeti ve sonrası iş bulma 

durumlarındaki etik dışı davranışları benimsedikleri ve hatta etik dışı davranış olarak 

algılamadıkları görülmektedir. 

• Araştırmaya katılan öğrencilerin eğitim gördükleri bölümler itibariyle etik kararlar 

arasındaki farklılığın belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bağımsız t testi sonucunda 

5 ve 6 numaralı senaryolar ile istatistiksel olarak anlamlı bir faklılığın olduğu tespit 

edilmiştir. Tablo 5 dikkate alındığında işletme bölümü öğrencilerin muhasebe sınıfı 
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öğrencilere göre daha etik davranışlar sergilemeye meyilli olduklarını söylemek 

mümkün olacaktır. 

• Araştırmaya katılan öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflar itibariyle etik kararlar 

arasındaki farklılığın belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bağımsız t testi sonucunda 

1-2-5 ve 6 numaralı senaryolar ile istatistiksel olarak anlamlı bir faklılığın olduğu 

tespit edilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde 2. Sınıf öğrencilerin 1. Sınıf öğrencilere göre 

daha etik davranışlar sergilemeye yatkın olduklarını söylemek mümkündür. Burada 

meslek etiği dersinin ikinci sınıfta verilen bir ders olarak dikkate alındığında bu 

sonucun çıkmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, araştırma genelinde öğrencilerin senaryolara verdiği cevaplar doğrultusunda 

etik dışı davranışlar sergilenme olasılığı yakalanma riski mevcut olduğunda düştüğü 

gözlemlenmiştir. Dolayısıyla denetim faaliyetlerinin arttırılması etik dışı davranışlara 

yönelimin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca üniversitelerde verilen meslek etiği 

dersinin öğrencilerin bilinçlenmesi açısından oldukça önemli olduğu görülmektedir. 

Özellikle muhasebe meslek mensupları başta olmak üzere diğer meslek mensuplarının 

mesleki etik kural ve davranışlar konusunda bilinçlendirilmesi, etik ilkelere uygunluğun 

sağlanması ve etik olmayan davranışlara iten sebeplerin belirlenmesi amacıyla yetkili kurum 

ve kuruluşların bu konular çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmelidir. 

Kaynakça 

Akıllı, S. H. , Seçil, Ç. Kılınç, S. ve Kızılboğa, R. (2013). Kamu Personelinin Etik İhlallerine 

Verdikleri Önem Derecesi ve Etik İhlallerin Bildirimi Konusundaki Görüşleri. Sayıştay 

Dergisi. Sayı: 89. 5-33. 

Akın, O. ve Özdaşlı, K. (2014), "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde 

Uymaları Gereken Etik İlkelere Uyma Düzeyine Yönelik Meslek Mensupları İle Meslek 

Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Algıları", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 

Temmuz, 59-74. 

Aktaş, K. (2014). Etik-Ahlak İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci. Uluslararası Yönetim ve 

Sosyal Araştırmalar Dergisi. 1 (2). 22-32. 

Armstrong, M. Beth, Ketz, J. Edward ve Owsen, Dwight. (2003), “Ethics education in 

accounting: moving toward ethical motivation and ethical behavior”, Journal of Accounting 

Education, Vol: 21,1-16. 

Arslan, H., Gökoğlan, K.  ve Bulut, M. (2018). Dicle Üniversitesi Sosyal bilimler Meslek 

Yüksek Okulu Öğrencilerinin Muhasebe Meslek Etiği Algıları Üzerine Bir Araştırma. 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 17 (65). 278-294. 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

193 
 

Aymankuy, Y. ve Sarıoğlan, M. (2005). Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğine 

Yaklaşımları ve Balıkesir İl Merkezinde Bir Uygulama. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi. 8 (14). 23-45. 

Bakar Nur B. A., Suhaiza I., Suaniza M., (2008) “Ethics of Future Accounting Professionals: 

Evidence from Malaysia”, Journal of Financial Reporting and Accounting, 6 (1), 21-33.  

Cohen, Jeffrey R. ve Pant, Laurie W. (1991), “Beyond Bean Counting: Establishing High 

EthicalStandards in the Public Accounting Profession”, Journal of Business Ethics,10: 45-56. 

Çiçek, H. , Canbaz, S. ve Keskin A. (2013). Muhasebe Meslek Mensuplarının Melek Etiğine 

Bakış Açıları: Kırklareli İlinde Bir Araştırma. Tekirdağ SMMM Odası Sosyal Bilimler 

Dergisi. Sayı:2. 1-20. 

Çotuksöken, B. (2011). Etik ve İş Dünyası. İş Dünyasında Etik ve İnsan Hakları 

Sempozyumu. İstanbul. 

Daştan, A. (2009). Etik Eğitiminin Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Önemi: Türkiye 

Değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi. 26 (1). 281-311. 

Dinç, E. ve Tunçer, M. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Duyarlılıkları İle İlgili 

Vergi Müfettişlerinin Algılarına Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari 

İncelemeler Dergisi. 7 (14). 317-338. 

Elias Rafik Z., Farag Magdy, (2010) “The relationship between accounting students' love of 

Money and their ethical perception”, Managerial Auditing Journal, 25 (3), 269-281. 

Elias Rafik Z., Farag Magdy, (2010) “The relationship between accounting students' love of 

Money and their ethical perception”, Managerial Auditing Journal, 25 (3), 269-281. 

Erol Fidan, M. ve Subaşı, Ş. (2014). Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algıları: 

İstanbul İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Sayı:64. 111-130. 

Hiltebeitel, K. M., ve Jones, S. K. (1991). Initial evidence on the impact of integrating ethics 

intoaccounting education. Issues in Accounting Education, Fall, 262–275. 

Kant, I. (2007). Ethica, Etik Üzerine Dersler. Özügül, O. (Çeviren). İstanbul: Pencere 

Yayınları. 

Karakaya, H. ve Örs, Y. (1994). Dünya’da ve Türkiye’de Etik Kurulları. Ankara Tıp 

Mecmuası. Sayı:47. 713-722. 

Kesgin, A. (2009). Etik Üstüne. Dini Araştırmalar Dergisi. 12 (35). 145-160. 

Kılavuz, R. (2004). Etik Sistemleri ve Kamu Yönetimi Etiği Açısından Görünümleri. İstanbul 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:30. 15-29.  



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

194 
 

Kotar, E. (1997). Muhasebe Denetim Mesleğinde Ahlakın Yeri ve Önemi. III. Türkiye 

Muhasebe Denetim Sempozyumu Bildiri Kitabı. Alanya: İSMMMO Yayınları. No:20. 

Mahmutoğlu, A. (2011). Etik ve Ahlak; Benzerlikler, Farklılıklar ve İlişkiler. Türk İdare 

Dergisi, İstanbul. Sayı: 484. 224-248.  

O’Leary C.  ve Cotter D., (2000) “The ethics of final year accountancy students: an 

international comparison”, Managerial Auditing Journal, 15 (3), 108-115. 

Özdemir, M. (2008). Kamu Yönetiminde Etik. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi. 4 (7). 179-195. 

Öztürk, N. K. (1998). Kamu Yöneticilerinin Kararlarında Etik Değerler. Amme İdare Dergisi. 

31 (2).  

Sakarya, Ş. ve Kara, S. (2010). Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler 

ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması. Karamanoğlu 

Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 12 (18). 57-72.  

Sakarya, Ş. ve Kara, S. (2010). Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler 

ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması. Karamanoğlu 

Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 12 (18). 57-72.  

Soylu, Y. (2010). Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitim Düzeylerinin Meslek Etiğinin 

Algılanması Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: SÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Valentine S., Godkin L., Page K., Rittenburg T., (2009) “Gender and ethics: Ethical 

judgments, ethical intentions, and altruism among healthcare professionals”, Gender in 

Management: An International Journal, 24 (2), 112-130. 

  



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

195 
 

SAĞLIK YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN 

ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ 

İzzet AYDEMİR 

Afsun Ezel ESATOĞLU•• 

Öz 

Bu çalışmada lisans programında okuyan öğrencilerin öğrenme eğilimleri ortaya konulmuştur. Bu bakımdan 

öğrencilerin sınıf düzeyi, cinsiyet ve akademik başarı düzeylerinin tercih edilen öğrenme yaklaşımları türüne 

göre değişip değişmediği analiz edilmiştir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak Ekinci (2008) tarafında 

geliştirilen likert tipi “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde iki ortalama 

arasındaki farkın önemlilik testi (Student t testi) ile tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA testi) 

kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin ağırlıklı olarak derinlemesine öğrenme yaklaşımını benimsedikleri tespit 

edilmiştir (x̄: 61,20). Çalışma bulguları arasında kadınların ve ilk sınıf düzeylerinin öğrenme yaklaşımları puan 

ortalamasının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akademik başarı düzeyi, Derinlemesine öğrenme yaklaşımı, Öğrenme yaklaşımları 

DETERMINATION OF LEARNING APPROACHES OF UNDERGRADUATE 

PROGRAM STUDENTS IN HEALTH MANAGEMENT  

Abstract  

In this study, the learning tendencies of the students in the undergraduate program have been revealed.  In this 

respect, it was analyzed whether the class level, gender and academic achievement levels of the students changed 

according to their preference of learning approaches or not. "Learning Approach Scale" is a Likert type, 

developed by Ekinci (2008), was used as the data collection method in the study. For the analysis of the obtained 

data, the t-test, also called Student’s T test and One Way ANOVA test was used. As a result of study it was 

determined that in-depth learning approach predominantly adopted by students (x̄: 61,20). Among the study 

findings, it was found that the average scores of the learning approaches of the women and the first grade levels 

were higher than others. 

Key Words: Academic achievement level, In-depth learning approach, Learning approaches 

1. Giriş 

Eğitim fonksiyonun etkin bir şekilde uygulanması öğrenme yaşantısının öğrenenler tarafından 

nasıl algılandığı ve öğrenenlerin öğrenmeye atfettikleri değer önemlidir. Öğrenenlerin 

öğrenmeye ilişkin izledikleri yol ve yöntemler; öğrenmeye karşı niyet, isteklilik ve düşünce 

bütünü öğrenme yaklaşımlarının temelini oluşturmaktadır (Demirel vd., 2017: 121). 

Öğrenenlerin öğrenme yaklaşımları ve bu yaklaşımların tercih edilmesini etkileyen faktörlerle 

ilişkisinin ortaya konması eğitimin niteliği ve kazanımları bakımından önem taşır. 

Öğrenenlerin öğrenme sürecinde öğrenme etkinliğinden yararlanabilmeleri, öğrendiklerini 

içselleştirmeleri ve başarı odaklı çalışmaları nasıl bir öğrenme yaklaşımını benimsediklerini 

ortaya koyar. Tercih edilen öğrenme yaklaşımı öğrenenlerin niyet ve istekliliklerini ortaya 

koymanın yanı sıra öğrenenlerin bilgiyi öğrenme ve onu işleme süreci hakkında da veriler 

sağlar. 

Bu çalışmada lisans öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda çalışmada öncelikle öğrenme yaklaşımlarına kavramsal bir çerçeve çizilmiştir. 

                                                           
 Arş. Gör. Sağlık Yönetimi Bölümü, Bingöl Üniversitesi, iaydemir@bingol.edu.tr 
•• Prof. Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi, afsunezelesatoglu@gmail.com 
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Daha sonra öğrenme yaklaşımları türleri üzerinde değerlendirme yapılarak çalışmanın 

yöntemi belirlenmiştir. Yöntem sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler 

geliştirilmiştir.  

1. 1. Öğrenme Yaklaşımları 

Öğrenmeye ilişkin öğrenenlerin izledikleri farklı yollar ya da kullandıkları stratejiler öğrenme 

kavramının ana temasını oluşturmaktadır. Öğrenenin öğrenme konusunu ele alır. Öğrenmeye 

karşı niyet, isteklilik ve düşünce bütününü gösterir (Demirel vd., 2017: 121). Mayer’e göre 

öğrenme yaklaşımları, öğrenenlerin bilgiyi işleme biçimini etkilemeyi amaçlayan 

davranışlardır (Babadoğan, 1997: 81). Öğrenme yaklaşımları; öğrenenlerin bilgiyi algılama, 

kodlama, depolama ve geri çağırma işlemlerini kolaylaştırmak için başvurdukları 

yöntemlerdir (Aydın, 2000: 190). Öğrenme yaklaşımı kavramı “bir grup öğrenciye bir okuma 

parçası verilerek daha sonra okuma parçası ve bu öğrencilerin çalışma süreçleri ile ilgili 

görüşlerinin alınmasıyla literatüre kazandırılmıştır”. Yapılan betimsel ve nitel analizler 

sonucu bazı öğrenenler sadece sorulması olası olan yerleri ezberledikleri bazılarının ise 

okuma metnini daha bütünsel bir bakış açısıyla anlamaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu 

çalışma sonucunda öğrenme yaklaşımına ilişkin yüzeysel ve derinlemesine iki yaklaşım 

belirlenmiştir (Houghton, 2004: 9). Daha sonra başarı yaklaşımı olarak adlandırılan stratejik 

yaklaşım öğrenme yaklaşımlarına dâhil edilmiştir. Öğrenme yaklaşımları öğrenenlerin 

öğrenirken izledikleri yöntem farklılıklarını ve bu yaklaşımları etkileyen farklı öğretim ve 

değerlendirme metotlarına dikkat çekmektedir (Entwistle, McCune & Hounsell, 2002). 

Yapılan çalışmalar öğrenenlerin öğrenme yaklaşımları tercihinin çeşitli öğrenme-öğretme 

faktörleri tarafından etkilendiği tespit edilmiştir. Bu faktörler; üniversitenin kendisi, öğrenenin 

geçmiş eğitim yaşantıları, konu alanı, sınıf düzeyi, akademik başarı ve öğrenme-öğretme 

ortamı niteliği algısı gibi olgulardır (Ekinci, 2009: 74). Farklı alanlarda ve öğrenme 

düzeylerinde yapılan çalışmalar başarılı öğrenenlerin daha fazla öğrenme yaklaşımlarını 

kullandıkları, daha amaçlı ve daha esnek olduklarını saptanmıştır. Bu durum aslında başarılı 

öğrenenlerin öz algılarının olumlu olmasından ve başarılarını daha çok çabaya 

yüklemelerinden kaynaklanmaktadır (Özkal ve Çetingöz, 2006: 260). 

Öğretenin öğretme stratejisi, öğrenenin öğrenme yaklaşımı tercihi üzerinde etkili 

olabilmektedir. Bilgiyi aktarmaya yönelik öğretenin dersinde öğrenenlerin yüzeysel öğrenme 

yaklaşımını tercih etme eğilimi gösterdiği, öğrenen odaklı öğretim tercihlerini benimseyen 

öğretenin dersinde öğrenenlerin derinlemesine öğrenme yaklaşımını önemsedikleri 

görülmüştür. Ayrıca öğrenen başarısının değerlendirme biçimi hangi öğrenme yaklaşımının 

tercih edileceğini etkileyebilmektedir (Gijbels ve Dochy, 2006). Öğretenin yeterlilikleri ve 

sınıf yönetimi becerisi, demokratik bir yaklaşıma sahip olması, öğrenenlerle sağlıklı 

pedegojik ilişkiler kurması, yeterli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma bilgi ve 

becerisine sahip olması eğitim-öğretim süresince önemlidir. Öğrenenlerin bireysel 

farklılıklarını, bilişsel ve duyuşsal düzeylerinin öğrenerek buna uygun öğrenme yaşantısını 

düzenlemesi gibi program etkinliklerini gerçekleştirme süreci öğrenenlerin öğrenme 

yaklaşımlarını etkilediği dikkate alınmalıdır (Arslantaş, 2011). 
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Öğrenme yaklaşımları, öğrenenlerin bilgiyi alma ve işlemede etkili olan kişisel tercihlerdir. 

Bu doğrultuda öğrenenlerin öğrenme yaklaşımlarıyla uyumlu öğretim tekniklerinin 

kullanılması etkili öğrenmenin gerçekleşmesine ve bilginin kalıcı olması bakımından önem 

taşımaktadır (Ünal vd., 2013: 57). Öğrenme yaklaşımları kolay ve kalıcı öğrenme sağlamanın 

yanı sıra öğrenende davranış değişikliğini yaratma, öğretim kalitesini ve verimliliğini 

artırmada, bağımsız öğrenebilme niteliğinin kazandırılmasına katkı sağlamaktadır (Özer, 

2001). Fakat öğrenmede önemli olan öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesidir. Bu 

bakımdan derinlemesine ve stratejik öğrenme yaklaşımlarının eğitim-öğretim sürecinde 

uygulanması eğitimin kalitesini artıracaktır.  

1.2. Yüzeysel Öğrenme Yaklaşımı 

Çoğunlukla dışsal motivatörlere dayalı olan yüzeysel öğrenme yaklaşımı, bir sorumluluğu ya 

da görevi öğrenmek ya da anlamlandırmak yerine başarısızlık korkusu veya dersin 

gerekliliklerini yerine getirme duygusuyla hareket edilir (Cano, 2007: 206). Yüzeysel 

öğrenme yaklaşımını kullanan birey soyut gerçekleri, bağımsız bilgi parçacıklarını, kavram ve 

ilkeleri ezberlemeye çalışır. Bu öğrenme yaklaşımında kullanılan teknikler belirli bir göreve 

özgüdür ve başka görevlere transferi yok denecek kadar azdır. Anlamlandırmadan çok 

ezberlemeye dayalı bir yaklaşımdır. Sınavlarda başarılı olmak için bilgi ve teknikler bir araç 

olarak kullanılmaktan öteye geçmez. Sınırlı öğrenme söz konusudur. Dolayısıyla detaylar 

önemsenmezler. Gerekliliklerin karşılanması adına en az zaman ve çaba harcanmaya çalışılır. 

Bilgiler sorgulanmadan kabul edilir. Terimler, sözcükler, formüller üzerine odaklanılır (Biggs 

vd., 2001: 137; Elstad vd., 2012: 43). 

Yüzeysel öğrenme yaklaşımında konu ya da konular birbirleriyle ilişkilendirilmeden kopuk 

bilgi parçacıkları şeklinde ezberlenmeye çalışılır. Bu yaklaşımı tercih eden öğrenenler, 

öğrenme etkinliğini üst düzey bilişsel süreçler yerine düşük bilişsel düzeyli etkinlikleri 

kullanma eğilimi göstermektedirler (Reid vd., 2007). Yüzeysel öğrenme bilgilerin sınavlar 

için yüzeysel olarak hatırda tutulmasına yol açmakta ve bilginin uzun süreli hatırlanmasına 

veya anlamlandırılmasına fırsat tanımamaktadır (Houghton, 2004: 9).   

1.3. Derinlemesine Öğrenme Yaklaşımı 

Derinlemesine öğrenme yaklaşımı doğrultusunda öğrenme eğiliminde olan öğrenenler 

çalışılan materyal ve görev bilinciyle hareket ederler. Öğrenmenin merkezinde merak güdüsü 

yatmaktadır. Öğrenme merakı dış dünyayla ya da öz yaşantıyla entegre edilerek içselleştirilir. 

Bu yaklaşımda öğrenme içsel motivasyonlarla gerçekleştirilir. Bu nedenle derinlemesine 

öğrenme yaklaşımında odak nokta anlama yöneliktir. Öğrenen ana fikirleri, konuları ve 

ilkeleri bulmaya odaklanır (Biggs vd., 2001: 138; Cano, 2007: 206). 

Derinlemesine öğrenme yaklaşımında öğrenme eylemi üst düzeyde gerçekleştirilmeye 

çalışılır. Bunun için eğitim materyallerinde verilmek istenen mesaj anlamaya ve 

anlamlandırılmaya çalışılır. Konuya ve öğrenilenlere bütüncül olarak yaklaşılmaya çalışılır. 

Yaklaşımda yeni öğrenilenler önceki bilgilerle, kavramlarla ve ilkelerle ilişkilendirilir, 

parçalar arasında bağlantılar kurulmaya çalışılır. Yeni fikirler eleştirel olarak ele alınır 
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(Houghton, 2004: 9; Elstad vd., 2012: 45). Öğrenenler konuları detaylı araştırmada çeşitli 

hipotezler kurup test eder. Öğrenme sürecinde öğrenenler öz-değerlendirme, öz-sorgulama, 

hata belirleme ve düzeltme gibi yürütücü biliş özelliklerini de kullanırlar (Chin ve Brown, 

2000). Genel olarak bilginin öğrenilmesi, analiz edilmesi ve gündelik hayatta değer yaratması 

için uzun süreli bellek yönteminin tercih edildiği çıkarsaması yapılabilir. 

Yaklaşıma sahip öğrenen özellikleri genelde eğitim materyalleri ve konuyu derinlemesine ve 

aktif olarak anlamaya çalışma, içerikle etkileşime girme, araştırma ve değerlendirmeden 

yararlanma, fikirler arası ilişki kurmada geniş bir bakış açısı, güçlü motive olma, kavramları 

günlük yaşantılarla ilişkilendirme ile dersin gereklilikleri dışında ekstra okuma ve araştırma 

yapma olarak sıralamıştır (Demirel vd., 2017: 122). 

1.4. Stratejik Öğrenme Yaklaşımı 

Stratejik öğrenme yaklaşımı sonuç odaklı çalışan öğrenenlerin sıklıkla başvurduğu bir 

yöntemdir. Daha iyi not almak, etkin zaman yönetimi, gerekli kaynakları sağlamak, önceki 

sınavlardan ve öğretme yöntemlerinden yola çıkarak sınav sorularını tahmin etmek 

yaklaşımın temel varsayımlarıdır. Bu yaklaşımda amaçlanan yüksek performans, akademik 

başarı ve tatmin duygusunun en üst düzeyde gerçekleştirilmesidir (Biggs vd., 2001: 138). 

Stratejik öğrenme yaklaşım, yüzeysel ve derinlemesine öğrenmenin bir sentezi olarak ifade 

edilmektedir. Başarı odaklı çalışanların benimsedikleri bir yaklaşımdır. En başarılı olmak, 

sınavlarda yüksek not almak, kariyer meslekleri tercih etmek isteyenler ve geleceğe yönelik 

planları olan ile uzun dönemli düşünen öğrenenlerin tercih ettiği bir yaklaşımdır (Demirel vd., 

2017: 122). 

Öğrenme yaklaşımları, öğrenme-öğretme sürecini daha etkili kılabilmek için dikkate alınması 

değer yaratacaktır. Sınıf ortamında öğrenenler farklı durum ve koşullarda farklı öğrenme 

yaklaşımlarını benimseyebilirler ve aynı birey her üç öğrenme yaklaşımını belli düzeyde 

kullanabilir. Öğrenenlerin hangi yaklaşımı benimsediklerini bilmek bu doğrultuda öğrenme 

etkinliklerini organize etmek ve sınama durumlarını oluşturmak son derece önemlidir 

(Demirel vd., 2017: 122). Konuyla ilgili yapılmış çalışmalarda genelde yüzeysel öğrenme 

yaklaşımı düşük başarı düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Buna karşın öğrenenlerin başarı 

düzeyleri ile derinlemesine ve stratejik öğrenme yaklaşımlarını tercih etme düzeyleri arasında 

pozitif ilişki düşünülmektedir (Demirel vd., 2017: 131). 

Öğrenme yaklaşımlarının temel hedefleri, öne çıkan özellikleri, birbirleriyle ayrışan 

yönlerinin karşılaştırmasının özeti Çizelge 1’de detaylandırılmıştır.  

Çizelge 1. Öğrenme Yaklaşımları ve Özelliklerinin Karşılaştırılması  

Öğrenme Yaklaşımları Öğrenmede Kullanılan Stratejiler 

 

Yüzeysel Öğrenme Yaklaşımı 

Amaç ve hedeften yoksunluk 

İlişki kurmaksızın ezberleme  

Dersin dışına çıkamama ve içerik odaklı olma 
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Başarısızlık korkusu  

Dışsal gereklilik  

 

Derinlemesine Öğrenme 

Yaklaşımı 

Anlam aramaya çalışma  

Öğrenilenlerin ve fikirlerin ilişkilendirilmesi 

Kanıt kullanarak sonuca gitme  

Fikirlere ve düşüncelere ilgi duyma  

Öğrenmeye isteklilik  

 

Stratejik Öğrenme Yaklaşımı 

Düzenli-sistemli öğrenme için organize olma ve planlama 

Zaman yönetimi bilinci  

Ölçme ve sınav odaklı çalışıp farkındalık yaratma 

Rekabetçi, öz-güven ve başarma isteği ve güdüsü  

Denetimli çalışma isteği  

Kaynak: (Ekinci, 2008: 99; Coşkun vd., 2018: 25).  

2.  Gereç Ve Yöntem 

Öğrenenlerin öğrenme eğilimlerinin belirlenmesi, bir öğretim programının başarı düzeyini ve 

öğrenme kazanımları hakkında bilgiler sağlamaktadır. Öğrenenlerin öğrenme eylemini nasıl 

ve hangi düzeyde ele aldıkları, neler öğrenmiş oldukları, öğrenmeye nasıl yaklaştıkları ve 

bunun sonucunda nasıl bir davranış modelini gösterebileceği önemlidir. Öğrenenlerin 

öğrenmeyi gerçekleştirmek için tercih ettikleri stratejiler bu bağlamda önemlidir.  

2.1. Çalışmanın Modeli  

Bu çalışmada, bir kamu üniversitesi Sağlık Yönetimi programı öğrencilerinin öğrenme 

süreçlerinde öğrenme yaklaşımları eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 

çalışmada Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını tercih etme 

düzeylerinin çeşitli sosyo-demografik özellikleri bakımından incelenmiştir. Çalışmada 

örneklem yöntemi seçilmemiş olup Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi programı 2017-2018 

Bahar Dönemi öğrencilerinin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma, belirtilen dönemde 

toplam kayıtlı 392 öğrenciden 211’nin gönüllü katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalışmada test 

edilmek istenen hipotezler aşağıda olduğu gibi yapılandırılmıştır. 

H1: Çalışma grubunun öğrenme yaklaşımları düzeyi puan ortalaması, cinsiyete göre 

değişmektedir. 

H2: Çalışma grubunun öğrenme yaklaşımları düzeyi puan ortalaması, sınıf düzeyine göre 

değişmektedir. 

H3: Çalışma grubunun öğrenme yaklaşımları düzeyi puan ortalaması, akademik başarı 

düzeyine göre değişmektedir.  
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2.2. Verilerin Toplanması 

Çalışmada verilerin elde edilmesi Ekinci (2008) tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik 

çalışması yapılan likert tipinde beşli derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek yüzeysel 

öğrenme yaklaşımı, derinlemesine öğrenme yaklaşımı ve stratejik öğrenme yaklaşımı alt 

boyutlarından oluşmaktadır. Ölçekte her biri 18 ifade olmak üzere toplam 54 madde yer 

almaktadır. Ölçek maddelerine ilişkin yanıtlar “1-Hiç yansıtmıyor”, 2-Az yansıtıyor”, “3-

Biraz yansıtıyor”, “4-Çok yansıtıyor”, “5-Tam yansıtıyor” şeklinde derecelendirilmiştir. 

Ölçeğin genel Cronbach Alpha değeri orijinal çalışmada 0,85 olarak tespit edilmiştir. Alt 

boyutlarına ilişkin değerler ise 0,82-0,89 arasında değişmektedir. Başka bir çalışmada ölçeğin 

genel Cronbach Alpha değeri 0,86 bulunmuştur. Alt boyutuna ilişkin değerler ise 0,83-0,86 

olarak tespit edilmiştir (Demirel vd., 2017). Bu çalışmada ölçeğin genel Cronbach Alpha 

değeri 0,85 bulunmuş olup alt boyutlarına ilişkin değerler 0,67-0,76 olarak hesaplanmıştır 

(Çizelge 3). Araştırmalarda Cronbach Alpha değerinin 0,70’in üzerinde olması güvenirlik için 

yeterli (Bayram, 2004: 128) olduğu kabul edilmektedir. Sonuç olarak ölçeğin güvenilirliği 

yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Nitekim Bayram (2004) ve Alpar (2014) güvenirlik 

katsayısına ilişkin ölçüt değerlerini şöyle belirtmişlerdir: 

0,00<α<0,40 olduğu zaman ölçek güvenilir değildir. 

0,41<α<0,60 olduğu zaman ölçek düşük güvenirliktedir. 

0,61<α<0,80 olduğu zaman ölçek orta düzeyde güvenilirdir. 

0,81<α< 1,00 olduğu zaman ölçek yüksek düzeyde güvenilirdir 

2.3. Verilerin Analizi 

Çalışmanın analizinde tanımlayıcı değişkenler için kategorik veriler (frekans (n) ve yüzde 

(%)); sürekli veriler için de ortalama, standart sapma vb. merkezi dağılım ölçüleri 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin genel olarak normal dağılım varsayımlarını 

yerine getirmediği görülmüştür (Çizelge 3). Fakat verilere ilişkin çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin eksi 2 ve artı 2 (-2,00-2,00) arasında olması sosyal bilimlerde parametrik testlerin 

kullanılabileceğini göstermektedir (George ve Mallery, 2010). Diğer taraftan merkezi limit 

teoremine göre gözlem sayısının 30 ve yukarısı olduğu örneklerde örnekleme dağılımı, elde 

edilen verilerin yapısına bakılmaksızın normal dağılım varsayımlarını sağlayacağı kabul 

edilmektedir.  Aynı şekilde benzer popülasyon ve benzer sosyo-demografik özelliklere sahip 

olmanın sonucu varyansların homojen olması ve katılımcıların birbirlerini etkileyecek 

davranışlardan kaçınmaları olarak ifade edilen bağımsızlık (independence) varsayımlarının 

yerine getirilmesi daha kesin ve anlamlı sonuçlar veren parametrik testlerin kullanılabileceği 

(Field, 2009) ifade edilmektedir. Grup varyanslarının eşitliği Levene Testi ile test edilmiş ve 

grup varyanslarının anlamlı şekilde farklılaşmadığı (p<0,05), dolayısıyla eşit dağıldığı 

(homojen) sonucuna varılmıştır. 

Çizelge 3. Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği Alt Boyutlarının Tanımlayıcı İstatistikleri ve 

Güvenilirliği  
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Ölçek Alt 

Boyutları 
N Çarpıklık  Basıklık  

Cronbach 

Alpha 

Kolmogorov-

Smirnova 

Shapiro-

Wilk 

Yüzeysel Öğrenme 

Yaklaşımı 
211 -,149 -,179 0,73 ,005 ,001 

Derinlemesine 

Öğrenme 

Yaklaşımı 

211 -,646 1,696 0,76 ,010 ,000 

Stratejik Öğrenme 

Yaklaşımı 
211 ,434 1,407 0,67 ,200 ,411 

Ölçek Toplam Cronbach Alpha Değeri 0,85  

Bu açıdan bakıldığında çalışmada verilerin analizinde parametrik değişkenler olan iki 

ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (Student t testi) ile tek yönlü varyans analizi (One 

Way ANOVA testi) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasında fark 

bulunduğunda ise, farkın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını belirlemek için post-

hoc testlerine yer verilmiştir. Çalışmada varyanslar homojen olduğundan (p>0,05) ve her bir 

gözenekte yer alan gözlem değerleri 30’dan büyük ve sayısal olarak birbirlerine yakın 

olduklarından ileri düzey istatistiksel testi olan post-hoc test gruplarından Gabriel testi 

kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 

22.0 versiyonlu yazılım programında bilgisayar ortamına aktarılmış ve gerekli analizler 

yapılmıştır. Çalışmaya ilişkin bulgular %95 güven aralığında ve %5 hata düzeyinde (p<0,05) 

analiz edilmiştir.  

3. Bulgular Ve Tartışma 

Çalışmanın bu bölümünde analiz sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu amaçla 

çalışmaya dâhil olunan araştırma grubunun öğrenme eğilimlerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve 

akademik başarı düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulmuştur.  

3.1. Araştırma Grubuna İlişkin Tanımlayıcı Özellikler 

Çalışmaya katılan öğrenenlerin 158’i (%74,9) kadın katılımcılardan oluşmaktadır. Sınıf 

düzeyi bakımından katılımcıların frekans dağılımına bakıldığında % 30,8 ile en yüksek 

katılım 3. sınıf düzeyinde olmuştur. Diğer sınıflarda katılım düzeyleri %27,0 ile 1. sınıf, 

%24,6 ile 2. sınıfta olmuştur. En düşük katılım ise %17,5 ile 4. sınıfta olmuştur. Çalışmaya 

katılanların yaklaşık %54,0’ının akademik başarı düzeyi orta düzeydedir (0,21-0,30). Geriye 

kalanların %34,1’inin akademik başarı ortalaması iyi düzeydedir (0,31-0,40). Katılımcıların 

mezun olduğu lise türüne bakıldığında en yüksek mezuniyetin %69,2 ile Anadolu Liselerinde 

görülmüştür (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Sağlık Yönetimi Lisans Programı Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin 

Dağılımı (N=211) 
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Değişkenler n f 

Cinsiyet 
Kadın  158 74,9 

Erkek  53 25,1 

Sınıf Düzeyi 

1. sınıf 57 27,0 

2. sınıf 52 24,6 

3. sınıf  65 30,8 

4. sınıf  37 17,5 

Akademik Başarı Düzeyi 

0,00-0,20 25 11,8 

0,21-0,30 114 54,0 

0,31-0,40 72 34,1 

3.2. Çalışma Grubunun Öğrenme Yaklaşımlarına İlişkin Puan Ortalamaları 

Çalışmaya katılan öğrenenlerin öğrenme sürecinde hangi tür öğrenme yaklaşımı daha çok 

benimsedikleri çizelge 5’te verilmiştir. Buna göre Sağlık Yönetimi programında okuyan 

öğrenenlerin sırayla en çok derinlemesine (x̄=61,20), yüzeysel  (x̄=60,30) ve en az ise stratejik 

(x̄=57,96) öğrenme yaklaşımını tercih etmişlerdir. Fakat öğrenenlerin öğrenme yaklaşımları 

puan ortalamaları arasında belirgin fark söz konusu değildir. 

Çizelge 5. Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği Alt Boyutlarının Tanımlayıcı İstatistikleri ve 

Güvenilirliği  

Ölçek Alt Boyutları N  x̄ Ss Min.  Max.  

Yüzeysel Öğrenme Yaklaşımı 211 3,35*18=60,30 0,459 1,89 4,50 

Derinlemesine Öğrenme 

Yaklaşımı 
211 3,40*18=61,20 0,462 1,39 4,50 

Stratejik Öğrenme Yaklaşımı  211 3,22*18=57,96 0,426 1,78 4,67 

Aynı ölçüm yönteminin kullanıldığı ve 210 hazırlık sınıfı öğrencisi örnekleminde yapılan bir 

araştırmada öğrencilerin en çok sırasıyla derinlemesine (x̄ =68.04), stratejik (x̄=61.68) ve en 

az ise yüzeysel (x̄ =52.49) öğrenme yaklaşımını kullandıkları tespit edilmiştir (Demirel vd., 

2017: 125). Başka bir araştırmada üç farklı üniversitenin Eğitim Bilimleri fakültesinde 

okuyan birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 772 katılımcı üzerinde 

yapılmıştır. Araştırmada üniversitelerin farklı programlarında okuyan öğrencilerin öğrenme 

yaklaşımları türüne ilişkin genel puan ortalamaları en yüksek (x̄ =64,50) ile derinlemesine 

öğrenme yaklaşımında olmuştur. Stratejik ve yüzeysel öğrenme yaklaşımları puan 

ortalamaları ise sırayla (x̄ =59,66) ve (x̄ =53.49) olarak belirlenmiştir (Ekinci ve Ekinci, 2011: 

236). Doktora tez çalışmasında üç farkı üniversitenin Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal 

Bilimler ve Güzel Sanatlar alanlarında birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan 

toplam 3428 örneklem üzerinde yürütülen araştırmada Ekinci (2008), öğrencilerin 

derinlemesine, stratejik ve yüzeysel öğrenme yaklaşımlarına ilişkin puan ortalamalarını 
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sırayla (x̄ =63,20; x̄ =57,89; x̄ =53,51) olarak saptamıştır. Araştırmada fakülte bazlı yapılan 

analizde Sağlık Bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin derinlemesine öğrenme 

yaklaşımları puan ortalaması (x̄ =59,30), stratejik öğrenme yaklaşımı puan ortalaması (x̄ 

=54,04) ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı puan ortalaması ise en düşük düzeyde (x̄ =53,43) 

olarak bulunmuştur. Bir kamu üniversitesi sosyoloji bölümünde okuyan 278 öğrenci 

örnekleminde yürütülen çalışmada öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına ilişkin puan 

ortalamaları alt boyutları bakımından sırayla stratejik öğrenme yaklaşımı (x̄ =71,78), 

derinlemesine öğrenme yaklaşımı (x̄ =58,74) ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı (x̄ =49,83) 

olarak bulunmuştur (Dil, 2015: 322). 1180 Eğitim Fakültesi öğrencileri özelinde yapılan bir 

çalışmada öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına ilişkin puan ortalamaları derinlemesine 

öğrenme yaklaşımında (x̄ =72,72), stratejik öğrenme yaklaşımında (x̄ =70,92) ve yüzeysel 

öğrenme yaklaşımında (x̄ =61,74) olarak bulunmuştur (Senemoğlu, 2011: 70). 

3.3. Çalışma Grubunun Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrenme Yaklaşımları Eğilimlerinin 

Belirlenmesi  

Çalışmada yer alan öğrencilerin stratejik öğrenme yaklaşımına ilişkin puan ortalamaları 

cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermezken (t=1,087;  p≥0,278), derinlemesine (t=3,757; 

p≤0,001) ve yüzeysel (t=2,106; p≤0,036) öğrenme yaklaşımları puan ortalamaları cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık göstermiştir (Çizelge 6). Derinlemesine ve yüzeysel 

öğrenme yaklaşımları puan ortalamalarının kız öğrencileri yönünde yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre puan ortalamalarının daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak kız öğrencilerin derinlemesine ve yüzeysel 

öğrenme biçimini daha çok benimsedikleri çıkarsaması yapılabilir. 

Çizelge 6. Araştırma Grubunun Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrenme Yaklaşımlarını Tercih 

Etme Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Ölçek Alt Boyutları Cinsiyet n x̄ ss t p 

Yüzeysel Öğrenme Yaklaşımı 
Kadın 158 3,38 0,436 

2,106 0,036 
Erkek 53 3,23 0,510 

Derinlemesine Öğrenme Yaklaşımı 
Kadın 158 3,56 0,410 

3,757 0,001 
Erkek 53 3,19 0,548 

Stratejik Öğrenme Yaklaşımı 
Kadın 158 3,24 0,394 

1,087 0,278 
Erkek 53 3,17 0,510 

Başka bir araştırmada derinlemesine öğrenme yaklaşımları puan ortalamaları cinsiyet 

faktörüne göre değişmezken ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken (p≥0,335) 

stratejik ve yüzeysel öğrenme yaklaşımlarında istatistiksel fark saptanmıştır (p≤0,001; 

p≤0,001). Araştırmada kız öğrencilerin stratejik öğrenme yaklaşımları puan ortalamaları 

yüksek bulunmuştur. Yüzeysel öğrenme yaklaşımında ise erkek öğrencilerin puan 

ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (Ekinci, 2008: 163). Demirel vd. (2017) tarafından 
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yapılan çalışmada öğrenme yaklaşımları puan ortalamaları cinsiyet faktörüne göre istatistiksel 

anlamlılık düzeyine sahip olmadığı saptanmıştır. Dolayısıyla kız ve erkek öğrencilerinin 

öğrenme yaklaşımlarına ilişkin tercihlerinin benzer olduğu söylenebilir. Üniversite 

öğrencilerinin öğrenme eğilimlerinin araştırıldığı başka bir çalışmada sadece stratejik 

öğrenme yaklaşımının cinsiyet faktörüne göre değiştiği bulunmuştur (p<0,001). Araştırmada 

kız öğrencilerin puan ortalamaları erkek öğrencilere daha yüksek bulunmuştur (Ekinci ve 

Ekinci, 2011: 242). Başka bir çalışmada cinsiyet değişkeninin stratejik ile yüzeysel öğrenme 

alt boyutlarının puan ortalamaları açısından farklılık gösterdiği, ancak sadece stratejik 

öğrenme alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde kız öğrencilerin erkek 

öğrencilerden daha yüksek puana sahip oldukları saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca kız ve erkek 

öğrencilerin stratejik öğrenmeyi diğer öğrenme yaklaşımlarından daha fazla tercih ettikleri 

belirlenmiştir (Dil, 2015: 324). Senemoğlu’nun (2011) yaptığı çalışmada kız öğrencilerin 

stratejik ve yüzeysel öğrenme yaklaşımları puan ortalamaları daha yüksek iken derinlemesine 

öğrenme yaklaşımında erkek öğrencilerin puan ortalamaları daha yüksek saptanmıştır. 

3.4. Araştırma Grubunun Akademik Başarı Ortalamasına Göre Öğrenme 

Yaklaşımlarını Tercih Etme Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Çalışmada öğrenme yaklaşımları düzeyleri puan ortalamalarının öğrencilerin ortalama 

akademik başarı düzeylerine göre farklılaşmadığı saptanmıştır (p>0,005). Dolayısıyla sahip 

olunan akademik başarı ortalaması öğrencilerin öğrenme yaklaşımları eğilimlerini 

etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Araştırma Grubunun Akademik Başarı Ortalamasına Göre Öğrenme 

Yaklaşımlarını Tercih Etme Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 Ölçek Alt Boyutları  

Değişken 

Tanımlayıcı 

Özellikler 

Yüzeysel Öğrenme 

Yaklaşımı 

Derinlemesine 

Öğrenme Yaklaşımı 

Stratejik Öğrenme 

Yaklaşımı 

n f x̄ F/p x̄ F/p x̄ F/p 

Akademik 

Başarı 

Düzeyi 

0,00-

0,20 
25 11,8 3,16 

2,691/0,070 

3,23 

 

1,910/0,151 
 

3,22  

 

0,829/0,438 

 
 

0,21-

0,30 
114 54,0 3,39 3,43 3,25 

0,31-

0,40 
72 34,1 3,33 3,39 3,17 

Ekinci ve Ekinci (2011) araştırmalarında öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin 

derinlemesine öğrenme yaklaşımında anlamlı farklılığa neden olmadığını bulmuşlardır.  Fakat 

stratejik ve yüzeysel öğrenme yaklaşımını benimseyen öğrencilerin ortalama akademik başarı 

düzeyleri puan ortalaması istatistiksel olarak farklılaştığı belirlenmiştir (p<0,05). Araştırmada 
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ortalama akademik başarı düzeyi arttıkça stratejik öğrenme yaklaşımına ilişkin puan 

ortalamasında da artış gözlenmiştir. Aynı çalışmada ortalama akademik başarı düzeyi 

düştükçe öğrencilerin yüzeysel öğrenme yaklaşımı puan ortalamalarında da artış olmuştur. 

Doktora tez çalışmasında Ekinci (2008) öğrencilerin derinlemesine, stratejik ve yüzeysel 

öğrenme yaklaşımlarına ilişkin puanlarının başarı düzeyine göre p<0,05 düzeyinde anlamlı 

farklılıklar tespit etmiştir. Başka bir çalışmada, araştırmada öğrencilerin başarı düzeylerinin 

yükselmesi ya da düşmesine göre üç öğrenme yaklaşımına ilişkin toplam ortalama puanlar 

farklılaşmıştır. Buna göre stratejik ve derinlemesine öğrenme yaklaşımı açısından 

bakıldığında öğrencilerin başarı düzeyleri yükseldikçe, derinlemesine öğrenme yaklaşımları 

puanlarının da yükseldiği tespit edilmiştir. Fakat yüzeysel öğrenme yaklaşımında durum tam 

tersi olmuştur. Başka bir anlatımla akademik başarı düzeyi düştükçe, yüzeysel öğrenme 

yaklaşımı puanları artış göstermektedir. 

3.5. Araştırma Grubunun Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Öğrenme Yaklaşımlarını 

Tercih Etme Düzeylerinin Karşılaştırılması  

Çalışmada yüzeysel öğrenme yaklaşımı puan ortalamasının sınıf düzeyi değişkenine göre 

farklılaşmamaktadır. Fakat derinlemesine ve yüzeysel öğrenme yaklaşımlarında p<0,05 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel farklılık saptanmıştır. Bu istatistiksel fark, birinci sınıf ile 

dördüncü sınıf ve ikinci sınıf ile dördüncü sınıflar arasında gözlenmiştir. Analiz sonucuna 

göre gerek derinlemesine ve gerekse stratejik öğrenme yaklaşımını benimseyen öğrencilerin 

sınıf düzeyleri düştükçe puan ortalamaları artmaktadır. Diğer bir ifadeyle düşük sınıf 

düzeyine sahip olan öğrencilerin öğrenme sürecinde derinlemesine ve stratejik öğrenme 

eğilimi gösterdiği söylenebilir.  

Çizelge 8.  Araştırma Grubunun Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Öğrenme Yaklaşımlarını 

Tercih Etme Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 Ölçek Alt Boyutları  

Değişken 

Tanımlayıcı 

Özellikler 

Yüzeysel Öğrenme 

Yaklaşımı 

Derinlemesine 

Öğrenme Yaklaşımı 

Stratejik Öğrenme 

Yaklaşımı 

n f x̄ F/p x̄ F/p x̄ F/p 

Sınıf 

Düzeyi 

1. 

Sınıf 
57 27,0 3,40 

1,025/0,382 

3,53  

 

 

4,761/0,003 

 

[1-4] 

3,35 
 

 

3,611/0,014 

 

[1-4] 

2. 

Sınıf 
52 24,6 3,32 3,47 3,25 

3. 

Sınıf 
65 30,8 3,37 3,32 3,17 

4. 

Sınıf 
37 17,5 3,24 3,20 3,08 
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[2-4] 

Bu alanda yapılmış bir çalışmada öğrencilerin derinlemesine öğrenme yaklaşımına ilişkin 

ortalama puanları sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Ancak stratejik 

öğrenme yaklaşımına ilişkin ortalama puanları ve yüzeysel öğrenme yaklaşımına ilişkin 

ortalama puanları p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık göstermiştir. Farkın hem stratejik hem 

de yüzeysel öğrenme yaklaşımı bakımından 1. sınıflar yönünde yüksek olduğu saptanmıştır 

Ekinci ve Ekinci (2011). Ekinci’nin (2008) üç üniversitenin farklı bölümlerinde yaptığı 

çalışmada da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Bir öğrenme ortamında öğrenciler farklı öğrenme yaklaşımlarını tercih edebilirler. Bu 

öğrenme yaklaşımlarından birini ya da her üçünü de farklı durum ve koşullarda belirli 

düzeyde kullanabilirler. Fakat hedeflenen bir öğrencinin derinlemesine ve stratejik öğrenme 

yaklaşımlarını tercih etmesidir. Çünkü stratejik ve derinlemesine öğrenme yaklaşımlarının 

benimsenmesi, öğrencilerin anlamlı öğrendiği ve öğrendiklerini günlük yaşantılarına transfer 

edecek öğrenme kazanımlarına sahip olduklarını göstermektedir. Bu çalışmada öğrencilerin 

genelde her üç öğrenme yaklaşımı türünü benimsedikleri görülmüştür. 

Çalışmada öğrencilerin genelde her üç öğrenme yaklaşımını tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu 

durumda öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını tercihleri açısından benzer eğilimler 

gösterdikleri söylenebilir. Öğrenme yaklaşımlarını tercih etme düzeyleri orta düzeyde olmakla 

beraber en yüksek puan ortalaması, derinlemesine öğrenme yaklaşımında en düşük ise 

stratejik öğrenme yaklaşımında gözlenmiştir. 

Öğrenme yaklaşımlarından stratejik ve derinlemesine öğrenme yaklaşımlarında kızların puan 

ortalamaları erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak derinlemesine öğrenme 

yaklaşımlarında cinsiyetin öğrencilerin öğrenme yaklaşımları üzerinde ayırt edici bir değişken 

olduğu sonucuna varılmıştır. Nitekim buradaki puan farkı istatistiksel olarak anlamlı 

olmuştur. Fakat yüzeysel öğrenme yaklaşımında kızların puan ortalamasının yüksek ve 

istatistiksel anlamlılık göstermesi derinlemesine öğrenme yaklaşımında gösterdikleri başarı ile 

tezat oluşturmaktadır. Çünkü yüzeysel öğrenme yaklaşımına ilişkin ortalama puanları 

yükseldikçe başarı düzeyleri de düşmektedir. Sonuç olarak kızların erkeklerden daha fazla 

derslere ilgi gösterdikleri ve genellikle daha düzenli çalışma yöntemlerine sahip oldukları 

çıkarsamasında bulunulabilir. 

Bu çalışmada sınanmak istene odak noktalardan biri de yüksek başarı düzeyine sahip olan 

öğrencilerin stratejik öğrenme yaklaşımını tercih etme eğilimini göstermeleridir. Fakat 

öğrencilerin derinlemesine ve stratejik öğrenme yaklaşımlarını tercih etme düzeyleri ile 

akademik başarı arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Benzer durum yüzeysel öğrenme 

yaklaşımında da görülmüştür. Dolayısıyla öğrencilerin yüksek not kaygısı taşımadıkları ve 

başarı odaklı bir çalışma konseptini geliştirmediklerini göstermektedir. Ancak genel olarak 

orta düzeyde akademik başarıya sahip olanların derinlemesine öğrenme yaklaşımına ilişkin 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

207 
 

puan ortalamaları daha yüksek olmuştur. Daha düşük akademik ortalama düzeyine sahip olan 

öğrencilerin ise öğrenme yaklaşımlarına ilişkin puan ortalaması düşük tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenine göre yüzeysel öğrenme yaklaşımları puan ortalaması 

farklılık göstermemiştir. Fakat derinlemesine ve stratejik öğrenme yaklaşımlarında 1. ve 2. 

sınıf öğrencilerinin puan ortalamaları 4. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek ve istatistiksel 

anlamlılık göstermiştir. Burada ilk sınıf düzeylerinde okuyan öğrencilerin öğrenme 

yaklaşımları alt boyutlarına ilişkin puan ortalamalarının yüksek olması mezun oldukları lise 

programlarıyla ilişkilendirilebileceği gibi, bölümün eğitim-öğretim ortamı ve faaliyetleri ile 

programdan mezun olmanın ileride sağlanan çalışma olanaklarıyla yeteri bağ 

kurulamamasından kaynaklanabilir. Sınıf düzeyi ilerledikçe ortaya çıkan puanlardaki düşüş 

üniversitede aldıkları eğitimin etkisiyle açıklanabilir. İleri sınıf düzeyine sahip olan 

öğrencilerin puan ortalamalarının düşüklüğü, sınıf ortamındaki kazanımların mezuniyet 

sonrası çalışma imkânlarıyla ilişkilendirememeleri ya da meslek hayatıyla ilgili kaygılardan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmanın bulguları sonucu geliştirilen öneriler şöyle sıralanabilir: 

• Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına ilişkin puan ortalamaları orta düzeyde tespit 

edilmiştir. Bu doğrultuda daha çok derinlemesine ve stratejik öğrenmelerini teşvik 

edecek öğrenme ortam ve kazanımları sağlanabilir. 

• Erkeklerin öğrenme yaklaşımlarına ilişkin puan ortalamaları kız öğrencilere göre daha 

düşük bulunmuştur.  Etkileşimli bir öğrenme ortamı sağlanarak erkek öğrencilerin 

öğrenme eğilimleri güçlendirilebilir. 

• Ortalama akademik başarı düzeyi, öğrenme yaklaşımları türü ile istatistiksel anlamlılık 

göstermemiştir. Öğrencilere yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları onlara daha 

fazla öğrenme ve araştıral sorumluluklar yüklenerek yapılmalıdır. 

• İlk sınıf düzeylerinin son sınıf düzeylerine göre derinlemesine ve stratejik öğrenme 

eğilimleri puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Bu durum öğrencilerin son 

yıllara doğru öğrenim etkinliklerini önemsemediği varsayımını güçlendirmektedir. 

Program öğrencilerinin öğrenim sonrası kamu alanında çalışma imkânlarını artıracak 

düzenlemelerin siyasi otoritelerce uygulanmalıdır. 

• Öğrencilerin öğrenme kuram, yöntem, ilke ve tekniklerini öğrenmelerini sağlamak 

adına bölümün birinci sınıfında buna ilişkin bir ders programının yer almasında fayda 

vardır.  
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Öz 

Kökenlerini Fransız İhtilali sonrasına kadar götürebileceğimiz aşırı sağ partiler, günümüze kadar geçen sürede 

değişik biçimlerde karşımıza çıkmıştır. 2000’li yılların başından itibaren Avrupa’da yeniden hareketlenmeye 

başlayan aşırı sağ partiler, oy oranlarını ciddi boyutlarda artırmış hatta bazı ülkelerde tek başlarına iktidar bile 

olmuşlardır. Irkçılık, milliyetçilik, göçmen karşıtlığı gibi politikalarla güçlerini gün geçtikçe artırmayı başaran 

aşırı sağ partiler, Avrupa’da yeni bir sürecin başlamasına zemin hazırlamaya başlamıştır. Avrupa’da pek çok 

ülkede aşırı sağ partilerin iktidar ya da iktidar ortağı olmaları söz konusu bu ülkelerde Avrupa Birliği’ne tam 

üyeliğin gereksiz ve zararlı olduğunu söylemlerini ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği’nden ayrılma söylemlerinin 

başladığı bu yeni dönemde aşırı sağ partilerin güçlenmesi nedeniyle Avrupa Birliği’nin dağılacağına dair 

tartışmalar da sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştır. Bu anlamda bu çalışma Avrupa’da aşırı sağ partilerin 

gelişimi ve güçlenmesi ele alınarak bu partilerin varlığının Avrupa Birliği’ne olası etkileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Aşırı Sağ Partiler, Avrupa, Avrupa Birliği, Yeni Bir Süreç, Milliyetçilik.  

THE RISE OF EXTREME-RIGHT IN EUROPE AND THE POSSIBLE 

EFFECTS OF THE EUROPEAN UNION 

Abstract 

The extreme right-wing parties, whose origins can be traced back to the end of the French Revolution, have 

emerged in various forms until the current day. Extreme right-wing parties, which have started to revive in 

Europe since the beginning of the 2000s, have increased their voting rates seriously and even in some countries 

they have even been in power alone. The extreme right-wing parties, which have been able to increase their 

strength day by day with policies such as racism, nationalism, immigrant opposition, have begun to lay the 

groundwork for the beginning of a new process in Europe. In many countries in Europe, extreme right-wing 

parties have become rulers or ruling partners, saying that the full membership to the European Union in these 

countries is unnecessary and harmful. Discussions about the fall of the European Union have also come to the 

fore in this new period due to the extreme right-wing parties have become stronger, when the discourses of 

separation from the European Union have begun. In this sense, this study will examine the development and 

strengthening of extreme right-wing parties in Europe and examine the possible effects of the existence of these 

parties in the European Union. 

Key Words: Extreme-Right Parties, Europe, European Union, A New Period, Nationalism. 

1. Giriş 

Siyasi yapılanmanın en sağında yer alan ve diğer siyasi partilerin ortaya atmış olduğu siyasi 

ve ekonomik konulara ilişkin karşıt düşünceler ileri süren aşırı sağ partiler, literatürde sağ 

kanat, popülist, yeni popülist, radikal sağ gibi farklı şekillerde isimlendirilmektedir. 

Parlamenter yapıyı kabul eden aşırı sağ partiler, yabancı düşmanlığı yapmakta, homojen bir 

yapıyı savunmakta ve söylemlerinde liberal demokrasiye karşıt açıklama yapmaktadırlar. 

Örneğin Almanya’daki aşırı sağ partiler kendilerini liberal demokrasi karşıtı olarak 

tanımlamaktadırlar. Bununla birlikte merkez partilerin politikalarına karşı halkların duyduğu 

güvensizlik üzerinden hareket eden bu partiler kriz, yolsuzluk gibi unsurları kullanarak 

güçlenmeye çalışmaktadırlar (Hainsworth, 2000: 9). 

                                                           
*Dr. Öğretim Üyesi, Hakkari Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 

ekremyasarakcay@hakkari.edu.tr  

mailto:ekremyasarakcay@hakkari.edu.tr


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

212 
 

Aşırı sağ partiler, tarihin her döneminde görülmüştür.  Ancak son yıllarda özellikle Avrupa’da 

aşırı sağ partilerin oy oranlarını yükselttiği, yabancılara ve göçmenlere karşı sıkı politikaların 

uygulanmaya başladığı görülmektedir. Örneğin Fransa’da aşırı sağ parti olan Ulusal Cephe 

(National Front) lideri Marie Le Pen Fransa’da yaşanan terör olayları sonrasında Fransa’da 

yaşayan Müslümanların kendilerine savaş açtığını ileri sürerek göçmenlere karşı sınırların 

kapatılmasını önermiştir (Elmas, 2016: 194). 

Göçmen sorunu, küresel ekonomik kriz, işsizlik gibi olumsuz gelişmelerden ötürü kendi 

geleceklerinden endişe eden AB’ye üye devletlerin vatandaşları, siyasi yelpazede kendilerine 

yakın olarak gördükleri ve var olan sorunları çözebileceklerine inandıkları aşırı sağ partilere 

doğru yönelmeye başlamışlardır. Aslında Avrupa’da var olan sorunlara AB’nin ve merkez 

partilerin çare bulamaması halkı alternatif yerlere yöneltmiştir. Avrupa’da artan milliyetçi ve 

ırkçı söylemlerle ilgili esas endişe aşırı sağ partilerin oy oranlarını artırmalarından 

kaynaklanmaktadır (Çöpoğlu, 2017: 5). Aslında esas sorun olan şey aşırı sağ partilerin oy 

oranlarını artırmalarının yanı sıra merkez partilerin oy oranlarını artırıp iktidarı kazanmaları 

için aşırı sağ partilerin politikalarına doğru evirilmeleridir (Kallis, 2015: 9). 

Avrupa Birliği’nin hem üye devletlerin bazı haklarını devrettikleri ulus-üstü bir yapıya sahip 

olması hem de AB Bakanlar Konseyi gibi bir yapının varlığı ile egemenlik haklarının 

tamamından hala vazgeçememiş görülmesi Avrupa Birliği’nin karar-alma mekanizmasında 

sıkıntılara neden olmaktadır (Lehne, 2018). Bu durum aynı zamanda vatandaşların isteklerinin 

de her zaman yerine getirilememesine neden olmaktadır (Kubat, Turan, Hacıoğlu, v.d., 2017: 

7). Diğer yandan özellikle Doğru Avrupa ülkeleri Soğuk Savaş sonrasında bağımsızlıklarını 

kazandıkları için AB gibi bir yapıya egemenlik haklarını devretme konusunda da oldukça 

temkinli bir yaklaşım sergilemektedirler. Bu nedenle vatandaşlar kendileri için iyi olacağını 

düşündükleri ve AB’nin ulus-devlet yapısını zayıflattığını söyleyen aşır sağ partilere doğru 

kaymaya başlamışlardır (Ermağan, 2012: 155). 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir barış projesi olarak kurulan AB, Avrupa devletleri 

arasında uzun süredir var olan çatışmaları sonlandırmış ve bir rahatlamaya sebep olmuştur. 

Ancak Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz sonrasında Avrupa devletlerinin ciddi anlamda 

zarar görmesi sonucunda AB’nin bu soruna bir çözüm bulamaması AB’nin eleştirilmesine 

neden olmuştur. Örneğin Arap Baharı süreci ve Ortadoğu ülkelerinden Avrupa’ya yapılan 

göçler Avrupa’da ekonomik, siyasi ve toplumsal istikrarı bozmaya başlamıştır. Bunların 

neticesinde Avrupalı devletler, AB’nin varlığını sorgulamaya başlamıştır. 

Bunun yanında özellikle AB’de yaşanan ekonomik kriz sonrasında etkisini iyiden iyiye 

artıran aşırı sağ partiler zaman içinde tek başlarına iktidar olmaya bile başlamışlardır. Bu 

nedenden ötürü merkez partiler ise oy oranlarını korumak, artırmak ve iktidar olmak için aşırı 

sağ partilerin söylemlerine benzer politikalarla hareket etmektedirler. Bu çalışma demokrasi, 

insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel değerler üzerine oturan ve Avrupa’yı bu değerler 

üzerinden şekillendiren ve geliştiren AB, daha önce yaşanan pek çok krizden çıkmayı 

başarmasına rağmen günümüzde neden sorgulanmaktadır? Aşırı sağ parti ne ifade 

etmektedir?, özellikleri nedir? ve AB’yi nasıl bu şekilde bir krize sürüklemektedir? sorularına 
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cevaplar arayacaktır. Söz konusu bu çalışmada ilgili sorulara cevap aramak için Avrupa’daki 

aşırı sağ partilerin özelliklerini, Avrupa’daki yükseliş nedenlerini ve AB’ye ve AB’nin 

üzerine kurulduğu temel değerlere olası etkileri incelenecektir. Sonuç olarak aşırı sağ 

partilerin politikalarının ve Avrupa’da kazanmış oldukları güçlerinin AB değerlerine zarar 

verip vermeyeceği sorusu üzerinden Avrupa Birliği’nin dağılıp dağılmayacağına ilişkin 

çıkarımlar yapılacaktır.  

2. Avrupa’da Aşırı Sağ Partilerin Ortaya Çıkışları ve Gelişimleri 

Fransız İhtilali sonrasında felsefi bir düşünce ile ortaya çıkan ve siyasi, sosyal, ekonomik 

değerlere ve düzene karşı bir düşünceyle hareket eden aşırı sağ partiler, her dönemin 

koşullarına göre değişiklik göstererek ortaya çıkmıştır (Özkırımlı, 2000: 46-48). Buna karşın 

hangi dönem olursa olsun bu partiler her dönemde faydacılık esasına göre hareket etmiştir 

(Öner, 2014: 165). Örneğin 19. yüzyılda aşırı sağ partiler, sol fikirlerin aşırı sağa 

yedirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu dönemde liberalizme bir alternatif olarak düşünülen aşırı 

sağ akım, liberallerin ve sosyalistlerin dünyayı değiştirme düşüncelerine karşı bir düşünce ile 

ortaya çıkmıştır. Hıristiyanların ilk günah olayı temelinde hareket eden aşırı sağ partiler, 

insanların doğuştan iyi ve özgür olmadığını ileri sürmekle beraber toplumu da organizmacı bir 

yapıda görmektedirler (Yılmaz, 1994: 36). 

20. yüzyılda aşırı sağ partiler, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde ortaya çıkan milliyetçi fikir 

üzerinden hareket ederek faşizm şeklinde ortaya çıkmıştır (Ramalingam, 2012: 3). 1930’lara 

kadar Avrupa’da ve Avrupa dışında bu şekilde varlık gösteren aşırı sağ partilerin örnekleri 

görülmüştür (Alkan, 2015: 275). Örneğin Almanya’da ortaya çıkan Nazi yapılanması, hem 

aşırı sağ partilerin fikirlerini benimsemiş hem de bu fikirleri kendi ülkelerindeki düzene ve 

yapılanmaya göre yorumlamıştır (Erdenir, 2005: 60). 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında oldukça ağır bir yara alan aşırı sağ partiler, Avrupa yeniden 

yapılandırılırken etkin bir güç olma iddiasından uzak kalmıştır. Çünkü savaştan bir süre sonra 

kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu milliyetçiliği engellemek için kurulmuştur. Bununla 

birlikte Avrupa’da bir barış ve refah ortamı sağlamıştır. Zaman geçtikçe aşırı sağ partiler bu 

yapının belli bir kesime hizmet ettiğini ve AB’nin günümüzde misyonunu tamamladığını ileri 

sürerek AB’ye karşı bir politika benimsemişlerdir. Üstelik Avrupa’da yaşanan krizlerin 

faturasını söz konusu kesime ödetmeyi amaçlamışlardır (Karabat, 2018). Bu dönemden sonra 

Yeni Aşırı Sağ şeklinde tekrar ortaya çıkan aşırı sağ akım, göçmen karşıtlığı, liberalizme ve 

komünizme karşıtlık, milliyetçilik, İslam karşıtlığı, ırkçılık gibi unsurlar üzerine oturmuştur 

(Zuquete, 2008: 329-330). 1980’lerin sonu ve 1990’ların başından itibaren ortaya çıkan 

göçmen sorunu ve ırkçılık sorunu aşırı sağ partilerin temel söylemleri haline gelerek başarılı 

sonuçlar elde etmeye başlamışlardır (Vural, 2005: 135). 

11 Eylül 2001’de ABD’de yaşanan terör olayları sonrasında başlayan güvensizlik ortamında 

Avrupa’da aşırı sağ partiler yeniden şekillenmeye başlamıştır (Tets, 2017: 31). Hollanda’daki 

Özgürlük Partisi (Party for Freedom) ve Danimarka’daki Danimarka Halk Partisi (Danish 

People’s Party) gibi aşırı sağ partiler mevcut düzen karşıtlığı, göçmen karşıtlığı ve İslam 
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karşıtlığı gibi söylemlerle daha güçlü bir konuma ulaşmaya başlamıştır (Öner, 2014: 169). 

Yakın zamanda ise Avrupa’da yaşanan küresel ekonomik kriz ve bu kriz nedeniyle Avrupa’da 

artan işsizlik ile yeniden kendini güçlendiren aşırı sağ partiler gün geçtikçe oy oranlarını 

artırmışlardır (Erdenir, 2005: 77). 

3. Avrupa’daki Aşırı Sağ Partilerin Özellikleri ve Güçlenmelerinin Nedenleri 

Aşırı sağ partiler Avrupa’daki ülkelerde farklılıklar göstermektedirler. Yani Avrupa’daki aşırı 

sağ partiler homojen bir yapıda olmayıp bulundukları ülkeye göre özellikleri değişmektedir 

(Uzunçayır, 2014: 135). Örneğin Yunanistan’daki Altın Şafak hareketi ülkedeki bütün 

yabancıların atılmasından yana bir politika benimsemiş olsa da faşist bir hareket değildir. 

Avusturya’daki FPÖ’nün eski Nazi ilişkileri bulunmaktadır (Karabat, 2018). Bununla birlikte 

Hollanda’daki Özgürlükler Partisi de LGBTI üyelerine karşı olumlu söylemlerde bulunarak 

bu tür toplumsal grupların da desteğini almaya çalışmaktadır. Diğer yandan aşırı sağ partiler 

arasındaki farklılıkları siyasal söylemlerinden de çıkarmak mümkündür. Örneğin Norveç’teki 

İlerleme Partisi muhafazakârlık, popülizm, ekonomik liberalizm üzerinden hareket ederken 

Hollanda’daki Özgürlükler Partisi muhafazakâr liberalizm, İslam karşıtlığı, popülizm 

üzerinden, Bulgaristan’daki Ataka Partisi Bulgar milliyetçiliği, Avrupa şüpheciliği, 

küreselleşme karşıtlığı, antisemitizm üzerinden, İngiltere’deki İngiltere Ulusal Partisi 

Popülizm, Avrupa şüpheciliği, beyaz milliyetçiliği üzerinden ve Fransa’daki Ulusal Cephe ise 

korumacılık, popülizm, sosyal muhafazakârlık söylemleri üzerinden hareket ederek bir 

politika oluşturmaktadır.  (Haddad and Piven, 2018). 

Bununla birlikte aşırı sağ partilerin temel olarak bazı benzer özelliklere sahip oldukları 

görülmektedir. Bu özelliklerden birincisi aşırı sağ partilerin gündemde yer alan her konuya 

ilişkin mevcut var olan konjonktüre karşı bir olumsuz tavır sergilemeleridir (Hançer, 2005: 

18-19). Merkez partilerden ekonomik, siyasi ve kültürel konularda farklı söylemlerde bulunan 

aşırı sağ partiler bu karşı çıkış sayesinde gelişmişlerdir (Miş, 2017). Bu durumu bir gruba 

yönelik dışlayıcı ve düşmanca bir tavırla somut hale getirmektedirler (Taş, 1999: 79). Örneğin 

özellikle 11 Eylül 2001’de ABD’de meydana gelen terör olaylarından sonra Avrupa’da 

Müslümanlara yönelik dışlayıcı bir yol izlenmektedir. 

Aşırı sağ partilerin ikinci özelliği aşırı milliyetçiliktir. Söz konusu bu partiler kendilerini aşırı 

milliyetçi bir temele oturtmuş ve çok kültürlülük gibi söylemlere ve ulus-üstü gibi 

yapılanmalara karşı bir tavır sergilemişlerdir. Örneğin Le Pen AB’yi bir Tiranlığa benzeterek 

AB bürokrasisinin halkın taleplerini ve görüşlerini dikkate almadığını ve iktidar olduklarında 

bu duruma bir son vereceklerini söylemiştir. (Öner, 2014: 172). Bunun yanında bu partilerin 

din, etnik yapı, kültürle güçlendirmiş oldukları ötekilere karşı hep bir ön yargıları olmuştur. 

Bu durum ise etnik merkezli ve ırkçı söylemlerin güçlenmesine yol açmıştır (Gowland, v.d., 

2006: 428-43; (Noi, 2007: 90). Bununla birlikte söz konusu bu partilerin ırkçılık biyolojik 

olmaktan ziyade kültürel boyuttadır. Örneğin aşırı sağ partiler Almanya’da çok sayıda 

Türk’ün olmasından ya da Fransa’da çok sayıda Müslüman olmasından kültürlerinin zarar 

göreceğini düşündükleri için endişe etmektedirler (Karabat, 2018). 
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Aşırı sağ partilerin üçüncü özelliği popülizm/korumacılık olmuştur. Bu özelliğe göre aşırı sağ 

partiler basit bir düşünceyle sadece kendilerinin toplumsal sorunlara karşı ön yargılı olduğunu 

ve ana siyasal yapıyı sadece kendilerinin anladıklarını ileri süren bir anlayış ile hareket 

etmişlerdir. Avrupa’da yaşanan krizden ötürü genel olarak tüm siyasi partilerin ele aldığı bir 

unsur olan popülizm sayesinde krizin nedenleri göçmenlere bağlanmış, devletlerin ulusal 

kimlikleri daha fazla ön plana çıkmıştır. (Elmas ve Kutlay, 2011: 5). 

Söz konusu bu partilerin dördüncü özelliği liderlik ve karizmadır. Aşırı sağ partiler oldukça 

hiyerarşik bir yapıya sahiptirler. Üstelik bu partiler için lider de önemlidir. Bu anlamda 

karizmatik lider aşırı sağ partiler için gerekli görülmektedir. Çünkü aşırı sağ partiler hızlı bir 

değişimin ancak karizmatik bir liderle mümkün olabileceğine inanmışlardır  (Tekinalp, 2005: 

86-86). Aşırı sağ partilerin beşinci özelliği liberal düşünceye karşı olmalarıdır. Aşırı sağ 

partiler liberaller tarafından ileri sürülen devletin tarafsızlığı, çoğulculuk, eşitlik ve çok 

kültürlülük, çeşitlilik ve parlamenter yapıya eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmışlardır 

(Tunçay, 2003: 1). Söz konusu bu partilerin altıncı özelliği otoriterlik olmuştur. Bu özelliğe 

göre aşırı sağ partiler genel olarak otoriter bir yapıya sahip olmuşlardır. Bu yapı güçlü devlet 

anlayışı, düzen, güvenlik, geleneksellik gibi unsurlara olan inanç ve bağımlılıktan 

kaynaklanmıştır (Tekinalp, 2005: 86-86). 

Aşırı sağ partilerin yedinci özelliği sıfır toplamlı bakış açısı olmuştur. Aşırı sağ partiler 

kendileri dışındakileri dışlayıcı bir özelliğe sahip oldukları için gerçekleştirmeye çalıştıkları 

politikalarını sıfır toplamlı bir bakış açısıyla ele almışlardır (Erdenir, 2005: 77-80). Bu 

özelliğe göre dünyadaki kaynaklar sınırlıdır. Bir ülkede göçmen sayısının artış göstermesi o 

ülkedeki kaynakların azalmasına neden olacak bu durum ise söz konusu ülkede rekabet ve 

çatışmalara yol açacaktır (Howard, 2001: 20-21). Aynı zamanda söz konusu bu durum o 

ülkede yaşayan insanların bir kısmının kazancının artmasına diğer bir kısmının ise kazancının 

kaybına neden olmaktadır. 

Aşırı sağ partiler 1990’ların sonu 2000’lerin başından itibaren Avrupa’da yeniden 

güçlenmeye başlamışlardır (Tekdemir, 2016: 1213). Söz konusu bu partilerin 2000’li 

yıllardan itibaren yeniden güçlenmelerinin çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bu sebeplerden 

birincisi Avrupa’da yaşanan ekonomik krizdir (İKV, 2015: 42). 2008 yılında başlayan ve 

etkileri hala devam eden küresel ekonomik nedeniyle Avrupa’daki ülkeler mali açıdan ciddi 

sorunlar yaşamaktadırlar.  Avrupa Birliği krizden ciddi biçimde etkilenen Portekiz, İtalya, 

Yunanistan gibi devletlerin ekonomilerini kurtarmak için acil destek paketleri ile müdahale 

etmeye çalışsa da herhangi önemli bir gelişme yaşanamamıştır (Sheehy, 2017). Üstelik 

ekonomik kriz nedeniyle Avrupa’da Almanya ve Fransa gibi borç veren ülkelerle İtalya, 

Portekiz, Yunanistan gibi borç alan ülkeler arasında ciddi boyutlara ulaşan bir ekonomik 

uçurum ortaya çıkmıştır. Bir yandan Almanya ve Fransa gibi ülkeler kendilerini krizin 

kurbanı şeklinde nitelendirirken İtalya gibi krizle boğuşan ülkeler ise zaten var olan işsizlik 

oranını artırmıştır (Guibernau, 2010: 11). 

Aşırı sağ partilerin yükselişe geçmelerinin ikinci nedeni Avrupa şüpheciliğidir (Child, 2017; 

Öner, 2014: 172). Özellikle küresel ekonomik krizi nedeniyle İngiltere, Yunanistan ve 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

216 
 

Danimarka gibi ülkelerde AB ve Euro’ya karşı olan partilerin oy oranlarında ciddi bir artış 

yaşanmıştır (Surface, 2016: 7; Korkmaz, 2017; ). Krizden etkilenen ülkelerde ekonomik 

olarak toparlanmak için bir kemer sıkma politikasına girilmesi Avrupa ülkelerinin AB’ye olan 

güvenlerini sarsmış ve bu da AB karşıtı aşırı sağ partilerin oy oranını artırmıştır (Güler, 

2017). 

Aşırı sağ partilerin oy oranlarını artırmalarının üçüncü nedeni demokratik açık ile alakalıdır. 

2004 yılında 10 ülkenin AB’ye üye olmasıyla sıkça gündeme gelen ve tartışma konusu olan 

demokratik açık son krizlerle birlikte tekrar önemli bir tartışma konusu olmuştur (Açıkmeşe, 

2003: 28). Küresel ekonomik krizle birlikte AB karar alma mekanizmasının uygulamaları ile 

Avrupa kamuoyunun istekleri arasında orta yol bulmak zorlaşmıştır (Benoit, 1997, s. 73). Bu 

nedenden ötürü Avrupa kamuoyu AB’nin varlığını ve AB içinde yer almaları konusunu 

sorgulamaya başlamıştır. Örneğin AB genel seçimlerine katılım oranı % 43’e inmiştir. Bu 

durum Avrupa’da demokrasinin gelişimi ve güçlenmesi için önemli bir engel olarak 

görülmektedir (Askanius, 2015: 58).  Ayrıca Avrupa kamuoyunun büyük çoğunluğu gelecekte 

AB dışında olmanın kendileri için daha iyi olacağını düşünür hale gelmişlerdir. Bu durum ise 

AB gibi örgütlenmelere karşı olan aşırı sağ partilerin oy oranlarını artırmıştır (Elmas ve 

Kutlay, 2011: 21). 

Aşırı sağ partilerin güçlenmelerinin dördüncü nedeni ise göç ve işsizlik sorunudur (Ender, 

2006: 45-47). Avrupa’daki ülkelerde yaşanan sorunlarını en önemli nedeninin göçmenler 

olduğunu ileri süren aşırı sağ partiler, Avrupa’da mevcut sorunların çözümünün Avrupa’ya 

yapılan göçlerin en aza indirilmesine bağlı olduğunu vurgulamıştır (Delanty, 2008: 685; 

Turan ve Köroğlu, 2017: 266).). Aşırı sağ partilere göre göçmenler, Avrupalıların işlerini 

ellerinden almakta ve Avrupa’da zaten var olan işsizlik sorununu artırmaktadır. Göçmenlerin 

yurtlarına geri dönmeleri durumunda işsizlik oranında bir azalma olacağını ileri süren aşırı 

sağ partiler bunun yanında göçmenlere karşı güven problemi yaşamaktadırlar (Mandacı, 2012: 

48; Art, 2013:127). Çünkü aşırı sağ partilere göre Avrupa’da yaşanan cinayet, hırsızlık, gibi 

suçların göçmenler tarafından gerçekleştiğini söylemekte ve Avrupa ülkelerinde istikrarsız 

ortamın kaynağı göçmenler olarak görülmektedir (Hudson, 2004: 315). 

Aşırı sağ partilerin Avrupa’da oy oranlarını artırmalarının beşinci nedeni İslamofobi’dir 

(Akdemir, 2013: 27-29). Özellikle 11 Eylül 2001’de ABD’de meydana gelen terör 

olaylarından sonra İslam dinine ve Müslümanlara yönelik tepkiler ciddi biçimde artmıştır 

(Aktaş, 2014: 37). Diğer yandan Avrupa’da yaşayan Müslümanların Avrupa sistemine entegre 

olma konusunda başarısızlığı Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlara karşı tepkiyi 

artırmıştır (Köftürcü, 2017: 961). Müslüman karşıtlığı, ırkçılık, ötekileştirme gibi politikalar 

çerçevesinde hareket eden aşır sağ partiler, söz konusu bu politikaları sıklıkla dile getirmişler 

ve Avrupa’daki halkın desteğini kazanmayı başarmışlardır (Kedikli ve Akça, 2017: 68). 

Avrupa’da aşırı sağ partilerin oy oranlarını artırıp güçlenmelerinin altıncı nedeni solun 

zayıflamasıdır. Sovyetler Birliği ve Doğu Blok’unun dağılıp Soğuk Savaş’ın sona ermesinden 

sonra sol ciddi biçimde zayıflamış ve etkisini kaybetmiştir. Buna bağlı olarak benimsemiş 
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oldukları insan merkezli düşünce de zayıflamış ve zarar görmüştür. Bu durum da Avrupa’da 

aşırı sağın güçlenmesinin önünü açmıştır (İnaç ve Çetin, 2011: 5). 

Aşırı sağ partilerin güçlenmelerinin yedinci nedeni küreselleşmenin sosyal ve ekonomik 

alanlardaki olumsuz etkileridir. Küreselleşmeyle birlikte yaşanan eşitsizlikler siyasi ve sosyal 

krizlere de neden olmuştur. Kendilerini “halkın gerçek sesi” olarak gösteren aşırı sağ partiler 

gün geçtikçe etkilerini artırmaya başlamışlardır. Merkez ve sol partileri kendi çıkarları için 

hareket eden partiler olarak gören aşırı sağ partiler küreselleşmenin olumsuz etkilerini 

oldukça fazla hisseden kesimler tarafından ciddi biçimde desteklenmiştir (Gündüz, 2010: 40). 

Aşırı partilerin oy oranlarının artmasının sekizinci nedeni teknolojinin gelişmesine paralel 

olarak medya ve sosyal medya unsurlarının yoğun bir şekilde kullanılmasıdır. Sosyal 

medyanın hızı ve etkileşimli doğası onları popülist fikirleri yaymaya çok uygun hale 

getirmiştir. Özellikle internetin yoğun bir şekilde kullanılması aşırı sağ partilerin iletişimini ve 

bağlarını kuvvetlendirmiştir. Bu sayede söz konusu partiler politikalarını hızlı ve kolay bir 

şekilde dünya kamuoyuna duyurmuş ve destek almışlardır. (Swank and Betz, 2003: 220). 

Aşırı sağ partilerin güçlenmesindeki dokuzuncu neden ise Avrupa ülkelerinin bazıların genel 

olarak Avrupa Birliği’ne karşı olmalarındandır. Örneğin Avusturya Avrupa’da AB’ye en 

soğuk bakan ülkedir. Bu ülkede AB’ye destek %28 civarındadır. Üstelik Avusturya 

Avrupa’da suç oranı en az ülke iken göçmenlerin gelmesiyle birlikte suç oranları artması 

Avrupa Birliği’nin halkın taleplerini karşılama ve şekillendirme hususunda yetersiz kalması 

AB’ye olan güveni azaltmış ve aşırı sağ partilerin oy oranlarını artırmıştır (Time, 2018). Yani 

AB, halkın var olan sorunlara ilişkin görüşlerini dikkate almamış ve halkın yaşadığı 

hoşnutsuzluklara çare bulamayınca halk, sorunların çözümü için yeni yollara doğru gitmeye 

başlamıştır (Mudde, 2013: 9) 

4. Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağın Avrupa Birliği’ne Olası Etkileri 

2000’li yılların başından itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerde aşırı sağ partilerin oy oranları 

artırmaya ve güçlenmeye başlamaları AB içinde yeni gelişmelerin yaşanmasına neden 

olmuştur. 1999’da Avusturya’da Jörg Haider liderliğindeki Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) 

yapılan seçimlerde % 26 oranında oy almıştır (Karabel, 2017). Danimarka’da ise Danimarka 

Halk Partisi’nin oy oranı % 23’e ulaşmıştır (Schulz, 2011: 28). Bununla birlikte 22-25 Mayıs 

2017’de yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ırkçı partiler yükselişe geçmiştir 

(Barysch, 2008: 8). Fransa’da aşırı sağı temsil eden Ulusal Cephe Avrupa Parlamentosu 

seçimlerini kazanan taraf olmuştur. Marie Le Pen’in liderliğini yaptığı parti % 25 oranında oy 

almıştır. Sosyalist Parti’nin oy oranı ise % 14’e inmiştir (Ecevit, Ünal, Öner, v.d., 2014: 3-4). 

Çünkü çoğu Avrupalı, hükümetlerinin politikaları nedeniyle yaşadıkları olumsuzluklardan 

ötürü Avrupa Birliği’ne karşı ciddi bir hayal kırıklığı yaşamıştır (Debating Europe, 2017). Bu 

nedenle AB vatandaşları farklı arayışlar içine girmişler ve aşırı sağ partilerin söylemlerini 

kendilerine daha yakın bulmuşlardır (Sheehy, 2017). 

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan bu durum AB içine sıkıntılı dönemlerin yaşanacağına dair 

tartışmalara yol açmıştır. Aslında AB kurumları hâlâ merkez sağdan ve merkez soldan ana 
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akım partilerin hâkimiyetindedir. Avrupa Parlamentosu üyelerinin yaklaşık yüzde 25'i 

popülist partilerin mensubudur.  Bu nedenle popülizmin yükselişinin doğrudan etkisi oldukça 

sınırlıdır. Ancak bu partilerin dolaylı etkileri olacağı düşünülmektedir. Çünkü Popülist 

rakiplerinden korkan merkez partiler, ulusal çıkarları öncelikli hale getirmeye ve AB üyesi 

ülkeler arasındaki dayanışmayı zayıflatan ve Avrupa çözümlerine doğru ilerlemeyi zorlaştıran 

AB’ye şüpheyle bakan tarafların pozisyonlarını benimsemeye başlamışlardır (Lehne, 2018). 

Yaşanan süreçte kamuoyunun desteğini kazanan aşırı sağ partiler, Avrupa Birliği içindeki 

düzeni ve değerler sistemini de bozmaya başlamıştır. Örneğin İsviçre’de AB’den ülkelerine 

gelecek olan göçü sınırlandıran bir teklifi referandumla kabul etmiştir. Bu durum AB’de 

kişilerin serbest dolaşımı hakkına aykırı kabul edilmiştir. Benzer şekilde İsviçre’nin 

referandum ile kabul etmiş olduğu ilkokulda Müslüman kızlara okula baş örtüsüyle girme 

yasağı getirmesi de hukukun üstünlüğüne ilkesine aykırı bulunarak AB tarafından ciddi 

biçimde eleştiri almıştır (Vural, 2005: 77). Oysa Lizbon Antlaşması’nın amaçlarına göre 

Avrupa Birliği temel insan hakları üzerine kurulmuş bir birlik olup sosyal haklara da önem 

vermektedir (Dinç, 2011: 35). Antlaşma’nın ikinci maddesi uyarınca insan onuru, özgürlük, 

demokrasi, eşitlik, hukuk devleti, insan haklarına saygı, çoğulcu toplum, çok kültürlülük, 

hoşgörü, adalet, dayanışma ve ayrımcılığa karşı olma gibi ilkelerin AB’nin ortak değerleri 

olduğunu vurgulamaktadır (Official Journal of the European Union, 2007:10). Bu yaşanan 

olaylardan ötürü AB’nin temel değerlerinin zarar göreceği ve Avrupa’da bölgesel ayrılıkların 

ve siyasi istikrarsızlıkların yaşanacağı muhtemel gözükmektedir. 

Bu bağlamda AB değerlerine karşı çıkan ve AB’den ayrılmayı bir politika haline getiren aşırı 

sağ partilerin halkın desteğini alarak oy oranlarını ve güçlerini artırmaları AB’nin bir bütün 

halinde yoluna devam etmesini zorlaştırmaktadır. Çünkü aşırı sağ partilerin oy oranlarını 

artırmalarıyla birlikte, söz konusu bu partiler için önemli görülen ulusal egemenlik ve AB, 

birbiriyle uyumsuz iki unsur olarak görülmektedir. Üstelik aşırı sağ partiler AB’yi bozulmuş 

bir yapı olarak kabul etmektedirler.  Bu anlamda aşırı sağ partilerin AB’den çıkmalarının 

kendileri için daha iyi olacağını ileri sürmüşlerdir (Kaymaz, 2014: 5). Örneğin Avusturya’da 

bulunan FPÖ Avusturya’nın korunması için anavatanlarının ve ulusal kimlik ve değerlerinin 

korunması gerektiği üzerinde dururken devletlerin ulusal değerlerinin AB değerlerinden daha 

üstün olması gerektiğine inanmıştır. Bunun için de Avusturya’nın AB’den çıkması 

durumunda daha avantajlı olacağını ileri sürmüştür (Öner, 2014: 171). 

Avrupa’da son dönemlerde artan yabancı düşmanlığı AB’nin mülteci sorununa yönelik bir 

çözüm üretememesi nedeniyle artmıştır. Ortak bir politikanın üretilememesinin yanında 

mültecilerin Batı Avrupa’da istedikleri ülkelere gidememeleri ve Güney ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin mülteci sorununda yüklerinin oldukça fazla olması AB ülkeleri içinde bir 

adaletsizliğe neden olmaktadır (Ozan, 2017). Diğer yandan İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 

Sovyetler Birliği’nin dağılma süreci sonrasında ve 2011’de yaşanan Suriye krizi sonrasında 

Avrupa kıtasına yapılan göçler Avrupa halkını rahatsız etmiştir. Bu durum Avrupa 

bütünleşme prensiplerine ilişkin halkın kafasının karışmasına yol açmıştır. Çünkü Avrupa 

halkı için bütünleşme yeni bir göç dalgası anlamına gelmiştir. Bu durum ise farklılaştırma, 
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ötekileştirme eğilimleri fazla olan grupların AB’yi ve Avrupa bütünleşme sürecini 

sorgulamasına neden olmuştur (İKV, 2017: 22). 

Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin dış politika konusundaki başarısızlığı da AB’ye olan 

güveni sarsmış ve kamuoyu farklı alternatiflere yönelmiştir. Soğuk Savaş sonrasında Avrupa 

Birliği’nin Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin demokratik dönüşümlerinde ve kriz 

sürecindeki çözümlere ilişkin ciddi etkisi olmakla beraber özellikle 2000’li yıllarda Avrupa 

Birliği yaşanan krizler ve bu krizlerin ortaya çıkardığı riskler konusunda başarısız olmuştur. 

Dahası dış politika konusunda ortaya çıkan sorunlara bir çözüm bulamamış ve ortak bir karar 

alamamıştır. Bu durum siyasal istikrarsızlıklara zarar vermeye başladığından Avrupa 

bütünleşmesine ve AB’ye zarar verecektir (Falkner, 2017:398). Söz konusu bu durumun 

devam etmesi halinde AB’den ayrılmaların ortaya çıkması muhtemel gözükmektedir (Rhodes, 

2017). Zaten yaşanan bu gelişmeler neticesinde temelini attığı ve geliştirdiği değerleri yara 

alan Avrupa Birliği’nde bir de üye devletlerin AB’den ayrılma süreçlerinin başlaması 

durumunda AB dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecektir (Ecevit, Ünal, Öner, v.d., 

2014: 1). Bu durumda Avrupa’da yeniden çatışmaların başlaması ve Avrupa’nın istikrarsız bir 

sürece girme olasılığı artacaktır.  Çünkü aşırı sağ partilerin güçlenmeleri ve söylemlerinin 

destek bulması söz konusu ülkelerin iç siyasetinde sorunlara, demokratik bozulmalara ve 

şiddet olaylarının artmasına neden olabilecektir (Dizdaroğlu, 2017: 22). 

Bu durum Avrupa’da ve AB’de bütünleşmeyi değil dışlayıcılığı ve ayrılığı güçlendirmektedir. 

İngiltere AB tarihinde ilk kez AB’den ayrılma kararı almıştır. Üstelik bu durum Hollanda, 

Fransa gibi devletlerde bulunan aşırı sağ partilerin de gündeminde yer almaktadır. Böylesi 

ayrılıkçı düşünceler de hem AB’nin güçlenip küresel bir aktör olmasını engelleyecek hem de 

AB gibi bir yapının zarar görmesine yol açabilecektir (Ozan, 2017). Elcona Royal 

Enstitüsü’nde görev yapan Ulrich Speck, AB’nin zarar görüp dağılmasıyla birlikte Avrupalı 

devletler AB’den önceki dönemde olduğu gibi birbirleriyle rekabet eden ulus devletlere geri 

dönebileceğini belirtmiştir (Speck, 2017: 8).  

Sonuç 

1789 Fransız İhtilali sonrasına götürebilecek olan aşırı sağ partiler, Soğuk Savaş’ın sonra 

ermesiyle birlikte yeniden gelişmeye ve güçlenmeye başlamıştır. Hem sosyal hem de siyasi 

söylemlerde yer bulan bu partiler, 11 Eylül 2001’de ABD’de yaşanan terör olaylarının 

ardından yeniden tırmanışa geçmiştir. Bu bağlamda 2000’li yıllar Avrupa için ırkçı ve 

dışlayıcı olayların yaşandığı bir dönem olmuştur. Toplumdaki göçmen karşıtlığı, İslam 

karşıtlığı, yabancı karşıtlığı üzerinden hareket edilen bu politikalar siyasi olarak da etkisini 

göstermeye başlamıştır.  Bu bağlamda aşırı sağ partiler iktidar ortağı haline gelmiş bazı 

ülkelerde söz konusu bu partiler oy oranını artırmıştır. Bununla birlikte merkez partiler oy 

oranlarını artırmak ve iktidarı ellerinde tutmak için aşırı sağ partilerin politikalarını 

benimsemeye başlamış ve bu yönde hareket etmişleridir. 

2008 yılında ortaya çıkan ve etkisi hala devam eden küresel ekonomik kriz ile Avrupa’da pek 

çok ülke ciddi ekonomik problemler yaşamaya başlamıştır. Küresel ekonomik krizin etkisiyle 
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birlikte Avrupa’da işsizlik oranın artışı ve buna bağlı olarak Avrupa kamuoyunda gelecek 

kaygısının kaygısını yaşanması Avrupa’da özellikle AB’ye karşı bir güven kaybı yaşanmıştır. 

Özellikle Almanya gibi AB’nin politikalarına en fazla maddi desteği veren devletlerde bu 

durum özellikle kriz dönemlerinde yüksek enflasyon, işsizlik, bütçe açığı gibi sorunlara neden 

olmuştur. Böylesi bir durum ise Almanya gibi devletlerde AB’ye karşı bakışları olumsuz 

etkilemiş ve AB’ye karşı olan aşırı sağ partilerin etkinlikleri artmaya başlamıştır. Bununla 

beraber Avrupa’da yaşayan göçmenlerin işgücü üzerindeki etkileri AB kamuoyunda 

ayrımcılığı, ırkçılığı ve dışlayıcılığı artırmıştır. Söz konusu bu politikalar üzerinden hareket 

eden aşırı sağ partiler yaşanan olumsuz gelişmelerin nedenini ise göçmenler olarak kabul 

etmektedirler. 

AB gibi yapılanmaların bir üst kimlik olarak görülmesini ve egemenliklerinin bir kısmını söz 

konusu bu yapılanmaya devredilmesini ulusal kimliğe zarar verdiğini söyleyen aşırı sağ 

partiler AB’nin temel değerleri olarak kabul edilen demokrasi, insan hakları, çoğulculuk ilke 

ve değerleri için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Bir başka deyişle aşırı sağ partilerin artışı, 

Avrupa’da barışı ve Avrupa Birliği’ni tehdit eden önemli bir sorun haline gelmiştir. 11 Eylül 

2001’de ABD’de yaşanan terör olaylarından sonra Avrupa’da yaşanan dışlayıcı hareketlerde 

Müslümanlar bir öteki olarak kabul edilerek Müslümanlara karşı bir ayrımcılık başlamıştır. 

Bunun yanında 2004 yılında AB’ye 10 yeni üyenin kabul edilmesinden sonra Avrupa’da 

siyasi ve kültür yelpazesinin güçleneceği ve AB’nin küresel bir güç olma yolunda önemli bir 

adım atacağı planlanırken Avrupa’da uyum sorunu ortaya çıkmış ve buna bağlı olarak 

milliyetçi ve ırkçı politikalar sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştır. 

Avrupa’da aşırı sağ partilerin güçlenmesi ve oy oranlarını artırmalarının ardından merkez 

partiler de oy oranlarını artırıp iktidarda kalmak ve halkın desteğini almak için aşırı sağ 

partilerin söylemleri ve politikalarını benimsemeye başlamıştır. Avrupa’daki ülkelerde 

yapılan seçimlerde de aşırı sağ partilerin oylarını artırarak iktidar ortağı olmaları AB’de 

ayrılıkların yaşanması gibi süreçlerin yaşanma olasılıklarını gündeme getirmiştir. Lizbon 

Antlaşması’nın ikinci maddesinde belirtilen AB değerlerinin söz konusu bu süreçte önemini 

kaybetmeye başlamaları AB’nin geleceğine ilişkin tartışmalara neden olmuştur. Aşırı sağ 

partilerin Avrupa içinde bu şekilde güçlenmeye devam etmesi AB’nin değerlerinin yok 

olmasına neden olabilecektir. Dahası söz konusu partilerin AB gibi bir yapının ulusal 

kimliklere zarar verdiğini ileri sürmeleri AB içinde ayrılıkların yaşanmasında da neden 

olabilecektir. AB gibi bir yapının ortadan kalkması durumunda Avrupa’da yeniden 

çatışmaların yaşanması muhtemel gibi görünmektedir. Bunun önlenmesi için AB 

kurumlarının halkın istek ve endişelerine cevap veren çözüm arayan bir şekilde kendisini 

geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü günümüzde Avrupa’da aşırı sağ partilerin güçlenip 

fikirlerinin halk tarafından bu kadar fazla desteklenmesi AB’nin halkın isteklerine cevap 

vermemesinden kaynaklanmaktadır. AB içinde bu tür bir yapılanmanın sağlanamaması 

durumunda Avrupa, AB gibi bir kurumun ve oluşturmuş olduğu çok kültürlülük, demokrasi, 

insan hakları gibi değerlerin yok olması gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilecektir. 
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Bu sorunlardan uzaklaşmak için AB ve üye devletle eşitsizliğin ve sosyal adaletsizliğin 

sonuçlarına daha fazla dikkat etmek ve savunmasız vatandaşlara karşı küresel rekabet ve 

asimetrik şokların etkilerini hafifletmek için harekete geçmelidir. Bu insanlara fırsatlar ve 

yardım sağlamanın yanı sıra, AB'nin çok uluslu şirketlerin adil paylarını ödeyecekleri, vergi 

cennetlerini açığa çıkardıkları ve kara para aklama ve yolsuzluğun önlenmesini sağlayan daha 

adil vergi sistemlerini teşvik ederek eşitsizlikle başa çıkması gerekmektedir. Doğrudan 

vatandaşlar için endişe verici alanlarda somut sonuçlar, güvenlerini yeniden kazanmanın ve 

popülistleri yenmenin en iyi yoludur. Ancak AB kurumları ve üye devletlerin hükümetleri 

siyaseti daha şeffaf, katılımcı ve demokratik hale getirmenin yeni yollarını da bulmaya 

çalışmalıdır. 

Kaynakça 

Akdemir, Erhan (2013), Avrupa Birliği’nde Kimlik, Kültür Tartışmaları ve Türkiye, Bursa: 

Ekin Yayınevi. 

Akgül Açıkmeşe, Sinem (2003), “Avrupa Birliği’nde Demokratik Meşruiyet Sorunu”, Ankara 

Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2/(4), s. 23-45. 

Aktaş, Murat (2014), “Avrupa’da Yükselen İslamofobi ve Medeniyetler Çatışması Tezi”, 

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Dergisi, 

13/(1), s. 31-54. 

Alkan, Mustafa Nail (2016), “Avrupa’da Yükselen Irkçılık: Pegida Örneği”, Gazi Akademik 

Bakış, 8/(16), s. 275-289. 

Art, David (2013), “Rise of the Radical Right: Implications for European Politics”, Brown 

Journal of World Affairs, 19/(2), s. 127-137. 

Askanius, Tina (2015), “Extreme-right Responses to the European Economic Crisis in 

Denmark and Sweden: The Discursive Construction of Scapegoats and Lodestars”, Journal of 

the European Institute for Communication and Culture, 22/(1), s. 55-72.  

Barysch, Katinka et all. (2008), “Beyond Banking: What the Financial Crisis Means fort he 

EU”, Centre for European Reform Policy Brief, (787), s. 1-10. 

Benoit, Bertrand (1997), Social Nationalism An Anatomy of French Euroscepticism, 

Vermont: Ashgate Publishing. 

Child, Jack Tagholm (2017), “The EU’s future is far from secure”, https://reaction.life/eus-

future-far-secure/, indirilme tarihi: 10.08.2017. 

Çöpoğlu, Muhammed Onur (2017), “Avrupa’da Yükselen Popülist aşırı Sağ Partiler: 

Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) Grubu Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Sosyal ve 

Eğitim Bilimleri Dergisi, 4/(7), s. 1-17. 

Debating Europe, (2017), “How has the EU become so unpopular?”, 

http://www.debatingeurope.eu/2016/04/13/how-has-eu-become-so-

unpopular/#.WhsmmEpl9PY, indirilme tarihi: 12.09.2017.  

https://reaction.life/eus-future-far-secure/
https://reaction.life/eus-future-far-secure/
http://www.debatingeurope.eu/2016/04/13/how-has-eu-become-so-unpopular/#.WhsmmEpl9PY
http://www.debatingeurope.eu/2016/04/13/how-has-eu-become-so-unpopular/#.WhsmmEpl9PY


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

222 
 

Delanty, Gerard (2008), “Fear of Other’s: Social Exclusion and the European Crisis of 

Solidarity”, Social Policy and Administration, 42/(6), s. 676-690. 

Dinç Cengiz (2011), “Avrupa Kimliği, Çatışan Perspektifler, Güncel Değerlendirmeler ve 

Endişeler”, Akademik Bakış Dergisi, 5/(9), s. 31-58.  

Dizdaroğlu, Cihan (2017), “Avrupa’da Popülizm Rüzgârı ve AB’nin Geleceği”, Panaroma, 

(25), s. 21-23. 

Ecevit, YükselAlper ve Ünal, Özgür, v.d. (2014), “Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Aşırı 

Sağ Partilerin Yükselişi”, Betam Araştırma Notu, 14/(167), s. 1-9. 

Elmas, Fatma (2008), Avrupa Birliği’nde Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Elmas, Fatma Yılmaz ve Kutlay, Mustafa (2011), “Avrupa’yı Bekleyen Tehlike: Aşırı Sağın 

Yükselişi”, USAK Analiz, (11), s. 1-24. 

Elmas, Fatma Yılmaz (2016), Avrupa Kapı Duvar Göç Yaklaşımında Söylem-Eylem 

Tutarsızlığı, Ankara: USAK Yayınları. 

Erder, Sema (2006) Refah Toplumunda Getto, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Erdenir, Burak (2005), Avrupa Kimliği: Pan-Milliyetçilikten Post-Milliyetçiliğe, Ankara: 

Ümit Yayıncılık. 

Ermağan, İsmail (2012), “Avrupa Birliği Entegrasyonunda Şüphecilik”, Girişimcilik ve 

Kalkınma Dergisi, 7/(2), s. 145-168. 

Falkner, Robert (2017), “Rethinking Europe’s external relations in an age of global turmoil: 

An introduction”, International Politics, 54/(4), s. 389-404. 

Gowland, David vd. (2006), The European Mosaic, London: Prentice Hall. 

Guibernau, Montserrat (2010), “Migration and the rise of the radical right”, Policy Network 

Paper, (20), s. 1-19. 

Güler, Selin (2017), “Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi: Yunanistan’da Altın Şafak Partisi 

Örneği”, http://www.bilgesam.org/incele/285/-avrupa%E2%80%99da-asiri-sagin-yukselisi--

yunanistan'da-altin-safak-partisi-ornegi/#.WhspCEpl9PY, indirilme tarihi: 07.07.2017.  

Gündüz, Zuhal Yeşilyurt (2010), “The European Union at 50: Xenophobia, Islamophobia and 

the Rise of the Radical Right”, Journal of Muslim Minority Affairs, 30/(1), s. 35-47. 

Haddad, Mohammed and Piven, Ben (2018), "The rise of Europe's far-right voices: Assessing 

key nationalist political parties across the continent",  http://www. 

aljazeera.com/indepth/interactive/2013/02/2013224123927515709.html, indirilme tarihi: 

20.03.2018. 

Hançer, Özlem (2005), Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

http://www.bilgesam.org/incele/285/-avrupa%E2%80%99da-asiri-sagin-yukselisi--yunanistan'da-altin-safak-partisi-ornegi/#.WhspCEpl9PY
http://www.bilgesam.org/incele/285/-avrupa%E2%80%99da-asiri-sagin-yukselisi--yunanistan'da-altin-safak-partisi-ornegi/#.WhspCEpl9PY


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

223 
 

Hainsworth, Paul (2000), The Politics of the Extreme Right, London: Biddles Publishing.  

Howard, Marc Morje (2001), “Can Populism be Suppressed in a Democracy?”, East 

European Politics and Societies, 14/(2), s. 18-32. 

Hudson, Nicholas (2004) “Hottentots and the Evolution of European Racism”, Journal of 

European Studies, 34/(4), s. 308-332. 

İKV (2015),  Britanya Referandumu ve Sonrası: AB Entegrasyon Sürecinin Geleceği ve 

Türkiye, İstanbul: İKV Yayınları. 

İKV (2017), Küreselleşme Tartışmaları Ekseninde AB Şüpheciliği ve Popülizmin Avrupa 

Bütünleşmesine Etkileri, İstanbul: İKV Yayınları. 

İnanç, Zeynep Songülen ve Çetin, Selvet (2011) Avrupa’nın Kendine Dönen Silahı: 

Dışlayıcılık ve Ayrımcılık, Ankara: Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Yayınları. 

Kallis, Aristotle (2015), “Avrupa’da Radikal Sağın Yükselişi”, SETA Analiz, (119), s. 1-26. 

Karabat, Ayşe (2018) “Avrupa’da aşırı sağ nasıl yükseldi?”, http://www.aljazeera.com.tr/al-

jazeera-ozel/avrupada-asiri-sag-nasil-yukseldi, indirilme tarihi: 18.03.2018. 

Karabel, Sibel (2017), “Avrupa’da Aşırı Sağ Tehdidi”, http://www.bilgesam.org/incele/5705/-

avrupa-da-asiri-sag-tehdidi/#.WhXE8Upl9PY, indirilme tarihi: 07.06.2017. 

Kaymaz, Timur (2014), “Seçimler Işığında Avrupa’nın Geleceği Artan “Avrupa-Kuşkuculuk” 

ve Azalan Bölgesel İnandırıcılık Arasında Sıkışan Avrupa Tahayyülü”, TEPAV 

Değerlendirme Notu, (201422), s. 1-8. 

Kedikli, Umut ve Akça, Mehmet (2017), “Soğuk Savaş Sonrası Avrupa’da Artan İslamofobi”, 

TESAM Akademi Dergisi, 4/(1), s. 57-95. 

Korkmaz, Nuri (2017), “Fransa’daki Seçimler ve Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ”, 

https://ankasam.org/fransadaki-secimler-ve-avrupada-yukselen-asiri-sag/, indirilme tarihi: 

15.05.2017. 

Köftürcü, Hüseyin (2017), “Avrupa’da Müslüman-Hıristiyan Bağlamında Göç Olgusu”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10/(50), s. 959-965  

Kubat, Sedat, Turan, Yunus, Hacıoğlu, Burak, v.d. (2017), “2017 Fransa Cumhurbaşkanlığı 

Seçimleri”, Politicon World, s. 1-17. 

Lehne, Stefan (2018) “Populism: The Risks and Impact on European States”, 

http://carnegieeurope.eu/2017/06/06/populism-risks-and-impact-on-european-states-pub-

71170, indirilme tarihi: 19.03.2018. 

Mandacı, Nazif (2012), “Avrupa’daki Radikal Sağ Partiler ve Balkanlı Kuzenleri: Çanlar 

Türkiye İçin Çalıyor”, Uluslararası İlişkiler, 9/(33), s. 41-71. 

Miş, Nebi (2017), “Avrupa’nın Çok Boyutlu Krizleri”, https://www.setav.org/avrupanin-cok-

boyutlu-krizleri/, indirilme tarihi: 15.03.2017. 

http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/avrupada-asiri-sag-nasil-yukseldi
http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/avrupada-asiri-sag-nasil-yukseldi
http://www.bilgesam.org/incele/5705/-avrupa-da-asiri-sag-tehdidi/#.WhXE8Upl9PY
http://www.bilgesam.org/incele/5705/-avrupa-da-asiri-sag-tehdidi/#.WhXE8Upl9PY
https://ankasam.org/fransadaki-secimler-ve-avrupada-yukselen-asiri-sag/
http://carnegieeurope.eu/2017/06/06/populism-risks-and-impact-on-european-states-pub-71170
http://carnegieeurope.eu/2017/06/06/populism-risks-and-impact-on-european-states-pub-71170
https://www.setav.org/avrupanin-cok-boyutlu-krizleri/
https://www.setav.org/avrupanin-cok-boyutlu-krizleri/


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

224 
 

Mudde, Cas (2013), “Three Decades of Populist Radical Right Parties in Western Europe: So 

What?”, European Journal of Political Research, 52/(1), s. 1-19. 

Noi Ünver, Aylin (2007), Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik, İstanbul: IQ Kültür Sanat 

Yayıncılık. 

Nuhoğlu Soysal, Yasemin (2012), “Citizenship, Immigrations and The European Social 

Project: Rigths and Obligations of Individuality”, The British Journal of Sociology, 63/(1), s. 

1-21. 

Official Journal of the European Union (2007), Treaty of Lisbon amending the Treaty on 

European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 

Brussels. 

Ozan, Emre (2017), “Avrupa Birliği Nereye?, https://ankasam.org/avrupa-birligi-nereye/, 

indirilme tarihi: 12.02.2017.  

Öner, Selcan (2014), “Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni Ötekiler ve Türkiye’nin AB 

Üyeliği”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 13/(1), s. 163-184. 

Özkırımlı, Umut (2000), Theories of Nationalism: A Critical Introduction, London: Palgrave. 

Ramalingam, Vidhya (2012) “Far-Rıght Extremısm: Trends and Methods for Response and 

Preventıon”, Institute for Strategic Dialogue Policy Briefing, s. 1-29. 

Rhodes, Martin (2017), “Brexit, the Rise of Populist Nationalism, and the Future of Europe”, 

http://politicalviolenceataglance.org/2016/07/05/brexit-the-rise-of-populist-nationalism-and-

the-future-of-europe/, indirilme tarihi: 13.03.2017. 

Savage, Timothy (2004), “Europe and Islam: Crescent Waxing, Cultures Clashing”, The 

Washington Quarterly, 27/(3), s. 25-50. 

Schulz, Martin (2011), “Combating Right-wing Extremism as a Task for European Policy 

Making”, Nora Langenbacher ve Britta Schellenberg (Ed.), Is Europe on the “Right” Path?: 

Right-wing Extremism and Right-wing Populism in Europe, (s. 27-36), Berlin: Friedrich Ebert 

Stiftung. 

Sheehy, Audrey (2017), “The Rise of the Far Right”, http://harvardpolitics.com/world/rise-of-

far-right/, indirilme tarihi: 10.02.2017.  

Speck, Ulrich (2017), “A failing Europe”, Luis Simón & Ulrich Speck (eds.), Europe in 2030: 

four alternative futures, (s. 7-12), Madrid: Real Instituto Elcano,  

Surface, Jamie (2016), “Public Opinion and Immigration in the European Union”, European 

Union Studies Association Public Opinion and Participation, (11), s. 1-7. 

Swank, Duane and Betz, Hans Georg (2003), “Globalization, the Welfare State and Right-

Wing Populism in Western Europe”, Socio Economic Review, 1/(1), s. 215-245. 

Taş, Mehmet (1999), Avrupa’da Irkçılık, Ankara: İmge Kitabevi. 

https://ankasam.org/avrupa-birligi-nereye/
http://politicalviolenceataglance.org/2016/07/05/brexit-the-rise-of-populist-nationalism-and-the-future-of-europe/
http://politicalviolenceataglance.org/2016/07/05/brexit-the-rise-of-populist-nationalism-and-the-future-of-europe/
http://harvardpolitics.com/world/rise-of-far-right/
http://harvardpolitics.com/world/rise-of-far-right/


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

225 
 

Tekdemir, Ömer (2016), “Radikal Plüralist Demokratik Parti Olarak Hdp’nin “Başka 

Türkiye” Önerisi: Hasım Politikası, Agonizm ve Popülizm”, Ankara Üniversitesi SBF 

Dergisi, 71/(4), s. 1211-1240. 

Tekinalp, Şermin (2005), “Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çokkültürlülük”, Journal of 

İstanbul Kültür University, (1), s. 75-87. 

Tets, Fernade Van (2017), “Aşırı sağcı Wilders’in İslamsız Hollanda Vaadi”, Erhan Erken 

(ed.), Avrupa’nın Çok Boyutlu Krizleri ve Yükselen Aşırı Sağ, (s. 16-36), İstanbul: DÜBAM 

Yayınları. 

Time (2018), “Austria’s Far Right on the Rise”, 

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1842189,00.html, indirilme tarihi: 

18.03.2018. 

Tunçay, Mete (2003), “Çokkültürlülük Perspektifleri”, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans 

Yazıları, (2), s. 1-16. 

Turan, Sibel ve Köroğlu, Nergiz Özkural (2017), Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları 

ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, London: Transnational Press. 

Uzunçayır Cihan (2014), “Göçmen Karşıtlığından İslamofobiye Avrupa Aşırı Sağı”, 

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 2/(2), s. 131-147. 

Vural, Hasan Saim (2005),  Avrupa’da Aşırı Sağı Yükselişi, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Yılmaz, Aytekin (1994), Etnik Ayrımcılık: Türkiye, İngiltere, Fransa, İspanya, İstnabul: Vadi 

Yayınları. 

Zuquete, Jose Pedro (2008), “The European Extreme-Right and Islam: New Directions?”, 

Journal of Political Ideologies, 13/(3), s. 321-344. 

  

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1842189,00.html


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

226 
 

CULTURAL DIPLOMACY AND BRITISH COUNCIL 

Emrah AYDEMİR 

Abstract 

Cultural diplomacy is a phenomenon which has a deeply-rooted history in international relations. Cultural 

diplomacy is being implemented by many countries with various aspects. Global cultural and educational 

connections, of which potential significance is growing, play a more critical role in international relations as the 

challenges in the world increase. Analyzing the influence of cultural diplomacy on individuals through focus 

group interviews reveals important data for future studies. The aim of this study is to understand the consistency 

between cultural diplomacy activities conducted by British Council and their actual statements, and to assess its 

impact on university students. 

Keywords:  British Council, Cultural Diplomacy, Public Diplomacy 

KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE BRITISH COUNCIL 

Öz 

Kültürel diplomasi, uluslararası ilişkilerde bir olgu olarak çok eskidir. Çeşitli yönleriyle kültürel diplomasi 

birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. Potansiyel önemi büyüyen küresel kültürel ve eğitimsel bağlantılar, 

dünyada yaşanan zorluklar arttıkça uluslararası ilişkilerde daha fazla kritik rol oynamaktadır. Kültürel 

diplomasinin bireyler üzerindeki etkisini odak grup görüşmesi ile analiz etmek ileriye yönelik önemli veriler 

ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı; odak grup görüşmesi kullanılarak British Council tarafından 

yürütülen kültürel diplomasi faaliyetlerinin gerçekte var olan söylemler ile uyumunu anlamak ve 

üniversite öğrencileri üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: British Council, Kültürel Diplomasi, Kamu Diplomasisi 

1. Cultural Diplomacy  

Cultural diplomacy can be defined as the transfer of cultural resources and achievements of an 

international actor to the international environment. Cultural diplomacy, which includes 

efforts to manage the international environment, facilitating cultural flow in abroad (Cull, 

2009:19), is a practical subset of public diplomacy. Cultural diplomacy has been practiced for 

centuries, with the aim of expanding the culture of a state for diplomacy or foreign policy 

objectives and positively influencing citizens in foreign countries (Mark, 2009:1). 

Cultural diplomacy is to establish, develop and maintain relations with foreign states through 

culture, art and education. The cultural diplomacy applied for a proactive process is the 

transmission of a nation’s institutions, the system of values and its cultural personality. 

Cultural diplomacy uses cultural power and benefits from the art of diplomacy to promote 

culture. Cultural diplomacy, which raises awareness in other societies, provides a ground to 

the interests of a country in political, economic and strategic areas. The cultural diplomacy, in 

many historical examples, has been used as a powerful tool for cultural propaganda and 

manipulation (Grincheva, 2013:13-14). 

2. Public Diplomacy of the United Kingdom 

The greatest source of public diplomacy of the United Kingdom, which has at the utmost level 

of soft power and has a long history of public diplomacy activities, is undoubtedly English 
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and English is vital for the country’s international policies. In this sense, English public 

diplomacy studies focus on English and the dissemination of English is an important tool for 

the transmission of UK public diplomacy messages (Sancar, 2012:237). 

Governmental institutions such as BBC World Service and British Council, universities and 

internationally recognized brands such as Premier League make the UK’s soft power and 

public diplomacy activities effective. International brands and governmental institutions are 

able to present the UK to anywhere in the world through English. The success of the UK’s 

higher education institutions and the fact that these institutions are supported by the finance, 

service and technology sectors has attracted the attention of the whole world. The United 

Kingdom's public diplomacy institutions and its soft power cause the rest of the world to be 

appealed by the UK. In addition, the background of the messages that the country uses for its 

global connections is made positive by structural policies. 

3. British Council 

British Council conducts cultural activities on behalf of Wales, Scotland, Northern Ireland 

and England. British Council, an international organization responsible for providing 

educational opportunities and cultural relations (Fisher, 2009: 13), focuses on countries where 

young populations constitute a significant potential by emphasizing the access to information, 

innovation, student mobility and the English. Cultural projects conducted by the British 

Council and it stakeholders are focused on promoting intercultural dialogue, achieving mutual 

benefits associated with stability and prosperity (Donaldson, 2018). 

The British Council serves more than 100 countries around the world. The British Council, 

which is working in the fields of culture, art, education, English and civil society, established 

face-to-face communication with more than sixty-five million people in 2017. The British 

Council, which reached over 731 million people via internet, radio and TV programs and 

printed publication except for face-to-face communication in 2017, is a charity institution and 

public institution that has acquired a legal entity status with the Royal Charter 

(https://www.britishcouncil.org.tr/about). 

The British Council’s target audience is not the diplomats but the peoples of the countries. 

Recognizing the impact of soft power, the British Council’s cultural diplomacy activities 

(Rose, 2018) constitute a force for the UK’s global presence and political implications. The 

British Council expands its international field of application and conducting cultural 

diplomacy on every platform through various activities such as English language courses, 

language examinations, having active role in book fairs for cultural interactions, supporting 

British cinema industry, making contributions to music, assistance to British films at 

international film festivals, holding conferences, seminars and shows and supporting the 

theater. 

4. Method and Findings 

The focus group discussion, a qualitative data collection method, was applied in the research. 

The focus groups were selected among the students of Fırat University Communication 

https://www.britishcouncil.org.tr/about
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Faculty. The members of the group with similar characteristics were formed from students 

who were interested in the British Council and the subject and the students, who were 

qualified to answer the questions, were invited for discussion.  

Thirty-two students participated to the discussions and an open communication was 

established with four different groups of consisting of eight people lasted 120 minutes. The 

participants were asked two questions in the focus group discussion. 

1. Does the British Council have a positive impact on the recognition and promotion of 

British life, its ideals and thought? 

27 of the participants answered yes, 4 of them partially, and 1 of them answered no. The vast 

majority of the participants stated that the British Council had a positive impact on the 

recognition and promotion of British life, ideals and thought. The participants who answered 

as yes generally expressed the importance of English. Participants, who said that the British 

Council increased their eagerness to learn English, stated that the English people's feelings, 

thoughts and values were easy to transfer thanks to English. 

The participants who answered as partially stated that learning English and the libraries of 

British Council in Turkey were important elements in the recognition and promotion of the 

British culture. However, these participants made a criticism that the culture conveyed 

through the language could have a negative impact on Turkish culture. 

The participant who answered as no stated that the mediation of British Council was not 

required in order to recognize and promote the English life, ideals and thought, because of the 

fact that English is in every platform. 

2. Does the British Council’s activities to promote British culture create a sense of trust and 

respect for the UK? 

The number of participants who answered this question as “yes” were 14, while 2 of them 

answered as “partially” and 16 of them answered as “no”. In the question, where yes and no 

answers are close, the participants who answered as yes stated that the British Council’s 

approach of establishing relations through languages and cultures constitutes trust and respect 

for the UK. 

The participants who answered as yes stated that they trust and respect the UK by indicating 

that the British Council is conducting activities by taking into consideration the needs of the 

young people and that is offering opportunities to meet the needs and that they are attracted 

by the provided education. 

The common discourse of the participants who answered as partial is that they do not have 

any problems in the adoption of the culture, but they do not trust in the United Kingdom 

because of their international policies. 

Some of the participants who answered as no said that the Islamic States have a prejudice 

against the British. Nevertheless, they stated that the British Council’s activities to make 

British culture adopted were effective. 
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Some of the participants who answered as no brought criticism to the discourses that the 

United Kingdom had engaged in cultural activities and they emphasized that these discourses 

contradict the former British actions. 
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INTERNATIONAL LEGAL HUMAN RIGHTS REGIMES AS AN EXAMPLE OF 

SUCCESSFUL INTERACTION BETWEEN INTERNATIONAL LAW AND 

INTERNATIONAL RELATIONS 

Senada ZATAGIĆ 

Abstract 

International law and international relations were long time two separate academic fields. Their development, 

although frequently depending of same factors, was often seen strictly separated in a measure that they are 

known as disciplines estranged from each other. But the reality is that these two disciplines are much more 

interrelated, intertwined and there is a continuous interchange between them. 

Luckily, this had changed and since nineties there had been even talked about potential joint discipline. Two 

disciplines operate with same concepts and each had accepted other’s contribution. The most important 

contribution of international relations discipline to international law is in providing theoretical framework 

international law is missing. That is why international relations theories are of a high importance for 

international law discipline.  

Institutionalism or regime theory is the international relations theory which tries to bring together idealism and 

realism, without necessarily confronting them. Using idealism’s legacy combined with modified realist’s 

insights, institutionalism theorists developed concepts with which regimes can be explained. This way they 

managed to unlock a specific nature of international regimes. There are many definitions and different 

characteristics of regimes, as well as the areas in which they emerge and exist. One especially important area is 

international human rights law. International legal human rights regimes are very important for human rights 

protection and vital for peace, progress, and prosperity. This type of regimes proved effective in achieving the 

goals of individuals’ human rights protection. Thus, these regimes are not ideal and certain obstacles make its 

functioning more difficult. Treaty ratification and compliance with regime’s norms and regulations or court’s 

decisions is most common one. Still, taking European Human Rights regime as an example we claim this type of 

regimes to be the most successful area of interaction between international law and international relations.  

Key words: international legal human rights regimes, international law, international relations, interaction, 

institutionalism  

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI HUKUK ARASINDAKI 

BAŞARILI ETKİLEŞİMIN ÖRNEĞİ OLARAK ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI 

REJİMLERİ 

Özet 

Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler uzun bir süre iki ayrı akademik alan olarak faaliyet gösteriyorlardı. 

Bu iki alanın gelişmesi çoğu zaman aynı unsurlara bağlı olmasına rağmen aralarında o kadar keskin ayrılım vardı 

ki birbirinden yabancılaşmış disiplinler olarak tanınmışlardır. Ama bu iki disiplinin daha çok birbiri ile ilişkili, iç 

içe geçmiş ve aralarında sürekli bir değiş tokuş sürecinin olduğu bir gerçektir.  

Ddoksanlı yıllardan itibaren bu durum değişmiş hata potansiyel ortak bir disiplinin oluşturulması hakkında 

konuşulmuştur. Her iki disiplin ortak kavramları kullandığı gibi her biri ötekininin katkılarını kabul etmekteydi. 

Uluslararası ilişkiler disiplinin uluslararası hukuğa en önemli katkısı onda bulunmayan teorik çerçeve sağlaması 

hususudur. Bu nedenle uluslararası ilişkiler teorilerinin uluslararası hukuk disiplini için önemi çok büyüktür. 

Kurumsalcılık, zorunlu olarak karşı karşıya getirmeden, idealizm ve realizmi bir araya getirmeye çalışan bir 

teoridir. Kurumsalcılar, değiştirilmiş realizmin içgörüleri ve idealizmin mirasını birlikte kullanarak rejimleri 

anlatabilecek kavramları geliştirmişler. Böylece uluslararası rejimlerin özel yapısını açıklayabilmişlerdir.  

Rejimlerin birçok tanım ve özelliklerin yanında da ortaya çıkan ve yer alan alanlar da bulunmaktadır. Bunlardan 

çok önemli olanı uluslararası insan hakları hukukudur.   

                                                           
 PhD Candidate in International Relations, Selçuk University, senada.zatagic@gmail.com  
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Uluslararası insan hakları rejimleri, insan haklarının korunması için büyük öneme sahip olmasının yanında barış, 

ilerleme ve refah için hayati anlam taşımaktadır. Bu tür rejimlerin, bireylerin insan haklarını korunmasındaki 

hedeflere ulaşmalarında etkili oldukları görülmüştür. Nitekim bu rejimlerin mükemmel olmamakla birlikte bir 

takım engellerin faaliyetlerini zorlaştirmaktadır. En çok görülen anlaşmaların onaylanma ve rejimlerin 

hükümlerine veya mahkeme kararalarına uyum sağlaması ile ilgili olanıdır. Yine Avrupa İnsan Hakları rejimini 

örnek alarak bu rejimlerin uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler arasındaki etkileşimin en başarılısının 

olduğunu iddia etmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: uluslararası insan hakları rejimleri, uluslararsı hukuk, uluslararası ilişkiler, etkileşim, 

kurumsalcılık 

Introduction 

Disciplines of international relations and international law had been developing for years 

without any interaction, distanced and focused on different concepts and developments in the 

world. While international law was dealing with regulating various areas on global level, 

international relations area was preoccupied with theoretic debates within the discipline. At 

the same time, scholars ignored each other’s field and its contributions or if accepting, they 

approached negatively to it. 

This had started to change recently. Scholars from both of the fields started to appreciate and 

accept the potential benefits of the exchange between two disciplines and the contributions 

that each of them can have for another. This is especially noticeable on the example of 

international legal human rights regimes, whose development started with the end of the 

World War II and emergence of the United Nations and Council of Europe and continued 

further with regional cooperation in other regions of the world. While most of these 

developments were actually international law in practice, international relations through its 

theories searched for an explanation of this cooperation and produced a regime theory. 

1. Interaction Between International Law And International Relations 

Both international law and international relations are fields that were developing fast in last 

decades. Although international relations discipline is younger and its development is usually 

associated with the end of the World War II, it had developed itself through various theories 

in short period. Yet in period after the war, because of dominant realist approach to the 

discipline, international relations scholars were not giving much importance to the legal rules. 

Its impact to the world dynamics was considered minimal, if not totally irrelevant – power 

was stronger than rules (Simpson, 2000: 440). On the other side, because of its normative 

character, law sometimes seems to be detached from political reality of society. Dominant 

positivist approach in legal systems does not leave much space for the effects of political 

conditions but strictly follows rules and regulations. This is why international law is often 

considered in a way inferior to domestic law, primarily because of lacking sanctions – but it is 

actually just simply different branch of law (Weil, 1983). 

“Two frequently estranged disciplines” (Simpson, 2000), international law and international 

relations, in this period were distanced and with no interaction at all, hardly “talking about the 

same world” (Koh, Abott & Young, 1992: 167). With liberals taking over international 

relations scene, this had started to change. Scholars of both disciplines were conducting 
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research with respect to the other discipline’s impact and soon interaction became much more 

intensive. Reasons for this change were internal developments in each of disciplines as well as 

the external developments, which both disciplines have in their research focus (Slaughter, 

Tulumello & Wood, 1998: 369). It became almost impossible to talk or reflect about one 

discipline without taking into account another one as well. There are opinions (Byers, 2008) 

that international relations discipline actually emerged out of a split between two groups of 

Anglo-American international lawyers during 1930’s and 1940’s – on the international 

relations side there were realists, and on the international law side there were positivists, who 

differed on their attitude about the role of the state and law in interstate relations. Actually, 

both disciplines operate with same concepts such as international governance, social 

construction and liberal agency. 

Since nineties, the interaction between international law and international relations became 

that common that it was even talked about emerging a new, “joint discipline” (Koh, Abott & 

Young, 1992: 167), which would combine the elements of both disciplines and integrate 

domestic and international arenas as fully as possible (Koh et al., 1992: 171). This new 

discipline would be “descriptive, doctrinal, explanatory, normative and instrumental” (Koh et 

al., 1992: 168). Although this did not happen, such an idea served as an argument of 

disciplines’ interconnectedness. 

Increased interest and research on potential disciplines’ contribution to each other’s 

development showed that this can be achieved in theoretical, and methodological dimension. 

International relations theories can provide missing theoretical framework to international law 

discipline. In this way, international law scholars would apply new, more functional approach 

in analysing rules, regimes and institutions and functions they have for states (Abott, 1989: 

406, 407) and will be able to use this in order to “diagnose substantive problems and frame 

better legal solutions; to explain structure or function of particular international legal rules or 

institutions; and to reconceptualise or reframe particular institutions or international law 

generally” (Slaughter, et al., 1998: 369). International relations perspective’s importance is in 

rules and institutions’ description, explanation and institutional design processes - through 

incorporating political elements such as a power, interests, different actors, how they function 

and interact; or what affects their behaviour in analysis. International relations can provide 

“new conceptual apparatus with which to analyse both old and new areas of law” (Slaughter-

Burley, 1993: 228). 

International law’s contribution to international relations discipline is in emphasizing legal 

institutions and their importance of which international relations scholars may not be aware of 

earlier as well as in offering a new approach to the existing legal phenomena. While analysing 

how states behave in international system international relations scholars may use 

international law as explanatory factor – in order to understand the mechanisms by which 

legal rules shape political and social structures and the importance of process and structure of 

international system (Slaughter et al., 1998: 369). Important contribution could be also 
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potential of legal rules to shape “not only political outcomes but also actors and social 

structures” (Slaughter et al., 1998). 

Although critics between disciplines are still present, both disciplines operate in same 

environment and have same perspective. It is expected that collaboration and interaction 

between disciplines will continue because international relations and international law 

perfectly complement each other and are mutually interconnected and undividable. 

2. Regime Theory 

International law, rules and institutions are concepts some theoretical approaches of 

international relations do not even mention when explaining international relations. On other 

side, some other schools of thought have them as a central focus of their teaching. 

Constructivism, critical theories, realism and liberalism give certain place to these concepts in 

their teachings. 

Regime theory had developed under liberalism and represents a type of reconciliation 

between liberalist (liberal institutionalists/neoliberals) and realist (neo-realists) traditions in 

international relations. These approaches have absolutely opposite view of international law – 

for realists, international law is just a tool of powerful actors and states comply with it only if 

it is in their interest, and for liberals, domestic and international arena are interconnected and 

international law and institutions are important. Institutionalist or regime theorists combined 

liberalism’s legacy with modified realists’ insights and developed concepts with which they 

explain international institutions or regimes (like reciprocity, efficiency, defection and 

exchange). Having in mind constantly opposed reality of international system and existence of 

certain norms and rules in it, and because of “dissatisfaction with dominant conceptions of 

international order, authority, and organizations” (Haggard-Simmons, 1998: 491) emergence 

of regime analysis was expected and welcomed in international relations discipline. 

Regimes’ conceptualization is difficult. Regimes are neither equivalent to formal institutions 

nor cooperation, and they are also distinct from order and stability, and international 

organizations as well. At the same time, regimes are type of cooperation and facilitate it, just 

as the order and stability, but both cooperation, and order and stability can also take place 

without regimes. Formal institutions, which are actually multilateral intergovernmental 

organizations with physical locations, staff, and budget, are neither synonym nor co-

existential concept with regimes. Regimes sometimes can be followed by emergence of 

international organization, founded in order to support existing regime and its functioning. 

Both regimes and international organizations are type of institutions. While international 

organizations possess capacity to act regimes do not. Also, international regimes are usually 

issue-specific institutions by definition but international organizations do not have to have 

specified area of activity (Hasenclever, Mayer & Rittberger, 1997: 11). 

International environment, which lacks any authoritative institutions, is full of risks and 

uncertainty for actors. Regimes reduce this uncertainty by facilitating mutually beneficent, 

specific agreements (Keohane, 1982: 322) on matters of substantive significance within the 
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issue-area. This way, regimes also coordinate governments’ expectations and provide 

consistence of their interests. Concept of regimes is criticized that “it ranges from an umbrella 

for all international relations to little more than a synonym for international organization” 

(Stein, 1982: 299) but this characteristic might be exactly its most important advantage. 

Concept’s usage and validity are also criticized by Susan Strange, who claims that study of 

regimes is fad, imprecise and woolly, value biased, too static and narrow-minded or state-

centred (Strange, 1982: 479). Existing understanding of the concept “leads to a study of world 

politics that deals predominantly with the status quo” (Strange, 1982: 480) and this way many 

areas out of regimes are neglected. Regime theorists look for impossible – “general theory” 

(Strange, 1982), the one to provide “a nice, neat, and above all simple explanation of the past 

and an easy means to predict future” (Strange, 1982). Strange admits regimes’ importance 

because they “have altered the situation or setting in which states interact so the cooperation is 

more likely” (Strange, 1982: 513) and because “they can alter actors’ interests or preferences” 

(Strange, 1982: 514). 

Although broad (Peters, 1999: 129, 130), Stephen Krasner’s definition of regimes is 

commonly accepted, “consensus definition” (Hasenclever, et al., 1997: 8)  – international 

regimes are “sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making 

procedures around which actors’ expectations converge in a given area of international 

relations” (Krasner, 1983: 2). Krasner further explains the elements of his definition; 

“principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behaviour 

defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for 

action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing 

collective choice” (Krasner, 1983). Although criticized for being broad, this definition “was 

developed to capture, describe, and analyse the totality of cooperative efforts, assumptions, 

and behaviours in a given international issue area” (Dunne, Kurki & Smith, 2013: 115). 

Change of rules, procedures, norms and principles of regime directly causes regimes’ change 

as well. According to Krasner, change of rules and procedures means change within a regime 

itself, but change of norms and principles is having as a consequence a change of regime in a 

way that either a new regime is formed or existing regime disappears (1982: 187, 189). 

Change of regimes can be evolutionary and revolutionary (Puchala & Hopkins, 1982: 249, 

250). It can be happening as result of regimes’ passing through few development stages – 

spontaneous orders, negotiated orders and imposed orders (Young, 1982: 297). For Haggard 

and Simmons, regimes’ change occurs in time and space in four ways - strength, 

organizational form, scope, and alocational mode (1987: 496). 

Regimes’ significance (Hasenclever et al., 1997: 2), important factor in regime analysis, can 

be measured through regimes’ effectiveness and robustness (resilience). Effectiveness, 

regime’s static perspective, has two dimensions - the extent its members abide by its norms 

and rules (“regime strength”) and the extent it achieves certain objectives or fulfils certain 

purposes. Regimes’ robustness, dynamic measure of its significance, means regimes’ 

resilience to changes in its environment, which can be shift in power among its members or 
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some members’ withdrawal from regime. Regime analysis is important because it “can 

provide a useful framework to guide deep and thorough political analyses of the state of 

international cooperation in particular issue-areas” (Donnelly, 1986: 642). 

There are different classifications of regimes - they can be classified depending on existence 

of formal agreement in regime formation and convergence of expectation that rules will be 

adhered to and then we talk about dead-letter, tacit and full-blown regimes. Another 

classification is according the area of cooperation – security regimes, environmental regimes, 

economic regimes, and human rights regimes. International legal human rights regimes shall 

be further discussed in details. 

3. International Legal Human Rights Regimes 

International regimes as a form of cooperation are achievable in any area. But cooperation in 

area of human rights proved to be especially successful. Reasons for this could be found in the 

main characteristics of human rights. International human rights law is a law discipline with 

long tradition and history, whose development is closely connected with the World War II and 

post-war dynamics. Importance of international legal human rights lays in the vital role they 

have for human rights protection, peace, progress, and prosperity. Human rights regimes were 

“created precisely to stop outbreaks of extreme violence among the world’s worst abusers” 

(Hafner-Burton & Tsutsui, 2007: 407). Of course, this is not an easy process and human rights 

regimes’ founders were aware that this process could take a long time.  

International/global human rights regime - a system of rules and implementation procedures 

centred on the United Nations (Donnelly, 2013: 162) – was established with the Universal 

Declaration and the International Human Rights Covenants and started a new, human rights 

era. These documents not only provided rules and norms for global human regimes, but 

fostered emergence and development of regional human rights regimes as well. Its success is 

increased global awareness of human rights importance. Its mechanisms include UNSC 

action, the UN Human Rights Council (UNHRC), various committees of elected experts and 

rapporteurs, special representatives, and working groups. Also, special war crimes tribunals 

are to be added to the list - tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, and hybrid courts 

in Sierra Leone and Cambodia. These tribunals, together with the International Criminal 

Court (ICC), contribute to the development and enforcement of human rights standards on 

global level. 

Reality is that human rights law proved least effective where it was supposed to be the most 

effective – “among governments that were the primary targets of the legal regime - terribly 

repressive, autocratic states without internal advocates for reform” (Hafner-Burton & Tsutsui, 

2007). Hafner-Burton and Tsutsui argue that human rights treaties’ impact is a “paradox of 

empty promises” (2005: 1378). States formally accept legal commitments and this symbolize 

human rights compliance, although they are actually violating the same human rights. This 

“empty” commitment at the same time, paradoxically, is empowering non-state advocates to 

pressure governments toward compliance. 
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Main disadvantage of global human rights regime is non-existence of enforcement 

mechanisms; reality is that it is a “very limited international implementation that rarely goes 

beyond information exchange and voluntarily accepted international assistance for the 

national implementation of international norms” (Donnelly, 2013: 170). This is “the result of 

conscious political decisions” (Donnelly, 2013) and consequence of the existing international 

system. Moving beyond this on global level is quite difficult. It is not in interest of many 

states to have strong global human regime, with effective enforcement mechanism. Reasons 

why states participate in global human right regimes vary, but for most of them it is achieving 

national objectives in an environment of perceived international interdependence (Donnelly, 

2013). Some countries have goal to follow rules or be a good example for other countries and 

that is why they choose to ratify treaty and obey its rules. Countries with a certain profile 

ratify human rights treaties more readily – those with “historic commitment to democracy, 

those on the path to democracy, and societies closely linked to Western cultural mores and 

practices, such as Christianity” (Hafner-Burton, 2013: 61). Also, some national human rights 

practices potentially can be embarrassing if it is a subject to full international scrutiny. Certain 

factors like national commitment, cultural community, and hegemony are having crucial 

importance for regimes’ success. Participation to regimes can have different functions for its 

members, mode of participation varies and members’ domestic politics also affects 

participation to regimes a lot (Hafner-Burton, 2012: 271). Treaties can have multiple 

influence in changing domestic politics – elite’s agendas and priorities change, legislative 

change and national law-making, change in national jurisprudence and mass political 

mobilization. Gap coming out from lack of enforcement mechanism could be filled by the 

international civil sector, according to Hafner-Burton and Tsutsui. Using the legitimacy of 

human rights norms, how they are defined and codified in the treaties, these actors are 

pressuring governments towards improvement of human rights practices. Their number and 

strength are growing with every day, and although it cannot be a replacement for stronger 

human rights institutions, civil sector “can often turn the “empty promises” by national 

governments on their heads to produce a global “paradox”: improvement in human rights 

practices” (Hafner-Burton & Tsutsui, 2005: 1402). 

Common challenges human rights regimes face with are treaty ratification and compliance 

with regime’s norms and regulations or with the court’s decisions. Human rights regimes 

proved to be “quite political, and sometimes personal, in the ways they operate and the 

decisions they make” (Hafner-Burton, 2012). This is quite understandable and expectable, as 

human rights regimes are result of states cooperation and members of decision bodies, courts 

are appointed by the states. Hafner-Burton and Tsutsui conclude that in general, successful 

implementation of soft law takes time. Human rights laws, particularly, tend to be more 

effective “only after substantial learning and capacity-building have taken place” (2007). 

Regional human rights regimes proved to be more effective instrument for achieving goals of 

human rights protection, peace, progress, and prosperity. Especially important is role of the 

European Human Rights regime has, but other regional human rights regimes are of high 

importance as well. Both African and American human rights regimes developed much in last 
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few decades, there is some development in Middle East region as well, while unfortunately 

the same cannot be said for Asia yet (Weston, Lukes & Hnatt, 1987: 586). Reasons for the 

development and successful functioning of regional human rights regimes Weston, et al. see 

in three dynamics. First is regions’ tendency towards homogeneity. Second is geographical 

proximity, which can result with reciprocal tolerance and mutual forbearance, which further 

leads to “cooperative transformation of universal proclamations of human rights into more-or-

less concrete realities” (Weston et al., 1987: 589). Third one is more probable investigation 

and remedying of violations, because regional human rights regimes indeed have a capacity to 

apply some kind of pressure (diplomatic, politic, and economic) in cases of human rights 

violations by the states. For Onuf and Peterson, regional human rights regimes’ success is in 

“a subtle, sequenced combination of regulatory and tutelary regime types designed to have 

human rights rules taken as seriously as possible in circumstances where enforcement is not 

possible” (1984: 339). 

Although African and American human rights regimes are also examples of successful 

cooperation on regional level, European human rights regime’s success is exceptional. 

European human rights regime’s success is conditioned by specific historical and political 

development. “Strong, pre-existing norms, practices and institutions of liberal democracy, 

which permit causal mechanisms to operate through civil society and semi-autonomous 

government institutions” (Moravcsik, 1995: 184) made it functioning the way it does 

nowadays. Moravcsik is pessimist about potential success of human rights regimes in other 

regions of the world, but although they may not record the same success and intensity in 

development other regional regimes can have quite fair chances for development and success 

in future. 

Conclusion 

Although inter-connected, international law and international relations had long time been 

distanced disciplines that just recently started to use the benefits of mutual cooperation. The 

development of regime theory made this task much easier for scholars of both disciplines. 

Broadness and impreciseness of the concept of regimes is not a barrier for understanding its 

important role for the cooperation on international level and in different areas. Regimes, 

which are distinct from international organizations, cooperation and order and stability, can 

change over time and space, and within itself - rules, procedures, norms and principles of 

regimes can change and cause either change within regime or the change in type of regime.  

Reasons for exceptional success of the international legal human regimes could be in the 

specific issue-area they are regulating. Establishment of global rules and norms in human 

rights area coincide to the specific conditions of post-war period, but could owe a lot to the 

specific characteristics of human rights as well. Still much more needs to be achieved, and 

people in many places around the world are deprived of their basic rights, but the fact is that 

nowadays human rights are protected better than ever before and this is achievement of 

human rights regimes.  
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Regional human rights regimes proved to be better tool for human rights protection than 

global regimes. Primarily because of the geographical homogeneity and proximity, regional 

human rights regimes foster tolerance and mutual forbearance, and this leads to better 

cooperation, while they at the same time have real potential of applying certain sanctions to 

those who do not obey the agreed rules. All this factors, present at the European human rights 

regime, made it most successful human rights regime existing. 

Recent trends in the world might be implying that respect for human rights is about to 

decrease on global level. But, we shall not lose the hope. Nadia Murad is one of the reasons 

for this optimistic stand. One of two winners of 2018 Nobel Prize for Peace, she got it “for 

efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict”. A Yazidi 

girl who went through torture and rape during the conflict with Islamic State in Iraq is now 

giving efforts to have the Islamic State prosecuted at the ICC. Until recently, this was 

unimaginable. In this period, when populist parties are taking over political scene in many 

countries and world seems to go to wrong direction, we shall not lose the hope but more than 

ever believe in human rights and fight for its protection.       
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YAZILI BASINDA İKNA ARACI OLARAK AVRUPA REFERANSI (VURGUSU) 

Ahmet TARCAN 

Öz 

Petty ve Cacciopo tarafından geliştirilen ayrıntılandırma olasılığı modeline göre iletişim sürecinde alıcılar ikna 

olmak için iki farklı tür veri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Birinci tür veriler sunumun içeriği ile doğrudan 

ilgisi bulunan veriler, ikinci tür veriler ise konunun içeriği ile doğrudan ilgisi bulunmayan verilerden 

oluşmaktadır. Model birinci gruptaki verileri dikkate alarak iletişim sürecini tamamlayan  alıcıları merkezi yolu 

izleyen alıcılar olarak nitelerken, konunun özüne ait olmayan ikincil verileri dikkate alarak konu hakkında 

yargısını oluşturan alıcıları da çevresel yolu izleyen alıcılar olarak niteler.  

Genel olarak yazılı anlatımda, özelde ise yazılı basında ikna sürecinde kullanılan verilerden birisi de “Gelişmiş 

ülke”yi  referans olarak göstermektir. Daha özelde bu referans “gelişmiş ülkeler” topluluğunu simgeleyen 

“Avrupa” kavramı olmaktadır. Bu çalışmada ikna sürecinde sık sık kullanılan “Avrupa” vurgusunun merkezi bir 

veri mi yoksa çevresel bir veri mi olduğu tartışılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Yazılı basın, ikna, Avrupa, Ayrıntılandırma olasılığı modeli. 

THE EUROPE REFERENCE AS A TOOL OF PERSUASION IN WRITTEN MEDIA 

Abstract 

According to “Elaboration likelihood model” developed by Petty and Cacioppo in communication processus 

receivers follow two ways for to be persuaded. The model hold two distinct routes to persuasion. The first is 

known as “central route”, if receiver has ability and motivation, he/she scrutinize carefully arguments and 

message. The second processing is called “peripheral route”, if the receiver lacks the ability and motivation, 

he/she don’t care to arguments and message, instead individuals use secondary cues like source characteristics, 

music or picture to persuasion. 

Generally in written literature, also in newspaper the secondary arguments are often used. One of these cues is 

“developed country”. And “Europe” is the symbol of total name of these developed countries.  This paper studies 

how this symbol is used in newspapers. 

Keywords: Written Media, Persuasion, Europe, Elaboration Likelihood model. 

1. Giriş 

Güçlü olmak, neredeyse tarihin her döneminde doğruya ulaşmak için bir kıstas olarak 

kullanılmıştır.  Gelişmiş olanı ölçü olarak alma kimi zaman doğruya ulaşmanın bir aracı 

olurken kimi zaman da sorgulanmadan kabul edilen basit bir taklitçilik olarak ortaya 

çıkmıştır. Saygın olan ile ilişkilendirme, saygın olan ile birlikte anma, bir ikna tekniği olarak 

yazılı ve sözlü iletişimde kullanılan öğelerdir. 

Bu araştırma kavram olarak “Avrupa” teriminin Türk basınında bir ikna aracı olarak nasıl 

kullanıldığı ve bu kullanımın Ayrıntılandırma olasılığı modelinde nasıl yer bulduğu üzerine 

odaklanmaktadır. 

Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli temelde şu soruya cevap bulmaya çalışmaktadır:  

Herhangi bir kaynaktan gelen mesaj karşısında, mesaja maruz kalan alıcılar ne tür bir etki 

mekanizması altında ikna noktasına gelmektedirler? 

                                                           
 Doç.Dr. Dicle Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, tarcan@dicle.edu.tr 
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Model alıcıları mesajı ele alış şekillerine göre genel olarak iki temel kategoriye ayırmaktadır: 

1-Mesajı merkezi yoldan algılayan alıcılar 

2-Mesajı çevresel yoldan algılayan alıcılar (Petty, Cacioppo 1984). 

Mesaja maruz kalan alıcıların bir kısmı (Merkezi yolu takip edenler) konu ile doğrudan 

ilişkili, konunun özüne ait verilere (birincil dereceden) dikkat ederek ikna olurken, alıcıların 

diğer kısmı ise (çevresel yolu takip edenler) sunulan konu ile doğrudan ilgisi olmayan verilere 

(ikincil dereceden) dikkat ederek ikna olmayı tercih etmektedirler.  Çevresel yolu izleyenler 

“mesajın kendi içeriğinden bağımsız, oldukça yüzeysel veriler üzerinden” ikna olmaktadırlar 

(Barnier 2006:64).  Dolayısıyla genel bir kural olarak daha çok zaman ve daha çok zihinsel 

çaba harcayarak, aynı zamanda konunun özüne ait birincil dereceden verileri dikkate alarak 

karar veren alıcılar daha doğru bir düşünme süreci geçirerek, daha doğru bir seçim yapma 

olanağına sahip olabilmektedirler.  

Çevresel  ikna yönteminde mesaj güçlü bir kanıt kullanılmadan, herhangi bir uzman referansa 

atfedilerek gerçekleştirilmektedir. (Petty, Cacioppo 1984:70) Bu referans kaynağı bazen 

tanınan bir sanatçı, bazen bir bilim adamı, bazen bir kanaat önderi, kimi zaman bir kurum, 

ülke  ya da ülkeler topluluğu, kimi zaman bir rakam, bir istatistik,  kutsanan bir sözcük, 

genelleştirme ifadeleri  olabilmektedir. Çevresel ikna yöntemini kullanan kaynak, tezini 

savunurken yukarıda sayılan referans kaynaklarından birini öne sürerek kendi savının 

doğruluğunu ispata çalışmaktadır. 

İşte kaynağın uzmanlığı gibi “Avrupa referansı” da kitle iletişiminde  çevresel bir veri olarak 

kullanılabilmektedir. Aynı şekilde “Avrupa” vurgusu yazılı dilde, edebiyatta, bilimsel 

metinlerde ve yazılı basında da benzer amaçlarla zaman zaman yer almaktadır.  Söz konusu 

vurgulama kimi zaman doğrudan kıta adı olarak “Avrupa” kavramı üzerinden yapılırken kimi 

zaman Avrupa kıtasındaki bir ülke adı üzerinden, kimi zaman kıta üzerindeki bir şehir adıyla, 

kimi zaman da kıtada doğmuş olan bir kişi adı üzerinden ya da dil üzerinden 

gerçekleşebilmektedir. 

2. Yazılı Basında Avrupa Vurgusu 

Yazılı basında öne sürülen hipotezi ya da editörün iddiasını doğrulamak amacıyla çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır; herhangi bir bilim adamına atıfta bulunmak, rakamlar vermek, 

istatistik kullanmak, habere görsellik katmak, olay/haber ile ilgisi bulunmasa bile bir resim 

eklemek vb. 

Haber söyleminde “Avrupa” vurgusu bir ikna bileşeni olarak Türkiye’de basılan gazetelerde 

sık sık yer almakta bazen çok sıradan bir olayda bile Avrupa’ya atıfta bulunularak gazete 

iddiasını kanıtlama yoluna gitmektedir. Yazılı basında geçen bu söylemlerde kimi zaman 

editör/yazarın Avrupa kavramının bir referans olduğuna inandığı için ve bundan ötürü 

kanıtlama sürecinde Avrupa kavramına yer vermektedir. Ancak kimi zaman da editör/yazar 

aslında kendisi, verdiği örnekte Avrupa kavramının gerçek bir kanıt oluşturmadığını 
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düşünmesine hatta kimi zaman Avrupa karşıtı olmasına karşın haber kurgusunda Avrupa 

terimini kullanmaktadır. 

Araştırma çerçevesinde “Avrupa” teriminden türetilmiş farklı versiyonların  basında yer aldığı 

görülmektedir. Bunlardan en sık kullanılanları aşağıda tabloda verilmektedir.  

Terimin Farklı Biçimleri 

Avrupa 

Avrupa’da 

Avrupalı-lar 

Avrupa’nın birçok yerinde 

Birçok Avrupa ülkesinde 

Avrupa’da bile 

Avrupa yolunda 

Avrupa’ya açılmak 

Yüzyıllardır Avrupa’da 

Avrupa onaylı 

Avrupalı bilim adamları 

Avrupa onaylı 

Avrupa’dan gelen 

Yazılı basında terimin üç farklı kategoride kullanıldığı dikkat çekmektedir: ekonomik/ticari 

kullanımlar, ideolojik kullanımlar, bilimsel kullanımlar. 

Örnek Kullanımlar   

 

Manşet İçerik Gazete 

Avrupa’da Bile Birkaç 

Tane 

Çünkü bu proje,  bir stad ve 

dört sahayı öngörüyor. Bu 

tür tesisler Avrupa’da bile 

birkaç tane.  

http://www.koroglugazetesi.com/haber/avrupada-

bile-birkac-tane.html 

Avrupalı bilim adamları 

alkole karşı 

Avrupa Birliği'nde (AB) 

alkol tüketimi ve zararları 

üzerinde araştırma yapan 13 

AB ülkesinden 50 bilim 

adamı, alkol reklamının 

tamamen yasaklanmasını 

istedi. 

https://www.yenisafak.com/video-

galeri/dunya/avrupali-bilim-adamlari-alkole-karsi-

7731 

Manisa Domatesi 

Avrupa'ya İhraç 

Ediliyor 

Manisa’nın Saruhanlı 

İlçesinde domates hasadı 

başladı….. ……Kurutmalık 

olarak hasat edilen 

domatesin ise tamamına 

yakını Avrupa’ya ihraç 

ediliyor. 

yenigunmanisa.com 

Avrupa Teriminin Kapsayıcılık Sorunu 

https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/avrupali-bilim-adamlari-alkole-karsi-7731
https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/avrupali-bilim-adamlari-alkole-karsi-7731
https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/avrupali-bilim-adamlari-alkole-karsi-7731
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Manşet ve içerik arasında bir uyum-örtüşme olması medya etiğinin önemli bir bileşenidir. 

Ancak bazı haberlerde buna uyulmadığı dikkat çekmektedir. Avrupa teriminin manşetten 

verildiği kimi haber içeriklerinde herhangi bir ülke ismi geçmediği, kimisinde ise sadece bir 

veya iki ülke ismi geçtiği görülmektedir. Oysa manşetten verilen “Avrupa” terimi özellikle de 

“Avrupa Birliği” ülkeleri anlamında verildi ise bu terim 28 üye ülkeyi kapsamaktadır.  

 

Manşet İçerik 

Avrupa  Ülke ismi geçmiyor 

Avrupa Bir ülke ismi geçiyor 

Avrupa İki ülke ismi geçiyor 

Avrupa İkiden fazla ülke ismi geçiyor. 

3. Sonuç 

Terim olarak “Avrupa” kavramının, araştırmamız kapsamındaki bazı haberlerde doğru yerde, 

doğru şekilde, manşet ve içerik uyumlu olarak yer aldığı; kimi haberlerde ise manşet ve içerik 

tutarsız bir şekilde okuru ve olayı manipüle etmeye yönelik kullanıldığı görülmektedir. 

Yasal düzenlemeler ve yaptırımlar söz konusu olduğundan Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen 

ürünlerin olumlu anlamda belirli bir standartta olduğu doğrudur. Bu anlamda yazılı söylemde 

geçen Avrupa vurgusu kanıt olarak “Merkezi” bir veri olarak kabul edilebilir. Ancak Avrupa 

vurgusunun yazılı basında daha çok “çevresel” bir veri olarak ön plana çıktığı görülmektedir. 

Diğer yandan yazılı basında sık sık yer alan Avrupa vurgusu her ne kadar  bir ikna bileşeni 

olarak düşünülse de bu kullanımın   sosyo-kültürel açıdan ele alınması farklı bulgular ortaya 

çıkarabilecek potansiyele sahiptir. 
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DİYARBAKIR’IN EĞİTİM YAPISI VE SORUNLARI 

EDUCATIONAL STRUCTURE AND PROBLEMS OF DİYARBAKIR PROVINCE 

Ahmet ÇOBAN 

Öz 

Diyarbakır tarih boyunca birçok yönüyle önemli bir konuma sahip olmuştur.  Mezopotamya ile Anadolu 

medeniyetlerinin geçiş bölgesinde olan Diyarbakır, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Diyarbakır, 

Osmanlılar döneminde önemli eyaletlerden birinin merkezi olmuş, doğuya sefer yapan orduların hareket üssü ve 

kışlağı görevini görmüştür.  Diyarbakır; Cumhuriyet devrinde büyük ve önemli imar, sosyal, kültürel ve 

ekonomik hareketler yaşamıştır. Tarihte ve günümüzde önemli bir konuma sahip olan bir ilin eğitim açısından 

hangi alanlarda sorunların olduğunun ortaya konması büyük önem arz etmektedir. Bu sorunların bölge ve ülke 

düzeyinde ele alınması, Diyarbakır’ın eğitim durumunun değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Araştırmanın amacı, Diyarbakır’ın bölge ve ülke geneline göre son 10 yıldaki eğitim durumunu ortaya 

koymaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

Diyarbakır’da son 10 yılda, 

1.Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde, 

a.Okul, 

b.Öğretmen, 

c.Derslik sayıları açısından meydana gelen gelişmeler nelerdir? 

2.Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde, 

a.Öğretmen başına düşen, 

b.Derslik başına düşen öğrenci sayılarının oranı nedir? 

3.Yukarıdaki her iki boyut açısından Diyarbakır’ın, 

a.Bölgesindeki iller, 

b.Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 

c.Türkiye açısından durumu nasıldır? 

Betimsel nitelikte olan bu araştırmada, sırasıyla Türkiye’nin genel durumu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 

genel durumu, bölgedeki diğer iller ve Diyarbakır ile ilgili veriler elde edilmiş ve bunların analizleri yapılmıştır. 

Türkiye’ye, Güneydoğu Anadolu Bölgesine ve bölgedeki diğer illere göre durumu tablolarla ortaya konulmaya 

çalışılmış; tablolarla ilgili yapılan yorumlardan hareketle önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Eğitim, Eğitim Yapısı, Sorunlar, Eğitim Sorunları 

Abstract 

Diyarbakir has had an important position in many ways throughout history. Diyarbakir, in the transition area of 

the Anatolian civilizations and Mesopotamia has hosted many civilizations. During the Ottoman era, Diyarbakir 

province became the center of one of the most important states, the military base and winter camps of the army 

which move eastward for battle. During the Republic era, Diyarbakir has experienced great and important 

developmental, social, cultural and economic movements.  It is very important to demonstrate the educational 

problems of such a city which has an important position in history and today.  Addressing the problem at the 

district and country level will contribute to assessment of education in Diyarbakır. 

The purpose of this study is to determine the educational situation of Diyarbakir province in the last 10 years 

according to regional and the country based education. With that aim, the following questions were tried to be 

answered: 

                                                           
Doç.Dr., Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, 

ahcoban@gmail.com 
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In the last decade in Diyarbakir, 

1.In pre-school, primary and secondary education, what are the developments occurring in terms of the 

number of; 

a. School 

b. Teacher 

c. Classroom 

2. In pre-school, primary and secondary education what is the rate of the number of students; 

a. For per teacher 

b. For per classroom 

3. How is the situation of Diyarbakır in terms of mentioned dimensions when compared to; 

a. Other provinces in the same region 

b. The Southeast region, 

c. Turkey 

This research is in descriptive model. In this research the data were collected and analyzed related to respectively 

Turkey's general condition, the overall situation of the Southeast region, other provinces in the region, and 

Diyarbakır province. The educational situation of Diyarbakır was analyzed through tables by comparing to 

Turkey, the Southeastern Anatolia Region and other provinces in the same region. Some suggestions were made 

based on the comments related to the tables.  

KeyWords: Diyarbakır, Education, Educational Structure, Problems, Educational Problems. 

Giriş 

Nüfus artışı, eğitimi doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bu etki, eğitim alan bireylerin sayısında 

kendini daha çok göstermektedir. Eğitim alan bireylerin sayısının artması, öğretmen ve derslik 

sorunu olmak üzere beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Eğitimde öğretmen ve derslik 

başına düşen öğrenci sayısı öğrenme-öğretme sürecinin önemli bir boyutudur. 

TEDMEM’in (2015) raporuna göre, 2013 yılı itibariyle okul öncesi eğitimde öğretmen başına 

düşen öğrenci sayısı, Türkiye için 17 olarak tespit edilmiştir. Bu oran OECD ülkeler 

genelinde ise 14’tür. Türkiye’de ilkokul kademesi incelendiğinde, öğretmen başına düşen 

öğrenci sayısının kademeli olarak azaldığı görülmektedir. 2013 yılında Türkiye’de öğretmen 

başına yaklaşık 20 öğrenci düşerken, OECD ortalaması 15’tir; ortaokul içinse bu sayı Türkiye 

için 19 ve OECD için 13’tür. Sınıf başına düşen öğrenci sayısına bakıldığında ise Türkiye ve 

OECD arasında 15 öğrencilik bir fark bulunduğu gözlenmektedir. Bu sayı, eğitsel standartlar 

açısından oldukça yüksek bir farklılıktır. Raporda öğretmen ve sınıf başına düşen öğrenci 

sayısı, harcamalar üzerinde belirgin bir etkiye sahip olan faktörler olarak ele alınmıştır. 

Türkiye sınıf ve öğretmen başına düşen öğrenci sayılarına ilişkin verilerde yıllara göre 

ilerleme kaydetmesine rağmen, OECD ortalamasından oldukça uzaktır. Özellikle ortaokul 

düzeyinde sınıf başına düşen öğrenci sayısının OECD ortalamasının neredeyse iki katına denk 

gelmesi, eğitim ortamlarının niteliği açısından sorgulanmaya değerdir. 

2013-2014 dönemi itibarıyla ilköğretim, genel lise ve mesleki teknik liselerde öğretmen 

başına düşen öğrenci sayısı benzer seviyelerde olup, ülke genelinde öğretmen başına 

ilköğretimde yaklaşık 19, ortaöğretimde 16 öğrenci düşerken, özel okullarda bu sayı 

ilköğretimde 9 ve lisede 7 öğrencidir (TSKB, 2014: 38). 
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Türk eğitim sisteminin bilinen fakat pek de tartışılmayan önemli sorunlarından biri olan 

kalabalık sınıf sorununu, gelişmiş ülkeler çözmüş olmasına rağmen bu sorunun üzerinde 

ülkemizde yeterince durulmamaktadır (Yaman, 2006, akt. Yaman, 2010: 404).  Kalabalık 

sınıfların, öğren-öğretme sürecine olumsuz etkileri vardır. Kapsamlı bir araştırmada, onbeş 

kişilik bir sınıftaki öğrenme, yirmiüç kişilik sınıftakinden daha çok olmuştur (Tomlinson, 

1990: 19, akt. Başar, 1998: 30). Sınıftaki öğrenci sayısı ile başarı arasında ilişki olduğu 

yönünde araştırmalar (Jones and Jones 1986) bulunmaktadır. Öğrenci sayısı, izlenecek öğ-

retim yöntemini belirlemede de, önemli bir etkendir. Örneğin kalabalık sınıflarda daha çok 

anlatım yöntemi kullanılırken, az öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, bireysel öğretim 

yöntemlerine daha çok yer verilmektedir (Aydın, 1998: 34-35). 

Kalabalık olmayan sınıflarda istenmeyen davranışlar azalır ve öğrenci derse daha fazla katılır 

(Başar, 1999; Aydın, 2000, akt. Çelik, 2003: 86). Kalabalık olmayan sınıfların yararlarından 

biri, öğretmene sağladığı kolaylıklardır. Bu sınıflar, öğretmene ek zaman kullanma, az 

kaynakla yetinebilme, her öğrenciye daha fazla zaman ayırabilme, öğrenci gelişimini kolay 

izleyebilme, sınıfı daha etkili yönetebilme, etkin öğrenmeyi kolaylaştırabilme fırsatları verir 

(Harder, 1990: 28; Benjamin, 1991: 68). Böyle sınıflar, uygulama, güdüleme, tavır 

değiştirme, etkileşim, öğrencileri tanıma kolaylıkları verir. Kalabalık olmayan sınıflarda 

bireysel dikkat çoğalır, bozucu davranışlar azalır, sınıf etkinliklerine katılma fırsatı artar 

(Lemlech, 1988:174; Finn and Achilles, 1990: 575).Öğretmenin morali, tutumu, doyumu, 

davranışları açılarından da kalabalık olmayan sınıflar yararlı bulunmuştur (Kounin, 1970: 

170, 171; Harder, 1990: 29; Jenkins, 1991: 74, akt. Başar, 1998: 30). 

Kalabalık sınıflarda ders işlemenin güç olduğu bir gerçektir. Her gün saatlerce kalabalık bir 

öğrenci grubuyla beraber olmak, yapılacak her davranışı ayrıntısıyla planlamak, 

gerçekleşmesini sağlamak ve sınıftaki her şeyden her an haberdar olmak kolay değildir (Balkı, 

2003, akt. Yaman, 2009: 334). Sınıfı yönetmek, öğretmen için zorlaşabilir. Kalabalık 

sınıflarda, her öğrenciyi tanımak ve sorunlarıyla ilgilenmek, öğretmen için mümkün 

olmayabilir (Işık, 2004: 16). Kalabalık sınıfları yönetme güçlüğü, öğretmenin iş stresini 

artırmakta ve iş doyumuna düşürmektedir. Kalabalık sınıflar, ailenin beklentilerini de 

olumsuz yönde etkilemektedir (Çelik, 2003: 86). Kalabalık sınıflarda öğrenim gören 

öğrencilerin velileri ile öğretmenleri arasındaki işbirliği de zayıf olmaktadır. Nitekim veliler, 

daha çok kendi çocuklarını tanıyan ve onların gelişimleriyle yakından ilgilenen öğretmenlerle 

daha iyi işbirliği kurabilmektedirler (Bakioğlu ve Polat, 2002, akt. Yaman, 2010: 404). Bu 

durum, aileleri, çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenilmediği ve dolayısıyla çocuklarının 

başarılarını olumsuz etkilediği düşüncesine sahip kılmaktadır. 

Bu araştırmada, Diyarbakır’ın il, ilçe ve köyleri de dâhil Okulöncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, 

Genel ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzeyindeki öğrenci, öğretmen ve derslik 

durumu ile ilgili son on yılda meydana gelen gelişmeler incelenmiş, öğretmen ve derslik 

başına düşen öğrenci sayısı üzerinde durulmuş, Türkiye, Güneydoğu Anadolu ve illeri ile 

karşılaştırmalar yapılmıştır. 
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Diyarbakır tarih boyunca birçok yönüyle önemli bir konuma sahip olmuştur.  Mezopotamya 

ile Anadolu medeniyetlerinin geçiş bölgesinde olan Diyarbakır, birçok medeniyete ev 

sahipliği yapmıştır. Diyarbakır, Osmanlılar döneminde önemli eyaletlerden birinin merkezi 

olmuş, doğuya sefer yapan orduların hareket üssü ve kışlağı görevini görmüştür.  Diyarbakır; 

Cumhuriyet devrinde büyük ve önemli imar, sosyal, kültürel ve ekonomik hareketler 

yaşamıştır. Tarihte ve günümüzde önemli bir konuma sahip olan bu ilin eğitimin temel 

boyutları olan öğrenci, öğretmen ve derslik açısından son on yılda nasıl bir gelişme gösterdiği 

büyük önem arz etmektedir. Bu boyutların ülke, bölge ve diğer iller ile birlikte ele alınması, 

Diyarbakır’ın eğitim durumunun değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

1923-1950 yılları arasında Diyarbakır vilayetinde çoğu köylerde olmak üzere toplam 126 okul 

mevcuttu. Bu okulların 117’si ilkokul, 4’ü ortaokul düzeyinde olup, geri kalanlardan birer 

tanesi lise, Köy Enstitüsü, Kız Enstitüsü, Erkek Sanat Enstitüsü ve Erkek Öğretmen 

Okulu’ydu (Çağlayan, 2014). Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre 2017-2018 eğitim-

öğretim yılında Diyarbakır, ilçe ve köylerinde 189’u okulöncesi, 917’si ilkokul, 508’i 

ortaokul, 109’u genel ortaöğretim, 108’i ise mesleki ve teknik ortaöğretim düzeyinde olmak 

üzere 1831 eğitim kurumu bulunmaktadır. Yükseköğretim kurumu olarak, bünyesinde 14 

fakülte, 4 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 4 enstitüsü, merkezi kütüphane, Merkez 

Araştırma Laboratuvarı, Teknokent,  24 Araştırma ve Uygulama Merkezi olan bir üniversitesi 

bulunmaktadır. 

Araştırmanın amacı, Diyarbakır’ın bölge ve ülke geneline göre son 10 yıldaki eğitim 

durumunu ortaya koymaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

Diyarbakır’da son 10 yılda, 

1.Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde, 

a.Okul, 

b.Öğretmen, 

c.Derslik sayıları açısından meydana gelen gelişmeler nelerdir? 

2.Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde, 

a.Öğretmen başına düşen, 

b.Derslik başına düşen öğrenci sayılarının oranı nedir? 

3.Yukarıdaki her iki boyut açısından Diyarbakır’ın, 

a.Bölgesindeki iller, 

b.Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 

c.Türkiye açısından durumu nasıldır? 

Betimsel nitelikte olan bu araştırmada, öncelikle Milli eğitim Bakanlığı’nın 2008-2009 ve 

2017-2018 örgün eğitim istatistikleri incelenmiş, daha sonra sırasıyla Türkiye’nin genel 

durumu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genel durumu, bölgedeki diğer iller ve Diyarbakır 

ile ilgili veriler elde edilmiş ve bunların analizleri yapılmıştır. Türkiye’ye, Güneydoğu 
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Anadolu Bölgesine ve bölgedeki diğer illere göre durumu tablolarla ortaya konulmaya 

çalışılmış; tablolarla ilgili yapılan yorumlardan hareketle önerilere yer verilmiştir. 

Bulgular Ve Yorumlar 

Bu kısımda Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Okulöncesi, 

İlköğretim, Ortaöğretim, Genel ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzeyindeki 

öğrenci, öğretmen ve derslik sayıları ile ilgili bilgilere ilişkin bulgular ve yorumlar yer 

almaktadır.   

Okulöncesi Düzeyindeki Öğrenci Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Okulöncesi düzeyindeki öğrenci 

sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo1.Okulöncesi Düzeyindeki Öğrenci Sayılarına İlişkin Dağılım   

  

  

Öğrenci Sayısı Erkek-Kadın Oranları On Yılda Öğrenci  

Artış Oranları 

Bölgesel 

Sıralama 2008-2009 2017-2018 2008-2009 2017-2018 
Fark 

E K T E K T E K E K E K Fark Toplam E K T 

n n N N n N % % % % % % % % %    

Türkiye 421033 383732 804765 782646 718442 1501088 52,32 47,68 52,14 47,86 ±0,18 85,89 87,22 ±1,34 86,53       

Güneydoğu 55642 50027 105669 119755 111289 231044 52,66 47,34 51,83 48,17 ±0,82 115,22 122,46 ±7,23 118,65       

Gaziantep 9671 8431 18102 23700 21717 45417 53,43 46,57 52,18 47,82 ±1,24 145,06 157,59 ±12,52 150,89 3 2 2 

Adıyaman 3803 3465 7268 6798 6251 13049 52,33 47,67 52,10 47,90 ±0,23 78,75 80,40 ±1,65 79,54 6 7 7 

Kilis 1124 1045 2169 2525 2440 4965 51,82 48,18 50,86 49,14 ±0,97 124,64 133,49 ±8,85 128,91 4 4 4 

Şanlıurfa 10599 9531 20130 27213 25390 52603 52,65 47,35 51,73 48,27 ±0,92 156,75 166,39 ±9,64 161,32 1 1 1 

Diyarbakır 12445 11367 23812 30595 28577 59172 52,26 47,74 51,71 48,29 ±0,56 145,84 151,40 ±5,56 148,50 2 3 3 

Mardin 4678 4452 9130 9647 8849 18496 51,24 48,76 52,16 47,84 ±0,92 106,22 98,76 ±7,46 102,58 5 5 5 

Batman 5637 4646 10283 8141 7428 15569 54,82 45,18 52,29 47,71 ±2,53 44,42 59,88 ±15,46 51,41 8 8 8 

Şırnak 3878 3387 7265 6847 6637 13484 53,38 46,62 50,78 49,22 ±2,60 76,56 95,96 ±19,40 85,60 7 6 6 

Siirt 3807 3703 7510 4289 4000 8289 50,69 49,31 51,74 48,26 ±1,05 12,66 8,02 ±4,64 10,37 9 9 9 

E: Erkek     K: Kadın     T: Toplam 

Tabloda görüldüğü gibi, on yıl önce Diyarbakır’da okulöncesi düzeyde erkek ve kadın 

öğrencilerin oranı %52,26’ya %47,74 iken, on yıl sonra bu oran %51,71’e %48,29 olmuştur. 

Bu sonuca göre, erkeklerin oranı %0,56 azalırken, kadınlarınki aynı oranda artmıştır.Hem on 

yıl önce hem de on yıl sonra erkeklerin oranı hem bölge hem de ülke oranının altında iken 

kadınların oranı, hem bölge hem de ülke oranının üstünde yer almıştır. 

Son on yıl içerisinde okulöncesi öğrenci artışında, Diyarbakır %148,50 ile hem bölge hem de 

ülke oranının üstünde yer alırken, bu oranla bölge illeri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. 

Bu artışta erkeklerin oranı %145,84 iken, kadınların oranı %151,40’tır. Bu sonuca göre, 

kadınlardaki artış oranı %5,56 daha fazladır. Bu oranlarla hem erkekler hem de kadınlar, hem 
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bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer alırken, erkekler bölge illeri arasında ikinci 

sırayı, kadınlar ise üçüncü sırayı almaktadır. 

Okulöncesi Düzeyindeki Öğretmen Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Okulöncesi düzeyindeki 

öğretmen sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2.Okulöncesi Düzeyindeki Öğretmen Sayılarına İlişkin Dağılım 

  

  

Öğretmen Sayısı Erkek-Kadın Oranları 
On Yılda Öğretmen 

 Artış Oranları 

Bölgesel 

Sıralama 

Öğretmen Başına 

 Düşen Öğrenci Sayısı 

2008-2009 2017-2018 2008-2009 2017-2018 
Fark 

2008-2009 2017-

2018 

E K T E K T E K E K E K Fark Toplam E K T ÖS BS ÖS BS 

n n N n n N % % % % % % % % %        

Türkiye 1644 27698 29342 2439 42696 45135 5,60 94,40 5,40 94,60 ±0,20 48,36 54,15 ±5,79 53,82    27  33  

Güneydoğu 288 2107 2395 489 3344 3833 12,03 87,97 12,76 87,24 ±0,73 69,79 58,71 ±11,08 60,04    44  60  

Gaziantep 42 422 464 67 880 947 9,05 90,95 7,07 92,93 ±1,98 59,52 108,53 ±49,01 104,09 5 1 1 39 6 48 7 

Adıyaman 43 262 305 60 342 402 14,10 85,90 14,93 85,07 ±0,83 39,53 30,53 ±9,00 31,80 7 5 6 24 9 32 9 

Kilis 6 60 66 15 74 89 9,09 90,91 16,85 83,15 ±7,76 150,00 23,33 ±126,67 34,85 1 6 5 33 8 56 6 

Şanlıurfa 55 368 423 116 602 718 13,00 87,00 16,16 83,84 ±3,15 110,91 63,59 ±47,32 69,74 2 4 4 48 4 73 3 

Diyarbakır 51 371 422 101 670 771 12,09 87,91 13,10 86,90 ±1,01 98,04 80,59 ±17,45 82,70 3 2 2 56 2 77 2 

Mardin 31 207 238 48 222 270 13,03 86,97 17,78 82,22 ±4,75 54,84 7,25 ±47,59 13,45 6 8 8 38 7 69 4 

Batman 26 164 190 44 289 333 13,68 86,32 13,21 86,79 ±0,47 69,23 76,22 ±6,99 75,26 4 3 3 54 3 47 8 

Şırnak 16 143 159 19 138 157 10,06 89,94 12,10 87,90 ±2,04 18,75 -3,50 ±22,25 -1,26 8 9 9 46 5 86 1 

Siirt 18 110 128 19 127 146 14,06 85,94 13,01 86,99 ±1,05 5,56 15,45 ±9,90 14,06 9 7 7 59 1 57 5 

E: Erkek     K: Kadın T: Toplam     ÖS: Öğrenci Sayısı     BS: Bölgesel Sıralama   

Tabloda görüldüğü gibi, on yıl önce Diyarbakır’da okulöncesi düzeyde erkek ve kadın 

öğretmenlerin oranı %12,09’a %87,91 iken, on yıl sonra bu oran %13,10’a %86,90 olmuştur. 

Bu sonuca göre, erkeklerin oranı %1,01 artarken, kadınlarınki aynı oranda azalmıştır. Hem on 

yıl önce hem de on yıl sonra erkeklerin oranı hem bölge hem de ülke oranının üstünde iken 

kadınların oranı, hem bölge hem de ülke oranının altında yer almıştır. 

Son on yıl içerisinde okulöncesi öğretmen artışında, Diyarbakır %82,70 ile hem bölge hem de 

ülke oranının üstünde yer alırken, bu oranla bölge illeri arasında ikinci sırada yer almaktadır. 

Bu artışta erkeklerin oranı %98,04 iken, kadınların oranı %80,59’dur. Bu sonuca göre, 

erkeklerdeki artış oranı %17,45 daha fazladır. Bu oranlarla hem erkekler hem de kadınlar, 

hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer alırken, erkekler bölge illeri arasında 

üçüncü sırayı, kızlar ise ikincisırayı almaktadır. 

Okulöncesi düzeyde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından Diyarbakır on yıl önce 

ortalama 56 öğrenci ile hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer alırken, on yıl sonra 

ortalama 77 öğrenci ile yine hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer almaktadır. Bu 
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ortalama öğrenci sayıları ile Diyarbakır, hem on yıl önce hem de on yıl sonra bölge illeri 

arasında ikinci sırada yer almıştır.  

Okulöncesi Düzeyindeki Derslik Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Okulöncesi düzeyindeki derslik 

sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3.Okulöncesi Düzeyindeki Derslik Sayılarına İlişkin Dağılım 

 

2008-2009 2017-2018 On Yılda 

Artışı 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

Öğrenci Derslik Öğrenci Derslik 2008-2009 2017-2018 

n n n n % ÖS BS ÖS BS 

Türkiye 804765 39481 1501088 44587 12,93 20  34  

Güneydoğu 105669 3676 231044 3017 -17,93 29  77  

Gaziantep 18102 802 45417 791 -1,37 23 7 57 7 

Adıyaman 7268 381 13049 263 -30,97 19 9 50 9 

Kilis 2169 97 4965 93 -4,12 22 8 53 8 

Şanlıurfa 20130 690 52603 551 -20,14 29 5 95 2 

Diyarbakır 23812 554 59172 596 7,58 43 1 99 1 

Mardin 9130 391 18496 213 -45,52 23 6 87 4 

Batman 10283 323 15569 242 -25,08 32 3 64 6 

Şırnak 7265 236 13484 149 -36,86 31 4 90 3 

Siirt 7510 202 8289 119 -41,09 37 2 70 5 

ÖS: Bölgesel Sıralama     BS: Öğrenci Sayısı 

Tabloda görüldüğü gibi, son on yılda Diyarbakır’da okulöncesi düzeyde derslik sayısı %7,58 

artışla bölgedeki artışın üstünde yer alırken, ülkedeki artışın altında yer almaktadır. Bölgedeki 

tüm illerde derslik sayısı %1,37 ile %45,52 arasında azalırken, Diyarbakır’da ise artmıştır. 

Okulöncesi düzeyde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Diyarbakır on yıl önce 

ortalama 43 öğrenci ile hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer alırken, on yıl sonra 

ortalama 99 öğrenci ile yine hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer almaktadır. Bu 

ortalama öğrenci sayıları ile Diyarbakır, hem on yıl önce hem de on yıl sonra bölge illeri 

arasında birinci sırada yer almıştır.  

İlköğretim Düzeyindeki Öğrenci Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait İlköğretim düzeyindeki öğrenci 

sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4.İlköğretim Düzeyindeki Öğrenci Sayılarına İlişkin Dağılım 
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Öğrenci Sayısı Erkek-Kadın Oranları On Yılda Öğrenci  

Artış Oranları 

Bölgesel 

Sıralama 2008-2009 2017-2018 2008-2009 2017-2018 

Fark 

E K T E K T E K E K E K Fark Toplam 

E K T 

n n N n n N % % % % % % % % % 

Türkiye 5553871 5156049 10709920 5463252 5231481 10694733 51,86 48,14 51,08 48,92 ±0,77 -1,63 1,46 ±3,09 -0,14       

Güneydoğu 824508 751155 1575663 886185 850403 1736588 52,33 47,67 51,03 48,97 ±1,30 7,48 13,21 ±5,73 10,21       

Gaziantep 164926 152403 317329 196731 190857 387588 51,97 48,03 50,76 49,24 ±1,22 19,28 25,23 ±5,95 22,14 3 3 3 

Adıyaman 57060 53458 110518 51902 49485 101387 51,63 48,37 51,19 48,81 ±0,44 -9,04 -7,43 ±1,61 -8,26 9 9 9 

Kilis 10625 10500 21125 15497 14707 30204 50,30 49,70 51,31 48,69 ±1,01 45,85 40,07 ±5,79 42,98 1 1 1 

Şanlıurfa 192816 167835 360651 231227 220748 451975 53,46 46,54 51,16 48,84 ±2,30 19,92 31,53 ±11,61 25,32 2 2 2 

Diyarbakır 167707 153637 321344 159908 152680 312588 52,19 47,81 51,16 48,84 ±1,03 -4,65 -0,62 ±4,03 -2,72 7 8 7 

Mardin 81801 76703 158504 81348 78960 160308 51,61 48,39 50,74 49,26 ±0,86 -0,55 2,94 ±3,50 1,14 5 5 5 

Batman 61029 56814 117843 59540 57061 116601 51,79 48,21 51,06 48,94 ±0,73 -2,44 0,43 ±2,87 -1,05 6 6 6 

Şırnak 52476 47544 100020 56628 53685 110313 52,47 47,53 51,33 48,67 ±1,13 7,91 12,92 ±5,00 10,29 4 4 4 

Siirt 36068 32261 68329 33404 32220 65624 52,79 47,21 50,90 49,10 ±1,88 -7,39 -0,13 ±7,26 -3,96 8 7 8 

E: Erkek K: Kadın T: Toplam 

Tabloda görüldüğü gibi, on yıl önce Diyarbakır’da ilköğretim düzeyinde erkek ve kadın 

öğrencilerin oranı %52,19’a %47,81 iken, on yıl sonra bu oran %51,16’ya %48,84 olmuştur. 

Bu sonuca göre, erkeklerin oranı %1,03 azalırken, kadınlarınki aynı oranda artmıştır. On yıl 

önce erkeklerin oranı bölge oranının altında, ancak ülke oranının üstünde yer alırken on yıl 

sonra erkeklerin oranı, hem bölge hem de ülke oranının üstünde yer almaktadır. Kadınların 

oranı ise, on yıl önce bölge oranının üstünde, ancak ülke oranının altında yer alırken on yıl 

sonra hem bölge hem de ülke oranının altında yer almaktadır. 

Son on yıl içerisinde ilköğretim öğrenci artışında, Diyarbakır %-2,72 ile hem bölge hem de 

ülke oranının altında yer alırken, bu oranla bölge illeri arasında yedinci sırada yer almaktadır. 

Bu artışta erkeklerin oranı %-4,65 iken, kadınların oranı %-0,62’dır. Bu sonuca göre, 

kadınlardaki artış oranı %4,03 daha fazladır. Bu oranlarla hem erkekler hem de kadınlar, hem 

bölge hem de ülke oranının altında yer alırken, erkekler bölge illeri arasında yedinci sırayı, 

kadınlar ise sekizinci sırayı almaktadır. 

İlköğretim Düzeyindeki Öğretmen Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait İlköğretim düzeyindeki 

öğretmen sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5.İlköğretim Düzeyindeki Öğretmen Sayılarına İlişkin Dağılım 

  

  

Öğretmen Sayısı Erkek-Kadın Oranları 
On Yılda Öğretmen  

Artış Oranları 

Bölgesel 

Sıralama 

Öğretmen 

Başına Düşen 

Öğrenci Sayısı 

2008-2009 2017-2018 2008-2009 2017-2018 Fark 
2008-

2009 

2017-

2018 
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E K T E K T E K E K E K Fark Toplam 

E K T ÖS BS ÖS BS 

n n N n n N % % % % % % % % % 

Türkiye 224644 228674 453318 257893 379133 637026 49,56 50,44 40,48 59,52 ±9,07 14,80 65,80 ±51,00 40,53    24  17  

Güneydoğu 30897 4465 35362 41140 41834 82974 87,37 12,63 49,58 50,42 ±37,79 33,15 836,93 ±803,78 134,64    31  21  

Gaziantep 5588 1761 7349 7836 10107 17943 76,04 23,96 43,67 56,33 ±32,37 40,23 473,94 ±433,71 144,16 2 2 1 20 9 22 4 

Adıyaman 3650 355 4005 3849 2595 6444 91,14 8,86 59,73 40,27 ±31,41 5,45 630,99 ±625,53 60,90 9 1 6 23 8 16 9 

Kilis 572 3655 4227 622 761 1383 13,53 86,47 44,97 55,03 ±31,44 8,74 -79,18 ±87,92 -67,28 8 8 8 36 1 22 3 

Şanlıurfa 6336 4421 10757 8812 9763 18575 58,90 41,10 47,44 52,56 ±11,46 39,08 120,83 ±81,75 72,68 3 6 5 31 5 24 1 

Diyarbakır 6078 1932 8010 8205 7678 15883 75,88 24,12 51,66 48,34 ±24,22 35,00 297,41 ±262,41 98,29 5 3 3 31 4 20 6 

Mardin 3202 1458 4660 4368 3740 8108 68,71 31,29 53,87 46,13 ±14,84 36,41 156,52 ±120,10 73,99 4 5 4 30 6 20 5 

Batman 2487 1411 3898 3251 2888 6139 63,80 36,20 52,96 47,04 ±10,85 30,72 104,68 ±73,96 57,49 6 7 7 34 2 19 7 

Şırnak 1514 868 2382 2403 2634 5037 63,56 36,44 47,71 52,29 ±15,85 58,72 203,46 ±144,74 111,46 1 4 2 29 7 22 2 

Siirt 1470 20326 21796 1794 1668 3462 6,74 93,26 51,82 48,18 ±45,08 22,04 -91,79 ±113,83 -84,12 7 9 9 32 3 19 8 

E: Erkek     K: Kadın     T: Toplam      ÖS: Öğrenci Sayısı     BS: Bölgesel Sıralama 

Tabloda görüldüğü gibi, on yıl önce Diyarbakır’da ilköğretim düzeyinde erkek ve kadın 

öğretmenlerin oranı %75,88’e %24,12 iken, on yıl sonra bu oran %51,66’ya %48,34 

olmuştur. Bu sonuca göre, erkeklerin oranı %24,22 azalırken, kadınlarınki aynı oranda 

artmıştır. On yıl önce erkeklerin oranı, bölge oranının altında, ülke oranının üstünde yer 

alırken, on yıl sonraki oran, hem bölge hem de ülke oranının üstünde yer almaktadır. 

Kadınların oranı ise, on yıl önce bölge oranının üstünde, ülke oranının altında yer alırken, on 

yıl sonraki oran, hem bölge hem de ülke oranının altında yer almaktadır. 

Son on yıl içerisinde ilköğretim düzeyindeki öğretmen artışında, Diyarbakır %98,29 ile bölge 

oranının altında, ülke oranın ise üstünde yer alırken, bu oranla bölge illeri arasında üçüncü 

sırada yer almaktadır. Bu artışta erkeklerin oranı %35,00 iken, kadınların oranı %297,41’dir. 

Bu sonuca göre, kadınlardaki artış oranı %262,41 daha fazladır. Bu oranlarla erkekler hem 

bölge hem de ülke oranlarının üstünde yer alırken, bölge illeri arasında beşinci sırada; 

kadınlar ise, bölge oranının altında, ülke oranının üstünde yer alırken, bölge illeri arasında 

üçüncü sırayı almaktadır. 

İlköğretim düzeyinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından Diyarbakır on yıl önce 

ortalama 31 öğrenci ile bölge ortalaması ile eşit, ancak ülke ortalamasının üstünde yer alırken, 

on yıl sonra ortalama 20 öğrenci ile bölge ortalamasının altında, ancak ülke ortalamasının 

üstünde yer almaktadır. Bu ortalama öğrenci sayıları ile Diyarbakır, on yıl önce bölge illeri 

arasında dördüncü sırada iken, on yıl sonra altıncı sırada yer almıştır.  

İlköğretim Düzeyindeki Derslik Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait İlköğretim düzeyindeki derslik 

sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6.İlköğretim Düzeyindeki Derslik Sayılarına İlişkin Dağılım 
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2008-2009 2017-2018 On Yıldaki 

Artışı 

Derslik Başına Düşen Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci Derslik Öğrenci Derslik 2008-2009 2017-2018 

n n n n % BS ÖS BS ÖS BS 

Türkiye 10709920 320393 10694733 437945 36,69  33  24  

Güneydoğu 1575663 35259 1736588 56807 61,11  45  31  

Gaziantep 317329 6604 387588 11767 78,18 2 48 2 33 2 

Adıyaman 110518 3251 101387 4014 23,47 9 34 7 25 8 

Kilis 21125 793 30204 1195 50,69 6 27 9 25 7 

Şanlıurfa 360651 6630 451975 12969 95,61 1 54 1 35 1 

Diyarbakır 321344 7103 312588 10305 45,08 7 45 3 30 4 

Mardin 158504 3681 160308 5726 55,56 5 43 5 28 5 

Batman 117843 2750 116601 4346 58,04 4 43 6 27 6 

Şırnak 100020 2244 110313 3563 58,78 3 45 4 31 3 

Siirt 68329 2203 65624 2922 32,64 8 31 8 22 9 

BS: Bölgesel Sıralama     ÖS: Öğrenci Sayısı 

Tabloda görüldüğü gibi, son on yılda Diyarbakır’da ilköğretim düzeyinde derslik sayısı 

%45,08 artışla bölgedeki artışın altında yer alırken, ülkedeki artışın üstünde yer almaktadır. 

Diyarbakır son on yılda derslik artışı açısından bölgedeki iller arasında yedinci sırada yer 

almaktadır. 

İlköğretim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Diyarbakır on yıl önce 

ortalama 45 öğrenci ile bölge ortalamasına eşit, ancak ülke ortalamasının üstünde yer alırken, 

on yıl sonra ortalama 30 öğrenci ile bölge ortalamasının altına, ülke ortalamasının ise üstünde 

yer almaktadır. Bu ortalama derslik başına düşen öğrenci sayıları ile Diyarbakır, on yıl önce 

bölge illeri arasında üçüncü sırada yer alırken, on yıl sonra dördüncü sırada yer almıştır.  

Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrenci Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Ortaöğretim düzeyindeki 

öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7.Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrenci Sayılarına İlişkin Dağılım 

  

  

  

  

Öğrenci Sayısı Erkek-Kadın Oranları On Yılda Öğrenci  

Artış Oranları 

Bölgesel 

Sıralama 2008-2009 2017-2018 2008-2009 2017-2018 

Fark 

E K T E K T E K E K E K Fark Toplam 

E K T 

n n N n n N % % % % % % % % % 

Türkiye 2079941 1757223 3837164 2985179 2704248 5689427 54,21 45,79 52,47 47,53 ±1,74 43,52 53,89 ±10,37 48,27    

Güneydoğu 219302 141936 361238 393883 316525 710408 60,71 39,29 55,44 44,56 ±5,26 79,61 123,01 ±43,40 96,66    
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Gaziantep 45423 33682 79105 86244 76075 162319 57,42 42,58 53,13 46,87 ±4,29 89,87 125,86 ±35,99 105,19 3 4 3 

Adıyaman 20418 15700 36118 28458 24308 52766 56,53 43,47 53,93 46,07 ±2,60 39,38 54,83 ±15,45 46,09 9 9 9 

Kilis 3414 3141 6555 6192 5583 11775 52,08 47,92 52,59 47,41 ±0,50 81,37 77,75 ±3,62 79,63 4 8 6 

Şanlıurfa 36570 19166 55736 85476 62065 147541 65,61 34,39 57,93 42,07 ±7,68 133,73 223,83 ±90,10 164,71 1 1 1 

Diyarbakır 47387 33865 81252 76012 62455 138467 58,32 41,68 54,90 45,10 ±3,43 60,41 84,42 ±24,01 70,42 6 7 8 

Mardin 24467 13695 38162 38641 29891 68532 64,11 35,89 56,38 43,62 ±7,73 57,93 118,26 ±60,33 79,58 8 5 7 

Batman 19613 12049 31662 31388 25701 57089 61,94 38,06 54,98 45,02 ±6,96 60,04 113,30 ±53,27 80,31 7 6 5 

Şırnak 12176 6031 18207 24304 18737 43041 66,88 33,12 56,47 43,53 ±10,41 99,61 210,68 ±111,07 136,40 2 2 2 

Siirt 9834 4607 14441 17168 11710 28878 68,10 31,90 59,45 40,55 ±8,65 74,58 154,18 ±79,60 99,97 5 3 4 

E: Erkek K: Kadın T: Toplam 

Tabloda görüldüğü gibi, on yıl önce Diyarbakır’da ortaöğretim düzeyinde erkek ve kadın 

öğrencilerin oranı %58,32’ye %41,68 iken, on yıl sonra bu oran %54,90’a %45,10 olmuştur. 

Bu sonuca göre, erkeklerin oranı %3,43 azalırken, kadınlarınki aynı oranda artmıştır. Hem on 

yıl önce hem on yıl sonra erkeklerin oranı bölge oranının altında, ancak ülke oranının üstünde 

yer alırken, kadınların oranı, erkeklerinin oranının tersine, hem on yıl önce hem on yıl sonra 

bölge oranının üstünde, ancak ülke oranının altında yer almaktadır. 

Son on yıl içerisinde ortaöğretim öğrenci artışında, Diyarbakır %70,42 ile bölge oranının 

altında, ancak ülke oranının üstünde yer alırken, bu oranla bölge illeri arasında sekizinci 

sırada yer almaktadır. Bu artışta erkeklerin oranı %60,41 iken, kadınların oranı %84,42’dır. 

Bu sonuca göre, kadınlardaki artış oranı %24,01 daha fazladır. Bu oranlarla hem erkekler hem 

de kadınlar, bölge ortalamasının altında, ancak ülke ortalamasının üstünde yer alırken, 

erkekler bölge illeri arasında altıncı sırayı, kadınlar ise yedinci sırayı almaktadır. 

Ortaöğretim Düzeyindeki Öğretmen Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Ortaöğretim düzeyindeki 

öğretmen sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 8.Ortaöğretim Düzeyindeki Öğretmen Sayılarına İlişkin Dağılım 

  

  

  

  

Öğretmen Sayısı Erkek-Kadın Oranları 
On Yılda Öğretmen  

Artış Oranları 

Bölgesel 

Sıralama 

Öğretmen Başına 

Düşen 

Öğrenci Sayısı 

2008-2009 2017-2018 2008-2009 2017-2018 

Fark 

2008-

2009 

2017-

2018 

E K T E K T E K E K E K Fark Toplam 

E K T 
Ö

S 

B

S 

Ö

S 

B

S 
n n N n n N % % % % % % % % % 

Türkiye 115030 81683 196713 173993 173976 347969 58,48 41,52 50,00 50,00 ±8,47 51,26 112,99 ±61,73 76,89       20  16  

Güneydoğu 8807 3748 12555 20128 13632 33760 70,15 29,85 59,62 40,38 
±10,5

3 
128,55 263,71 ±135,17 168,90      29  21  

Gaziantep 2028 1050 3078 4151 3489 7640 65,89 34,11 54,33 45,67 
±11,5

5 
104,68 232,29 ±127,60 148,21 7 6 6 26 7 21 6 

Adıyaman 1262 408 1670 2148 1052 3200 75,57 24,43 67,13 32,88 ±8,44 70,21 157,84 ±87,64 91,62 8 8 8 22 8 16 9 

Kilis 258 112 370 373 240 613 69,73 30,27 60,85 39,15 ±8,88 44,57 114,29 ±69,71 65,68 9 9 9 18 9 19 8 
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Şanlıurfa 1429 614 2043 4100 2816 6916 69,95 30,05 59,28 40,72 
±10,6

6 
186,91 358,63 ±171,72 238,52 2 3 2 27 6 21 5 

Diyarbakır 1812 823 2635 3854 2569 6423 68,77 31,23 60,00 40,00 ±8,77 112,69 212,15 ±99,46 143,76 6 7 7 31 5 22 3 

Mardin 792 250 1042 1977 1255 3232 76,01 23,99 61,17 38,83 
±14,8

4 
149,62 402,00 ±252,38 210,17 4 1 4 37 3 21 7 

Batman 629 211 840 1724 928 2652 74,88 25,12 65,01 34,99 ±9,87 174,09 339,81 ±165,72 215,71 3 4 3 38 2 22 4 

Şırnak 257 163 420 994 781 1775 61,19 38,81 56,00 44,00 ±5,19 286,77 379,14 ±92,37 322,62 1 2 1 43 1 24 1 

Siirt 340 117 457 807 502 1309 
74,4

0 

25,6

0 

61,6

5 

38,3

5 

±12,7

5 
137,35 329,06 ±191,71 186,43 5 5 5 32 4 22 2 

E: Erkek     K: Kadın     T: Toplam      ÖS: Öğrenci Sayısı     BS: Bölgesel Sıralama 

Tabloda görüldüğü gibi, on yıl önce Diyarbakır’da ortaöğretim düzeyinde erkek ve kadın 

öğretmenlerin oranı %68,77’ye %31,23 iken, on yıl sonra bu oran %60,00’a %40,00 

olmuştur. Bu sonuca göre, erkeklerin oranı %8,77 azalırken, kadınlarınki aynı oranda 

artmıştır. On yıl önce erkeklerin oranı, bölge oranının altında, ülke oranının üstünde yer 

alırken, on yıl sonraki oran, hem bölge hem de ülke oranının üstünde yer almaktadır. 

Kadınların oranı ise, on yıl önce bölge oranının üstünde, ülke oranının altında yer alırken, on 

yıl sonraki oran, hem bölge hem de ülke oranının altında yer almaktadır. 

Son on yıl içerisinde ortaöğretim düzeyindeki öğretmen artışında, Diyarbakır %143,76 ile 

bölge oranının altında, ülke oranın ise üstünde yer alırken, bu oranla bölge illeri arasında 

yedinci sırada yer almaktadır. Bu artışta erkeklerin oranı %112,69 iken, kadınların oranı 

%212,15’tir. Bu sonuca göre, kadınlardaki artış oranı %99,46 daha fazladır. Bu oranlarla hem 

erkekler hem de kadınlar bölge oranlarının altında, ülke oranlarının üstünde yer alırken, 

erkekler bölge illeri arasında altıncı sırayı; kadınlar ise, yedinci sırayı almaktadır. 

Ortaöğretim düzeyinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından Diyarbakır on yıl önce 

ortalama 31 öğrenci ile hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer alırken, on yıl sonra 

ortalama 22 öğrenci ile yine hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer almaktadır. Bu 

ortalama öğrenci sayıları ile Diyarbakır, on yıl önce bölge illeri arasında beşinci sırada iken, 

on yıl sonra üçüncü sırada yer almıştır.  

Ortaöğretim Düzeyindeki Derslik Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Ortaöğretim düzeyindeki 

derslik sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 9’da yer almaktadır. 

Tablo 9.Ortaöğretim Düzeyindeki Derslik Sayılarına İlişkin Dağılım 

 

2008-2009 2017-2018 On Yıldaki  

Artış 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

Öğrenci Derslik Öğrenci Derslik 2008-2009 2017-2018 

n n n n % BS ÖS BS ÖS BS 

Türkiye 3837164 109042 5689427 204268 87,33  35  28  

Güneydoğu 361238 7763 710408 23466 202,28  47  30  
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Gaziantep 79105 1678 162319 4955 195,29 4 47 3 33 2 

Adıyaman 36118 826 52766 1757 112,71 8 44 5 30 5 

Kilis 6555 237 11775 412 73,84 9 28 9 29 7 

Şanlıurfa 55736 1427 147541 5660 296,64 1 39 7 26 9 

Diyarbakır 81252 1422 138467 3997 181,08 6 57 2 35 1 

Mardin 38162 816 68532 2363 189,58 5 47 4 29 6 

Batman 31662 505 57089 1786 253,66 2 63 1 32 3 

Şırnak 18207 450 43041 1575 250,00 3 40 6 27 8 

Siirt 14441 402 28878 961 139,05 7 36 8 30 4 

BS: Bölgesel Sıralama     ÖS: Öğrenci Sayısı 

Tabloda görüldüğü gibi, son on yılda Diyarbakır’da ortaöğretim düzeyinde derslik sayısı 

%181,08 artışla bölgedeki artışın altında yer alırken, ülkedeki artışın üstünde yer almaktadır. 

Diyarbakır son on yılda derslik artışı açısından bölgedeki iller arasında altıncı sırada yer 

almaktadır. 

Ortaöğretim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Diyarbakır on yıl önce 

ortalama 57 öğrenci ile hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer alırken, on yıl sonra 

ortalama 35 öğrenci ile yine hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer almaktadır. Bu 

ortalama derslik başına düşen öğrenci sayıları ile Diyarbakır, on yıl önce bölge illeri arasında 

ikinci sırada yer alırken, on yıl sonra birinci sırada yer almıştır. 

Genel Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrenci Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Genel Ortaöğretim düzeyindeki 

öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 10’da yer almaktadır. 

Tablo 10.Genel Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrenci Sayılarına İlişkin Dağılım 

  

  

  

  

Öğrenci Sayısı Erkek-Kadın Oranları On Yılda Öğrenci 

Artış Oranları 

Bölgesel 

Sıralama 2008-2009 2017-2018 2008-2009 2017-2018 

Fark 

E K T E K T E K E K E K Fark Toplam 

E K T 

n n N n n N % % % % % % % % % 

Türkiye 1186244 1085656 2271900 1588505 1486137 3074642 52,21 47,79 51,66 48,34 ±0,55 33,91 36,89 ±2,98 35,33       

Güneydoğu 167682 97805 265487 218853 174297 393150 63,16 36,84 55,67 44,33 ±7,49 30,52 78,21 ±47,69 48,09       

Gaziantep 34163 23301 57464 48783 44757 93540 59,45 40,55 52,15 47,85 ±7,30 42,79 92,08 ±49,29 62,78 4 4 4 

Adıyaman 15197 11048 26245 14084 11501 25585 57,90 42,10 55,05 44,95 ±2,86 -7,32 4,10 ±11,42 -2,52 9 9 9 

Kilis 1495 1543 3038 2514 2333 4847 49,21 50,79 51,87 48,13 ±2,66 68,16 51,20 ±16,96 59,55 1 7 5 

Şanlıurfa 28303 12426 40729 46724 34492 81216 69,49 30,51 57,53 42,47 ±11,96 65,08 177,58 ±112,49 99,41 2 1 1 

Diyarbakır 37502 23634 61136 43308 33021 76329 61,34 38,66 56,74 43,26 ±4,60 15,48 39,72 ±24,24 24,85 7 8 8 

Mardin 19908 10473 30381 22312 17255 39567 65,53 34,47 56,39 43,61 ±9,14 12,08 64,76 ±52,68 30,24 8 6 7 
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Batman 15917 8985 24902 19464 15620 35084 63,92 36,08 55,48 44,52 ±8,44 22,28 73,85 ±51,56 40,89 6 5 6 

Şırnak 8989 3677 12666 11910 9503 21413 70,97 29,03 55,62 44,38 ±15,35 32,50 158,44 ±125,95 69,06 5 2 3 

Siirt 6208 2718 8926 9754 5815 15569 69,55 30,45 62,65 37,35 ±6,90 57,12 113,94 ±56,82 74,42 3 3 2 

E: Erkek     K: Kadın     T: Toplam 

Tabloda görüldüğü gibi, on yıl önce Diyarbakır’da Genel Ortaöğretim düzeyinde erkek ve 

kadın öğrencilerin oranı %61,34’e %38,66 iken, on yıl sonra bu oran %56,74’e %43,26 

olmuştur. Bu sonuca göre, erkeklerin oranı %4,60 azalırken, kadınlarınki aynı oranda 

artmıştır. On yıl önce erkeklerin oranı, bölge oranının altında, ancak ülke oranının üstünde; 

kadınların oranı ise bölge oranının üstünde, ancak ülke oranının altında iken, on yıl sonra 

erkeklerin oranı hem bölge hem de ülke oranlarının üstünde; kadınların oranı, erkeklerinin 

oranının tersine, hem bölge hem de ülke oranlarının altında yer almaktadır. 

Son on yıl içerisinde Genel Ortaöğretim öğrenci artışında, Diyarbakır %24,85 ile hem bölge 

hem de ülke oranının altında yer alırken, bu oranla bölge illeri arasında sekizinci sırada yer 

almaktadır. Bu artışta erkeklerin oranı %15,48 iken, kadınların oranı %39,72’dır. Bu sonuca 

göre, kadınlardaki artış oranı %24,24daha fazladır. Bu oranlarla erkekler hem bölge hem de 

ülke oranlarının altında, kadınlar ise, bölge oranının altında, ancak ülke oranının üstünde yer 

alırken, erkekler bölge illeri arasında yedinci sırayı, kadınlar ise sekizinci sırayı almaktadır. 

Genel Ortaöğretim Düzeyindeki Öğretmen Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Genel Ortaöğretim düzeyindeki 

öğretmen sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 11’de yer almaktadır. 

Tablo 11.Genel Ortaöğretim Düzeyindeki Öğretmen Sayılarına İlişkin Dağılım 

  

  

  

  

Öğretmen Sayısı Erkek-Kadın Oranları 

On Yılda Öğretmen 

Artış Oranları 

 

Öğretmen Başına 

Düşen 

Öğrenci Sayısı 

2008-2009 2017-2018 2008-2009 2017-2018 

Fark 

Bölgesel 

Sıralama 

2008-

2009 

2017-

2018 

E K T E K T E K E K E K Fark Toplam 

E K T ÖS BS ÖS 
B

S 
n n N n n N % % % % % % % % % 

Türkiye 61801 45988 107789 78942 80637 159579 57,34 42,66 49,47 50,53 ±7,87 27,74 75,34 ±47,61 48,05       21   19   

Güneydoğu 6138 2415 8553 9546 5921 15467 71,76 28,24 61,72 38,28 ±10,05 55,52 145,18 ±89,65 80,84       31   25   

Gaziantep 1366 648 2014 2202 1720 3922 67,83 32,17 56,14 43,86 ±11,68 61,20 165,43 ±104,23 94,74 6 5 5 29 7 24 6 

Adıyaman 872 236 1108 893 349 1242 78,70 21,30 71,90 28,10 ±6,80 2,41 47,88 ±45,47 12,09 9 9 9 24 8 21 9 

Kilis 97 48 145 132 84 216 66,90 33,10 61,11 38,89 ±5,79 36,08 75,00 ±38,92 48,97 7 8 7 21 9 22 8 

Şanlıurfa 971 404 1375 1885 1138 3023 70,62 29,38 62,36 37,64 ±8,26 94,13 181,68 ±87,55 119,85 3 4 3 30 6 27 3 

Diyarbakır 1400 606 2006 1777 1101 2878 69,79 30,21 61,74 38,26 ±8,05 26,93 81,68 ±54,75 43,47 8 7 8 30 5 27 4 

Mardin 563 152 715 942 560 1502 78,74 21,26 62,72 37,28 ±16,02 67,32 268,42 ±201,10 110,07 4 1 4 42 2 26 5 

Batman 493 147 640 990 531 1521 77,03 22,97 65,09 34,91 ±11,94 100,81 261,22 ±160,41 137,66 2 2 1 39 3 23 7 

Şırnak 164 109 273 381 246 627 60,07 39,93 60,77 39,23 ±0,69 132,32 125,69 ±6,63 129,67 1 6 2 46 1 34 1 
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Siirt 212 65 277 344 192 536 76,53 23,47 64,18 35,82 ±12,36 62,26 195,38 ±133,12 93,50 5 3 6 32 4 29 2 

E: Erkek     K: Kadın     T: Toplam      ÖS: Öğrenci Sayısı     BS: Bölgesel Sıralama 

Tabloda görüldüğü gibi, on yıl önce Diyarbakır’da Genel Ortaöğretim düzeyinde erkek ve 

kadın öğretmenlerin oranı %69,79’a %30,21 iken, on yıl sonra bu oran %61,74’e %38,26 

olmuştur. Bu sonuca göre, erkeklerin oranı %8,05 azalırken, kadınlarınki aynı oranda 

artmıştır. On yıl önce erkeklerin oranı, bölge oranının altında, ülke oranının üstünde yer 

alırken, on yıl sonraki oran, hem bölge hem de ülke oranının üstünde yer almaktadır. 

Kadınların oranı ise, on yıl önce bölge oranının üstünde, ülke oranının altında yer alırken, on 

yıl sonra hem bölge hem de ülke oranlarının altında yer almaktadır. 

Son on yıl içerisinde Genel Ortaöğretim düzeyindeki öğretmen artışında, Diyarbakır %43,47 

ile hem bölge hem de ülke oranların altında yer alarak, bölge illeri arasında sekizinci sırada 

yer almaktadır. Bu artışta erkeklerin oranı %26,93iken, kadınların oranı %81,68’dir. Bu 

sonuca göre, kadınlardaki artış oranı %54,75 daha fazladır. Bu oranlarla erkekler hem bölge 

hem de ülke oranının altında yer alarak, bölge illeri arasında sekizinci sırayı alırken,  kadınlar 

bölge oranının altında, ülke oranının üstünde yer alarak, bölge illeri arasında yedinci sırayı 

almaktadır. 

Genel Ortaöğretim düzeyinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından Diyarbakır on 

yıl önce ortalama 30 öğrenci ile bölge ortalamasının altında, ancak ülke ortalamasının üstünde 

yer alırken, on yıl sonra ortalama 27 öğrenci ile hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde 

yer almaktadır. Bu ortalama öğrenci sayıları ile Diyarbakır, on yıl önce bölge illeri arasında 

beşinci sırada iken, on yıl sonra dördüncü sırada yer almıştır. 

Genel Ortaöğretim Düzeyindeki Derslik Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Genel Ortaöğretim düzeyindeki 

derslik sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 12’de yer almaktadır. 

Tablo 12.Genel Ortaöğretim Düzeyindeki Derslik Sayılarına İlişkin Dağılım 

  

  

  

2008-2009 2017-2018 On Yılda 

Artış 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

Öğrenci Derslik Öğrenci Derslik 2008-2009 2017-2018 

n n n n % BS ÖS BS ÖS BS 

Türkiye 2271900 65859 3074642 96452 46,45 
 

34 
 

32 
 

Güneydoğu 265487 5306 393150 10419 96,36 
 

50 
 

38 
 

Gaziantep 57464 1181 93540 2415 104,49 3 49 4 39 5 

Adıyaman 26245 550 25585 628 14,18 8 48 5 41 2 

Kilis 3038 120 4847 117 -2,50 9 25 9 41 1 

Şanlıurfa 40729 944 81216 2422 156,57 1 43 7 34 9 

Diyarbakır 61136 1045 76329 1876 79,52 6 59 2 41 3 
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Mardin 30381 524 39567 1045 99,43 5 58 3 38 6 

Batman 24902 378 35084 942 149,21 2 66 1 37 7 

Şırnak 12666 292 21413 587 101,03 4 43 6 36 8 

Siirt 8926 272 15569 387 42,28 7 33 8 40 4 

BS: Bölgesel Sıralama     ÖS: Öğrenci Sayısı 

Tabloda görüldüğü gibi, son on yılda Diyarbakır’da Genel Ortaöğretim düzeyinde derslik 

sayısı %79,52 artışla bölgedeki artışın altında yer alırken, ülkedeki artışın üstünde yer 

almaktadır. Diyarbakır son on yılda derslik artışı açısından bölgedeki iller arasında altıncı 

sırada yer almaktadır. 

Genel Ortaöğretim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Diyarbakır on yıl 

önce ortalama 59 öğrenci ile hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer alırken, on yıl 

sonra ortalama 41 öğrenci ile yine hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde yer 

almaktadır. Ortalama derslik başına düşen öğrenci sayıları ile Diyarbakır, on yıl önce bölge 

illeri arasında ikinci sırada yer alırken, on yıl sonra üçüncü sırada yer almıştır. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrenci Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 

düzeyindeki öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 13’te yer almaktadır. 

Tablo 13.Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrenci Sayılarına İlişkin Dağılım 

  

  

  

  

Öğrenci Sayısı Erkek-Kadın Oranları 

On Yılda Öğrenci Artış Oranları 

 

Bölgesel 

Sıralama 

2008-2009 2017-2018 2008-2009 2017-2018 

Fark 

E K T E K T E K E K E K Fark Toplam 

N n N n n N % % % % % % % % % E K T 

Türkiye 893697 671567 1565264 1396674 1218111 2614785 57,10 42,90 53,41 46,59 ±3,68 56,28 81,38 ±25,10 67,05       

Güneydoğu 51620 44131 95751 175030 142228 317258 53,91 46,09 55,17 44,83 ±1,26 239,07 222,29 ±16,79 231,34       

Gaziantep 11260 10381 21641 37461 31318 68779 52,03 47,97 54,47 45,53 ±2,43 232,69 201,69 ±31,01 217,82 4 6 5 

Adıyaman 5221 4652 9873 14374 12807 27181 52,88 47,12 52,88 47,12 ±0,00 175,31 175,30 ±0,01 175,31 7 8 7 

Kilis 1919 1598 3517 3678 3250 6928 54,56 45,44 53,09 46,91 ±1,47 91,66 103,38 ±11,72 96,99 9 9 9 

Şanlıurfa 8267 6740 15007 38752 27573 66325 55,09 44,91 58,43 41,57 ±3,34 368,76 309,09 ±59,66 341,96 1 1 1 

Diyarbakır 9885 10231 20116 32704 29434 62138 49,14 50,86 52,63 47,37 ±3,49 230,84 187,69 ±43,15 208,90 5 7 6 

Mardin 4559 3222 7781 16329 12636 28965 58,59 41,41 56,37 43,63 ±2,22 258,17 292,18 ±34,01 272,25 3 3 3 

Batman 3696 3064 6760 11924 10081 22005 54,67 45,33 54,19 45,81 ±0,49 222,62 229,01 ±6,40 225,52 6 4 4 

Şırnak 3187 2354 5541 12394 9234 21628 57,52 42,48 57,31 42,69 ±0,21 288,89 292,27 ±3,38 290,33 2 2 2 

Siirt 3626 1889 5515 7414 5895 13309 65,75 34,25 55,71 44,29 ±10,04 104,47 212,07 ±107,60 141,32 8 5 8 

E: Erkek     K: Kadın     T: Toplam 

Tabloda görüldüğü gibi, on yıl önce Diyarbakır’da Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzeyinde 

erkek ve kadın öğrencilerin oranı %49,14’e %50,86 iken, on yıl sonra bu oran %52,63’e 
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%47,37 olmuştur. Bu sonuca göre, erkeklerin oranı %3,49 artarken, kadınlarınki aynı oranda 

azalmıştır. Hem on yıl önce hem de on yıl sonra erkeklerin oranı, hem bölge hem de ülke 

oranlarının altında iken; kadınların oranı ise, erkeklerin tersine hem on yıl önce hem de on yıl 

sonra hem bölge hem de ülke oranlarının üstünde yer almaktadır. 

Son on yıl içerisinde Mesleki ve Teknik Ortaöğretim öğrenci artışında, Diyarbakır %208,90 

ile bölge oranının altında, ancak ülke oranının üstünde yer alırken, bu oranla bölge illeri 

arasında altıncı sırada yer almaktadır. Bu artışta erkeklerin oranı %230,84 iken, kadınların 

oranı %187,69’dur. Bu sonuca göre, erkeklerdeki artış oranı %43,15daha fazladır. Bu 

oranlarla erkekler bölge oranının altında, ancak ülke oranının üstünde yer alarak bölge illeri 

arasında beşinci sırayı alırken, kadınlar da erkekler gibi, bölge oranının altında, ülke oranının 

üstünde yer alarak, ancak bölge illeri arasında yedinci sırayı almaktadır. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Düzeyindeki Öğretmen Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 

düzeyindeki öğretmen sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 14’te yer almaktadır. 

Tablo 14.Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Düzeyindeki Öğretmen Sayılarına İlişkin Dağılım 

  

  

  

  

Öğretmen Sayısı Erkek-Kadın Oranları On Yılda Öğretmen  

Artış Oranları 

 

Bölgesel 

Sıralama 

Öğretmen Başına 

Düşen 

Öğrenci Sayısı 

2008-2009 2017-2018 2008-2009 2017-2018 

Fark 
2008-

2009 

2017-

2018 
E K T E K T E K E K E K Fark Toplam 

n n N n n N % % % % % % % % % E K T ÖS BS ÖS BS 

Türkiye 53229 35695 88924 95051 93339 188390 59,86 40,14 50,45 49,55 ±9,40 78,57 161,49 ±82,92 111,86       18   14   

Güneydoğu 2669 1333 4002 10582 7711 18293 66,69 33,31 57,85 42,15 ±8,84 296,48 478,47 ±181,99 357,10       24   17   

Gaziantep 662 402 1064 1949 1769 3718 62,22 37,78 52,42 47,58 ±9,80 194,41 340,05 ±145,64 249,44 8 7 7 20 7 18 3 

Adıyaman 390 172 562 1255 703 1958 69,40 30,60 64,10 35,90 ±5,30 221,80 308,72 ±86,93 248,40 7 8 8 18 8 14 9 

Kilis 161 64 225 241 156 397 71,56 28,44 60,71 39,29 ±10,85 49,70 143,75 ±94,06 76,44 9 9 9 16 9 17 5 

Şanlıurfa 458 210 668 2215 1678 3893 68,56 31,44 56,90 43,10 11,67 383,62 699,05 ±315,42 482,78 4 2 2 22 6 17 7 

Diyarbakır 412 217 629 2077 1468 3545 65,50 34,50 58,59 41,41 ±6,91 404,13 576,50 ±172,37 463,59 3 4 4 32 3 18 4 

Mardin 229 98 327 1035 695 1730 70,03 29,97 59,83 40,17 ±10,20 351,97 609,18 ±257,22 429,05 5 3 5 24 5 17 8 

Batman 136 64 200 734 397 1131 68,00 32,00 64,90 35,10 ±3,10 439,71 520,31 ±80,61 465,50 2 5 3 34 2 19 1 

Şırnak 93 54 147 613 535 1148 63,27 36,73 53,40 46,60 ±9,87 559,14 890,74 ±331,60 680,95 1 1 1 38 1 19 2 

Siirt 128 52 180 463 310 773 71,11 28,89 59,90 40,10 ±11,21 261,72 496,15 ±234,44 329,44 6 6 6 31 4 17 6 

E: Erkek     K: Kadın     T: Toplam      ÖS: Öğrenci Sayısı     BS: Bölgesel Sıralama 

Tabloda görüldüğü gibi, on yıl önce Diyarbakır’da Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzeyinde 

erkek ve kadın öğretmenlerin oranı %65,50’ye %34,50 iken, on yıl sonra bu oran %58,59’a 

%41,41 olmuştur. Bu sonuca göre, erkeklerin oranı %6,91 azalırken, kadınlarınki aynı oranda 

artmıştır. On yıl önce erkeklerin oranı, bölge oranının altında, ülke oranının üstünde yer 

alırken, on yıl sonraki oran, hem bölge hem de ülke oranının üstünde yer almaktadır. 
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Kadınların oranı ise, on yıl önce bölge oranının üstünde, ülke oranının altında yer alırken, on 

yıl sonra erkekler tersine, hem bölge hem de ülke oranlarının altında yer almaktadır. 

Son on yıl içerisinde Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzeyindeki öğretmen artışında, 

Diyarbakır %463,59 ile hem bölge hem de ülke oranların üstündeyer alarak, bölge illeri 

arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Bu artışta erkeklerin oranı %404,13 iken, kadınların 

oranı %576,50’dir. Bu sonuca göre, kadınlardaki artış oranı %172,37 daha fazladır. Bu 

oranlarla erkekler hem bölge hem de ülke oranının üstünde yer alarak, bölge illeri arasında 

üçüncü sırayı alırken,  kadınlar da erkekler gibi hem bölge hem de ülke oranının üstünde yer 

alarak, bölge illeri arasında dördüncü sırayı almaktadır. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzeyinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından 

Diyarbakır on yıl önce ortalama 32 öğrenci ile hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde 

yer alırken, on yıl sonra ortalama 18 öğrenci ile yine hem bölge hem de ülke ortalamasının 

üstünde yer almaktadır. Bu ortalama öğrenci sayıları ile Diyarbakır, on yıl önce bölge illeri 

arasında üçüncü sırada iken, on yıl sonra dördüncü sırada yer almıştır. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Düzeyindeki Derslik Sayıları  

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölge illerine ait Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 

düzeyindeki derslik sayıları ile ilgili bilgiler Tablo 13’te yer almaktadır. 

Tablo 15.Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Düzeyindeki Derslik Sayılarına İlişkin Dağılım 

  

  

  

2008-2009 2017-2018 On Yıldaki 

Artış 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

Öğrenci Derslik Öğrenci Derslik 2008-2009 2017-2018 

n n n n % BS ÖS BS ÖS BS 

Türkiye 1565264 43183 2614785 107816 249,67 
 

36 
 

24 
 

Güneydoğu 95751 2457 317258 13047 531,01 
 

39 
 

24 
 

Gaziantep 21641 497 68779 2540 511,07 5 44 3 27 2 

Adıyaman 9873 276 27181 1129 409,06 8 36 5 24 4 

Kilis 3517 117 6928 295 252,14 9 30 8 23 5 

Şanlıurfa 15007 483 66325 3238 670,39 1 31 7 20 9 

Diyarbakır 20116 377 62138 2121 562,60 4 53 1 29 1 

Mardin 7781 292 28965 1318 451,37 6 27 9 22 7 

Batman 6760 127 22005 844 664,57 2 53 2 26 3 

Şırnak 5541 158 21628 988 625,32 3 35 6 22 8 

Siirt 5515 130 13309 574 441,54 7 42 4 23 6 

BS: Bölgesel Sıralama     ÖS: Öğrenci Sayısı 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

264 
 

Tabloda görüldüğü gibi, son on yılda Diyarbakır’da Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 

düzeyinde derslik sayısı %562,60 artışla hem bölgedeki hem de ülkedeki artışın üstünde yer 

alırken, bölgedeki iller arasında dördüncü sırada yer almaktadır. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından 

Diyarbakır on yıl önce ortalama 53 öğrenci ile hem bölge hem de ülke ortalamasının üstünde 

yer alırken, on yıl sonra ortalama 29 öğrenci ile yine hem bölge hem de ülke ortalamasının 

üstünde yer almaktadır. Ortalama derslik başına düşen öğrenci sayıları ile Diyarbakır, on yıl 

önce bölge illeri arasında birinci sırada yer alırken, on yıl sonra yine birinci sırada yer 

almıştır. 

Sonuçlar 

Diyarbakır’da son on yılda, 

1.Okulöncesi, Ortaöğretim, Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik okul düzeyinde öğrenci 

sayısı artarken, ilköğretim düzeyinde azalmıştır. Ancak bu oranlar; Okulöncesi ve 

Ortaöğretim düzeyinde bölgedeki illerin oranlarının üstünde, ülkedeki oranın altında iken 

Mesleki ve Teknik okul düzeyinde bölgedeki illerin oranının altında, ülkedeki oranın 

üstündedir. İlköğretim, Ortaöğretim, Genel Ortaöğretim düzeyinde ise hem bölgedeki illerin 

hem de ülkenin oranlarının altındadır. 

2.Okulöncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Genel Ortaöğretim düzeyinde kadınların sayısı 

artarken, Mesleki ve Teknik okul düzeyinde erkelerin sayısı artmıştır. 

3.Tüm okul düzeylerinde öğretmen sayısı artmıştır. Ancak, bu artış; Okulöncesi, Mesleki ve 

Teknik okul düzeyinde hem bölgedeki illerin hem de ülkenin oranı üstünde iken, Genel 

Ortaöğretim düzeyinde altındadır. Ortaöğretim düzeyinde ise öğretmen sayısı bölge illerinin 

oranının altında, ülke oranının üstündedir. 

4.İlköğretim, Ortaöğretim, Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik okul düzeyinde öğretmen 

başına düşen öğrenci sayısı azalırken, Okulöncesi düzeyde öğretmen başına düşen öğrenci 

sayısı artmıştır.  

5.İlköğretim, Ortaöğretim, Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik okul düzeyinde kadın 

öğretmenlerin sayısı artarken, Okulöncesi düzeyde kadın öğretmenlerin sayısı azalmıştır. 

6.Tüm okul düzeylerinde derslik sayısı artmıştır. Ancak, bu artış; İlköğretim, Ortaöğretim, 

Genel Ortaöğretim düzeyinde bölgedeki illerin oranının altında, ülke oranının üstünde iken, 

Okulöncesi düzeyde,  bölge illerinin üstünde, ülke oranın altındadır. Mesleki ve Teknik okul 

düzeyinde ise hem bölge illeri hem de ülke oranlarının üstündedir.  

7.İlköğretim, Ortaöğretim, Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik okul düzeyinde derslik 

başına düşen öğrenci sayısı azalırken, Okulöncesi düzeyde derslik başına düşen öğrenci sayısı 

artmıştır. 
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Öneriler 

1.Diyarbakır’da son on yılda öğrenci, öğretmen ve derslik boyutlarında meydana gelen bu 

değişikliklerin dikkate alınarak, bölge ve ülke durumunu da göz önünde bulundurarak dengeli 

bir strateji izlenmelidir. 

2.Özellikle, son on yılda ilköğretim düzeyinde öğrenci sayısının azalmasına neden olabilen 

başta ailelerin mevsimlik işçi olarak başka illere gitmeleri ve geçim kaygısı nedeniyle çocuk 

yaşta işçi olarak çalışma hayatına atılma gibi sebepler olmak üzere başka nedenlerin araştırılıp 

gerekli tedbirlerin alınması ihtiyaç duyulmaktadır. 

3.Son yıllarda eğitim politikalarında Okulöncesi düzeye önem verilmesi ve teşviklerin 

yapılması bu düzeyde öğrenci sayısının artırdığı gerçeği, hem öğretmen başına hem de derslik 

başına düşen öğrenci sayısını doğal olarak artırdığı için, gerekli öğretmen ve derslik 

ihtiyacının sağlanması önem arz etmektedir. 
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DİYARBAKIR’DA YEREL EKONOMİNİN SEYRİNE BİR ÖRNEK OLARAK ÖZEL 

OKUL İŞLETMECİLİĞİ:    

Güncel Gelişmeler Işığında Yapısalcı Bir Sektörel Analiz Denemesi 

Vedat KOÇAL 

Kübra BAYER 

Öz 

Bu çalışma, Diyarbakır’da güncel sosyo-ekonomik durumun en belirgin biçimde görünürleştiği özel eğitim 

işletmeciliğinin seyrini, ulusal ekonomik kriz, yerel ekonomik potansiyel ve toplumsal koşullar ışığında, 

yapısalcı bir yöntemle incelemek amacıyla hazırlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Değişme, Diyarbakır, Yerel Ekonomi, Özel Okul İşletmeciliği, Ekonomik Kriz. 

PRIVATE SCHOOL BUSINESS AS A CASE OF LOCAL ECONOMIC COURSE IN 

DIYARBAKIR: A Structural Sectoral Analysis in The Light Of Recent Developments 

Abstract 

This study is prepared to analyse the course of the special education business in Diyarbakır, on which the current 

socio-economic situation appears prominently, by a structural method in the light of the national economic crisis, 

local economic potential and social conditions. 

Keywords: Economic Change, Diyarbakir, Local Economy, Private School Business, Economic Crises.  

Giriş 

Eğitim ve öğretim işlerinin temel bir kamu hizmeti olarak kabul edilmesine istinaden Millî 

Eğitim Bakanlığı’nın denetiminde ve gözetiminde kurulmakla ve çalışmakla birlikte, kuruluş, 

yatırım ve hizmet giderleri Devlet bütçesinden değil, gerçek veya tüzel kişilerce ya da yabancı 

kişilerce karşılanarak kurulan ve işletilen, sunduğu hizmet karşılığında kazanç elde eden 

eğitim ve öğretim kurumlarına özel okul denmektedir (Uygun, 2003: 108). Esasen bir kamu 

hizmeti niteliğinde olan eğitim-öğretim alanında özel kişilere girişimci olma imkânı verilmesi, 

kamu kaynaklarının ülkenin her tarafına ve tüm nüfusuna hizmet götürebilmesiyle ilişkili 

imkân ve maliyet sınırlılıkları nedeniyledir. Bu haliyle, özel okullar, kazanç amacı güden 

ticarî kuruluşlar eliyle işletiliyor olmakla birlikte, gördükleri işin temel kamu hizmeti olması 

nedeniyle, esas ve öncelikli amaç itibarıyla eğitim hizmeti sunan ve her durumda devletin 

denetimi altında bulunan eğitim ve öğretim kurumlarıdır (Hacıeminoğlu, 1972: 78-79).  

Türkiye’de, hızlı nüfus artışı ve kırdan kente yaygın göç ve nihayet metropolleşme süreçleri, 

eğitim hizmetinde özel sermaye gereksinmesini ve girişimciliğini geliştiren ve yaygınlaştıran 

temel etkendir. Diyarbakır, özellikle Kürt sorununa ilişkin askerî çatışma ve GAP gibi kırsal 

hayatı sürdürülemez duruma getiren belirleyici etkenler altında muhatabı olduğu hızlı göçle, 

şehir merkezi nüfusu bir milyonun üstüne yükselen bir il olarak, özel okul işletmeciliğinin 
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kayda değer bir gelişme gösterdiği alanlardan biridir. Bununla birlikte, Diyarbakır’daki özel 

okul işletmeciliğindeki hızlı artışın, bölgeye ve ile özgü ve aşağıda değinilecek olan başka 

nedenleri de vardır. Nihayet, Diyarbakır’daki özel okul işletmeciliği, bir kapitalist sektör 

olarak küresel ve ulusal piyasa koşulları ve gündemi tarafından doğrudan belirlenmekte ve 

etkilenmektedir. Bu çalışma, Türkiye ve bölge ekonomisinin genel ve güncel koşullarının, 

Diyarbakır’daki özel eğitim sektörü üzerindeki dönemsel etkileri incelemeyi amaçlamaktadır.  

1. Kuramsal Çerçeve Ve Yöntem: Politik Ekonomik Analiz 

Eğitim, kültür kavramı çerçevesinde, toplumsal ilişkilerin ve örgütlenmenin bir yapısal öğesi 

ve kurucu unsuru olarak, günlük politika anlamının ötesinde, bir sosyal bilim olarak Siyaset 

ile doğrudan ilişkili ve onun bir parçasıdır. Nitekim eğitim kurumu ve uygulaması, bir kamu 

hizmeti olarak Kamu Yönetimi’nin önemli bir konusu iken, buna bağlı olarak eğitim 

düşüncesi de, Siyaset Felsefesi’nin temel ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır.  Bu 

bağlamda, bu çalışmanın temel yöntemsel yaklaşımı, eğitim ile ekonomik ve toplumsal 

yapılar ve gündemler arasındaki doğrudan ve yapısal ilişkiyi gözeten Siyasal İktisat ya da 

Politik Ekonomi biliminin kuramsal çerçevesine dayandırılmıştır. Terminolojik olarak Politik 

Ekonomi, devletin ekonomideki rolünü belirlemek, açıklamak ve düzenlemek amacıyla 

ekonomi ve politika bilimlerinin kurallarını bir araya getiren bir kavram olarak 

tanımlanmaktadır (Seyidoğlu, 1992: 698). Metodolojik olarak ise, en basit anlamıyla ve 

açıklamasıyla, toplumsal alanın ekonomik alanla ilişkilendirilmesi, bir başka deyişle, 

toplumsal-siyasal olguların, ekonomik olaylarla arasında neden-sonuç ilişkisi kurularak 

açıklanmasıdır.2 Nitekim ekonomi ile siyaset arasında altyapı-üstyapı, bir başka deyişle 

neden-sonuç ilişkisi olduğu, modern Siyasal İktisat ya da Politik Ekonomi bilimiyle 

gösterilmiş bulunmaktadır. Bu temel kuramsal ve yöntemsel tercihler ışığında, çalışmada, 

Diyarbakır’daki özel eğitim sektörünün güncel durumu, uluslararası ve ulusal ekonomik 

belirleyenlere bağlı olarak, bölgesel ve yerel toplumsal etkenlerden oluşan temeller üzerinde 

ele alınmıştır. 

2. Küreselleşme Sürecinde Eğitimin Dönüşümü 

Küreselleşme sürecinin, özellikle iletişim ve bilişim alanlarındaki teknolojik gelişmeye dayalı 

temelleri üzerinde, eğitim, sadece bir insanî gelişme ve bu kapsamda kültürel ve bilimsel 

faaliyet konusu olmaktan çıkmış, ülkelerin ekonomik büyümelerinde önemli rol oynayan ve 

özellikle teknoloji bilgisini önceliklileştiren bir sektörel yatırım alanı haline gelmiş, eğitim 

düşüncesi ve felsefesi de, bu teknolojik değişime uygun biçimde dönüşmüştür  (Afşar, 2011: 

102-109). Küreselleşme süreci, teknolojik sıçrama özelliğinin yanı sıra, yine ve başta kablolu 

ve kablosuz iletişim ağının küresel gelişimine ve yayılımına bağlı olarak ekonominin 

finansallaşması anlamındaki teknolojik değişim nedenlerine bağlı biçimde, ekonomi politik 

anlamda, Keynesyen ekonomi rejiminin, bir başka deyişle sosyal refah rejiminin geride 

                                                           
2 Politik Ekonomi yöntemi hakkında bir ön bilgi için bkz. R. H. Inglis Palgrave, “Method of Political Economy”, 

içinde, Dictionary of Political Economy, Vol 2, (s. 739-747), Cambridge University Press, Cambridge, 2015. 
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bırakıldığı, serbest piyasanın yeniden egemenleştiği ve evrenselleştiği Yeni-Liberalizm çağını 

tarif etmektedir.  

Bir temel kamu hizmeti olarak eğitim de, serbest piyasa koşullarında bir ticarî sektör olarak da 

tanımlanmış, böylelikle kamu kurumlarının yanı sıra, özel girişimciliğe de açılmış, zamanla 

başlı başına bir kapitalist sektör haline gelmiştir. Bu bağlamda, Yeni-Liberalizm’in piyasa 

serbestliğinin genişletilmesi ilkesine dayalı olarak, devletin ekonomik ve bürokratik alanda 

küçültülmesini öngören yeni-sağcı ekonomi politik rejim, diğer kapitalist ülkelerde olduğu 

gibi Türkiye’de de, devletin bazı temel kamu hizmetlerindeki tekelinin kaldırılmasını 

gerektirmiştir. Nitekim günümüzde, devasa ekonomik ve fiziksel büyüklüklere ulaşmış, 

uluslararası ve ulusal marka zincirlerine dönüşen özel eğitim kuruluşlarının Türkiye’de de 

çoğaldığı gözlenmektedir. 

3. Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Eğitim Hizmetinin Dönüşümü: Özelleştirme 

Ve İşletmeleşme 

Türkiye’de, kamu yönetimi dışında bir gerçek veya tüzel kişilik eliyle kurulan ilk eğitim 

kurumu, Türk Eğitim Derneği’nin (TED) 1931 yılında Ankara’da açtığı okul olmuştur. BU 

okulun temel amacı, ailelere, çocuklarını yabancı özel okullara göndermeye yönelik bir 

seçenek sunmak olarak belirlenmiştir. Bu girişimden sonra, özel eğitim ve öğretim 

kurumlarının sayısı, 1960’lı yılların ortalarına kadar durağanlaşmıştır. 1971 yılında, özel 

yüksek öğrenim kurumları başta olmak üzere,  özel eğitim ve öğretim kurumları kapatılmıştır.  

Türkiye’de, eğitim ve öğretim kurumlarında girişimciliğin ikinci dalgası, 1980’li yılların 

ortalarından itibaren yaşanmıştır (Uygun, 2003: 116-118). Bu ikinci dalganın temel sebebi ve 

kaynağı, literatürde, 24 Ocak 1980 kararlarıyla başladığı varsayılan ekonomik liberalleşme 

rejimidir. Bu politikalarla, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yatırımı ve finansmanı konusunda, 

özellikle özel sektörün bu alanda girişimcileşmesinin artışını içeren yenilikler ve değişiklikler 

yaşanmaya başlamıştır (Gümüş ve Şişman, 2012a: 79). Örneğin, 1990-1994 aralığını 

kapsayan 6. Kalkınma Planı’nında, özel sektörün okul yatırımları konusunda teşvik 

edilmesine yönelik hedeflere yer verilmiştir (Gümüş ve Şişman, 2012b: 158). Devletin 

sağladığı bu tür imkânlar ve teşvikler sonucunda, 1980’li ve 1990’lı yıllar boyunca, özel 

eğitim ve öğretim kurumlarının sayısında yoğun bir artış olduğu gözlemlenmiştir. 

4. Küreselleşme Sürecinde Diyarbakır’da Eğitim Hizmetinin Dönüşümü: Yerel 

Girişimcileşme Ve Özel Eğitim İşletmeciliği  

4.1.  Küreselleşme Sürecinde Diyarbakır’da Sosyo-Ekonomik Değişme ve Özel Okul 

İşletmeciliğinin Gelişimi  

 Küreselleşme sürecinde, Türkiye ekonomik coğrafyasının tamamında yaşanan bölgesel ve 

yerel kapitalistleşme süreçleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de, özellikle sınır ticareti, 

göç, kentleşme gibi sosyo-ekonomik alt-yapısal etkenler üzerinde, belirgin ve dinamik bir 

girişimcileşme eğilimiyle görünürleşmekte, geleneksel yerel esnaf tipolojisi, giderek yerini 

profesyonel sektörleşmeye bırakmaktadır. Bu eğilimin en belirgin biçimde gözlendiği 

örneklerden biri de, özel okul yatırımlarıdır. Bölgenin tüm kentlerinde, özellikle son birkaç 
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yıllık süreç içerisinde, özel okul yatırımlarında dikkate değer bir artış yaşanmaktadır. Bu 

kapsamda, ulusal ve hatta uluslararası sektörel markaların, doğrudan yatırım veya ortaklık-

isim hakkı anlaşmaları yollarıyla bölgede çarpıcı bir hızla çoğaldıkları gözlenmektedir. Bu 

durumun öncelikli nedenlerinden biri, sınır ticareti ve kentleşme başta olmak üzere, bölgesel 

ve yerel sermaye dolaşımı üzerinde biriken sermaye sahibi bir yeni-orta sınıflaşmanın, yeni 

kuşakları için ulusal ve küresel rekabet koşullarına uyumlu bir eğitim talebidir. Kamu 

eğitimciliğinin içinde bulunduğu koşulların yetersizliğinden kaynaklanan itici nedenlerle 

birlikte, devletin de özel öğretim sektörüne yönelik teşvik edici politikaları, özel öğretim 

talebi üstünde kamçılayıcı etki üretmektedir. Nihayet, yükselen bu talep arzını üretmekte, özel 

okul girişimciliği, yerel ekonomide belirgin bir yer edinmektedir. Özellikle, yığınsal göç ve 

kentsel büyüme sürecinde hızlı bir sermaye birikimi sağlayan inşaat-taahhüt sektörünün yerel 

aktörleri, özel okul girişimciliğini, inşaat sektöründe yaşanan daralmaya alternatif bir yatırım 

alanı olarak değerlendirmişler, bu alanda ortaklıklar kurmuşlardır. Sonuçta, bir kamu hizmeti 

olan eğitimin özel sektörleşmesini getiren ekonomi politik rejimin yanı sıra, bu bölgesel ve 

yerel sosyo-ekonomik temeller üzerinde gerçekleşen arz-talep ilişkileri üzerinde, 

Diyarbakır’da özel okul sayısında artış gözlemlenmektedir.  

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 uluslararası ölçekli sektörel marka zincirlerinin 

temsilcisi oldukları gözlenmektedir (Koçal, 2017). 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, 
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Bağlar, Şehitlik, Fiskaya gibi yoksul semtler, özel okul inşası için tercih edilmemektedir 

(Koçal, 2018). 

4.2. Diyarbakır’da Özel Okul İşletmeciliğinin Güncel Durumu ve Sorunları 

Kentsel nüfusun artışına ve orta sınıflaşmanın yükselişiyle birlikte, ulusal ekonominin içine 

girdiği durgunluk ve işsizlik sorunsalına da bağlı biçimde yükselen “kaliteli eğitim” talebi, 

Diyarbakır’da özel okul işletmeciliğinin yaygınlaşmasının temel nedeni ve yaratıcı etkeni 

olmuştur. Bununla birlikte, talebin ve talebe karşı arzın doğal sınırlarına ulaşması, özel okul 

işletmeciliğinde rekabet koşullarıyla birlikte kârlılığın da düşmeye başlaması sonucunu 

getirmiştir. Diğer yandan, İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde yatırım sınırlarına 

ulaşan sektörel markaların, geniş ve rekabet açısından görece elverişlilik gösteren Diyarbakır 

pazarına yönelmeleri, yerel işletmelerin de rekabet sınırlarını belirleyen önemli bir güç haline 

dönüşmüştür. Bu bağlamda, sektörel piyasada çoğullaşmanın, rekabet düzeyini de artıran 

etkisiyle birlikte, güncel durumu uluslararası, ulusal ve nihayet yerel ölçeklerde belirleyen 

ekonomik kriz koşullarında, özel okul işletmeciliğinde sorunlar baş gösterdiği gözlenmekte, 

iflâslar, sermayenin el değiştirmesi, yönetim ve öğretim kadrolarının tamamen tasfiyesi gibi 

örneklerin yaygınlaştığı izlenmektedir. Bu durumun temel nedenlerinden biri, geleneksel 

esnaf modeline kökenlenen yerel işletmecilerin, modern rekabetin gerektirdiği teknik, 

finansal, kurumsal ve vizyoner yeterliliklerinin sınırlı oluşudur. Diğer yandan, yerel 

koşullarda, özel eğitim işletmeciliğine uyumlu öğretmen istihdamında yaşanan sorun da, bu 

sonucu üreten önemli etkenlerdendir. Örneğin, 2017 yılında “Harvard Koleji” adıyla kurulan 

özel eğitim işletmesi, 2018 eğitim yılını tamamlayamadan ve çalışanlarının aylıklarını 

ödeyemeden iflas ederek kapanmak zorunda kalmıştır (Ogün Haber, 2018). Yine,  sektörün 

önemli yerel temsilcilerinden olan Bilnet Okulları Diyarbakır işletmesi, İstanbul’da 

yaşayan ve deniz taşımacılığı, akaryakıt gibi sektörlerde yatırım sahibi olan bir iş insanı 

tarafından devralınmış, (Güneydoğu Güncel, 2018a; Diyarbakır Gazete, 2018; Karar, 

2018), bu kişi, Bilnet Diyarbakır okullarının yeni Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur 

(Güneydoğu Güncel, 2018). Sermayenin el değiştirmesinin beraberinde, Bilnet Okulları 

Diyarbakır kampüsünde, “eğitim hizmetinin genel merkeze emanet edildiği, bu 

bağlamda, franchising anlayışına son verildiği, Bilnet Diyarbakır okullarının, Genel Merkez 

okulu şeklinde idare edileceği ve eğitim vereceği, okulda eğitim planlamasının, kontrolünün 

ve yönetiminin genel merkeze bırakıldığı” belirtilmiştir (Diyarbakır Gazete, 2018b).  

Sonuç ve Değerlendirme 

Sonuç olarak, Diyarbakır’daki özel okul işletmeciliğinin, yukarıda değinilen güncel 

örneklerine bakıldığında, başta inşaat-taahhüt sermayesi olmak üzere, genellikle sektör dışı 

yerel yatırımcılığın, önceki ve köklü sektörel deneyimlerden getirdiği alışkanlıkların, özellikle 

ulusal markaların yabancı dil eğitimi başta olmak üzere uzmanlaşmış öğretmen istihdamı, 

bina ve eğitim materyali gibi nitelik bakımından taleplerini karşılamada engel oluşturduğu, 

hatta bu sorunun sektörden çekilmeye varan sonuçlar üretebildiği gözlenmektedir. Bu 

durumun oluşmasında önemli bir etkenin, özellikle arsa rantı gibi çok kısa süreli imkânlar 

içeren inşaat sektörü ile eğitim sektörü arasındaki yatırımın geri dönme ve kâra ulaşma 
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süreçleri arasındaki belirgin farklılık ve bu farklılıktan doğan tercihlerdir. Bu bakımlardan, 

Diyarbakır’da özel eğitim sektörünün, diğer sektörlerde de olduğu gibi içine girdiği güncel 

durgunluğun ve hatta küçülme eğiliminin, ülke ekonomisinin küresel etkiler altında girdiği 

dönemsel bunalımdan öte ve önce, bölgenin, ülke ekonomi politik rejiminin kuruluşu ve 

tarihsel gelişimi bağlamında karşı karşıya kaldığı ve kaynağını uzak geçmişten alan “eşitsiz 

bölgesel gelişim” gerçekliğine dayalı yapısal nedenlerden kaynaklandığı gözlemlenmekte ve 

anlaşılmaktadır.     
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DİYARBAKIR ŞEHRİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Halil İbrahim ŞENGÜN•• 

Öz 

Her şehrin kendini farklı kılan değerleri vardır. Şehirler genellikle tarihi, coğrafi, turistik, ekonomik değerleri ile 

ön plana çıkarlar. Bu değerlerin tanıtılıp pazarlanması ve ekonomik bir ürün olarak ortaya konması ülke 

ekonomisi ve şehir kalkınması açısından oldukça önemlidir. Yeterince tanıtılıp uygun pazarlama olanakları ile 

ekonomik bir ürün haline getirilemeyen değerler sadece yerel bazda tanınmakta ancak şehre çok sınırlı bir 

ekonomik katkı sağlamaktadırlar. Üniversiteler, şehirlere hem ekonomik hem de sosyo-kültürel anlamda çok 

büyük katkı sağlamaktadırlar. Öğrenim gördükleri süre içerisinde öğrenciler, yaşadıkları tecrübeler ile şehrin 

birer canlı tanıtıcısı konumunda olmaktadırlar. Öğrencilerin kendi memleketlerine döndüklerinde, okudukları 

şehirden olumlu bir izlenimle ayrılmaları önemlidir. Aynı şekilde şehir hakkındaki kötü deneyimlerin de şehrin 

tanıtımında negatif bir algı yaratması oldukça olasıdır. Dolayısıyla, şehirde uzunca bir süre kalan bu öğrencilerin 

şehir algılarının şekillenmesi büyük önem arz etmektedir. Diyarbakır ili Türkiye’de tarihi ve turistik yönleri ile 

ön plana çıkan bir şehirdir. Dicle üniversitesi öğrencilerinin il hakkındaki olumlu düşünceleri, şehrin markalaşma 

sürecine katkı sağlayacaktır. Buradan hareketle öğrencilerin Diyarbakır hakkındaki algılarını ölçmeye yönelik 

Dicle Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir anket uygulanmıştır. Yüz yüze anket yöntemi ile 863 öğrenciye 

uygulanan bu anketle, katılımcıların şehre yönelik algıları ölçülmeye çalışılmış ve anket sonucunda 

katılımcıların şehri puanlamaları istenmiştir. Anket sonucunda Diyarbakır da ilk olarak dikkat çeken özellik 

tarihi ve turistik mekânları olmuştur. Diyarbakır ilinin imaj yönünden güçlü tarafları kolay ulaşım, dışa açıklık 

ve gelişmişlik olmuştur. Sakin ve temiz olmaması zayıf imaj unsuru olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin 

Diyarbakır halkına yönelik algılarında ise en öne çıkan özellik yardımseverlik olmuştur. Diyarbakır halkının 

diğer öne çıkan yönleri geleneksellik, çalışkanlık, dürüstlük ve dindarlıktır. Halkın sakin olmaması ve sinirli 

olması negatif özellik olarak kendini göstermiştir. 

Anahtar sözcükler: Şehir Pazarlaması, Şehir Algısı, Diyarbakır, Üniversite Öğrencileri 

EVALUATION OF DİYARBAKIR CITY IN TERMS OF UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract   

Every city has its own values that make it different. Cities usually come to the forefront with their historical, 

geographical, touristic and economic values. The promotion and marketing of these values and the introduction 

of them as economic products are very important in terms of national economy and city development. The value 

which cannot be promoted adequately and cannot be transformed into an economic product with appropriate 

marketing opportunities are recognized only on a local basis and make a very limited economic contribution to 

the city. Universities make huge contributions to cities both economically and socio-culturally. Students become 

alive presenters of the city with the experiences they had during their study. It is important that students leave the 

city where they have studied with a positive impression when they return to their hometowns. Similarly, bad 

experiences about the city are highly possible to create a negative perception towards the presentation of the city. 

Therefore, it is of great importance to shape the urban perceptions of these students who live in the city for a 

long time. Diyarbakır province is a city that comes to the forefront with its historical and touristic aspects in 

Turkey. Dicle University students' positive thoughts about the province will contribute to the city's branding 

process. Based on this, a questionnaire was conducted for Dicle University students to measure students' 

perceptions about Diyarbakır. With this questionnaire which was applied to 863 students by face-to-face survey 

method, it was attempted to measure the participants' perceptions towards the city and the participants were 

asked to rate the city as a result of the questionnaire. As a result of the questionnaire, the first remarkable feature 

in Diyarbakır was its historical and touristic places. The strengths of Diyarbakır province in terms of image were 
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easy access, openness and development. The fact that it is not a calm and clean was determined as the weak 

image factor. The most remarkable feature in students' perceptions towards Diyarbakır residents was helpfulness. 

Other outstanding aspects of Diyarbakır residents were traditionality, diligence, honesty and pietism. The fact 

that people are not calm and are nervous was found to be a negative feature. 

Keywords: City Marketing, City Perception, Diyarbakır, University Student 

Giriş 

İnsanların tecrübeleri, beklentileri, önyargıları ve çevre ile olan etkileşimi karar verme 

mekanizmalarında etkin rol oynar (Temurçin ve Keçeli, 2015: 117). İnsanlar iyi vakit 

geçirdikleri, kendilerini rahat hissettikleri veya aklında güzel anıları olan yerleri tekrar tekrar 

ziyaret etmek isterler. Bazen de hiç bilmediği ancak hakkında başkalarından olumlu bilgi 

aldığı yerleri ziyaret ederler. Bunun için vakit ayırır, para harcarlar. Bu noktada mekânların 

insanlar üzerinde bıraktığı izlenim oldukça önemlidir. Ayrıca kişilerin yaşı, geçmiş 

deneyimleri ve bireysel beklentileri de mekânsal algı üzerinde etkilidir. Şehir algısı; kişinin 

şehirle kurduğu ilişkinin yanında, kişinin şehirle ilk teması ile başlar ve geçirdiği karmaşık 

ilişkiler sonucunda günümüze kadar taşıdığı deneyimlerin bir ürünü olarak ortaya çıkar. 

Şehrin kişiler tarafından algılanması ise kişinin kendi iç dinamikleri ile doğrudan ilişkilidir. 

Bireyin yaşı, sosyal konumu, grup aidiyeti ve eğitim düzeyi ile de ilişkilidir (Sağdıç, 2014: 

1268). Kent sakinleri ile kenti dışarıdan ziyaret edenlerin şehir algılarının ölçülmesi ve 

memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, şehir plancılarına kaliteli kentsel mekânlar 

tasarlamaları açısından kolaylık sağlar (Sağdıç, 2014: 1268). Şehir algısının ölçülmesi sadece 

şehrin alt yapı sorunlarını iyileştirmek için değil aynı zamanda şehrin fırsatlarının tanınması 

için de gereklidir. Bir şehrin fırsatları denildiğinde tarihi, kültürü, iş olanakları, doğası, rahat 

yaşam koşulları, imkânların bolluğu vb. durumlar aklımıza gelir. Bu değerler birbiri ile 

doğrudan ilişkilidir. Tarihi ve kültürel olanakların iyi pazarlanması; gelen yerli ve yabancı 

turistlerin sayısını arttırır. Bu durum ulaşım, yiyecek ve konaklama sektörlerinde ve daha 

başka bir çok sektörlerde doğrudan istihdam oluşmasına imkan tanır. Sadece tarihi ve turistik 

olanakların değil aslında şehrin markalaşması ve her alanda iyi pazar ürünü olarak sunulması 

istihdamı doğrudan artırıcı bir unsudur. A.B.D merkezli finans şirketi mastercard’ın dünya 

çapında yaptığı “Hedef şehirler Endeksi” raporuna göre; turizmde en büyük payı alan şehir 

Dubai’dir. Dubai’nin 2016 yılında turizmden elde ettiği gelir 28.5 milyar dolardır. Dubai’yi 

17 milyar dolarlık geliri ile New York takip ederken New York’u 16 milyar dolar ile Londra 

takip etmektedir. Listenin dördüncü sırasında 15.7 milyar dolar ile Singapur; beşinci sırasında 

ise 14.1 milyar dolar ile Bangkok yer almaktadır (www.birinfo.com).  Ülkemizden İstanbul’un 

turizm geliri ise 5.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Raporda dikkat çeken bir nokta 

turizm gelirlerinde ve kişi başı harcamada ilk sırada Dubai yer alırken gelen turist sayısında 

Bangkok 19.41 milyon turist ile birinci sıradadır. Gelen ziyaretçi sayısında 9.16 milyon 

ziyaretçi ile ilk 10’da olan İstanbul yapılan harcamada 102. sırada yer almaktadır. İstanbul, 

rapora göre yeme içme harcamalarında ise birinci sırada yer almıştır. Yayınlanan rapor şehir 

pazarlamasının ve markalaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne 

sermektedir. Şehri pazarlamak ve bunu gelire dönüştürmek oldukça önemlidir. İstanbul gelen 

turist sayısı açısından ilk 10’da yer alırken gelir açısında çok gerilerde yer almaktadır. Aynı 

http://www.birinfo.com/


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

276 
 

şekilde Barcelona toplam turizm gelirinde ilk 10’a giremezken kişi başı harcamada dördüncü 

sırada yer almıştır. Bangkok son iki yıldır en çok turist alan şehir olurken toplam gelirde son 

iki yıl birincilik Dubai’ dedir (newsroom.mastercard.com). Bu da rahatlıkla harcama 

yapabilen turistleri şehre çekmenin oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Sunulan 

hizmetin kaliteli olması, gelenlerin her anlamda memnun ayrılmaları, hem geliri hem de 

ziyaretçi sayısını arttırmaktadır. Bu durum ancak şehirlerin marka değerlerini arttırmak ile 

mümkün olabilir. Her şehrin birbirinden farklı ve ayırt edici özellikleri vardır. Her marka nasıl 

insanlar açısından aynı değeri taşımıyorsa şehirler de insanlar açısından aynı değeri taşımazlar 

(Özdemir, ve Karaca, 2009 :116). Şehirler  bulundukları konum itibari ile  iklimleri ile tarihi 

ve turistik mekanları  ile veya kendi oluşturduğu yeni imkanları ile ön plana çıkmaktadır. 

Örneğin İstanbul tarihi ve turistik mekânların bolluğu ile, Antalya deniz ve hemen hemen her 

mevsim denize girilebilmesi ile ön plana çıkmıştır. Bazı şehirler ise kongre fuar festival gibi 

etkinlikler ile turist çekmeye çalışmışlar ve bu organizasyonlar ile marka değerini 

arttırmışlardır. Rio karnavalı, Cannes film festivali, İspanya domates festivali, Erzurum kış 

olimpiyatları vb. bu tür organizasyonların tamamı artan turizm gelirlerinden pay almak 

içindir. Günümüzde insanları farklı kültürleri merak etmeleri, uluslararası seyahat 

maliyetlerinin azalması, internetin aktif kullanımı ile küresel iletişimin gücünün çok artması, 

verilen hizmet standardının şehirler açısından birbirine benzemesi markayı gereklilik haline 

getirmiştir (Özdemir, ve Karaca, 2009: 116). Kentin tarihi, coğrafi ve kültürel, ekonomik 

özellikleri markalaşma sürecinde temel yapıtaşlarını oluştururlar. Çin seddi, peri bacaları, 

mısır piramitleri gibi yapılar sayesinde marka değeri olarak kullanılabilmektedir. Diyarbakır, 

Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin geçiş bölgesinde bulunmaktadır ve tarihi 9000 yıl 

öncesine dayanmaktadır. Çayönü antik kenti cilalı taş devrine; yaklaşık 9000 yıl öncesine ait 

kalıntıları barındırmaktadır. 639 yılında Diyarbakır İslam orduları tarafından fethedilmiş ve 

şehrin en büyük Hristiyan kilisesi (Mar Toma kilisesi) camiye çevrilmiştir. Bu cami 

günümüzde Ulu Cami olarak bilinmektedir.  Diyarbakır Surları Çin seddinden sonra en uzun 

sur unvanına sahiptir. Şehir Kervansaray, Hasan Paşa Hanı, Sülüklü han gibi Osmanlı 

dönemine ait birçok tarihi eseri de barındırmaktadır. Ayrıca Diyarbakır’ da birçok kültür 

mirası varlığın daha henüz tescil edilmediği bilinmektedir (Serçek, 2016: 199). 

Bu kadar tarihi değeri olmasına rağmen Diyarbakır henüz gelen turist sayısı anlamında yeterli 

ilgiyi görememektedir. Diyarbakır ilinin marka değerinin oluşmaması araştırılması gereken 

önemli bir konudur. Problemleri ile boğuşan, alt yapı sorunları yaşayan insanların mutlu 

yaşamadıkları şehirleri pazarlamak ve markalaştırmak mümkün değildir (İsen, 2013: 22). 

Ayrıca Diyarbakır son birkaç yıldır politik olayların da etkisinde kalmıştır. 6-7 Ekim olayları, 

Kobani olayları, Sur bölgesinde yaşanan hendek olayları şehrin ekonomisine ve turizm 

faaliyetlerine büyük zarar vermiştir. Tüm bu yönleriyle Diyarbakır’ın bireyler üzerinde nasıl 

algı bıraktığı merak konusu olmuştur. Bu merakın giderilmesi bağlamında  Dicle Üniversitesi 

öğrencilerinin Diyarbakır iline ve halkına yönelik algıları öğrenilmeye çalışıldı. Anket 

çalışmasında klasik marka çalışmalarında kullanılan ölçeklerden faydalanıldı. Ayrıca, 

çalışmadaki ölçek, Gümüş’ün(2016); Özdemir ve Karaca’nın (2009) ölçeklerinden 

faydalanılarak oluşturuldu. 
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Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada Dicle Üniversitesi 2017-2018 bahar döneminde öğrenim gören öğrencilerin 

Diyarbakır şehrine yönelik algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Diyarbakır’ın 

öğrenciler nezdindeki marka imajı tespit edilmeye ve öğrencilerin Diyarbakır halkı 

hakkındaki kanaatleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini Dicle Üniversitesi’nde 

öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Literatürde örneklem büyüklüğünü hesaplamaya 

yönelik pratik tablolar mevcuttur. Çalışma için öğrencilerden 863 öğrenciye anket 

uygulanmıştır. Sekaran’ın hazır tablosuna göre örneklem büyüklüğü yeterlidir (Sekaran 2003: 

253). Öğrencilerin şehre yönelik algılarını ölçmek için Diyarbakır’a yönelik 10 ifadeyi 

yanıtlamaları istenmiş, 5’li likert ölçeği ile değerlendirmeleri istenmiştir. Diyarbakır halkına 

yönelik düşünceleri için 11 adet imge verilmiş yine 5’li likert ölçeği ile değerlendirmişleri 

istenmiştir. Diyarbakır’a geldiklerinde en çok dikkatinizi çeken şey nedir sorusu ile 

katılımcıların şehirde ilk olarak dikkatlerini çeken olgu ölçülmeye çalışılmıştır. Anket verileri 

ise 15 Mayıs 2018, 15 Haziran 2018 tarihleri arasında derlenmiştir. Anket yüz yüze görüşme 

tekniği ile uygulanmıştır. Ankette kullanılan ölçekler için ayrı ayrı ve genel Cronbach's Alpha 

değerleri bulunmuştur 

Diyarbakır’a yönelik yöneltilen ölçek için Cronbach's Alpha değeri  0.775, Diyarbakır halkına 

yönelik yöneltilen ölçek için Cronbach's Alpha 0.766, genel anket Cronbach's Alpha değeri  

0.855 olarak bulunmuştur. Anket için geliştirilen ölçeğin Cronbach's Alpha değerinin 0,70 

den büyük olması anket güvenilirliğinin iyi olduğu anlamını taşır (Lorcu, 2015: 208). Bu 

durumda çalışma oldukça güvenilirdir. 

Araştırmanın Bulguları 

Öğrencilerin %61.9 u kadın %38.1 i erkek olup, öğrencilerin geldikleri iller ve öğrenci 

sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilerin Geldikleri İllere Göre Dağılımı 

İl Frekans Yüzde İl Frekans Yüzde 

Adana 12 1,4 İzmir 20 2,3 

Adıyaman 14 1,6 Kahramanmaraş 1 ,1 

Ağrı 7 ,8 Kars 1 ,1 

Ankara 13 1,5 Kayseri 2 ,2 

Antalya 5 ,6 Kocaeli 2 ,2 

Aydın 1 ,1 Konya 6 ,7 

Bartın 1 ,1 Malatya 8 ,9 

Batman 54 6,3 Manisa 2 ,2 

Bingöl 6 ,7 Mardin 46 5,3 

Bitlis 5 ,6 Mersin 13 1,5 

Bolu 1 ,1 Muğla 3 ,3 

Bursa 9 1,0 Muş 15 1,7 

Çorum 1 ,1 Nevşehir 1 ,1 
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Tablo 1’e göre ankete katılan öğrencilerin %53.3’ü Diyarbakır, %6.3’ü Batman, %5.3’ü 

Mardin, %4.3’ü İstanbul, %3.4’ü Şanlıurfa, %2.3’ü ise İzmir’dendir. Diğer illerin katılım 

oranı %2’nin altındadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun doğu ve güneydoğu illerinden 

olduğu göze çarpmaktadır. Bu durumun genelde bölgedeki kapalı aile yapısından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak, planlayıcıların bölge dışından öğrenci katılımını 

sağlayacak adımlar atması çeşitlilik ve gelişim adına katkı sağlayacaktır. 

Öğrencilerin kaldıkları yerlerin dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2.Öğrencilerin Kaldıkları Yerlerin Dağılımı 

Diyarbakır’da Kaldığınız Yer 

 Frekans  Yüzde 

Devlet Yurdu 330 38,2 

Özel Yurt 36 4,2 

Öğrenci evi 112 13,0 

Aileinn Yanı 385 44,6 

Toplam 863 100,0 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin %44.6’sı ailesinin yanında %38.2’si devlet yurdunda, 

%13’ü öğrenci evinde %4.2’si de özel yurtta kalmaktadır. 

Öğrencilerin aylık gelirleri Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Aylık Gelirleri 

Aylık Gelir 

 Frekans  Yüzde 

 100-300TL 37 4.3 

 301-500TL 568 64.6 

 501-700TL 83 10 

Denizli 1 ,1 Niğde 1 ,1 

Diyarbakır 460 53,3 Osmaniye 1 ,1 

Elazığ 5 ,6 Samsun 3 ,3 

Erzincan 2 ,2 Siirt 13 1,5 

Eskişehir 2 ,2 Sivas 3 ,3 

Gaziantep 9 1,0 Suriye 3 ,3 

Hakkari 4 ,5 Şanlıurfa 29 3,4 

Hatay 5 ,6 Şırnak 12 1,4 

Iğdır 2 ,2 Tokat 1 ,1 

Isparta 1 ,1 Tunceli 2 ,2 

İstanbul 37 4,3 Van 18 2,1 

   Total 863 100,0 
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701-900TL 35 4 

 901TL ve Üstü 140 17.1 

Toplam 863 100 

 

Tablo 3’e göre öğrencilerin % 4.3’ünün gelirleri 100-300 TL %64.6’sının ise geliri 301-500 

TL %10’unun 501-700 TL, %7’sinin 701-900 TL, %17.1 inin ise 901 TL ve üstü gelire sahip 

oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin birçoğunun gelir seviyesi düşüktür. Birçok öğrencinin 

elindeki gelirin devletin sağladığı burs ve kredi ile sınırlı olduğu ve ailesinden çok da destek 

alamadığı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmanın yapıldığı bölgenin  gelişmişlik düzeyi 

bakımından düşük olması da bu çıkarımı desteklemektedir. 

Ankete katılanların %15.9’u Eğitim Fakültesi %15.3’ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

%11.1’i Mühendislik Fakültesi, %8.7’si Hukuk Fakültesi %8.6’sı Tıp Fakültesi, %7.1’i 

İlahiyat Fakültesi, %4.1’i Veterinerlik Fakültesi, %3.8’i Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

%3.6’sı Atatürk Sağlık Yüksekokulu, %3.2’si Ziraat Fakültesi, %3.1’i Mimarlık Fakültesi, % 

2.3’ü Edebiyat Fakültesi ve %13,2’si de diğer Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu ve 

Konservatuar öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Genel olarak şehre ilk geldiğinizde şehir ile ilgili izleniminiz nedir? sorusuna verilen yanıtlar 

Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Diyarbakır Hakkındaki İlk İzlenimler 

Diyarbakır’a geldiğinizde ilk izleniminiz nasıl olmuştur? 

 
Frekans  Yüzde 

Çok Kötü 28 3,2 

Kötü 51 5,9 

Ne iyi Ne Kötü 159 18,4 

İyi 283 32,8 

Çok İyi 342 39,6 

Toplam 863 100,0 

 

Tablo 4’e göre Diyarbakır’a ilk geldiklerinde öğrencilerin edindikleri izlenim  konusunda 

%39.6’sı çok iyi %32.8 iyi değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Genel olarak şehir için ilk 

izlenimin olumlu olduğu söylenebilir. 

Diyarbakır’da ilginizi en çok hangisi çekmiştir sorusuna verilen yanıt Tablo 5’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 5. Diyarbakır da en çok ilgi çekenler 

 Frekans  Yüzde 

Şehrin Görüntüsü 143 16,6 

Şehrin Doğası 67 7,8 

Tarihi ve Turistik Mekanları 315 36,5 
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Şehrin Halkı 167 19,4 

Sanayisi 6 ,7 

Güvenlik Önlemleri 60 7,0 

Alışveriş Yerleri 16 1,9 

İklimi 69 8,0 

Kolay Ulaşım 15 1,7 

Şehrin Temizliği 5 ,6 

Toplam 863 100,0 

 

Tablo 5’e göre ilg çeken ilk şey %36.5 ile Tarihi ve Turistik mekanlar verilmiştir. İkinci yanıt 

olarak %19.4 ile şehrin halkı, ardından sırayla %16.6 ile şehrin görüntüsü % 7.8 ile şehrin 

doğası % 7 ile güvenlik önlemleri ilk olarak en çok dikkat çeken unsurlar arasında yer 

almıştır. Tarihi ve turistik mekânları elbette Diyarbakır’ın en göze çarpan özelliğidir. Son 

yıllarda yaşanan olaylar güvenlik önlemlerinin de dikkat çekici unsurlar arasında yer almasına 

neden olmuştur. Şehrin sanayisi, temizliği, kolay ulaşımı ve alışveriş yerleri en az dikkat 

çeken unsurlar olmuşlardır. Planlayıcıların bu durumu dikkate alması gerekmektedir. 

 Tablo 6’da Diyarbakır şehrinin soyut imajına yönelik değerlendirme yapılmıştır. 

Tablo 6. Diyarbakır Şehrinin Soyut İmajına Yönelik Değerlendirmeler 

 
N Ortalama Standart Sapma 

 Diyarbakır sakin bir şehirdir 863 2,74 1,281 

 Diyarbakır ucuz bir şehirdir 863 3,30 1,264 

 Diyarbakır temiz bir şehirdir 863 2,94 1,269 

 Diyarbakır güvenli bir şehirdir 863 2,89 1,263 

 Diyarbakır gelişmiş bir şehirdir 863 3,43 1,159 

 Diyarbakır dışa açık bir şehirdir 863 3,48 1,212 

 Diyarbakır modern bir şehirdir 
863 3,29 1,245 

 Diyarbakır ulaşımı kolay bir şehirdir 
863 3,53 1,322 

 Diyarbakır kalabalık bir şehirdir 863 3,88 1,089 

 Diyarbakır planlı bir şehirdir 863 3,06 1,258 

1*  Kesinlikle katılmıyorum ,…, 5* Kesinlikle katılıyorum. 

 

Tablo 6’ya göre 5 tam puan 3 kararsızlık puanı olduğundan kalabalık olması, kolay ulaşım, 

dışa açıklık ve gelişmişlik, ucuzluk, modern şehir olma ve planlı bir şehir olma kararsızlık 
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noktasının üstünde değerler vermiştir. Ancak ucuzluk kararsızlık noktasında çok fazla belirgin 

farklılaşmamıştır. Diyarbakır ilinin imaj unsurları içerisinde kalabalık olması, ulaşımın kolay 

olması, dışa açıklık ve gelişmişlik kuvvetli imaj unsurları olarak göze çarpmaktadır. Planlı 

olması, modern şehir olması ve ucuz olması kararsızlık noktasının üstünde değer vermelerine 

rağmen kararsızlık noktasından çok uzaklaşmamış olmalarından dolayı şehrin güçlü imaj 

unsurları olarak algılanmazlar. Ayrıca zayıf imaj unsurları olarak da temizlik ve güvenlik öne 

çıkmaktadır. Dışa açık olmak gelen yabancıları kabullenmek anlamına geleceğinden dışa açık 

şehirler gelişmeye açık şehirlerdir (Özdemir, ve Karaca, 2009: 128). Bu anlamda 

Diyarbakır’ın güçlü imaj unsurları arasında dışa açık olması şehrin gelişimini artırarak devam 

ettirme potansiyeli olduğunu göstermektedir. Sakin olmama ve dışa açık olma birbirini 

destekleyen unsurlardır. Dışa açık olma imajının güçlü olması şehre hem turist çekme hem de 

yatırımcı çekme noktasında olumlu olmakla beraber güvensiz şehir olma imajı düzeltilmelidir. 

Şehrin temizlik ve güvenlik ile ilgili problemleri çözüldüğünde kararsızlık noktasının üstünde 

değerler veren ancak kuvvetli imaj unsuru sayamadığımız imgelerde kuvvetli imaj unsurları 

haline gelecektir. 

Tablo 7’de Diyarbakır Şehir halkına yönelik algı gösterilmiştir.  

Tablo 7. Diyarbakır Şehir Halkına Yönelik Algı  

 

 N Ortalama Standart Sapma 

Diyarbakır halkı dindardır. 863 3,46 1,166 

Diyarbakır halkı gelenekseldir 863 3,97 1,029 

Diyarbakır halkı sakindir. 863 2,86 1,314 

Diyarbakır halkı yardımseverdir. 863 4,04 1,091 

Diyarbakır halkı çalışkandır. 863 3,64 1,203 

Diyarbakır halkı sinirlidir. 863 3,73 1,271 

Diyarbakır halkı dürüsttür. 863 3,61 1,206 

Diyarbakır halkı girişimcidir. 863 3,31 1,239 

Diyarbakır halkı fikirlere saygılıdır. 863 3,20 1,319 

Diyarbakır halkı kibardır. 863 3,04 1,340 

Diyarbakır halkı yenilikçidir. 863 3,14 1,288 

1* Çok kötü ,….,5*Çok iyi 

 

Tablo 7’ye göre Diyarbakır halkına yönelik olumsuz algı sakin olmamak ve sinirli olmaktır. 

Yardımseverlik en belirgin özellik olarak otaya çıkmıştır. Sakin olmak karasızlık noktasının 

altında kalması ve sinirli olmanın karasızlık noktasının üstünde çıkması bunu 

desteklemektedir. Geleneksellik, çalışkanlık, dürüstlük ve dindarlık karasızlık noktasının 

üstünde sonuçlar vermiştir. Öğrenciler nezdinde Diyarbakır halkının yardımsever 

geleneklerine bağlı, çalışkan, dürüst ve dindar bir imajı olduğunu söyleyebiliriz.  Girişimcilik, 

fikirlere saygılı olma, kibarlık ve yenilikçilik karasızlık noktasının üzerinde değer almışlardır 
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ancak bu noktadan fazla uzaklaşmamışlardır. Özellikle bu unsurları iyileştirici yönde sosyal 

ve kültürel faaliyetler artırılmalıdır. Bu alanları destekleyici kurs seminer vb. faaliyetlerin 

arttırılmasında bu anlamda fayda olabilecektir. 

Öğrencilerin şehri puanlamaları istenmiş ve sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Diyarbakır Şehrine 5 Üzerinden Verilen Puan 

Diyarbakır Şehrine 5 üzerinden verilen puan 

 N En 

Düşük 

Değer 

En 

Büyük 

Değer 

Ortalama  Standart Sapma 

Diyarbakır şehrine 5 

üzerinden kaç puan verirsiniz? 

863 1 5 3,86 1,009 

 

Tablo 8’de 5 üzerinden şehre ortalama 3,86 puan verilmiştir. Bu durum ankete katılanlar 

açısından şehrin iyi olarak değerlendirildiği anlamını taşımaktadır. 

Sonuç 

Bu çalışmada Diyarbakır Dicle Üniversitesine 2017-2018 bahar döneminde öğrenim gören 

öğrenciler nazarında Diyarbakır şehir imajı ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca şehrin güçlü ve 

zayıf yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Dicle Üniversitesinde öğrenim gören 863 

öğrenciye anket uygulanmıştır. Katılımcıların %61.9 u kadın %38.1 i erkektir. Katılımcıların 

%53.3’ü Diyarbakır, %6.3 Batman ,%5.3 Mardin %4.3 İstanbul, %3.4 ü Şanlıurfa %2.3 ü ise 

İzmir’dendir. Diğer illerin katılım oranları %2 den azdır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinden olduğu göze çarpmaktadır. Ekonomik nedenler ile 

aileler çocuklarını yakın illerde okutma eğilimindedirler. Ancak planlayıcıların bölge dışından 

öğrenci katılımını sağlayacak adımlar atması çeşitlilik ve gelişim adına katkı sağlayacaktır. 

İlin tanıtımı adına diğer illerden özelliklede bölge dışı illerden öğrenci gelişinin arttırılması 

Diyarbakır şehri ve üniversite adına olumlu katkı sağlayacaktır. Dışardan gelen öğrencilerin 

ile sağlayacakları ekonomik katkı elbette yerleşik öğrenciden daha fazla olacaktır. Son 

yıllarda Ülkemizde tüm illere üniversite açılması öğrencilerin kendi illerinde eğitim 

almalarının önünü açmıştır. Özellikle aynı bölümlerin kendi illerinde bulunmaları öğrencilerin 

başka illere gidip eğitim almalarını engellemektedir. Üniversiteler bölüm çeşitliliği ve kaliteyi 

arttırarak dışarıdan öğrenci alabilmektedirler. Üniversitenin bir özelliği de toplumu 

dönüştürücü bir güce sahip olmasıdır. Ancak aynı kültür havzasından beslenen kitlelerin 

değişimi ve iyi yönde dönüşümü oldukça zor olmaktadır. Bu durumda üniversiteler farklı 

alanlarda ön plana çıkarak kendi bulundukları il dışından öğrenci alabilmelidirler. 

Öğrencilerin %44.6’sı ailesinin yanında %38.2’si devlet yurdunda, %13’ü öğrenci evinde 

%4.2’si de de özel yurtta kalmaktadır. Son yıllarda devlet yurtlarının hem fiziki şartlarının 

iyileştirilmesi hem de fiyat avantajı nedeni ile devlet yurtlarının tercih edilme oranı yüksek 

çıkmıştır. Katılımcıların % 4.3’ünün gelirleri 100-300 TL %64.6’sının ise geliri 301-500 TL, 

%10’unun 501-700 TL, %7’sinin 701-900 TL, %17.1’inin ise 901 TL ve üstü gelire sahip 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

283 
 

oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin birçoğunun gelir seviyesi düşüktür. Ayrıca öğrencilere 

devlet tarafından sağlanan burs veya öğrenim kredisi kadar bir bütçeleri olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Katılımcıların %15.9’u Eğitim Fakültesi, %15.3’ü İktisadi ve İdari bilimle 

Fakültesi, %11.1’i Mühendislik Fakültesi, %8.7’si Hukuk Fakültesi %8.6’sı Tıp Fakültesi, 

%7.1’i İlahiyat Fakültesi, %4.1’i Veterinerlik Fakültesi,%3.8’i Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu, %3.6’sı Atatürk Sağlık Yüksekokulu, %3.2’si Ziraat Fakültesi, %3.1’i 

Mimarlık Fakültesi, % 2.3’ü Edebiyat Fakültesi ve %13,2’si de diğer Yüksekokul ve Meslek 

Yüksekokulu ve konservatuar da eğitimlerine devam etmektedirler. Katılımcıların şehirdeki 

ilk izlenimleri hakkında %39.6’sı “çok iyi” , %32.8’si “iyi” şeklinde değerlendirme 

yapmışlardır. Genel anlamda Diyarbakır için ilk izlenimin olumlu olduğu söylenebilir. 

Katılımcıların Diyarbakır da ilk dikkatlerini çeken tarihi ve turistik mekânlar olmuştur. İkinci 

olarak şehir halkı üçüncü olarak ise şehrin görüntüsü olarak geçekleşmiştir. Bu durumları 

şehrin doğası ve güvenlik önlemleri takip etmiştir. Elbette son yıllarda yaşanan olumsuz 

olayların güvenlik önlemleri seçeneğini üst sıralara taşıması doğaldır. Ancak çok belirgin bir 

oran olarak gerçekleşmemesi öğrencilerin bu durumdan fazla rahatsız olmadıklarını 

göstermektedir. Şehrin sanayisi, temizliği, kolay ulaşım ve alışveriş yerleri ilk dikkat çeken 

unsur olarak göze çarpmamıştır. Planlayıcıların bu durumu dikkate alması gerekmektedir. 

Diyarbakır’ın imajına yönelik verilen on sıfatın Diyarbakır’a ne kadar uyduğuna yönelik 

olarak katılımcıların verdiği yanıtlarda kalabalık olması, ulaşımın kolay olması, dışa açıklık 

ve gelişmişlik kuvvetli imaj unsurları olarak göze çarpmaktadır. Planlı olma, modern şehir 

olma ve ucuz olma seçenekleri kararsızlık noktasının üstünde değer vermişledir ancak 3 

kararsızlık puanından belirgin olarak farklılaşmamış olmalarından dolayı şehrin güçlü imaj 

unsurları olarak algılanmamışlardır. Temizlik ve güvenlik ise en zayıf imaj unsuru olarak 

göze çarpmıştır. Dışa açık olma imajının güçlü olması şehre hem turist çekme hem de 

yatırımcı çekme noktasında olumlu olmakla beraber güvensiz şehir olma imajı düzeltilmelidir. 

Şehrin markalaşması adına temizliği iyileştirici çalışmalar yapılmalıdır.  

Katılımcılar açısından Diyarbakır halkının en belirgin özelliği yardımsever olmasıdır. Ayrıca 

katılımcılar Diyarbakır halkını geleneksel, çalışkan, dürüst ve dindar olarak 

değerlendirmişlerdir. “Diyarbakır’ da dikkatinizi en çok hangisi çekmektedir?” sorusuna 

ikinci olarak Diyarbakır halkı denmesi bu sonuçları desteklemektedir. Ayrıca şehrin 

gelişmişliği ile çalışkanlık yanıtlarının sonuçları da birbirini desteklemektedir. Diyarbakır 

halkına yönelik olumsuz algı sakin olmamak ve sinirli olmaktır. Sakin olmak karasızlık 

noktasının altında kalması ve sinirli olmanın karasızlık noktasının üstünde çıkması bunu 

desteklemektedir. Katılımcılara göre Diyarbakır halkının yardımsever, geleneklerine bağlı 

çalışkan, dürüst ve dindar bir imajı olduğunu söyleyebiliriz.  Girişimcilik, fikirlere saygılı 

olma, kibarlık ve yenilikçilik karasızlık noktasının üzerinde değer almışlardır ancak bu 

noktadan fazla uzaklaşmamışlardır. Özellikle bu unsurları iyileştirici yönde sosyal ve kültürel 

faaliyetler artırılmalıdır. Bu alanları destekleyici kurs seminer vb. faaliyetler artırılmalıdır. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA 

Hasan ERASLAN 

  Halil İbrahim ŞENGÜN•• 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, farklı değişkenler açısından (cinsiyet, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, 

bölümü, sınıf, aile sosyo-ekonomik durum) üniversitede işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerinin incelenmesidir. Araştırma verileri 2016–2017 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi iktisadi ve 

İdari bilimler Fakültesi’nde İşletme ve İktisat bölümlerinde öğrenim görmekte olan 786 kişi içerisinden rastgele 

seçilen 282 öğrenciden elde edilmiştir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı 

olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından 

geliştirilen “Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS programı vasıtasıyla gerekli istatistiksel 

teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, işletme ve iktisat bölümünde okuyan 

öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği, anne ve baba 

öğrenim durumu değişkenlerinde ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Araştırmada işletme ve 

iktisat bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimleri, Üniversite Öğrencileri. 

A RESEARCH ON DICLE UNIVERSITY FOR DETERMINING THE 

ENTREPRENEURSHİP TRENDS OF UNİVERSİTY STUDENTS 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the entrepreneurial levels of the students in the university and the 

department of economics in terms of different variables (gender, maternal education status, father education 

status, department, class, family socio-economic situation). Research data were obtained from 282 students 

randomly selected from the 786 students studying in Business and Economics departments at the Faculty of 

Economics and Administrative Sciences of Dicle University in the academic year 2016–2017. The "Personal 

Information Form" developed by the researchers and the "Entrepreneurship Scale" developed by Yilmaz and 

Sünbül (2009) were used as data collection tools in the research using the descriptive scanning model. The data 

of the study were analyzed using the statistical techniques required by the SPSS program. As a result of the 

research, it was determined that there was a statistically significant difference between class level variables in the 

students studying in business and economics and no significant difference in the variables of education level 

between mother and father. In the study, it was determined that entrepreneurship levels of business and 

economics students are high. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Features, University Students 

Giriş 

Girişimcilik, sanayi devrimiyle meydana gelen ve akabinde yerini bilgi toplumuna 

bırakmasıyla, ülkenin ekonomisinde önemli bir yer tutan, bununla beraber son yıllarda 

gittikçe önemi artan bir kavram olarak görülmektedir. Küreselleşen dünyada rekabet 

ortamının arttığı ve teknolojinin süratle her yere yayıldığı bir dönemde müşterilerin istek ve 

taleplerini yerine getirebilmek için girişimcilerin sık sık geleceğe dönük yeni fikirler, yeni 

ürünler, yeni değer ve fırsatları ortaya koyması gerekmektedir. Böylece girişimcilerin bu 

                                                           
İşletme Bilim Uzmanı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,  İşletme 

Bölümü, hasaneraslan34@gmail.com. 
•• Dr. Öğr. Üyesi Dicle Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 

ibrahim.sengun@dicle.edu.tr. 
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davranışlarından dolayı ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınma sağlanacaktır. Ayrıca 

işsizlik sorunlarına çözüm üretilecek ve ülkeyi refah ortamına kavuşacaktır. 

Başarılı girişimciler, sadece toplumun istihdam olanaklarını arttırmakla kalmaz. Bunun 

yanında, o toplumun dünya üzerindeki yerini ve konumunu belirler. Girişimciler toplumun 

ihtiyaçlarından yola çıkar, bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan girdileri sağlayıp 

yatırıma dönüştürür, iş hayatını ve toplum yapısını harekete geçirirler (Uğur, 2015: 1). 

Bu sebeple, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek ve üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık 

olup olmadığını tespit etmektir. Bu düşünceden hareketle 36 maddeden oluşan Likert tipi bu 

ölçeğin Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme ve iktisat bölümü 

öğrencilerine yönelik bir uygulama yapılarak girişimcilik eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1. Girişimcilik  

Girişimcilik kavramı, literatürde pek çok yazar tarafından farklı boyutları vurgulanarak 

tanımlanmaya çalışılmıştır. Kavramla ilgili yapılan bütün tanımlamalarda ortak nokta 

girişimciliğin çeşitli fırsatların değerlendirildiği bir süreç olarak ele alındığıdır (Dündar ve 

Ağca, 2007: 124). 

Bird (1989)’e göre girişimcilik; değer yaratmak için, kar amacı güden yeni bir işletme kurma 

veya büyütme ve yeni bir mal veya hizmet yaratma sürecidir. Lounsbury (1998)’e göre 

girişimcilik; fırsat elde etmek için alternatif üretim süreçlerini inceleme ve onların 

optimizasyonunu sağlama faaliyetidir. Bird (1989)’e göre girişimcilik; yenilik yaratarak, 

yaratıcı yetenekler kullanarak, yeni ürün, hizmet, kaynak, teknoloji ve piyasalar bularak değer 

yaratmaktır. Girişimcilik; 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 süreçtir (Yılmaz ve Sünbül, 2009: 196). 

Günümüz girişimcilerin üstlendikleri ve yerine getirdikleri bazı fonksiyonlar şu şekilde 

sıralanabilir (Ünal, 2009: 79): 

• Bir iş fikrini ve düşünceyi işletme-girişim haline getirerek üretim ve pazarlama 

yapmak, 

• Başkalarının göremediği fırsatlardan yararlanma, 

• Yeni ve potansiyel pazarlar oluşturma, 

• Yeni teknoloji geliştirerek mal ve hizmet üretme, 

• Yeni potansiyel kaynakların üretimde kullanılarak insanlığın hizmetine sunulmasını 

sağlama, 

• İş hayatında değişimi sağlama, 

• İşsizliğin azaltılmasını ve istihdamın artırılmasını sağlama ve 
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• Ekonomik gelişme ve kalkınmayı sağlama. 

Girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik büyümeye önemli katkı sağladığı, literatürde genel 

kabul görmüş bir olgudur (Topkaya, 2013: 29). 

Hisrich and Peters (1973)’a göre girişimcilikte, başarı ile girişimcilerin kişisel özellikleri 

arasında yakın ilişki bulunduğu bilinen bir gerçektir. Başarılı girişimcilerin kişisel özellikleri 

aşağıda gösterildiği şekilde ifade edilebilir; 

Yaratıcı düşünme becerisi, yüksek düzeyde çalışma arzusu, cesaret, tutku ve kararlılık, 

insanlarla üst düzeyde ilişki kurabilme becerisi, kendisini yazılı ve sözlü ifade edebilme 

becerisi, işini sevmesi ve iş motivasyonu, zengin bir bilinçaltı ve hayal kurma gücü, ekip ve 

takım çalışmasına yatkınlık, kişisel vizyonu ve misyonunun olması, değişim-dönüşüme açık 

ve istekli olması, esnek toleranslı davranabilme gücü, samimi, güvenilir, sempatik ve esprili 

kişilik, insanları inandırma ve ikna kabiliyetinin yüksek olması, yönetim becerisi ve liderlik 

yeteneği, iş bitirme azmi ve heyecanı, ileri görüşlülük ve fırsatları yakalama alışkanlığı gibi 

kavramlardır (Yılmaz ve Sünbül, 2009: 197). 

Bir ülkede ya da toplumda deneyimli girişimcilerin olması ve genç girişimcilerin artmasıyla, 

girişimcilik eğitimi alan ve girişimci olma arzusu taşıyan potansiyel girişimcilere bağlı 

olmaktadır. Bu noktada girişimcilik eğilimi gösteren öğrencileri girişimciliğe yönlendirmek 

gerekmektedir (İşcan ve Kaygın, 2011: 445).  

Girişimciliğin gelişiminde hızla değişen koşullara uyum sağlayabilen, ekonomik büyümeye 

katkı sağlayabilecek yenilikçi ve yaratıcı girişimcilerin yetiştirilmesi önemli olmaktadır. Bu 

ise önemli ölçüde girişimci üniversitelerin varlığını ve bu üniversitelerin gelişimini 

kaçınılmaz kılmaktadır (Yelkikalan vd., 2010: 52).   

1.2. Girişimci Üniversite Kavramı ve Girişimcilik Eğitimi 

Dünyadaki başarılı ekonomilerin merkezinde üniversiteler yer almaktadır. Amerika’nın önde 

gelen üniversitelerinden biri olan California Üniversitesi; bilimsel bilgi üretme, büyük 

buluşlar gerçekleştirme, yenilikler yaratma, yeni firma oluşumlarını destekleme, yeni iş 

imkânları sağlama, bireysel ve kurumsal bazda yeni gelir akımları oluşturma gibi görevler 

üstlenmiştir. Çoğu insan üniversiteleri, geleneksel olarak yükseköğretim ve temel araştırma 

merkezi olarak görmektedir. Fakat günümüzde üniversiteler bunun ötesine geçmeyi 

başararak; topluma, ekonomiye, toplumun refah düzeyi ve yaşam kalitesine ekonomik, sosyal 

ve kültürel açıdan oldukça geniş çerçevede katkı da sağlamaktadırlar (Greenspan ve Rosan, 

2006: 1 akt: Yelkikalan vd., 2010:52). 

Bu bağlamda “girişimci üniversite”, kendine özgü özelliklere sahip, kendi alanında nasıl 

ilerleyeceği konusunda sürekli yenilikleri araştıran, geleceğe dönük güçlü bir pozisyon 

sergileyebilmek için organizasyonel yapısında ciddi değişimleri göze alan, yani girişimci 

özelliği ağır basan üniversitedir (Aalerud, 2004; akt. Çetin, 2007: 218).  
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Akademik çevrede girişimcilik kültürü ve prensiplerini yerleştirmeye çalışan girişimci 

üniversitelerin en önemli işlevi, bölgesel ve ulusal refah artışını destekleyebilmek için 

girişimcilik üzerinde odaklanmaktır. Bu sebeple, geleceğin çağdaş üniversitelerinin bilim, 

öğretim ve girişimcilik olmak üzere üç temel prensip üzerine oluşturulması beklenmektedir 

(Çetin, 2007:232). 

2.Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada betimsel tarama (survey) modeli benimsenmiştir. Genellikle seçilen bir grubun 

belirli bir konu hakkındaki tutum, inanç ve görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan 

çalışmalarda tarama modeli tercih edilmektedir (McMillan ve Schumacher, 2006: 25). 

2.2. Araştırmanın Amacı 

Araştırma Dicle Üniversitesi iktisadi ve İdari bilimler Fakültesi’nde İşletme ve İktisat 

bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemektir. 

Bununla beraber öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ile demografik özellikleri arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığı çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. 

2.3. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim 

gören iktisat ve işletme bölümü öğrencilerdir. İktisat ve işletme bölümü öğrencileri, 

araştırmanın yapıldığı dönemde girişimcilik dersi almaktalardı. Bu nedenle ilgili öğrencilerin 

girişimcilik konusundaki bilgilerinin diğer öğrencilere göre daha fazla olduğu varsayılarak bu 

öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ölçülmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla amaçlı (yargısal) 

örnekleme yöntemiyle bu bölümlerde öğrenim gören 282 öğrenci ankete katılım göstermiştir. 

Tablo 1. Çalışma Grubunun Dağılımına İlişkin Veriler 

  

Cinsiyet 

 

Kadın Erkek Toplam 

177 105 282 

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışmaya 177’i kadın, 105’i erkek olmak üzere toplamda 282 kişi 

katılmıştır.  

2.4. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi 

Formu” ile Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Girişimcilik Ölçeği” 

kullanılmıştır. “Girişimcilik Ölçeği’’nde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye 

yönelik 36 soru bulunmaktadır. Bu soruların değerlendirilmesi için “Hiçbir Zaman”, 

“Nadiren”, “Bazen”, “Sık Sık”, “Çok Sık” ifadelerinden oluşan beş basamaklı Likert tipi 

ölçeğe yer verilmiştir. Çalışmaya Dicle Üniversitesi iktisadi ve İdari bilimler Fakültesi’nde 
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İşletme ve İktisat bölümlerinde öğrenim görmekte olan 282 (177 kadın, 105 erkek) öğrenci 

katılmıştır. 36 madde ve 1 faktörden oluşan “Girişimcilik Ölçeği” toplam varyansın %30’unu 

açıklamıştır. Bu araştırma da elde edilen Cronbach Alpha değeri ise 0,92 olarak 

hesaplanmıştır.  

Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından 

oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”nda; cinsiyet, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, 

bölüm, sınıf, aile sosyo-ekonomik durumu değişkenlerine yer verilmiştir. 

2.6. Verilerin Analizi 

Tarama modeli esas alınarak yürütülen bu çalışmada, Üniversite İşletme ve İktisat 

Öğrencilerinin Girişimcilik eğilimlerine ilişkin betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. 

İşletme ve iktisat bilimi öğrencilerinin veri toplama aracındaki sorulara verdikleri cevaplara 

ilişkin aritmetik ortalama puanlarının hesaplanmasında şu aralıklar temel alınmıştır: Hiçbir 

Zaman (1.00<Χ≤1.80), Nadiren (1.80<Χ≤2.60), Bazen  (2.60<Χ≤3.40), Sık Sık 

(3.40<Χ≤4.20), Çok sık (4.20<Χ≤5.00). 

Katılımcıların üniversite öğrencilerinin girişimcilik ölçeğinden aldıkları puanların 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği ilişkisiz örneklemler için t-testi ve 

tek faktörlü varyans analizi ile tespit edilmiştir. 

1. Alt problemde görüşlerin bölümlere göre farklılaşıp farklılaşmadığına cevap aramak 

için t testi, 

2. Alt problemde görüşlerin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına cevap aramak 

için t testi, 

3. Alt problemde görüşlerin anne öğrenim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

cevap aramak için tek yönlü varyans analizi, 

4. Alt problemde görüşlerin baba öğrenim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

cevap aramak için tek yönlü varyans analizi, 

5. Alt problemde görüşlerin sınıf değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına cevap 

aramak için tek yönlü varyans analizi, 

6. Alt problemde görüşlerin aile sosyo-ekonomik değişkenlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına cevap aramak için tek yönlü varyans analizi, 

Söz konusu istatistiksel işlemler SPSS paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmada anlamlılık düzeyi olarak p<.05 kabul edilmiştir. 

3.Bulgular Ve Yorum 

İşletme ve İktisat bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerine ilişkin bulgular sırasıyla; 

cinsiyet, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, bölümü, sınıfı, aile sosyo-ekonomik 

durumuna göre düzenlenmiştir. 

Tablo 2’de öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine ilişkin vermiş oldukları yanıtların ortalama 

değerleri verilmiştir. 
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Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğiliminin Belirlenmesine İlişkin Bulgular 

Madde 

No 

Madde  n 
 

Düzey 

1 

 

İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmekiçin daha çok 

çaba harcamaya çalışırım 

282 3,99 Sık sık 

2 

 

Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en 

iyisini yaparım. 

282 
4,15 

Sık sık 

3 

 

İstediğim şeyi elde ettiğim zaman bunun sebebini genellikle kendi 

yeteneklerim olduğu düşünürüm. 

282 
3,57 

Sık sık 

4 İşlerimde kendi kararlarım etkilidir. 282 3,88 Sık sık 

5 Kendi işimi kurabilirim. 282 3,34 Bazen 

6 

 

İşten zorunlu olarak ayrılsam işle ilgili kendime seçenekler 

oluşturabilirim. 

282 
3,49 

Sık sık 

7 Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim.  282 3,79 Sık sık 

8 Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim. 282 3,83 Sık sık 

9 Denemediklerimi denemekten çekinmem. 282 3,73 Sık sık 

10 Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim. 282 3,85 Sık sık 

11 Arkadaşlarıma değişik iş projelerden söz ederim. 282 3,11 Bazen 

12 Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum. 282 3,37 Bazen 

13 Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem 282 3,46 Sık sık 

14 Hayıtımı dış etkenlere bırakmam 282 3,64 Sık sık 

15 Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum.  282 4,19 Sık sık 

16 Risk almaktan çekinmem  282 3,63 Sık sık 

17 Geleceği görerek ona dönü 282 3,67 Sık sık 

18 

 

Yeni bir şeyleri denememe imkan veren projeler üzerinde çalışmayı 

severim.  

282 
3,74 

Sık sık 

19 

 

Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini 

araştırmayı severim.  

282 
3,72 

Sık sık 

20 

 

Yeni bir perspektiften bakmama imkan sağlayan proje ve işlerle 

uğraşırım.  

282 
3,54 

Sık sık 

21 

 

Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni yöntemlerle 

çalışmayı denerim. 

282 
3,34 

Bazen 

22 Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz. 282 3,95 Sık sık 

23 Yaptığım planları yürütebileceğimden çoğunlukla eminimdir. 282 3,84 Sık sık 

24 

 

Yeni bir durum ve uygulamaya adapte olmakta sorun yaşamam.  282 
3,71 

Sık sık 

25 Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem. 282 3,43 Sık sık 

26 Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze alabilirim. 282 3,64 Sık sık 

27 

 

Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı 

içerisindeyimdir. 

282 
3,86 

Sık sık 

28 Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim. 282 3,92 Sık sık 

29 

 

Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe 

dönüştürebilirim. 

282 
3,81 

Sık sık 

30 İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açığımdır.  282 3,82 Sık sık 

31 İşimi severek ve azimle yaparım.  282 4,20 Sık sık 

32 İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür.  282 4,01 Sık sık 

33 

 

İşimi gerçekleştirirken, herhangi bir ekip ya da kişiyle çalışabilirim. 282 
3,95 

Sık sık 

34 Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan çekinmem. 282 3,95 Sık sık 

35 İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim. 282 3,94 Sık sık 

36 Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür 282 4,06 Sık sık 

37 Toplam 282 3.75 Sık sık 
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Tablo 2’de Girişimcilik Ölçeği’ne verilen cevaplara ilişkin genel aritmetik ortalama puanları 

incelendiğinde işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin “Sıklıkla” (Yüksek) düzeyinde görüş 

bildirdikleri görülmektedir. Tablo 2’deki analiz sonuçlarına göre: Girişimcilik Ölçeği puan 

ortalamalarının en düşük (X= 3,11) olduğu maddenin “Arkadaşlarıma değişik iş projelerden 

söz ederim.” maddesi (11. Madde) olduğu tespit edilmiştir. Girişimcilik ölçeğinde puan 

ortalamasının en yüksek olduğu maddenin (X= 4,20) ise “İşimi severek ve azimle yaparım” 

(31. Madde) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik eğilimleri, toplam 32 maddede yüksek (sık sık) 

düzeyde (3.40<X≤4.20), 4 Maddede (bazen) (2.60<X≤3.40) düzeydedir. Elde edilen bu 

bulgular doğrultusunda, Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik eğilimleri girişimcilik 

ölçeğinde aldıkları puan ortalamalarının yüksek düzeyde (sık sık) (3.40<X≤4.20) olduğu 

şeklinde görülmüştür. Bu bulgudan hareketle işletme ve iktisat bilimi öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu görülmektedir. 

3.1. Yapı Geçerliği 

Faktör analizinden önce yapılması gereken işlemlerden biri de veri setinin faktör analizine 

uygun olup olmadığını belirlemek için Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) ve BarlettSphericity 

testlerinin sonuçlarının incelenmesidir. Veri setinin faktör analizine uygunluğu için KMO 

değeri 0.60’dan yüksek olması ve Barlett testinin anlamlı çıkması gerekmektedir 

(Büyüköztürk, 2011; Pallant, 2005). Bu çalışma için KMO değeri 0.90 olarak hesaplanmış ve 

BarlettSphericity testi ise anlamlı (p<.05. df=630) olduğu belirtilmiştir.  Buna göre çalışma 

grubundan elde edilen veri setinin faktör analizine uygun olduğu söylenebilir. AFA 

sonucunda toplam varyansın %30’unu açıklayan tek boyutta oluşan yapı elde edilmiştir. 0.45 

ve üstündeki madde faktör yükü, madde seçimi için iyi bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. 

Açıklanan varyansın ise %30 ve daha fazlası olması yeterli olarak görülebilir. 

Tablo 3. Ölçek Maddelerinin Faktör Yük Değerleri 
Madde 

Numarası  

Faktör Yük 

Değeri  

Madde 

Numarası  

Faktör Yük 

Değeri  

KMO =.90 

Cronbach-Alpha =  .92  

Barlett Küresellik Testi = p<0.5 

Madde 1  0.56 Madde 19 0.65 

Madde 2 0.57 Madde 20 0.58 

Madde 3 0.22 Madde 21 0.49 

Madde 4 0.47 Madde 22 0.42 

Madde 5 0.43 Madde 23 0.51 

Madde 6 0.37 Madde 24 0.49 

Madde 7 0.59 Madde 25 0.42 

Madde 8 0.43 Madde 26 0.47 

Madde 9 0.47 Madde 27 0.58 

Madde 10 0.63 Madde 28 0.60 

Madde 11 0.54 Madde 29 0.66 

Madde 12 0.59 Madde 30 0.55 

Madde 13 0.48 Madde 31 0.58 

Madde 14 0.38 Madde 32 0.68 

Madde 15 0.59 Madde 33 0.54 

Madde 16 0.56 Madde 34 0.67 
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Madde 17 0.67 Madde 35 0.61 

Madde 18 0.60 Madde 36 0.61 

Tablo 3 incelendiğinde ölçeğe ait K.M.O katsayısının 0,90 ve Barlett testi sonucunun (p<0.5) 

anlamlı olduğu görülmüştür. 

3.2. Alt Problemler 

Araştırmanın ana problemine bağlı olarak aşağıdaki alt problemlere de cevap aranacaktır: 

İşletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin çevresel faktörlerin girişimcilik eğilimlerinin 

katkısına yönelik görüşlerinde; 

1. Bölüm değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2. Cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. Anne öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4. Baba öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık var mıdır?  

5. Sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

6. Aile sosyo-ekonomik durumuna göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3.3. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın alt problemine ilişkin bulgular aşağıda tablolar halinde verilmiştir. 

Tablo 4. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine İlişkin Ölçek Ortalamalarının 

Öğrenim Gördükleri Bölüm Değişkenine Göre Bağımsız t-Testi Sonuçları 
Bölüm n 

 
s sd t p 

İşletme 168 3,77 19.11 280 -.149 .503 

İktisat 114 3,76 20.37    

Tablo 4 incelendiğinde işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile 

bölüm değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (T=-.149; p>.05). Elde 

edilen bulgular ışığında, işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin okumakta oldukları bölüm 

ile girişimcilik eğilimi arasında herhangi bir belirleyici fark olmadığı görülmüştür. 

Tablo 5. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine İlişkin Ölçek Ortalamalarının 

Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet n 
 

S sd T P 

 

Kadın 

 

177 3,76 

 

19.71 

 

280 

 

.076 

 

.780 

Erkek 105 3,76 19.50    

Tablo 5 incelendiğinde işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile 

cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (T=.076; p>.05). Elde edilen 

bulgular ışığında, cinsiyet durumu ile girişimcilik eğilimi arasında herhangi bir farklılık 

olmadığı söylenebilir. 
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Tablo 6. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine İlişkin Ölçek Ortalamalarının 

Anne Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
Anne Öğrenim Düzeyi N 

 
S 

İlkokul  118 3,85 18.74 

Ortaokul  26 3,71 16.63 

Lise  18 3,78 17.22 

Üniversite  15 3,75 18.29 

Diğer  105 3,85 21.42 

Toplam  282 3,71 19.59 

Varyansın Kaynağı  KT  sd KO  F P 

Gruplar Arası 2452.454 4 613.114 1.611 .172 

Grup İçi 105443.021 277 380.661   

Toplam 107895.475 281    

Tablo 6 incelendiğinde işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile 

anne öğrenim durumu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (F=1.611; p>.05). 

Elde edilen bulgular ışığında annenin girişimcilik eğiliminin eğitim durumuna göre farlılık 

göstermediği görülmüştür.  

Tablo 7. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine İlişkin Ölçek Ortalamalarının 

Baba Öğrenim Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
Baba Eğitim Düzeyi  N 

 
S 

İlkokul  128 3,72 21.15 

Ortaokul  62 3,77 17.72 

Lise  55 3,83 19.31 

Üniversite  15 3,87 15.09 

Diğer  22 3,72 19.24 

Toplam  282 3,77 19.60 

Varyansın Kaynağı  KT  sd KO  F P 

Gruplar Arası 834.264 4 208.566 .540 .707 

Grup İçi 107061.211 277 386.503   

Toplam 107895.475 281    

Tablo 7 incelendiğinde işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile 

baba öğrenim durumu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (F=.540; p>.05). 

Elde edilen bulgular ışığında babanın girişimcilik eğiliminin eğitim durumuna göre farlılık 

göstermediği görülmüştür.  

Tablo 8. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine İlişkin Ölçek Ortalamalarının 

Sınıf Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
Sınıf seviyesi N 

 
S Fark 

(Scheffe) 

1.sınıf  57 3,79 17.13  

2.sınıf  101 3,78 20.44  

3.sınıf  56 3,57 20.25  

4.sınıf  68 3,87 18.59 4-3 

Toplam 282 3,79 19.60  

Varyansın Kaynağı  KT  sd KO  F P 

Gruplar Arası 3953.126 3 1317.709 3.524 .015* 

Grup İçi 103942.349 278 373.893   
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Toplam 107895.475 281    

*p<.05 

Tablo 8’de incelendiğinde işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf 

düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir 

(F=3.524; p<.05). Aritmetik ortalama incelendiğinde işletme ve iktisat fakültesi öğrencilerinin 

sınıf değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. 

Tablo 9. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine İlişkin Ölçek Ortalamalarının 

Aile Sosyo-Ekonomik Durum Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
Aile sosyo-ekomomik           

durum 

 N 
 

S 

Düşük 31 3,65 20.34 

Orta  240 3,77 19.38 

Yüksek  11 3,99 21.15 

Toplam 282 3,76 19.60 

VaryansınKaynağı  KT  sd KO  F P 

Gruplar Arası 1204.356 2 602.178 1.575 .209 

Grup İçi 106691.119 279 382.405   

Toplam 107895.475 281    

Tablo 9 incelendiğinde işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin aile sosyo-ekonomik durumu 

ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (F=1.575; 

p>.05). Elde edilen bulgular ışığında aile sosyo-ekonomik durumu ile girişimcilik eğilimi 

arasında herhangi bir farklılık olmadığı söylenebilir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Girişimcilik Ölçeğinin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu bulgulara dayalı olarak 

söylemek mümkündür. Elde edilen bulgular ölçeğin geçerliğiyle ilgili de kanıtlar 

sunmaktadır. Girişimcilik ölçeğine ait 36 maddeden 2 madde dışında 0.40 üzerinde bir faktör 

yükü elde etmiş olmaları aracın yapı geçerliğiyle ilgili bir kanıt olarak değerlendirilebilir. 

Bölüm değişkenine ait bulgular incelendiği zaman iktisat ve işletme bölümü öğrencilerin 

öğrenim gördükleri bölüm ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

görülmektedir. İktisat ve işletme bölümü öğrencilerin benzer eğitim süreçlerinden geçip, 

benzer ders içeriklerini öğrenmelerinden dolayı böyle bir sonucun ortaya çıktığı söylenebilir. 

Cinsiyet değişkenine ait bulgular doğrultusunda iktisat ve işletme bölümü öğrencilerin 

cinsiyet değişkenleri ile girişimcilik düzeyinde eğilimi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir. Ortaya çıkan bu sonuç doğrultusunda kadın ve erkek cinsiyeti arasında 

yaşanan teknolojik gelişmeler, eğitimde fırsat eşitliği gibi bütün durumlardan dolayı 

günümüzde kadınlar çalışma hayatında ve diğer bütün alanlarda erkekler kadar faal duruma 

gelmiş bulunmaktadır. Çalışmanın bu sonucu doğrultusunda girişimciliğin cinsiyet temelli bir 

durumdan ziyade bilgiye dayalı olduğu şeklinde yorum yapılabilir. 

Anne öğrenim düzeyi değişkeni ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Bireylerin eğitim hayatlarında ve kişilik gelişimlerinde ailenin rolü 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

296 
 

yadsınamayacak kadar önemlidir. Ancak belirli bir eğitim sürecinden geçen bireyin 

davranışlarını şekillendirmede ailenin rolünün yanında çeşitli faktörlerde etkili olmaktadır. 

Annenin öğrenim durumu bireyin girişimcilik eğilimine pek bir etki yaratmamasının altında 

yatan neden olarak bireyin kişisel gelişimi, bireyin girişimciliğini etkileyen önemli bir unsur 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Baba öğrenim durumu değişkenine ait bulgular doğrultusunda baba öğrenim durumu ile 

girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ortaya çıkan bu 

sonuç doğrultusunda baba öğrenim durumu ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bireyin kişisel gelişiminin girişimcilik üzerinde 

daha fazla etki yarattığı baba öğrenim durumunun bireyin girişimciliğine daha az etki 

yapmasından dolayı böyle bir sonucun ortaya çıktığı söylenebilir. 

Sınıf düzeyi ve girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Ortaya çıkan 

sonuç doğrultusunda 3. sınıf ve 4.sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmektedir. Ortaya çıkan sonuç doğrultusunda 4.sınıfta öğrenim görmekte olan 

öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin 3.sınıfta öğrenim görmekte olanlara göre daha olumlu 

olduğu görülmektedir. 4.sınıf öğrencisinin eğitim sürecinde almış olduğu bilgileri hayata 

uygulama ve kendini gerçekleştirme isteğinin daha yüksek olmasından dolayı böyle bir sonuç 

ortaya çıkmış olabileceği söylenebilir. 

Aile sosyo-ekonomik durumu ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir. Bireyin girişimcilik eğilimi, ailenin sosyo-ekonomik durumundan ziyade 

kişisel gelişimi daha önemli olduğundan ötürü böyle bir sonucun çıkmış olabileceği 

söylenebilir. 

Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri sonucunda kadın ve erkek üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde herhangi bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Türkiye üniversitelerine bakıldığında ön lisansta girişimcilik derslerinin, lisans ve lisansüstü 

eğitim programlarına göre daha ağırlıklı olduğu bilinmektedir. Bununla beraber 

üniversitelerde girişimcilik dersleri seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Üniversitelerde 

girişimcilik dersleri sadece iktisadi ve idari bilimler fakültesindeki bölümlerde değil, diğer 

fakültelerde ve bölümlerde de girişimcilik derslerinin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

Türkiye’de üniversite düzeyinde girişimcilik eğitiminin öneminin anlaşılmasıyla, dünyaya 

göre eksikliklerin giderilerek daha özgün ve işlevsel bir yapıya kavuşturulmasıda daha başarılı 

girişimcilerin yetiştirilmesi için önemli bir adım olacaktır (Yelkikalan vd., 2010:58). 

Girişimcilerin % 90–95 dolaylarında aile şirketi şeklinde olduğu bilinmektedir. Aile 

şirketlerinin de devamının sağlanması kurumsallaşmaları sayesinde olacaktır. Üniversite 

mezunu olan kişilerin kurumsallaşmaya bakış açıları eğitimsiz bireylere göre daha olumlu 

olduğundan kurmuş olduğu şirketlerin uzun ömürlü olacakları bilinmelidir. Bu sayede 

şirketler daha uzun süre yaşayacak ve ülke ekonomisi de bunun faydasını görecektir. 
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Girişimcilik ile ilgili bilimsel çalışmaların artırılması, üniversitelerde bu konuda seminer ve 

konferansların düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca girişimcilik konularının yer aldığı ders 

sayılarının artırılması gibi önerilerde bulunabiliriz. 
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       OLASI DİYARBAKIR ŞEHİR HASTANESİ’ NİN İLİMİZ SAĞLIK SEKTÖRÜ 

VE HİZMETLERİNE ETKİSİ: SWOT ANALİZİ BAĞLAMINDA BİR    

 DEĞERLENDİRME 

                           Mehmet Emin KURT 

                Yılmaz DEMİRHAN 
Özet 

2002 yılından itibaren iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında 

da önemli adımlar atmıştır. Gerek sağlık hizmetlerinin altyapısı gerekse sağlık hizmetleri konusunda 

iyileştirmeler yapmak amacıyla hükümet çok sayıda çalışma yapmış, politikaları uygulamaya koymuştur. 

Son birkaç yıldır hükümet tarafından başlatılan tam donanımlı şehir hastaneleri kurma projesi de hükümetin 

sağlık hizmetlerini iyileştirme kapsamında yürürlüğe koyduğu uygulamalardan biridir. Bu çerçevede günümüze 

kadar Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa ve Ankara,  illerinde şehir hastaneleri 

tamamlanmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. Önümüzdeki yıllarda 20 yeni şehir hastanesi daha kurulması 

planlanmaktadır. Diyarbakır şehir hastanesi yapımının planlandığı şehirlerden biridir.  

Şehir hastanesi uygulaması ile birlikte sağlıkta ikinci basamak olarak nitelendirilen sağlık kuruluşları 

kapatılacak, sadece üçüncü basamak sağlık kuruluşları varlıklarını sürdürecektir. Bu durum sağlık camiası ve 

bazı akademik kesimler tarafından bazı olumsuzluklara sebep olacağı gerekçesiyle eleştirilmektedir.  

Bugüne kadar hizmete giren şehir hastanelerinin sağlamış olduğu farklı sağlık hizmetleri standartlarının yüksek 

olması bu hastanelerin kısa sürede vatandaşlarca benimsenebileceğini ortaya koymaktadır. Başka bir ifade ile 

şehir hastanelerinin hizmetleri sağlık hizmetlerinin memnuniyetini pozitif yönde etkileyecektir. Bununla birlikte 

ikinci basamak sağlık hizmetlerini sunan sağlık kuruluşlarının kapatılacak olması sağlık hizmetleri üzerinde 

olumsuz etkiler oluşturabilir.  

Bu çalışmada Diyarbakır’da yapılması planlanan şehir hastanesinin ilimiz sağlık hizmetlerinde meydana 

getireceği etkiler SWOT analizi bağlamında ele alınacaktır. Bu çerçevede şehir hastanesinin güçlü ve zayıf 

yönleri ile sağlayacağı olası fırsatlar ve taşıdığı riskler (tehditler) incelenecektir.  

Anahtar Kelimler: Şehir Hastanesi, Sağlık Hizmetleri, Ulaşılabilirlik 

THE EFFECT OF POSSIBLE DIYARBAKIR CITY HOSPITAL ON HEALTH 

SECTOR AND SERVICES: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF SWOT 

ANALYSIS        

Abstract 

The Justice and Development Party (Ak Parti in Turkish), which has been in power since 2002, has taken 

important steps in the field of health as well as in many other areas. In order to make improvements in both 

terms of health services infrastructure and health services, the government has carried out many works or studies 

and implemented policies.  

The project of establishing full-fledged city hospitals led off by the government for the last few years is one of 

the practices put into action by the government within the context of improve health services. Within this 

framework, the city hospitals have been accomplished in Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri, Elazığ, 

Eskişehir, Manisa and Ankara provinces and have been taken into service of the public. Including next years, it 

has been planning to establish 20 new city hospitals more. Diyarbakır City Hospital is one of the provinces 

where construction was planned. 

With the implementation of the city hospital, the health care institutions, which are called the second step, will 

be closed and only tertiary health institutions will carry on with their existence. This circumstance has been 

criticized by the health communities and some academic circles on the grounds that it will bring about some 

                                                           
 Dr. Öğr. Gör. Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F. Sağlık Yönetimi Bölümü, mekurt1@hotmail.com  
 Doç. Dr. Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yilmaz.demirhan@dicle.edu.tr  

mailto:mekurt1@hotmail.com
mailto:yilmaz.demirhan@dicle.edu.tr


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

300 
 

hitches. Diverse and the high standards of health services provided by city hospitals that have been taken into 

service until today indicates that these hospitals can get accrossed by citizens in a short span of time. In other 

saying, the services of city hospitals will positively impress the satisfaction level of health services. Therewithal, 

the closure of health institutions which providing secondary health services may have adverse effects on health 

services. 

In the present study, the city hospital has been planned to be constructed in Diyarbakır the coefficients of our 

province on health services will be discussed in the context of SWOT analysis. In this context, with the strengths 

and weaknesses of the city hospital that its providing the opportunities and the risks (threats) will be examined. 

Key Words: City Hospital, Health Services, Accessibility. 

1. Giriş 

Devletlerin varlık sebeplerinden biri vatandaşları için çeşitli kamusal mal ve hizmetleri 

üretmek ve bunları uygun mekânlarda, etkili araç ve yöntemlerle muhataplarına ulaştırmaktır. 

Özellikle Refah Devleti anlayışı ile birlikte özellikle gelişmiş ülkeler hemen her alanda 

vatandaşlara kamu hizmetlerini sunmayı adeta görev olarak yüklenmişlerdir. Ve bu 

hizmetlerin önemlice bir kısmı düşük bedellerle vatandaşlara ulaştırılmıştır. Sağlık hizmetleri 

de gelişmiş devletlerin doğrudan ve uygun ücretlerle vatandaşlara sunduğu hizmetlerin 

başında gelmektedir. Devletler tarafından sağlık hizmetlerinin altyapısı ve klinik boyutuna 

yapılan harcamalar bir bakıma onların gelişmişlik oranını da ortaya koyan 

göstergelerindendir.  

Refah Devleti’nin bunalımı ve Neo-Liberal politikaların doğuşu ve gelişmesi ile birlikte 

devletin doğrudan sağladığı pek çok kamusal hizmet gibi sağlık hizmetlerinin de devlet 

tarafından sunulması sorgulanır olmuştur. Devletin kamusal hizmet sunumundaki rolü 

sorgulandıkça alternatif hizmet sunum yöntemleri de bir bir gündeme gelmeye başlamıştır. 

Kamusal hizmetlerin sunumunda özel sektörden yararlanma bir yol olarak düşünüldüğü gibi 

kamu kuruluşlarınca sağlanan hizmetlerin azaltılması ve özel sektöre devri ayrı bir yöntem 

olarak pek çok ülkede kabul edilir duruma gelmiştir.  

Diğer taraftan gelişen ve gittikçe küreselleşen dünyada vatandaşlar her açıdan daha iyi hizmet 

alma arayışı içine girmişlerdir. Bu durum kamu ve özel bütün hizmet sağlayıcıları üzerinde 

rekabet baskısı oluşturmaktadır. Sağlık alanında da oluşan kamu ve özel kuruluşlar eliyle 

hizmet sunumu benzeri bir durumu ortaya çıkarmıştır. Sağlık sektöründe verilen hizmetlerin 

kalitesi ve hizmetten faydalananların taleplerine uygun olması nispetinde sağlık kuruluşları 

ayakta kalabilmekte varlıklarını sürdürebilmektedir.  

Türkiye’de de genelde bütün kamu hizmetleri özel de ise sağlık hizmetleri konusunda 

gelişmiş ülkelere benzer bir seyir ortaya çıkmıştır. Uzunca bir süre büyük oranda kamu 

tarafından sağlanan sağlık hizmetleri 1980’li yılların ardından özel kuruluşların önemli oranda 

yer almaya başladığı bir özelliğe kavuşmuştur. Son 30 yılda liberal ve muhafazakâr partiler 

tarafından yönetilen Türkiye’de sağlık alanında ciddi iyileşmeler olmuş, sağlık hizmetlerinin 

altyapısı ve klinik boyutunda ciddi iyileşme sağlanmıştır.  2002’den itibaren Türkiye’yi 

yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti sağlık alanında başlattığı Sağlıkta Dönüşüm 

Programı (SDP) ile hükümetin en fazla başarı sağladığı alanlardan birinin sağlık alanı 

olmasına yol açmıştır. Bu program kapsamında sağlık alanında hem kamusal boyut 

iyileştirilmeye çalışılmış hem de özel sektöre de daha fazla alan açılmak istenmiştir. Bununla 

hükümet bir bakıma sağlık alanında daha iyi hizmet sunmak için rekabet ortamı 

oluşturmuştur. Bunun etkileri kamunun sağladığı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri 

alanında da kendini hissettirmiştir.  
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Ancak sağlık hizmetleri rekabete ve faydalanıcı memnuniyetine açıldıkça sosyal devlet veya 

kamusal boyutun zayıflaması olasılığı da ortaya çıkabilmektedir. Önceki dönemlerde sosyal 

devletin bir gereği olarak düşük katkı payları ile devletçe verilen sağlık hizmetleri 

özelleştikleri oranda hizmetten yararlananları da vatandaştan müşteriye dönüştürme 

potansiyeli taşımaktadır.  

Son birkaç yıldır uygulamaya geçen ve kamu özel sektör ortaklığına dayanan şehir hastaneleri 

sağlık hizmetleri sunumunda yeni bir aşamaya işaret etmektedir. Altyapısı, donanımı, tasarımı 

ve hizmet anlayışı ile ciddi bir değişim içeren şehir hastaneleri uygulaması pek çok branşı bir 

kampüste toplaması boyutu ile önemli avantajlar taşımaktadır. Bu yönü ile hizmet alanların 

memnun göründüğü bir hastane modeli görünümündedir. Diğer taraftan uygulamanın kamu 

özel sektör ortaklığı olması, kuruluş ve işleyişte ciddi maliyetler gerektirmesi gibi bazı 

nedenlerle hizmetten yararlananların klasik sağlık hizmeti sunan kamu hastaneleri 

hizmetlerine yaptıkları katkı payından daha fazla katkı sağlamalarını beraberinde 

getirmektedir.  Özellikle hastayı müşteriye dönüştürme ihtimali taşıması diğer bir ifade ile 

belli katkı payları ödeyebilecek durumda olan hastalara daha iyi imkânlarla sağlık hizmeti 

sunabilmesi bakımından şehir hastaneleri uygulaması belli çevrelerce şimdiden sorgulanır 

olmuştur.  

Bu çalışma Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında son birkaç yıldır uygulamaya geçen 

şehir hastaneleri ve Diyarbakır’a yapılması planlanan şehir hastanesinin ilimizdeki sağlık 

hizmetleri için taşıdığı avantaj ve dezavantajlarını, sağlık hizmetleri için oluşturacağı olası 

tehditler ve fırsatları SWOT analizi bağlamında değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  

 

2. Ana Hatlarıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Şehir Hastaneleri 

Ülkelerin sağlık sistemlerini dört grupta özetlemek mümkündür. Birincisi Amerika Birleşik 

Devletleri’nde uygulanan ve serbest piyasa modeli olarak bilinen sistemdir. Özel sektör 

temelli bir sağlık hizmeti sunumu vardır. Tüm halkı kapsamamaktadır. İkincisi ise İngiltere’de 

uygulanan ve vergilerle finanse edilen, bütün vatandaşları kapsayan, genellikle ücretsiz olan 

Beveridge Modelidir. Üçüncüsü Amerikan sistemine benzeyen, sigortalıların hastalık sandığı 

dediği bir sigorta kullanan çalışanların ücret bordrosundan yapılan kesintilerle finanse edilen 

Almanya’daki Bicmarc Modelidir. Dördüncüsü ise Fransa Sağlık Sistemi’dir. Bu sistemde 

sağlık hizmetleri bütün toplumu kapsamakta ve programlar hükümet tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Kaynaklar bütçe ve sigorta fonlarından sağlanmaktadır (Soysal ve 

Yağar, 2015: 316).   

Türkiye’nin yukarıda tasnif edilen sağlık sistemlerinden hangisi içinde yer aldığı sorusu yıllar 

içinde değişmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi 

için farklı hükümetler döneminde çeşitli faaliyetler yapılmış, politikalar yürürlüğe 

konulmuştur. 1920’de Sağlık Bakanlığı kurularak sağlık hizmetlerinin tek çatı altında 

birleştirilmesi, planlanması ve koordinasyonu amaçlanmıştır. 1923-37 yılları arasında Refik 

Saydam dönemi, ardından Behcet Uz döneminde Sağlık Ocakları kurulmuş, belediyelere bağlı 

hastaneler bakanlığa devredilmiştir. 1980’li yıllara kadar olan dönem genel itibari ile sağlık 

hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık altyapısı ve örgütlenmesinin düzenlenmesini içermiştir. 

1990’lı yıllarda ise Dünya Bankası desteği ile yürütülen projeler temelde sağlıkta reform 

çalışmalarını konu edinmiştir. Neticesinde bu dönemde reform çalışmaları sağlık projelerine 
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dönüşmüştür. 1980-90’lı yıllar sağlıkta liberalizasyon dönemi olarak da kabul edilmektedir 

(Sağlık Bakanlığı, 2003:7; Soysal ve Yağar, 2015:317).  

Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılı sonunda iktidara geldikten sonra sağlık alanında 

iyileştirmeler yapmak amacıyla 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı başlatmıştır. 

Programın temel amacı etkili, verimli hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi, 

finansmanının sağlanması ve sunulmasıdır. Programın temel ilkeleri ise: İnsan merkezlilik, 

sürdürülebilirlik, sürekli geliştirme, katılımcılık, uzlaşmacılık, gönüllülük, güçler ayrılığı, 

yerinden yönetimleştirme ve hizmette rekabet şeklindedir. Sağlıkta Dönüşüm programı bütün 

sektörü kapsayacak şekilde her biri kendi içinde alt bileşenleri olan 8 bileşenden 

oluşmaktadır. Bunlar sırası ile şöyledir: 1. Planlayıcı ve Destekleyici bir Sağlık Bakanlığı, 2. 

Herkesi tek çatı altında birleştiren genel sağlık sigortası, 3. Yaygın, erişimi kolay, güler yüzlü 

sağlık hizmeti sistemi, 4. Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık 

çalışanları, 5. Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları, 6. Nitelikli ve etkili sağlık 

hizmetleri için kalite akreditasyon, 7. Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal 

yapılanma ve 8. Karar sürecinde etkili bilgiye erişimdir (Sağlık Bakanlığı, 2003: 26-38).  

Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında başlatılan Şehir Hastaneleri projesi yapılışı, yapısı, 

işleyişi ve hizmet sunum biçimi ile kamunun var olan hastanelerden farklı bir özelliğe 

sahiptir. Modele göre devlet hastaneleri yarı özerk hale getirilerek, özel şirketle ortak hizmet 

verecektir (Aydın vd, 2011: 212). Bu şekilde kurgulanan şehir hastaneleri uygulamasının 

geçmişi 2005 yılına kadar dayanmaktadır. O tarihte 5396 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu’na bir ek madde eklenmesi ile başlayan süreç günümüzde, 2013 tarihinden çıkarılan 

6428 numaralı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, 

Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre yürütülmektedir.  

Yukarıda da belirtildiği gibi şehir hastaneleri uygulaması bir kamu özel ortaklığı biçiminde 

olup, hangi ilde şehir hastanesi yapılacağı kararı Başbakan (başbakanın yetkileri yeni 

hükümet sisteminde cumhurbaşkanına geçmiş oldu) başkanlığında toplanan Yüksek Planlama 

Kurulu tarafından veriliyor. Şehir hastaneleri devlet hastanesinden farklı bir yapıdadır. Bir tür 

yap, kirala ve devret modeli şeklinde olan şehir hastaneleri, devlet tarafından bedelsiz olarak 

tahsis edilen Hazine arazileri üzerine ihaleyi kazanan şirketler tarafından yapılır. İlgili kanuna 

göre şehir hastanelerinin yapımında kendine özgü bir ihale usulünden yararlanılacak, Devlet 

İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır. İhalelerde ise proje 

bazında işin niteliğine göre en az maliyetle en fazla fayda sağlayan teklif, ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif kabul edilecektir. Yine bu hastanelerin yapımında açık ihale usulü, belli 

istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usullerinden birisi uygulanabilecektir. Hastane 

yapımı tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı şirketlerden 30 yılı geçmeyecek şekilde 

kiralamaktadır. Bu süre içinde kira ve bakım parası ödenir (Göçmen, 2018; Türk Tabipler 

Birliği, 2018). Şehir hastanelerinde kullanılan ekipman ve teşhise yardımcı araçlar da ilgili 

şirketlerden hizmet alım yolu ile temin edilebilecek. Bu ekipmanların en az %20’sinni yerli 

malı olması gerekmektedir. Kanun’a göre yüklenici firma sağlık tesisinin ve ticari hizmet 

alanlarının yapım işlerinin projelendirilmesinden ve finansmanının sağlanmasından, 

yapımından, bakım ve onarımından, kendisine bırakılan hizmetlerin yerine getirilmesi ile 

ticari hizmet alanlarının işletilmesinden bizzat sorumlu olacaktır. Kiralama süresinin sonunda 

ise hastanenin borçsuz, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda Sağlık Bakanlığı’na 
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devredilmesi gerekiyor. Devletin şehir hastaneleri için ödeyeceği kira o hastanelerin döner 

sermayesinden ödenecektir (Göçmen, 2018; Türk Tabipler Birliği, 2018).  

3. Diyarbakır Şehir Hastanesi  

Türkiye’de günümüze kadar Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri, Elazığ, Eskişehir ve 

Manisa illerinde şehir hastaneleri tamamlanmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. Hali hazırda 

yapımı süren ve tamamlanma aşamasına gelen hastaneler ve ihale sürecinde olanalar olmak 

üzere önümüzdeki yıllarda yaklaşık 20 yeni şehir hastanesinin tamamlanması 

planlanmaktadır. Şehir hastanelerinin hepsi hizmete girdiğinde tam donanımlı 40 bin yatak 

kapasitesine ulaşılmış olacaktır (Güneş, 2018).  

28 şehir hastanesinin yapılacağı illerden biri olan Diyarbakır’ın sağlık kuruluşları bakımından 

avantajlı bir konuma sahip olduğunu söylemek mümkündür. Başta Dicle Üniversitesi Tıp 

Fakültesi olmak üzere, Sağlık Bakanlığına bağlı merkezdeki 4 hastane ve 8 özel hastanenin 

yatak kapasitesi 4000-5000 bin civarındadır (Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 2018). Buna 

rağmen Diyarbakır çevre illere de hitap eden bir il konumunda olduğundan mevcut yatak 

kapasitelerinin zaman zaman ihtiyaca cevap vermediği yetkililerce açıklanmaktadır. Bu 

nedenle Şehir hastanesi bir ihtiyaç olarak değerlendirilebilir.  

Sağlık Bakanlığı web sitesinde yer alan 05.12.2017 tarihli bir ihale ilanına göre Diyarbakır 

Şehir Hastanesi Kayapınar İlçesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında 

yapılacaktır. Söz konusu ilana göre hastane 400 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 

150 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 100 yataklı Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi ve 

100 yataklı Onkoloji Hastanesi olmak üzere toplam 750 yatak kapasiteli olacaktır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran 2018 tarihinde Diyarbakır’da 

gerçekleştirdiği seçim mitinginde Diyarbakır’a 1200 yataklı şehir hastanesi yapacaklarını 

duyurmuştu.  Yazılı ve görsel medyada yer alan bazı haberlere göre hastane 1750 yatak 

kapasiteli olacaktır. Her ne kadar herhangi bir ihale süreci başlamış olsa da Yenişehir 

ilçesinde de 750 yatak kapasiteli bir hastanenin yapılacağı belirtiliyor.  

4. Yapımı Planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesinin İldeki Sağlık Sektörüne Etkileri  

Bu başlık altında Diyarbakır’a yapımı planlanan şehir hastanesinin ildeki sağlık hizmetlerine 

olası olumlu katkısı ve olumsuz yönleri hakkında bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. 

Değerlendirme SWOT analizi bağlamında yapılacaktır. Hastane yapımına karar verildiğinden 

burada yapılacak analiz sadece bir tespit niteliğinde olacaktır. Bununla birlikte analiz 

sonuçlarının hastane yapımını planlayan siyasal iktidarın ve yerel idarecilerin dikkatini 

çekmesi amaçlanmaktadır. Değerlendirmeye geçmeden önce SWOT analizi hakkında bilgi 

verilecektir.  

SWOT analizi stratejik yönetim ve stratejik planlamanın bir parçası olarak kullanılan ve 

örgütlerin iç ve dış çevredeki işlenmemiş bilgilerden oluşan genel bir resmini çizer. Bu çizim 

örgütün/sektörün mevcut ham durumunun anlaşılıp yorumlanabilmesine ve hangi stratejinin 

kullanılacağının belirlenmesine yardımcı olur. Örgütler ya da sektörler için stratejik kararlar 

almanın en önemli araçlarından biri de SWOT analizidir. SWOT Strenghts (güçlü yönler), 

Weaknesses (zayıf yönler), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin baş 

harflerinden oluşmaktadır (Sonğur vd., 2013:69). 

Bir kuruluşta veya organizasyonda mevcut durum değerlendirmesini gerçekleştirmek için 

yapılması gereken ilk iş, strateji oluşturma ve bunları uygulamada etkili olacak gelişmeleri 
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isabetli bir şekilde tespit etmektir. Ekonomik durum, teknolojideki değişimler, ülke içi ve 

dünyadaki olayları kısaca örgütü etkileyecek unsurların ortaya konması işi her kuruluşta 

değişik metotlarla yapılabilir (Çoban ve Karakaya, 2010:347). 

SWOT analizi, işletmelerin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri değerlendirmek 

için yapılan stratejik bir planlama yöntemidir. Bu tanımlamalara göre fırsatlar örgüt/sektör 

için olumlu sonuçlar ortaya koyarken, tehditler işletmenin varlığını sürdürmesine engel 

olabilecek dış unsurlardır; güçlü yönler sektörün rekabette ki üstünlük sağlayacağı 

yeteneklerini, zayıflıklar ise rakiplerine karşı güçsüz olduğu iç unsurlardır. Sağlıkta stratejik 

planlamanın yapılabilmesi ve sağlıklı gelişimin sağlanması için SWOT analizi genelde tüm 

sektörler özelde de sağlık sektörü için büyük önem arz etmektedir. SWOT ile beraber sağlık 

sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ile sektörün karşı karşıya bulunduğu fırsat ve tehditler 

ortaya konulmaya çalışılır. SWOT analizi genel manada pek çok sektör için kullanılıyor olsa 

da henüz sağlık sektöründe istenilen düzeyde uygulanmamaktadır (Kördeve, 2018: 67) .  

Belirsizliğin olduğu ortamlarda yararlı bir araç olarak başvurulabilecek SWOT analizi, sağlık 

sektörü gibi belirsizliğin fazla olduğu bir alanda da kullanılabilme potansiyeline sahiptir. 

Gerek sağlık birimlerinin kuruluşu gerekse işleyişlerinde ve izleyen yıllarda sağlık kuruluşları 

bulunmak istedikleri yerlere erişebilmek kullanabilecekleri yararlı bir yoldur. Sağlık sektörü 

ve özellikle son yıllarda artış gösteren şehir hastaneleri için yapılacak pek çok sektör 

analizlerinde SWOT analizinin kullanılması sektörün daha kolay ve doğru stratejik kararlar 

alabilmesinin önünü açacaktır. Bu kapsamda yapımı planlanan Diyarbakır şehir hastanesinin 

olası etkilerini tespit etmede en etkili yöntemlerinden birinin SWOT analizi olacağı 

düşünülmektedir.   

Buna göre Diyarbakır şehir hastanesinin güçlü ve zayıf yönleri ile olası fırsat ve tehditler 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır:  

Güçlü Yanlar (Strengths); 

➢ Tek yataklı hasta odalarına geçilmesi, 

➢ Hastaların sağlıklarına ulaşabilmeleri için gerekli tüm müdahale işlemlerinin tek bir 

hastane, çatısı altında sunulması (2. Basamak ve 3. Basamak Hastane Hizmetlerinin 

Tamamı), 

➢ Hastaneler arası hasta transferi giderlerinin azalması,  

➢ Hastaneler arası kırtasiyeciliğin azalması ihtimali,  

➢ Tek elden pek çok hastanenin bir arada yönetilmesinin sağlayacağı organizasyon 

faydaları,   

➢ Daha profesyonel bir hastane yönetimine geçilmesi,  

➢ Denetimin kolaylaşması,  

➢ Özel hastanelerde sağlanan otelcilik hizmetinin aynısının sunulmaya çalışılması,  

➢ Finansal yapısı (kamu-özel ortaklığı) sayesinde sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliği,  

➢ Bakanlığa ait tüm kamu uzman doktorların tek çatı altında olması, özel ortağa bağlı 

olarak kamu dışı uzaman hekimlerin hizmete dâhil edilmesi ile hizmet kalitesinin 

artması ve  

➢ Çevre illerden daha fazla hasta ve hasta yakının gelebilmesi ihtimalinin kent 

ekonomisine olumlu katkısıdır.  

Zayıf Yanlar (Weaknesses):  
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➢ Hastanenin şehrin ulaşım bakımından uzak bir yerine yapılması nedeniyle ulaşım 

sorunlarının oluşabilmesi ihtimali,  

➢ Kente uzak olması münasebetiyle hastane dışı hizmetlerin maliyetlerinin kent 

merkezine oranla yüksek olması ihtimali,  

➢ Mevcut hastanelerin kapatılması ihtimalinin oluşturacağı olumsuzluklar,  

➢ Kapatılma ihtimali olan hastanelerin ekipmanlarının atıl kalma ihtimali,  

➢ Kamu özel hastane modeli olması nedeniyle hasta katkı paylarının yüksek olma 

ihtimali,  

➢ Hastanede çalışacak personelin hastane civarında kısa vadede konut temin etme 

güçlüğü yaşama ihtimali,  

➢ Kamu-özel ortaklığı modeli nedeniyle çalışanlarının haklarına dair bazı kararların 

değişme ihtimali, 

➢ Olası şehir hastanesine  ‘% 70 doluluk garantisi’ verilmesi, 

➢ Hastaların bir merkeze sevkinde ve naklinde yaşanabilecek zaman, mali kayıplar,   

➢ Şehir Hastanesinin ve bağlı işletmelerini vergilerden muaf tutmanın ekonomiye 

getireceği yük, 

➢ Şehir Hastanelerine (yönetici şirkete) yönetimsel ve ekonomik bağımsızlık olarak aşırı 

imtiyazlar tanımak, 

➢ Yeni yönetim yapısı (kamu-özel) çalışanlarla ile uyumu yakalama sorunu, 

➢ Hastane içi hizmetlerden doğan maliyetlerin artma ihtimali, 

➢ Ve hekim-hemşire sayısının hastane hizmetleri için yeterliliği sorunudur.  

Fırsatlar (Opportunities); 

➢ Kamu özel ortaklığına bağlı yönetici ekibinin değişmesi (bir sağlık yöneticisi, 

işletmeci, iktisatçı’ nın yönetimde söz sahibi olması) yönetimde pozitifi ilerlemeyi 

sağlayabilir, 

➢ Yeni yönetim anlayışı ile yönetim ekibinin hızlı kararlar alabilmesi ihtimali,  

➢ Bütün hizmetlerin tek çatı altında sunulmasının sağlayacağı fırsatlar, 

➢ Suriye ve Irak savaşlarının bitmesinin ardından yurtdışından gelebilecek hasta 

sayısının artması,  

➢ Hastane çevresinde yeni iş ve istihdam olanakları ile yeni konut alanlarının üretilmesi,  

➢ Ve bölgeye yeni yatırımların çekilebilmesi ihtimalidir.   

 Tehditler  (Threats); 

➢ Yüksek maliyetli şehir hastanelerin ekonomiye getireceği yük, 

➢ Şehir dışına kurulmuş hastaneye vatandaşların ulaşamamaları, 

➢ Şehir içinde ki mevcut özel hastanelerin mali yapılarını değiştirerek fazladan müşteriyi 

hastanelerine çekme isteği, 

➢ Yeterli uzmanlık alanlarına sahip sağlık personelini idame ettirememe buna mukabil 

rakiplerin bunu sağlamaya çalışması, 
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➢ Hasta-hekim beklentilerinin artması, 

➢ Hastanenin tam kapasite ile çalışmasının uzun süre alabilmesi ihtimali,  

➢ Bu nedenle sağlık hizmeti sunumundaki kalitenin bozulma ihtimali,  

➢ İlde Tıp Fakültesi hastanesinin olması ve bunun şehir merkezinde olmasının şehir 

hastanesi için oluşturacağı olası tehditler ile  

➢ Yakın ülkelerde devam etme ihtimali olacak savaşların oluşturacağı tehditlerdir. 

Sonuç 

Diyarbakır şehir hastanesi yapılması ve hizmete sunulması halinde yukarıda da görüldüğü 

gibi şehirdeki sağlık hizmetleri açısından olumlu ve olumsuz etkiler oluşturabileceği gibi 

şehir ve yeni hastane için bazı fırsat ve tehditlerden de bahsedilebilir. En başta bir kampüs 

hastane olması, pek çok birimi barındırması, ortak ve profesyonel bir yönetim anlayışına 

sahip olması, fiziksel yapısı, altyapısı ve yeni personeli gerektirmesi bakımından il sağlık 

sektörü içi olumlu yönler olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan şehre uzaklığı, başta ulaşım 

olmak üzere pek çok hizmetin verilmesini güçleştirecektir. Diğer hastanelerle sevk iletişim 

sorunları yaşanabilir, personelin, hastaların ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarının giderilmesinde 

sorunlar yaşanabilir. Ayrıca hastane belli bir doluluk oranı gerektireceğinden finansal 

sürdürülebilirlik sorunları yaşanabilir. Hastanenin yeni bir yönetim anlayışına sahip olması, 

sağlık hizmetlerinin kalitesini önemseyen bir siyasal iktidarın önümüzdeki yıllarda da görevde 

olma ihtimali, hastanenin şehrin gelişme bölgesinde yer alması ve bu bölgeye yeni kazanımlar 

sağlaması ihtimali (hastaneye doğru raylı sistem yapılması, yeni konut ve ticari alanların 

üretilmesi, istihdam olanakları oluşturması vb) dir. Kent merkezinde kalacak hastanelerin 

kendileri için sağlayacağı maliyet avantajları, şehir hastanesi için tehdit oluşturabilir. Yeterli 

personelin sağlanamaması, hizmet maliyetlerinin pahalı olma ihtimali, çevre ülkelerdeki 

siyasi krizlerin devam etme ihtimali birer tehdit olarak değerlendirilebilir.  
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ESKİ ÇAĞDA DİYARBAKIR EKONOMİSİ 

Enver AKIN 

Cevat BAŞARAN 

Öz 

Diyarbakır ve çevresinin eski çağda Anadolu’nun en verimli ve en zengin bölgelerinden biri olduğu anlaşılıyor.  

Geçekten de dünyanın ve Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinin bu coğrafyalarda gelişmiş olması bunu 

doğrular niteliktedir. Ergani yakınlarındaki neolitik dönem Çayönü yerleşkesi adeta günümüz Diyarbakır bölge 

ekonomisinin kaderini o günden belirlemiş bir tarım toplumu şeklinde ortaya çıkmıştır. Bölgede doğal olarak 

yetişen “Emmer” ve “Eincorn” yabani buğday türleri ilk defa burada evcilleştirilerek tarıma kazandırılmıştır. 

Diyarbakır bölgesinin en önemli ekonomik kaynaklarından biri de kuşkusuz madenciliktir. Dünyada ilk defa 

doğal bakır olarak bilinen “Malahit” madenini işleyen toplum Çayönü yerleşimcileridir.  Bugünkü Ergani 

madenleri olarak bilinen bakır işletmeleri neolitik çağ sonrasında işletime açılarak Yakındoğu toplumlarının 

dikkatini üzerine çekmiş ve kentleşme-devletleşme sürecine giren Mezopotamya toplumlarının bu bölgeyi 

kolonileştirmelerine neden olmuştur. Antik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Diyarbakır- Bismil çevresinde 

bulunan Tuşhan kenti’nin  kralı Tişatal’ın bakırdan ürettiği kazanları kervanlar ile Doğu Akdeniz limanları Tyr 

ve Sidon üzerinden Yunanistan ve İtalya’ya kadar pazarlayarak büyük gelir elde ettiği hakkında bilgiler 

mevcuttur. Maden işletmeciliği ve pazarlaması konusunda dünyada ilkleri yaşatan Diyarbakır bölgesi 

madenciliğinin günümüz Mardin ve Midyat çevresindeki bakır, gümüş ve altın işlemeciliğinin kökenini teşkil 

etmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmada Diyarbakır bölgesinin aslında yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından ne kadar zengin olduğunu 

anlamak ve günümüz ekonomisine ışık tutabilmek amacıyla antik dönem boyutu üzerinde durulmuştur.    

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Tarım, Ekonomi, Madencilik, Ticaret.  

                                       DIYARBAKIR EKONOMY IN ANCIENT TIMES 

 Abstract 

It is understood that Diyarbakir and its surroundings are one of the most fertile and richest regions of Anatolia in 

the ancient times. It is true that the world and the oldest settlements of Anatolia have developed in these 

geographical regions. Neolithic period near Ergani The Çayönü settlement has emerged as an agrarian society 

with the fate of today's Diyarbakir region economy. The "Emmer" and "Eincorn" wild wheat varieties naturally 

grown in the region were domesticated for the first time and cultivated for agriculture. One of the most important 

economic resources of the Diyarbakır region is undoubtedly mining. For the first time in the world, the 

community that operates the "Malahit" mine known as natural copper is the Çayönü settlement. Copper 

businesses, known today as the Ergani mines, have operated in the aftermath of the neolithic period, drawing 

attention to the Near East's societies and causing the colonization of Mesopotamian societies into the 

urbanization-state process. According to information obtained from ancient sources, there is information on the 

fact that the king Tisatal, the king of Tushan, in the vicinity of Diyarbakır-Bismil, produced large amounts of 

boilers produced from copper by marketing caravans and eastern Mediterranean ports Tyr and Sidon to Greece 

and Italy. It is understood that the mining of the Diyarbakır region, which made the firsts in the world in terms of 

mining and marketing, constituted the origin of copper, silver and gold processing in today's Mardin and Midyat 

periphery. 

This study focuses on the ancient period dimension in order to understand the richness of the Diyarbakır region 

in terms of underground and overhead resources and to shed light on the current economy. 

Keywords: Diyarbakir, Agriculture, Economy, Mining, Trade. 
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Dünyada bilinen en erken yerleşimlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geliştiği 

bilinmektedir (Akın, 2007: 401-4007). Bölgenin en önemli kentlerinden biri olan 

Diyarbakır’da çok sayıda eski yerleşim yeri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Diyarbakır ve 

çevresinin neolitik çağdan itibaren ekonomik gelişimi arkeolojik veriler ve yazılı kayıtlar 

ışığında değerlendirilmiştir. Diyarbakır ve bölgesinin ekonomik olarak şekillenmesinde ilk 

önemli rolü oynayan Çayönü yerleşme yeridir (Resim 1). Neolitik çağda önemli bir tarım 

köyü olan Çayönü, tarihte ilk kez bölgede yabani olarak yetişen “Eincorn” ve “Emmer” 

buğday türlerini evcilleştirmiştir (Braidwood, 1995: 35 vd.).  

   

Resim 1: Neolitik yerleşme yerleri.                 Resim 2: Çayönü’nden Malakit. 

Tarıma dayalı bir ekonomi ile ortaya çıkan Çayönü, bir süre sonra bölgesinde var olan maden 

kaynaklarından istifade yoluna giderek doğal yollarla yer üstüne çıkan ve “Malakit” olarak 

bilinen doğal bakırdan  delici aletler ve boncuk gibi süs eşyası (Resim 2 )yaptıkları 

görülmüştür ( Özdoğan ve diğ., 1994: 23 vd.). Tarımın yanında hayvancılık ve maden 

işlemesiyle zenginleşen Çayönü insanlarının ticarete de yöneldikleri izleniyor. Çayönü’nde 

yapılan arkeolojik kazılarda Spondylus olarak (Resim 3) bilinen Akdeniz kökenli 

kabukluların ele geçmesi burada yaşayan insanların, doğu Akdeniz’e kadar  ulaşarak ticaret 

yaptığının göstergesidir (Özdoğan ve diğ., 23 vd.).  

  

Resim 3: Çayönü’nden Spondylus.         Resim: 4 Çayönü’nden Erosoria nebrites. 
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Yine burada yapılan arkeolojik kazılarda Kızıldeniz Kökenli küçük deniz kabukluların 

(Erosoria nebrites) (Resim 4) ele geçmesi güneyde de ne kadar uzak mesafelere ulaşarak 

ticaret yaptıklarını doğrulamaktadır (Yosef, 2017: 3 ). 

Neolitik çağın sonlarına doğru kentleşme sürecine giren Halaf, Ubeyd ve Uruk gibi 

Mezopotamya kültürleri başta maden olmak üzere birçok hammadde ve hayvan ihtiyaçlarını 

karşılamak için Anadolu’ya yöneldikleri anlaşılmaktadır. Halaf’ın Diyarbakır’ın hemen 

yakınındaki Griki Haciyan höyüğü, Elazığ Bölgesinde Arslantepe, Değirmentepe ve Tülintepe 

gibi yerleşim yerlerini kontrolleri altına alarak kolonileştirdiği görülmektedir ( Frangipanne, 

2002: 86-105 ). Kuzey Mezopotamya’nın önemli bir bölgesi olan Diyarbakır bölgesinde Halaf 

yayılımında olduğu gibi Ubeyd ve Uruk kültürlerinin gelişiminde ve yayılımında da ticari 

ilişkilerin önemli bir rolü bulunmaktadır. (Tiryaki, 2014: 96). Uruk kentinin, özellikle 

bölgelerinde olmayan ve günlük yaşamda oldukça ihtiyaç duydukları ve hatta olmazsa olmaz 

diye tanımlayabileceğimiz kereste, bitümen, değerli taşlar, kalay ve bakır gibi hayati konuma 

sahip temel hammadde kaynaklarına ihtiyaçları karşılamak üzere Diyarbakır bölgesi ve Kuzey 

Mezopotamya bölgesine yöneldikleri anlaşılmaktadır (Tiryaki, 2014:104-105). 

M.Ö. 2. Bin başlarından itibaren Asur Koloni ve Ticaret Çağında (ATK),  Asurluların Orta 

Anadolu’da Kayseri civarında kurmuş oldukları Karum ve Wabartum’lar da yaptıkları ticaret 

(Koçak, 2009: 212) yolunun güzergah olarak Mezopotamya’ya inerken kullanmış oldukları 

yolun Diyarbakır üzerinden geçmesi (Resim 5) aslında o dönemde de Diyarbakır’ın önemli 

bir pazar ve merkez olduğunu doğrular niteliktedir.  

     

Resim: 5 Asur Ticaret yolları.                         Resim: 6 Amedi (Amida) Höyük. 

Yol boyunca çeşitli güzergâhları takip eden tüccarlar Asur merkezinden başlayıp Dicle’nin 

yatağını izleyerek Diyarbakır, Malatya, Darende, Gürün ve Pınarbaşı’ndan ilerleyerek 

Kayseri’ye, yani Karum Kaniş’e ulaşmaktaydı. Arkeolojik kazılardan ele geçen tabletlerde 

Asurlu tüccarların Diyarbakır bölgesinden özellikle Ergani bölgesinden almış oldukları 

bakırın bu devirdeki ticaretin ana hatlarını oluşturduğu anlaşılmaktadır(Koçak, 2009: 209-

226). 

M.Ö. 14. yüz yılda Diyarbakır’ın güneyinde yer alan ve antik kaynaklarda Tuşhan olarak 

geçen ve muhtemelen bugünkü Bismil civarındaki Ziyaret Tepe veya Üçtepe olarak bilinen 
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yerleşim yerlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Bölgesinin önemli kenti Tuşhan, Dicle 

Nehri ve Batman Çayı’nın birbirlerine karıştığı noktada bulunmasının yanı sıra, Tuşhan çeşitli 

ticaret yollarının kavşağında bulunan son derece stratejik bir konuma sahipti. Tuşhan’ın bu 

stratejik durumu sadece kara ve nehir ticaretini kontrol etmekle kalmamaktaydı, ayrıca 

Asur’un kuzey bölgelerine yapacağı seferlerde kilit bir konuma sahip olduğunu, 

Assurnasirpal’ın ikinci seferi sırasında Nirbu topraklarından getirdiği arpa ve samanı 

Tuşhan’da depolamış olması bilgisinden anlaşılıyor (Tiryaki, 2014: 362.). Bu kentin kralı 

Tişşatal’ın (M.Ö. 14. yüzyıl), ürettikleri bakır kazanları komşu ülke krallarına hediye olarak 

sunduğu ve doğu Akdeniz’deki Tyr ile Sidon limanları üzerinden Yunanistan, Adalar ve 

Güney İtalya liman kentlerine kadar ihraç ettiklerini antik kaynaklardan anlayabilmekteyiz ( 

Loon, 1977: 28 vd.). Buda bize kesin olarak Diyarbakır bölgesinin maden üretimi ve 

pazarlanması açısından çok illeri düzeyde olduğunu ve dolayısıyla öncesinde de bu tür 

üretimlerin yoğun olabileceğini doğrulamaktadır. Günümüzde de kentin bakır işlemeciliğini 

devam ettiriyor olması, Diyarbakır bölgesinde madenciliğin-bakırcılığın tarih boyunca 

öneminden bir şey kaybetmediğinin göstergesidir. Bu nedenle Midyat’ta halen sürdürülmekte 

olan bakır ve gümüş işlemeciliğinin de aslında Diyarbakır ve çevresinde tarihin derinliklerine 

kadar inen maden-bakır işlemeciliği ile doğrudan ilişkili olabileceğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

Diyarbakır bölgesinin en önemli yerleşim yerlerinden biri de bugünkü kent merkezinde İç 

Kale’de yer alan Amedi höyüktür (Resim 6). Asurluların kente “Amedi” adını verdiği, Arami, 

Bit-Zamani kabilesinin MÖ 9. yüzyılda burayı başkent yaparak Hurilerden kalan surları 

onardıkları yolundaki bilgilerin dışında, dolayısıyla Hurilere kadar indirilebilen Amedi 

höyüğün geçmişi hakkında bu gün için pek bir şey bilinmemektedir(Beysanoğlu, 1987: 63.). 

M.Ö. 56 yılında Roma İmparatorluğunun eline geçen Diyarbakır merkezine doğudaki İran 

üzerinden gelebilecek saldırılara karşı ve ticaret yollarının güvenliği için bir askeri lejyon ( 

Equites Ducatores Illyricani ) yerleştirilmiştir (Şenocak, 2014: 236-137). Amedi adı Roma 

döneminde Amida’ya dönüşmüş (Beysanoğlu, 1987: 63), Konstantius döneminde bir ara 

kente “Augusta” denilmişse de (Marcellinus, 1963:471-511) bu ad, kabul görmemiş ya da 

kısa sürede unutulmuştur. Roma egemenliği döneminde stratejik noktada bulunan Diyarbakır 

bölgesinin bu konumundan dolayı bir türlü paylaşılamadığı anlaşılmaktadır. Roma İmparatoru 

Diocletianus (M.S. 288-305) zamanında M.S.297-298 yılında Sasani hükümdarı Narseh (M.S. 

293-302)’nin ricası üzerine İran ile yaptığı anlaşmayla doğu sınırları ve ticaret merkezleri ve 

şekilleri kayıt altına alınmaya çalışılmıştır(Tezcan, 2014:107). 

Ortaçağda da önemini kaybetmeyen Diyarbakır’ın ticaret yolları kavşağında (Özergin, 2014 : 

20) Cezîre-i Ulyâ'ya (Cizre) gitmek için de 16. yüzyıldan itibaren kervan yolundan 

yararlanılıyordu. Cizre üzerinden gelen ticaret yolu Diyarbakır üzerinden Malatya Sivas Tokat 

ve Amasya üzerinden Marmara ve Karadeniz bölgesine ulaşıyordu. Cizre üzerinden gelen 

yolun Diyarbakır üzerinden doğuya ayrılarak Silvan ve Malabadi (Eskikurt, 2014: 26) 

köprüsü yolu ile Veysel Karani ve Bitlis vadisinden Van üzerinden Kafkasya ve İran’a 

ulaştığı anlaşılmaktadır. Nâsır-ı Hüsrev‟in ifadesinde göre, On Gözlü Köprü üzerinden devam 
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eden bir başka ticaret yolunun Suruç üzerinden Menbiç yoluyla Suriye’ye gidildiği 

anlaşılmaktadır. Çin’de üretilen ipek böceği, Anadolu üzerinden geçerek batıya ulaştığı ve 

ikinci üretim merkezinin Anadolu olduğu görülüyor (Barıtçı ve diğ., 2017: 77-82). Ortaçağda 

Diyarbakır’ın özellikle İpek üretimi ve ticaret yolu üzerindeki konumunu pekiştirdiği gibi 

Anadolu’da önemli bir konumda olduğu anlaşılmaktadır. İran ipek kervanları, 16. Yüzyılda 

Haleb’e geçerken Van-Bitlis yolunu takip ederek Diyarbakır’a ulaşırlardı. Diyarbakır 

üzerinden geçen kervanlar yüzde 5 vergi öderlerdi (İnalcık 2008: 112 vd.). Mardin’den 

geçerken ise 300 akçe transit geçiş ücretini ödemekteydiler. 19. yüzyıl başlarında bölgeyi 

ziyaret eden J. S. Buckingham, gezi notlarından Diyarbakır’dan bahsederken şehrin esas 

olarak pamuklu ve ipekli mallar ürettiğinden bahseder. Diyarbakır’da Şam’da üretilenlere 

benzer müslin (kalın ipekli) kumaştan yapılmış şallar ve mendiller, her renkte maroken deriler 

imal edilmektedir. Buchkingham 1815 yılındaki ilk ziyaretinde verdiği tezgah sayılarını aynı 

şekilde tekrar ederek 1500 kadar dokuma işiyle uğraşan tezgah vardır, yaklaşık 500 tanesi 

pamuklu dokuyor ve Hasan Paşa Hanında iş gördüklerinden, 300 tanesi de deri imalatçısı olup 

cilt işinde, ayakkabı, saraçlık ve derinin diğer üretim dallarında faaliyet gösterdiğinden söz 

etmektedir (Korkusuz 2003: 98). Diyarbakır dokumacıları İran’a bağımlı kalmamak için kendi 

ipeklerini üretme yoluna gittikleri anlaşılıyor. 1860’lı yılların ortalarında il merkezindeki 

atölyelerde ortalama 15000 kg. ipek ve 340 balya İngiliz pamuğu kullanılıyordu. İpekçilik 

sadece il merkezinde değil aynı zamanda Silvan ilçesinde de yoğun olarak bulunmaktaydı 

(Korkusuz, 2003: 98). Orta çağdan itibaren ipek kumaş üretmede ilerlemiş olan kentte 

özelikle puşu üretimi ile son yıllara kadar önemini sürdürmüştür. 

Diyarbakır bölgesinin en önemli ekonomik değerlerinden biri de antik dönemden itibaren 

önemini günümüze kadar koruyan üzümcülük ve bağcılıktır. Öyle ki günümüz Diyarbakır 

türkülerine konu olmuştur. Ulu Cami kompleksinin değişik yerlerinde yapıyı süsleyen üzüm 

ve asma motiflerinin yoğun olarak ve sevilerek işlenmiş olması( Resim 7) üzümcülük ve 

bağcılığın Diyarbakır ekonomisindeki yerini belirtmesinin yanı sıra kentin sosyo-kültürel 

dokusuna yansıması açısında da önemlidir.  

 

Resim 7: Diyarbakır Ulu Cami doğu iç cephesi. 

Sonuç 

Diyarbakır bölgesinin Anadolu’da Neolitik dönemden itibaren çök önemli bir ekonomik alt 

yapıya sahip olduğunu Çayönu’nde ele geçen bulgulardan edinebiliyoruz. Neolitik çağda 
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maden işlemeyi bilen bölge halkı malakit olarak adlandırılan doğal bakırdan süs eşyasını 

yapmayı ve daha sonra çeşitli aletler yapmayı öğrenmişlerdir. Çayönü’nde ele geçen Spndylüs 

ve Erosorya nebries(deniz kabukluları) Akdeniz ve Kızıldeniz ile ticaretin yapıldığını 

göstermektedir. Tunç çağında Diyarbakır’ın Mezopotamya ya giden ticaret yollarının 

kavşağında bulunması öneminin devam etiğini gösteriyor. M.Ö. 14. Yüzyılda Tişşatal’ın kenti 

Tuşhan’da bakır kazanların üretilmiş ve batı dünyasına pazarlanması bölge madenciliğinin 

çok önemli olduğunu gösteriyor. M.Ö. 1. Binde Diyarbakır’a ilkadını veren Amedi höyüğün 

ticaret yolları üzerinde stratejik bir noktaya sahip olduğu görülüyor. Roma dönemi ve 

Ortaçağda Diyarbakır’ın ticaret yollarının olmazsa olamzı olduğunu ve özellikle Çin’den İran 

üzerinden gelen İpek böceği ticaretinin kontrol noktalarından biri olduğu ve daha sonra kendi 

ipek böceği üretimini yaptığını anlamaktayız. Diyarbakır’da On Gözlü Köprü ve Malabadi 

Köprüsünün olması bu ticaret ağının ne denli önemli olduğunu göstermesi açısından 

önemlidir. Diyarbakır bölgesinde üzüm ve bağcılığın önemli ekonomik değer olduğunu hem 

türkülerinde hem de Ulu Cami üzerindeki üzüm ve asma betimlerinden de anlayabilmekteyiz.    
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DİYARBAKIR İLİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sadık SERÇEK•  

Gülseren ÖZALATAŞ SERÇEK•• 

Öz 

Turizm destinasyonları arasında giderek artan rekabet nedeniyle turizm çeşitlendirilmesinin önemi giderek 

artmaktadır. Kırsal turizmin bölgesel kalkınmayı sağlaması, kırsal alanların gelişimini sağlaması, yerel kültürün 

tanınırlığını arttırması gibi nedenlerden dolayı turizmde gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler, var olan turizm 

türlerinin alternatifi ya da tamamlayıcısı olarak, kırsal turizme daha fazla önem vermektedirler. Kırsal turizmin 

hem sürdürülebilir turizm anlayışında hem de doğal ve kültürel mirasımızın korunmasında ve dünyaya 

tanıtılmasında önemli bir işlevi vardır. Çalışmanın temel amacı da bu düşünce üzerine kuruludur. Kırsal turizm 

açısından önemli bir yöre olabilecek Diyarbakır ilinin kırsal turizm potansiyeli değerlendirilecek ve geliştirilmesi 

için önerilerde bulunulmaktadır. Araştırma sonucunda Diyarbakır ilinin kırsal turizm açısından oldukça güçlü bir 

potansiyele sahip olduğu görülmüştür. 2015 yılında Diyarbakır surlarının ve Hevsel bahçelerinin Kültürel Miras 

Listesinde yer alması, 2018 yılında Altın Elma ödülünü alması gibi özellikle son yıllarda turizm açısından 

gerçekleşen kentle ilgili olumlu gelişmeler kente turizm açısından değer katacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 

gerek kültür turizmi gerekse kırsal turizm açısından kültürel unsurlar ve kırsal hayat ile ilgili tanıtım faaliyetleri 

arttırılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kırsal turizm, ekoturizm, alternatif turizm, turizm planlaması, Diyarbakır. 

EVALUATION OF RURAL TOURISM POTENTIAL OF DİYARBAKIR 

Abstract  

Tourism diversification is becoming increasingly important due to the increasing competition between tourism 

destinations. Developed or developing countries in tourism give more importance to rural tourism as an 

alternative or complement to the existing tourism types due to the reasons such as the development of rural 

tourism, the development of rural areas and the development of the local culture. Rural tourism has an important 

function in both sustainable tourism understanding and protection of our natural and cultural heritage and its 

introduction to the world. The main purpose of the study is based on this idea. The rural tourism potential of 

Diyarbakir, which may be an important region in terms of rural tourism, will be evaluated and recommendations 

are made for its development. As a result of the research, it was observed that Diyarbakır has a very strong 

potential for rural tourism. The positive developments related to the city, especially in the recent years, are 

expected to add value to the city in terms of tourism, such as the fact that the walls of Diyarbakır and Hevsel 

gardens are included in the Cultural Heritage List In 2015 and they receive the Golden Apple Award in 2018. 
Therefore, promotional activities related to cultural elements and rural life should be increased in terms of both 

cultural tourism and rural tourism. 

Keywords: Rural tourism, ecotourism, alternative tourism, tourism planning, Diyarbakır. 

Giriş  

Küreselleşmenin getirdiği en büyük sorunların başında; şehirlerin kendi özelliklerini 

kaybetmesi ve şehir sakinlerinin yaşam tarzının standartlaştırması olarak belirtilebilir. 

Bununla beraber değişen tüketici istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda uluslararası turizm 

hareketlerinde değişmeler yaşanmıştır ve bu değişimler turizm talebinin yapısında da 

değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu da beraberinde klasik turizm anlayışının yerine 

alternatif turizm anlayışını getirmiştir. Bu alternatif turizm türlerinden birisi de kırsal 

turizmdir. 
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Küreselleşme ile birlikte ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler yaşanmış ve birçok 

alanda olduğu gibi turizm alanında da önemli değişimler olmuştur. Bu değişim ve dönüşüm 

turizmde önemli değişiklere neden olmuştur. Özellikle alternatif turizm kapsamında ele alınan 

turizm etkinliklerinin artmasına neden olmuş ve ekoturizm, kırsal turizm, yumuşak (soft) 

turizm gibi farklı turizm türleri geleneksel kitle turizmine karşıt olarak doğayla bütünleşik ve 

doğaya dost olması nedeniyle alternatif turizm adı altında değerlendirilmeye başlanılmıştır 

(Aydın, 2012: 39). Kırsal turizm olgusu kısa süre önce marjinalden yaygın bir uygulamaya 

doğru giderek artan bir şekilde yeni bir önem kazanmıştır (Garau, 2015: 6412).  

Dünya Turizm Örgütü’ne göre kırsal turizm; genel toplumsal eğilimden ve turizm 

faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği yerlerden uzakta, kırsal çevre ve yörede yaşayan 

halkla anlamlı ve samimi olarak karşılıklı etkileşim içerisine girmek isteyen turistlerle ilişkili 

faaliyetler bütünüdür (UNWTO, 2003: 3). Bu tanımdan anlaşıldığı gibi kırsal turizm, birçok 

özelliğinden dolayı, turizm türleri içerisinde çevre ve kültür ile en uyumlu turizm türüdür. 

Yarattığı yeni iş imkanı ve sağladığı istihdam ile iç göçü önleyip, çeşitli kaynaklardan ek gelir 

kazandırabilir. 

Kırsal turizm, turistlere farklı bir deneyim sunmanın yanında gerçekleştirildiği bölgeye ve 

bölgede yaşayan yerel halka ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel açıdan da katkı 

sağlamaktadır. Öncelikle kırsal turizm, tarımla geçinen yerel halkın turistik faaliyetler 

sayesinde istihdam olanaklarının ve gelirlerinin artmasına imkan vermektedir. Diğer taraftan 

yerel halkla turistlerin etkileşimi, örf-adet, gelenek ve göreneklerle yerel değerlerin korunması 

bölgenin sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunurken, doğal ve tarih değerlerin koruma 

altına alınması, çevre kirliliğinin önlenmesi vb. unsurlar da çevrenin korunmasına katkı 

sağlamaktadır (Mil, Albayrak ve Toker, 2015). Bütün bu nedenler ve yapılan açıklamalar 

kırsal turizmin turist ya da kırsal alanlar üzerinde gelişme nedenleri olarak belirtilmiştir. 

Bu çalışmada Diyarbakır’ın çeşitli ve yoğun turistik kaynaklarla iç içe olması, bozulmamış 

kırsal alanların varlığı, mimari yapısı ve el sanatları, geleneksel hale getirdikleri festivalleri ile 

kırsal turizm potansiyelinin yüksek olduğu düşünülmüş ve bu etkenlerle Diyarbakır örneklem 

olarak seçilmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda kırsal alan ve kırsal turizm kavramları açıklanmakta, kırsal turizm 

aktiviteleri, kırsal turizmin etkileri ve kırsal turizmin önemine değinilmektedir. Çalışma alanı 

olan Diyarbakır’daki turizm alternatifleri ve kırsal turizm destinasyonları hakkında bilgi 

verilmiş, Diyarbakır’da turizmin günümüzdeki durumu genel hatlarıyla açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Kırsal Turizm  

Kırsal turizm, modern yaşamın en etkili ancak çelişkili özelliklerinden ikisini birleştirmeyi 

temsil etmektedir. Kırsal turizm; sadece ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve politik 

değişimin güçlerini, dünyadaki kırsal alanları yeniden tanımlamak için değil, tüketim ve 

ulaşım modellerinde geniş çaplı küresel dönüşümler, boş zaman davranışlarını ve 

seyahatlerini yeniden şekillendirmektedir (George, Mair and Reid, 2009).  
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Kırsal turizm, kişilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak 

amacıyla bir kırsal yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve o yöreye özgü etkinlikleri 

izlemeleri veya etkinliklere katılmaları olarak tanımlanmaktadır (Soykan, 1999: 68). İnsanlar 

bu kırsal alanlarda modern şehir hayatından uzaklaşarak hoşça vakit geçirmekte ve insanın 

yaradılışına uygun bir yaşam tarzının tadına varmaktadır (Akın ve Yücel, 2016: 519). 

Endüstriyel kalkınma ile bazı ülkeler ve ülkelerin belirli bölgeleri, ekonomik ve sosyal açıdan 

gelişme gösterirken, kaynakları genelde tarıma bağlı ve tarımsal faaliyet içinde bulunan kırsal 

alanların, bu gelişmeden yeteri kadar yararlanamadığı ortaya çıkmıştır (Çetin, Polat Üzümcü 

ve İçöz, 2016: 377). 

Kırsal alanlar kendilerine özgü yaşam biçimi ve kültürü nedeniyle, yenilik arayan turistlerin 

ilgisini daha fazla çekmektedir (George vd., 2009: 7). Yerellik, destinasyonun rekabetçiliği 

için önemli bir kaynak olurken, aynı zamanda küresel sistemle bağlantıyı arttırmak için bir 

araç olmaktadır (Taş, Eylemer ve Şemşit, 2016: 22). Bu bakımdan kırsal turizmde turistler 

destinasyonun kendine özgü kültürü, yaşam biçimi görmek istemekte ve yerel ürünlerini 

görmek, tatmak ve deneyimlemek istemektedirler.  

Kırsal turizmin gelişmesine ve insanları kırsal turizme yönelten sebepler incelendiğinde 

(Soykan, 1999);  

• İnsanların tatil beklentilerinin değişmesi, yeni tatil anlayışlarının ortaya çıkması ve 

bunların toplumlara mal olması, 

• Kentsel yaşamın giderek daha stresli olması,  

• Denizlerin aşırı ve yanlış kullanımı sonucu kirlenmesi, kıyıların kalabalık olması, 

fiyatların yüksek olması, 

• Kentsel nüfusun fazla olduğu ülkelerde kentlerden kırsala dönme eğiliminin artması, 

• Gelişmiş ülkelerde hem kentsel nüfusun artması hem de orta ve yaşlı nüfusun artması 

nedeniyle bu insanların temiz havaya sahip, kalabalık olmayan yerleri tercih etmeleri, 

• Kırsaldan kente yerleşenlerin düzenli ve sürekli kırsalı ziyaret etmeleri, 

• Turistik amaçla seyahat eden orta gelirlilerin ekonomik düzeylerine uygun olması, 

• Yoğun iş yaşamına sahip kişilerin sade ve sıcak ilişkiler kurma isteği, dost edinme 

isteği kişileri kırsal turizme yönlendiren sebepler arasında sayılabilir.  

Kırsal turizm; planlama sorunları, kırsal ve kent dengesi, kentsel nüfusun köklerini bulması 

gibi toplumsal değişimi, kaybolan veya unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerler ve rahatlama 

gibi sorunların çözümünü sağlayabilecektir (Drăgulănescu and Druţu (Ivan); 2012: 196).   

Kırsal turizm, tüm kalkınmaya çalışan ve kalkınmalarını sürdürülebilir kılma telaşına girmiş 

ülkeler için daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Nihayetinde kırsal turizm; hem kırsal 

kalkınma anlayışına hizmet edebilecek, hem de kalkınmayı sürdürülebilir kılmada etkili rol 

oynayabilecek bir özelliğe sahiptir (Kuşat, 2014: 66).  

Kırsal turizm iklimle yüzde yüz bağlantılı olmayan bir turizm türüdür. Bu nedenle mevsimlik 

olma özelliği yoktur. Özellikle Türkiye’de kıyılarının hemen ardındaki iç kısımlarda; dağ, 

yayla, orman, su zenginlikleri ile tarımsal yapı ve yerel kültür göz önüne alındığında, 
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buralarda kırsal turizmin hemen her mevsim yapılabilmesinin son derece olanaklı olduğu 

hemen anlaşılmaktadır (Soykan, 2003). Aslında bazen alternatif turizm türü olarak bazen de 

tamamlayıcı turizm türü olarak tercih edilebilir.  

Kırsal turizm sadece tatil türü olarak tanımlanabilen bir kavram olmamakla birlikte, kırsal 

turizmde yapılabilecek etkinliklerin tanımlanması, gidilen yörenin doğal güzellikleri, yeri, 

yönetim biçimi, o yörede yaşayan kırsal toplumun yapısı ve birçok faktör kırsal turizm 

aktivitelerinin tanımlanmasında önemli rol oynamaktadır (Özkan, 2007: 88). Nitekim kırsal 

alanlarda gerçekleştirilebilen faaliyetler bir yandan turistlere kitle turizminden çok daha farklı 

bir deneyim sunarken diğer taraftan turistlerin kendilerine yakın bölgelerde bulunan kırsal 

alanları da turistik faaliyetler kapsamında değerlendirme imkanı sunmaktadır (Mil, Albayrak 

ve Toker, 2015: 61). 

Kırsal turizmi tercih eden tüketici yörenin tarımsal üretim, doğal ve tarihsel özelliklerinin yanı 

sıra yerel kültürünü de tanımak istemektedir. Bir bölgenin yerel kültürünü oluşturan 

kaynakların başında da yöresel el sanatları gelmektedir (Etikan ve Çukur, 2011: 2).  

Kırsal turizm kapsamında değerlendirildiğinde festivaller, özellikle kırsal yaşantının kültürel 

bileşenlerini ifade etmek ve sergilemek açısından oldukça önemlidir. Kültür, kırsal turizm 

ürününün en önemli ve olmazsa olmaz bileşenidir. Kırsal bölgeleri ziyaret eden turistleri, 

yerel halkın eğlenme biçimlerine ve sosyal yaşantısına en samimi şekilde dahil etmekte, o 

yöreye özgü festivallerin önemi büyüktür. Hasat festivalleri, dini festivaller, mevsimsel 

festivaller, özel günler, kutlamalar, düğünler kırsal yöreyi ziyaret eden ziyaretçiler için 

oldukça önemli çekiciliklerdir (Dalgın, Atak ve Çeken, 2016: 1182). Kırsal turizm içerisinde 

kültürel miras, ekoturizm, tarım turizmi gibi çeşitli cazibe unsurları; doğal alanları ziyaret, 

manzarayı görmek, yaban hayatını görmek; son olarak çiftlik alanlarını deneyimlemek gibi 

farklı şekilde alternatifler yer almaktadır (Irshad, 2010).  

Kırsal coğrafi ortamların önemi, doğal ve kültürel yapılarıyla kent insanlarının, 

kalabalıklaşma ve betonlaşmanın verdiği stres, yorgunluğu ve artan rekreasyon 

gereksinimlerini karşılamaları konusunda son yıllarda artmaktadır. Aynı zamanda, kırsal 

alanlarda var olan doğal çevrenin yanında kültürel değerlerinin de bulunması bölge için 

vazgeçilmez bir alternatif turizm çeşidi olan kültürel turizmin değerini de arttırmaktadır. Zira; 

insanlar hem doğal çevresi için hem de sakin bir tatil geçirmek amacıyla gittikleri kırsal 

alanlarda yörenin kültürel değerlerini de öğrenerek farklı bir tatil geçirmiş olacaklarından 

dolayı işte bu noktada sadece kırsal alanlardaki doğal çekiciliklerin değil aynı zamanda 

kültürel çekiciliklerin de ön plana çıkarılması turizmin sürdürülebilirliği açısından önemli 

sayılmaktadır (Kodaş ve Sü Eröz, 2012: 171). Bu kapsamda araştırmada öncelikle 

Diyarbakır’ın hem kırsal turizme hizmet edecek doğal alanlar, yerel ürünler, yöresel kültür 

hem de tarihi alanlar hakkında da bilgiler verilecektir. Daha sonra ise bu alanların kırsal 

turizm açısından nasıl kullanılabileceği konusunda görüş bildirilmektedir.  

Diyarbakır İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli 

Kırsal turizm için potansiyel kaynaklar arasında dağlar, ormanlar, ırmaklar ve mağaralar; 

doğa yürüyüşleri, yerel sporlar, av hayatı, balıkçılık, tarihi ve kültürel değerler (özel günler ve 
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kutlamalar), yöresel el sanatları ve yemekler, halkın da konukseverliği gösterilebilmektedir 

(Morgül, 2006: 86).  

Diyarbakır, doğal ve kültürel değerlerin yanında tarihi olarak da zengin yapıya sahiptir. 

Araştırmada Diyarbakır’ın kırsal turizm potansiyeli incelendiğinden sadece kırsal alanlardaki 

tarihi değerler ele alınacaktır. Bu bağlamda doğal alanlar, tarihi ve kültürel değerler, el 

sanatları, mutfak kültürü hakkında bilgi verilecektir.  

Devegeçidi Barajı 

Türkiye'de bulunan 450 kuş türünden 270 'ten fazlası Diyarbakır'da bulunmaktadır. Bölgede 

kuş gözlemleri için çok önemli bir yer olan Devegeçidi Barajı, Diyarbakır'da, Devegeçidi 

Çayı üzerinde, sulama amacıyla 2009 - 2010 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Baraj 

çevresinde DSİ Genel Müdürlüğüne ait piknik alanı ile suni gölet de mevcuttur. Baraj ve 

çevresinde bulunan Devegeçidi Göleti tabiat turizminde Kuş Gözlemciliği ve Olta Balıkçılığı 

için ideal alanlardır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Diyarbakır Şube Müdürlüğü, 2016). 

Devegeçidi Köprüsü: Sivri kemerli yedi gözlü olarak inşa edilmiştir. Üzerinde iki kitabe ve 

Bakara suresinin 262. Ayeti bulunmaktadır. Bu kitabelere göre 1218 yılında Artuklular 

zamanında inşa edilmiştir (Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2018). 

Eğil İlçesi 

Eğil ilçesi Diyarbakır ilinin kültürel ve tabii zenginliği en fazla olan ilçelerinden biridir. 

Peygamberlerin kabirleri, antik kalesi, baraj gölü sayesinde mesire alanı olarak günübirlik 

ziyaret edilebilecek, Diyarbakır iline yakın en güzel tabii mekândır (Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, Diyarbakır Şube Müdürlüğü, 2016). 

Eğil’de, Dicle Nehrinin, şimdi Dicle baraj gölünün doldurduğu kanyon buranın en kayda 

değer tabii güzelliklerinin bulunduğu bir mekândır. Eğil Feribot iskelesinden kalkan 

teknelerle günübirlik bir taraftan Kralkızı barajına kadar diğer taraftan Dicle-Hani Karayolu 

köprüsüne, köprünün kuzeyinde Akdağ eteklerine kadar gidip gelmek mümkündür. Bu kısa 

tur esnasında kanyonun sağlı solu yamaçlarında Güneydoğuda pek de alışık olmadığımız bir 

manzarayı, yeşil bir bitki örtüsünü, meşe ormanını görmek mümkün. Keza kanyondaki dik 

kayalıklar özellikle Dağcılık sporu ile uğraşanlara eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Tırmanma ve 

yürüyüşler yapmaya elverişli imkânlar sunmaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Diyarbakır 

Şube Müdürlüğü, 2016). 

Eğil Kalesi: Eğil’in Konak-Selman köyündeki ve Eğil Kalesinin güneyindeki vadide, daha 

eski çağlardaki yaşam alanlarını saymazsak Eğil’deki ilk yerleşim alanının Eğil kalesi olduğu 

söylenebilir. Kalenin batısındaki Asur krallarından IV. Tiglatpileser’e ya da III. 

Salmanassar’a ait olduğu tahmin edilen kayaya oyulmuş Stel ve çivi yazılı kitabeden benzeri 

anıt ve mezarlardan, kalenin Asurlular tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca birçok, 

Asur, Hitit, Mısır yazılı kaynakları da kalenin Asurlular tarafından yapıldığını teyit etmektedir 

(Gündüz ve Cengiz, 2010). 
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Amini Kalesi: Bu kale Eğil ilçe merkezine 4-5 km. uzaklıkta Dicle Nehri’nin iki kolunun 

(Bırkleyn ve Akdağ’dan gelen kol ile Maden’den gelen kolun) birleştiği noktada yüksekçe bir 

kayanın üzerinde inşa edilmiş bir kaledir. Bazı Asur-Süryani kaynaklarında Yamani Kalesi, 

Zişat Kalesi olarak anılan kalenin bu kale olduğu söylenmektedir (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Selman Kalesi (Cibeb Kalesi): Kale, Eğil’in güneyinde, ilçe merkezinden 10 km. uzaklıkta 

Dicle Nehri’nin kenarında nehre hakim bir tepede kurulmuştur. Şevket Beysanoğlu, kalenin 

İranlılar tarafından yapıldığının muhtemel olduğunu yazmaktadır. Ancak kale, yapı stili 

bakımından Eğil kalesi ile benzerlikler göstermektedir. Kalenin bir tarafı ana dağdan kayalar 

kesilmek suretiyle ayrılmıştır. Kale civarındaki insan eli ile kazılmış yüzlerce mağara kalenin 

ve çevresindeki yerleşimlerin daha eski tarih öncesi çağlara dayandığını göstermektedir 

(Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Baykuş Kalesi: Eğil Kalesi’nin takriben 1500 metre güneyinde Dicle Nehri’nin kenarında 

yüksekçe bir tepe üzerinde bulunan bir kaledir. Halk arasında “Kela Kundi” olarak 

bilinmektedir. Kale üzerindeki yıkık binaların temeli seçilebilmektedir (Gündüz ve Cengiz, 

2010). 

Kerrebiri Kalesi: Eğil Kalesi’nin kuzeyinde 5 km. uzaklıkta Dicle Nehri’ne hakim, yüksekçe 

bir kayanın üzerinde ağırlığı tonlarla ölçülebilen harçsız taşlardan yapılmış bir kaledir. 

Kalenin kimler tarafından ve ne zaman yapıldığına dair bilgi olmamasına rağmen halk 

arasında kale ve yakınındaki iki su kuyusunun Acemler (İranlılar) tarafından yapıldığına dair 

bir inanç vardır (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Konak Harabeleri: Eğil’in 10 km. güneyinde Konak köyünde bulunan harabelerdir. Bu köy 

ve civarında kireç taşı oyulmak suretiyle yapılmış ve tarih öncesi çağlara ait ondan fazla 

mağara ve açık yerleşim alanı vardır (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Köşk-Kuçek Harabeleri: Eğil ilçe merkezinde, kalenin tam batısında “Dîyarê Koşk” olarak 

anılan bir tepe ile bu tepenin devamında batıdaki Diyarbakır-Erzurum kervan yolunun 

üzerindeki “Quçek” olarak anılan su kuyusu ve Han’a kadar devam eden ve takriben 5 bin 

dönümlük bir alana yayılan eski bir şehre ait harabeler vardır. Harabelere ait su kaynağı 

takriben 50-60 yıl önce kazılmak suretiyle gün yüzüne çıkarılmıştır. Halk arasında “Inîyê 

Ekoyî (Eko’nun Çeşmesi)” olarak bilinmektedir (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Mınar Harabeleri: Eğil ilçe merkezinin takriben 5-6 km. batısında aynı adla anılan köyün 

bulunduğu alanda eski bir yerleşim yerinin kalıntıları vardır. Bu yerleşim yerinin kimler 

tarafından ve ne zaman yapıldığı, ne zaman terk edildiğine dair yeterince kanıt yoktur 

(Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Zülküf Peygamber Türbesi: Daha önce ilçenin üç dört km. dışında Hacıyan Mezrasında 

bulunan türbe, Dicle Baraj Gölü sularının altında kalmaması için 1995 yılında dokuz kişiden 

oluşan yeminli heyet tarafından, yetkililerin izin ve yardımıyla Nebi Harun tepesine 

nakledilmiştir. Heyettekiler, ittifak halinde, Zulkifl (a.s.) Peygamber’in naaşının ve kefeninin 

hiç çürümediğini ve cesedin, uykudaki bir insanı andırdığını ifade etmişlerdir (Gündüz ve 

Cengiz, 2010).  
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Elyesa Peygamber Türbesi: Elişa (Elyesa), birçok mucize gösteren bir peygamber olarak 

bilinir. Kullanılmayan suyu kullanılır hale getirdiği, İsrail ve Yehuda krallarının, Edom 

kralına karşı çıktıkları savaşta, Edom çölünde su bulması ve insanları kurtarması, ölüleri 

diriltmesi, zehirli yemeği zehirsiz yapması, cüzamlı hastaları iyileştirmesi, İsrail kralına, 

Suriyelilerin niyet ve manevralarını haber vermesi, kıtlık dönemini son buldurması, Suriye 

kralına öleceğini bildirmesi, İsrail kralı Ahab ve maiyetinin yok olacağını bildirmesi, 

Suriyelilere karşı kazanılan üç zaferi de önceden bildirmesi mucizelerinden bazılarıdır  

Eğil İlçesi Tekke (Çarıkören) mahallesinde bulunan ve çok eski bir caminin bitişiğinde 

bulunan, iki kemer üzerine oturtulmuş olan türbe, Dicle Baraj Gölü sularının altında 

kalmaması için 1995 yılında Nebi Harun tepesine nakledilmiştir. Naaşın ve kefenin hiçbir 

şekilde çürümediğini, daha dün ölmüş gibi durduğunu ifade edilmiştir (Gündüz ve Cengiz, 

2010). 

Nebi Harun (Harun-i Asefi): Eğil Kalesi’nden rahatlıkla izlendiği yüksek bir tepenin 

üzerinde, ağaçlarla kaplı olan bu tepe üzerinde, Nebi Harun’un kabri ve türbesi bulunmaktadır 

(Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Nebi Alak (Hallak): Allak (Hallak) Nebi Türbesi, Eğil’in güneyindeki vadinin içinde, iki 

meşe ağacının arasındadır. Türbenin etrafı taşlarla çevrilidir. Türbenin Hz. Muhammed’in 

berberliğini yapmış olan bir kişiye ait olduğu söylenmektedir (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Nebi Zünnun: Nebi Zünnun ziyareti, Eğil’in Gündoğuran (Çapan) Mahallesinde Konak 

tepesindedir. Mezarı bir girişi ve bir çıkışı olan bir mağaranın içindedir. Ancak şu anda 

mağara ve çevresi toprak yığınları ve molozlarla dolmuştur. Türbesinde yazılı taşlar silik 

olduğundan okunmamaktadır. Bu şahsın Eizze-i Kiram’dan (Saygın ve Soylu Kişilerden) 

olduğu söylenmektedir (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Ziyaret Ali Kümbeti: Eğil Kalesi’nin karşısında ve Ali Tepesi’nin yamacında, Eğil 

beylerinden Gazanfer Bey’in mezarı vardır. Bunun az ilerisinde altı kenarlı dört kapılı bir 

türbe vardır. Türbenin, Ali adlı bir şahsa ait olduğu söylenir. Kapıların ikisi, kemerleriyle 

birlikte sağlamdır. Birisinin de yalnız kemersiz kısmı kalmıştır (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Nisanoğlu Türbesi: Eğil’in güneyinde Nebi Allak Deresi olarak bilinen derenin kenarındadır. 

Etrafında Eğil Dere mahallesinin eskiden beri kullandığı mezarlık vardır. Türbenin (Künbetin) 

duvarları kısmen ayaktadır. Eski Diyarbakır Valilerinden Basri Konyar, Diyarbakır Yıllığı 

adlı eserinde türbenin, Nisan oğullarından İzdüddevle Nasr veya Esüdüddin’e ait olma 

ihtimali olduğunu söylemektedir. İçindeki mezar taşları yok olmuştur (Gündüz ve Cengiz, 

2010). 

Kral Mezarları: Mezarlar, kalenin Dicle Nehrine inen Kuzeydoğu ucundadır. Kayalar 

oyularak yapılmıştır. Altı küp, üstü küp üzerine oturtulmuş bir silindir ve silindirin ucuna 

yerleştirilmiş bir koni şeklinde yapılmıştır. Mezarların içi boş odalar şeklindedir. Bu 

mezarların Asur ve Ermeni Sup krallarına ait mezarlar olduğu tarihi kayıtlara geçmiştir. 

Mezarların tam karşısında Dicle Nehri’nin diğer yakasında yine kayalara oyulmuş bir piramit 

mezar vardır. Bu mezarla ilgili olarak halk arasında Eğil’den Mısır’a gelin gitmiş bir Eğil 
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Kralının dul kalmış kızı ve kızın Mısır kralından olma çocuğunun anısına yapıldığı şeklinde 

bir inanç vardır (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Taciyan Cami (Ulu Cami): Eğil Kalesi’nin güneydoğusunda kalenin en dıştaki suru üzerinde 

bir yamaçta inşa edilen bir camidir. Bugün kuzey ve güney cephelerinden birer parça duvar 

ayaktadır. Doğu ve batı kesimleri tamamen yıkılmıştır. Kuzey cephesi, yaklaşık 3 m 

yüksekliğe kadar kesme taşlarla kaplanmıştır. Duvarların üst kesimi moloz taşlarla 

örülmüştür. Güney cephesinin tamamı kırma taştandır. Mihrap nişi çıkıntısı ve pencere 

süğeleri kesme taştandır (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Eyubiye Cami: Eğil Kale Mahallesi’nde halen ibadete açık bir camidir. Cami, kemerli düz 

damlı bir yapıdır. Sonradan yapılan onarımlarla birçok değişikliğe uğramıştır. Eğil Mirdasi 

beylerinden Eyyup Bey tarafından yapılmıştır. Vakıfnamesine göre Aşağı Döşemeler 

(Ferşikan), Konak (Qonaxe) ve Işıklı (Rehmanan) köylerinin gelirleri bu cami ve yanındaki 

medreseye vakfedilmiştir (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Tekke (Medrese): Tekke (Çarıkören) Mahallesi’nde, Dicle Nehri’nin kenarında bir düzlük 

üzerinde inşa edilmiştir. Yapının dış duvarları kırma taşlarla örülmüştür. Köşeler, pencere 

çerçeveleri, taç kapı ve çevresi, bej renkli düzgün taşlarla kaplanmıştır. Doğu cephesinde 

büyük bir gedik açılmış, taç kapının kuzeyinde kalan duvarın kaplaması sökülmüştür. Tekke 

(medrese) Dicle Baraj gölünün suları altında kalmıştır, su seviyesi düştüğü zamanlarda üst 

silueti görülmektedir (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Kasım Bey Kümbeti: Şerbetin köyünün yüz metre doğusunda ufak bir tepenin üstünde büyük 

ölçüde harap olmuş iki kümbet mevcuttur. Köy halkı ikisine de “Kasım Bey Kümbeti” 

demektedir. Adı geçen kümbetlerden birinin, Eğil beylerinden Kasım bin Şah Mehmet Bey’e 

ait olduğu kesin ise de diğerinin sahibi belli olmamakla birlikte Kasım Bey’in yeğeni Murat 

Bey bin İsa Bey’e ait olduğu söylenmektedir. Balda kan tarzından inşa edilmiş kümbetin 

ayakları arasındaki kırık kemerler ve iç duvarların kaplamaları henüz sağlamdır. Balda kan 

tipi kümbetlere 15. Yüzyıl ve sonralarında rastlandığı göz önüne alındığında,  Kasım Bey 

kümbetinin de Miladi 16. Yüzyılında yapıldığı söylenebilir (Gündüz ve Cengiz, 2010). 

Eğil ilçesinden tüm bu eserlerin yanında, Tekke Hamamı, Deran Hamamı, Kale Hamamı, Su 

sarnıcı,  Şerbetin Hanı, Bire Siya (Siyah Kuyu) ya da Kuçek Hanı, Ermeni Süryani Kilisesi, 

Roma Kilisesi, Şahveliyan Kilisesi, Büyük Değirmen, Tekke Değirmeni, Bostankar 

Değirmeni, Ayınser Ziyareti, Şerbettin Ziyareti, Lal Ziyareti, Dikfakir Ziyareti gibi tarihi 

alanlar da mevcuttur. 

Lice İlçesi  

Bırkleyn Mağaraları: Bırkleyn mağaraları Diyarbakır’ın yaklaşık 100 km kuzeydoğusunda 

Toros dağlarının başlangıç silsileleri arasında bulanan bir senklinal bitimindeki Korha Dağı 

bünyesinde bir mağaralar kompleksidir. Bu mağaralardan birinde Dicle nehri çıkış bulur. 

Nehrin bu mağaradan doğduğu zannedilir. Aslında burası nehrin kaynağı değildir; Korha 

dağının altındaki 900 metrelik tabii tünelin sonudur. Dicle nehri yer altı tüneline geçmeden 
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önce dağın bünyesinde kanyon bir vadi açmıştır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Diyarbakır 

Şube Müdürlüğü, 2016). 

Silvan İlçesi 

Malabadi Köprüsü: Artuklular döneminde 1147 yılında Timurtaş bin İlgazi bin Artuk 

tarafından yaptırılmıştır. 7 m. eninde ve 150 m. uzunluğunda bir köprüdür. Yüksekliği, su 

seviyesinden kilit taşına değin 19 m.'dir. Renkli taşlarla inşa edilmiş, onarımlarla günümüze 

kadar ulaşmıştır. Malabadi Köprüsü dünyada taş köprüler içerisinde kemeri en geniş olandır. 

Kemerin her iki yanında, iç tarafta kervan ve yolcular tarafından, özellikle kışın zorlu 

günlerinde barınak olarak kullanılan iki oda bulunmaktadır (Silvan Belediyesi, 2018).  

Hasuni Mağaraları: Diyarbakır Silvan ilçesinin 7 km. doğusunda bulunan Hasuni Mağaraları 

Malabadi Köprüsü ile Hasankeyf yakınındadır. Anadolu’nun en eski mağara yerleşim 

yerlerinden biri olan Hasuni Mağaraları Mezolitik dönemde ilk defa yerleşime sahne olmuş, 

daha sonra Hıristiyanlığın ilk yıllarında ve Ortaçağda da yerleşim özelliğini sürdürmüştür. Bu 

mağaraların aralarındaki kayalar düzleştirilerek yollar ve merdivenler yapılmıştır. Ayrıca 

sarnıçlar, su havuzları, kaya kiliseleri ile atölye gibi yapılarla da burada yaşayanların sosyal 

yaşamları kolaylaştırılmıştır. Daha yukarda dik bir yamaçta harap bir kilise görülür. Bu kilise 

7 m. yüksekliğindedir. Mihrap yarım daire şeklindedir. Asıl kilise üç kemer üzerine 

oturtulmuştur.  

Tescilli doğal sit alanı olan (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2018), mağarada birbiri içinde 

taşlara oyulmuş evler, odalar, salonlar ve buralardan yekpare taşa açılmış iki katlı odalar, en 

yukarda koca koca mağaralar, odalar ve salonlar vardır. Birde büyük bir kilise vardır ki, salon 

ve mihraplarıyla olduğu gibi bir kaya içine oyulmuştur  (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

Diyarbakır Şube Müdürlüğü, 2016). 

Çermik İlçesi 

Çermik Termal Kaplıcaları: Çermik İlçesinin 3 km. doğusunda yer alan kaplıca, Türkiye’nin 

en önemli kaynakları arasında yer almaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Diyarbakır Şube 

Müdürlüğü, 2016). 

Sinek Çayı ve Gelincik Dağı: Sinek Çayı, Çermik İlçesinin kuzeybatısında bulunan Gelincik 

Dağı eteğindeki Sinek köyünden adını alır. Gelincik Dağı ile Sinek Çayı dağcılık, olta 

balıkçılığı ve tabiat yürüyüşü alanlarında ciddi bir tabiat turizmi potansiyeli taşımaktadır  

(Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Diyarbakır Şube Müdürlüğü, 2016). 

Ergani İlçesi 

Hilar Mağaraları ve Kayalıkları: 1993 yılında doğal sit alanı olarak kabul edilen mağara 

Ergani ilçesinde bulunmaktadır. 2014 yılında da taşınmaz kültür varlığı olarak kabul 

edilmiştir.  

Ergani ilçesinin 7 km güneybatısında, Sesverenpınar (Hilar) Köyü’nün kuzey kesiminde yer 

alan mağaralar, Neolitik Çağ yerleşmesi ile ünlenmiş, 4.5 m yüksekliğinde 160 x 350 m 

boyutlarında yayvan bir höyüktür. Tepenin güneyinden Boğaz çay geçmektedir (Karacadağ 
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Kalkınma Ajansı, 2015). Bu bakımdan hem tarihi açıdan hem de doğal açıdan kırsal turizmin 

gelişimi sağlanabilir.  

Makam Dağı: Ergani halkı tarafından kutsal sayıldığı bilinen Zülküf Dağı’nda iki ayrı mekân 

bulunmaktadır. Bunlardan biri Zülküf Peygamber’in makamı, diğeri de Meryem Ana 

Kilisesi’dir. Zülküf Peygamber’in mezarının Eğil’de olduğu Zülküf Dağı’nda ise sadece 

makamı olduğu söylenir. Halk tarafından ziyaretgâh olarak ilgi duyulan mekâna çevre illerden 

de ziyarete gelinmektedir (Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2015). 

Meryem Ana Kilisesi: Meryem Ana Kilisesi, Zülküf Dağı’nın zirvesinin doğusunda, Dicle’ye 

bakan büyük kayanın üzerinde yapılmıştır. Zirvedeki kilise, zamanında Ergani’de bulunan 

büyük manastırın bir parçasıymış. Zamanında muhteşem bir yapı olan kilise, ibadethaneleri ve 

eğitim kısımlarının dışında misafirhaneleri, yemekhaneleri, fırınları, ahırları olan büyük bir 

manastırmış (Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2015). 

Çayönü Höyüğü: Ergani İlçesinin 6 km. güneybatısında, Sesverenpınar Köyü (Hilar) 

sınırlarında, tarihi Hilar kayalıklarının yakınında, Dicle Nehrinin kollarından Boğaz çayı 

kıyısında yükselen bir höyük yerleşmesidir. Çayönü, tahıl ve evcilleştirmeye dayalı köy 

hayatının en eski örneklerinden olup, günümüz uygarlığının da önemli bir basamağını 

oluşturmaktadır. Çayönü yerleşmesinin bu önemi yabani buğday, mercimekgiller gibi 

bitkilerin tarıma alınması, koyun ve keçinin evcilleşmesi ile gerçekleştirilmiştir  (Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, 2015). 

Çayönü İnsanı, dünyanın başlıca yerlerinden 2 bin yıl önce bakırı işleyerek alet yapmayı 

başarmıştır. 6 evreli bir gelişim gösteren ve 50 yapı katıyla temsil edilen Neolitik dönem, dal 

ve kamışlardan yapılan basit yuvarlak kulübeden taş temelli kerpiç yapılara, avcı bir 

topluluktan, çiftliğe dayalı bir geçiş sürecini bütün ayrıntıları ile tanıtmıştır  (Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, 2015). Çayönü’ün tarihte bu kadar ileri bir seviyeye ulaşmış olması, 

tarımsal hayatın başlangıç noktası olarak kabul görmesi düşünülünce kırsal turizmin önemli 

temsilcisi olabilir.  

Sezai Karakoç Müzesi: Sezai Karakoç, 1933’te Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğmuştur. 

1891 yılında yapıldığı tahmin edilen eski hükümet konağı bir süre Ergani Kız Meslek Lisesi 

olarak hizmet vermiş daha sonra Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Ergani Kaymakamlığı 

işbirliği ile restorasyonu yapılan yapı; 2013 yılında Sezai Karakoç Evi ve Müzesi adıyla 

hizmet vermeye başlamıştır. Hala Sezai Karakoç Müzesi olarak hizmet vermektedir. 

Çınar İlçesi 

Zerzevan Kalesi: Zerzevan Kalesi’ndeki ilk kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın İzinleri ile Diyarbakır Müzesi Başkanlığında 2014 yılında başlatılmıştır ve 

halen devam etmektedir. 60 dönümlük alan üzerinde 12-15 metre yüksekliğinde ve bin 200 

metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, 

yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya 

mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan kale tarihe ışık tutuyor. 
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Doğal sit alanları:  

Mesire alanları: Diyarbakır’daki mesire alanlarının başında Hevsel bahçeleri, Fiskaya ve 

Devegeçidi baraj gölü mesire alanı gelmektedir (Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2018).   

Yöresel yemekler: Mutfak kültürü açısından da Diyarbakır’ın zengin yöresel yemekler 

bulunmaktadır. Özellikle coğrafi işaret alan örgü peyniri, karpuzu, burma kadayıfı ve 

Karacadağ pirinci tescillenmiştir (Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2018).  Ayrıca güveç, sumakla 

yapılan kabak ve patlıcan meftune yemekleri, özellikle Lice ilçesinde yapılan kaburga 

dolması,  

Yöresel el sanatları: Diyarbakır ili geleneksel el sanatları çömlekçilik, saraçlık, demircilik, 

telkırma, bakır işlemeciliği, telkari, kuyumculuk, dericilik, dokumacılık,(ipek dokumacılığı, 

puşicilik) mermercilik ve taş işlemeciliğidir. Bunlardan dokumacılık ile ilgili olarak ipekli 

puşi dokumacılığı, bakırcılık, basmacılık (taş/ahşap baskı), kuyumculuk (hasır-telkari) ve taş 

işlemeciliğinin günümüzde üretimi diğer el sanatlarına göre daha yaygın olarak devam 

etmektedir. İpek böcekçiliği Kulp, Lice, Silvan ve Merkez ilçelerde yapılmaktadır (Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, 2018).  

Yöresel müzik: Diyarbakır müzik kültüründe dengbejlik önemli yere sahiptir. Enstrüman 

kullanmaksızın insan sesiyle hikâye ve destanlardan oluşan şarkıları söyleyen dengbejler, 

söyledikleri türkülerde hikâye, aşk, kahramanlık, kavga gibi konuları işlemektedirler. 

Dengbejler ile Bölgedeki binlerce yıllık tarihi ve sözlü edebiyat günümüze taşınmaktadır. 

Özel günler ve kutlamalar: Diyarbakır’da nevroz kutlamaları oldukça büyük 

organizasyonlarla yapılmaktadır. 21 Mart’ta baharın gelişini kutlamak amacıyla yüzbinlerce 

insan bir araya gelmektedir. Bu günde gerek yerli gerek yabancı turistler de katılım 

göstermekte olup kutlamaların yapıldığı alanda yemekler yapılmakta, insanlar geleneksel 

kıyafetleri ile katılım göstermekte ve halk oyunları oynanmaktadır. Ayrıca kutlama alanında 

piknik yapan inanları görmek de mümkündür.  

Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizde geleneksel konutları, sokakları, köy camii ve çeşmesiyle kültürel coğrafi 

görünümü bütünlük taşıyan köylerin hiç şüphesiz büyük bir turistik çekiciliği vardır. Kırsal 

turizm açısından seyahat eden turistler aslında yerel kültürü ve yerel unsurları görmek 

istemektedirler (Soykan, 2003). 

Mil ve ark. (2015) tarafından Çatalca bölgesinin kırsal turizm potansiyeli ve bölge halkının 

kırsal turizme ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışma sonucunda; bölgede 

yaşayan halk burada gerçekleştirilecek kırsal turizm faaliyetlerinin trafiği yoğunlaştıracağına, 

kaçak yapılanmaya, trafik kazaları ve gürültü artışına neden olacağına, yatırımların doğal 

çevreyi tahrip edeceğine, çevrenin kirleneceğine ve suç olaylarında artış olacağına 

inandıklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar bölgede yaşayan halkın kırsal turizm faaliyetlerine 

ilişkin özellikle çevre ile ilgili endişeler yaşadıkları ortaya koymaktadır. Ayrıca bölgenin yerel 

özelliklerini kaybedeceklerine inandıkları; bölgede eğlence imkanlarının, fiyatların, alt ve üst 
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yapı yatırımlarının artacağını ve bölge tanıtımının yapılacağını düşünmektedir. Bu veriler 

ışığında yerel halkın fiyatların artmasının önemli bir ekonomik etki olarak gördükleri ancak 

bununla birlikte bölgede eğlence imkanları, yatırım ve tanıtım imkanlarının da artacak 

olmasının da kendilerine ekonomik imkanlar sağlayacağını düşündükleri sonucuna da 

ulaşılmıştır.  

Şırnak ilinin kırsal alanlardaki kırsal turizm potansiyelinin değerlendirildiği çalışmada (Çelik, 

Coşkun ve Öztürk, 2013); ilin sahip olduğu soyut ve somut değerlerin, hem inanç turizminin 

hem doğa turizminin hem de kültür turizminin canlandırılmasını sağlayacak birçok unsurun 

mevcut olduğu, aynı zamanda halkın misafirperverliği turizmin canlandırılmasında en önemli 

faktör olarak görülmektedir. Bu bakımdan tüm bu özelliklerin kırsal turizm açısından 

kullanılabilir unsurlar olarak kabul edilmektedir.   

Ayaz, Yeşiltaş ve Türkmen (2012) tarafından yapılan, lisans ve önlisans düzeyinde turizm 

eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizme bakış açıları ve algılarını belirlemeye yönelik 

çalışmada; öğrencilerin, kırsal turizmi ilk beş sırada olmak üzere dinlenme, stresten 

uzaklaşma, heyecan, eğlence ve farklı yaşam tarzlarını öğrenme olarak algıladıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca, kırsal turizmde ilk üç sırada olmak üzere; yürüyüş, spor aktivitelerine ve 

balık avlama faaliyetlerine katılmayı arzuladıkları sonucu çıkmıştır.  

1990 yılından beri doğal sit alanı olarak kabul edilen Hasuni Mağaralarını il genelindeki 

insanların dahi bilmemesi tanıtım açısından eksiklikleri göstermektedir. Diyarbakır kent 

merkezi dışında yer alan kırsal kesimde bulunan kırsal turizm açısından değerlendirilebilecek 

yerel ürünler, el sanatları, geleneksel oyunlar, yemek kültürü ve tarihi alanlar belirlenerek 

bunların tanıtımı ve kırsal turizm açısından pazarlanması gerekmektedir. Bu kapsamda 

öncelikle yerel yönetimlerin kırsalda bu değerleri kayıt altına alarak değerlendirmeleri 

gerekmektedir.  

Eğil ilçesi Diyarbakır ilinin kültürel ve doğal zenginliği en fazla olan ilçelerinden biridir. 

Peygamberlerin kabirleri, antik kalesi, baraj gölü sayesinde mesire alanı olarak günübirlik 

ziyaret edilebilecek, Diyarbakır iline yakın en güzel doğal mekândır (Karakaş, 2012).  

Konaklama yapılması planlanan bölgelere yöresel mutfakla yemek hizmeti veren kırsal 

pansiyonlar ve çiftlik evleri yapılarak, kırsal turizm faaliyetine katılmak isteyen 

doğaseverlerin konaklama ihtiyacı karşılanabilir (Cengiz ve Akkuş, 2012: 72). Bu kapsamda 

kırsal alanlarda konaklama ihtiyacını karşılamak, kırsal hayatı görmek ve kısa süreli olarak 

yaşamak isteyen ziyaretçiler için ev pansiyonculuğu konusunda yerel halk bilinçlendirilmeli 

ve ilgili kurumlarca gerekli destekler verilmelidir.  

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan ve tarihi M.Ö. 7500- 5000 yıllarına dayanan 

Çayönü’nün olması, surlarının ve Hevsel Bahçelerinin Dünya Kültür Mirası Listesinde 

olması, geçmişten günümüze farklı medeniyetlerin yaşaması ve bunların eserlerinin 

bulunması, Ulu Cami’nin 5. Harem-i Şerif olarak kabul görmesi, Peygamberler Şehri olarak 

anılması gibi birçok özelliğinin olmasına rağmen yeterli ilgiyi görmediği söylenebilir. 
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Doğu Roma İmparatorluğu’nun Diyarbakır ile Mardin arasındaki antik ticaret yolu üstünde 

askeri üs olarak kurduğu ve M.S. 400 ile 700’lü yıllar arasında hizmet veren Zerzevan 

Kalesinin günümüzde birçok turistin uğrak noktası olması nedeniyle bölge turizmine katkı 

sağlamaktadır. 

2015 yılında Almanya Bonn’da düzenlenen Dünya Miras Komitesi 39. Dönem Toplantısı’nda  

“Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı” nın UNESCO Dünya Miras 

Listesi’ne kaydedilmesine karar verilmiştir. Ayrıca "La Pomme d'Or" or "The Golden Apple” 

olarak adlandırılan ve Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu’ndan (FIJET) 33 

temsilci ve yönetim kurulunun katılımlarıyla gerçekleştirilen genel kurulunda 2018 yılı 

turizmin Oscar'ı olarak kabul edilen Altın Elma Ödülü Diyarbakır’a verilmiştir. 

Diyarbakır ilinin turizm açısından aslında birçok değere sahip olduğu, özellikle son yıllarda 

dünya çapında böyle ünlere sahip olmasına rağmen gerekli turizm talebi sağlanamamaktadır. 

Turizm talebini arttırmak için turizm pazarlamasına önem verilmelidir. Özellikle büyük 

şehirlerde stresten ve kalabalıktan kaçmak isteyen bireyleri etkileyecek şekilde tanıtım 

yapılmalıdır.  

Kırsal turizmin gelişmesini sağlamak için ev pansiyonculuğunu desteklemek ve teşvik etmek, 

turistlerin seyahatlerinde sadece gözlemleyen değil olayların içinde yer almasını sağlayacak 

şekilde deneyimsel turizmi benimsemek gerekmektedir. Bu şekilde özellikle turistlerin tekrar 

gelişleri sağlanabilir ve kalış süresi uzatılabilir.  
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KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ ULUSLARARASI SERMAYE 

PİYASALARINDAKİ GÜVENİRLİLİKLERİNİN SORGULANMASI 

Bahar BURTAN DOĞAN 

Nevzat NARÇİÇEK 

Öz 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının mevcudiyeti çok eskilere dayansa da hiç bir dönemde yaşadığımız dönem 

kadar revaçta olmamışlardır. Sermayenin, sınırları aşıp ulus ötesi bir yapıya bürünmesi, teknolojinin baş 

döndürücü gelişme düzeyi, para ve finans değeri olan varlıklarının birçok alanda faaliyet icra etmeye başlaması 

ve elbette ki bu yaşananlarla birlikte her türlü bilginin piyasalarda dolaşması derecelendirme kuruluşlarının 

öneminin artmasına sebep olmuştur.  Derecelendirme kuruluşları bu yönüyle sermaye piyasalarında asimetrik 

bilginin azaltılması rolünü üstlenmiş ve kılavuz vazifesi görür bir pozisyona gelmişlerdir. Ancak finansal 

piyasalarda yaşanan belli başlı krizler ve şirketler ya da ülkeler bazında yaşanan olaylar karşısında sergilemiş 

oldukları tutum, işlevlerini ve güvenilirliklerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Özellikle krizleri öngörmedeki 

eksik yönleriyle ve finansal piyasalarda vermiş oldukları notlarla tarafsızlıklarının sık sık gündeme gelmesi soru 

işaretlerini beraberinde getirmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Sermaye Piyasası, Derecelendirme, Finansal Sistem    

QUESTIONING THE RELIABILITY OF CREDIT RATING AGENCIES IN 

INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS 

Abstract  

The existence of credit rating agencies has not been as popular as the period we have been living in at any time. 

The fact that capital moves beyond borders and transnational structure, the level of technological progress, the 

monetary and financial value of its assets begin to operate in many fields and, of course, the circulation of all 

kinds of information along with those living in the market has increased the importance of rating agencies. In 

this respect, rating agencies have assumed the role of reducing asymmetric information in capital markets and 

have come to a position of seeing a guiding duty. However, the major crises in the financial markets and the 

attitudes they exhibit in the face of events based on companies or countries have led to their questioning their 

reliability and reliability. In particular, the missing aspects foreseeing the crises brought with it the question 

marks that the neutrality of their neutrality often comes to the fore with the notes given to them at the financial 

markets. 

Key Words: Credit Rating Agencies, Capital Markets, Rating, Financial Syste. 

 GİRİŞ 

1980’den sonra liberalleşme akımının etkilerinin iyice hissedilmesi birçok değişikliği 

beraberinde getirmiştir. Söz konusu değişiklik kendisini en çok finans piyasalarında 

göstermiştir.  Zira gelişmek isteyen her ülkenin önündeki en önemli basamak finansal sistem 

açısından iyi bir düzeye ulaşmak gayretidir. Bu da finansal piyasalara ciddi manada 

yönelmeyi ifade eder. Liberalleşme ile finansal piyasalar sınırlar ötesi bir mahiyete bürünmüş 

ve küreselleşme furyası ile birlikte her ülkenin piyasalarına girmeye başlamıştır. 

Küreselleşme, bu yönüyle dünya üzerindeki sınırları adeta kaldırmış, dünyayı bir pencereden 
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izlenilebilir bir boyuta sokmuştur. Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler de 

liberalleşme akımına ivme kazandırarak küreselleşme boyutuna katkı sağlamıştır.  

Küreselleşme ile birlikte liberalleşmenin birçok müspet etkilerinin yanında menfi etkileri de 

olmuştur. Yaşanan menfi etkiler farklı alternatif çözümlerle bertaraf edilmeye çalışılmıştır. 

Küreselleşmenin sermaye piyasasında oluşturduğu en büyük dezavantaj asimetrik bilgi ve risk 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira sermayenin sınırları aşıp uluslararası piyasada faaliyet icra 

etmesi ile birlikte bilgiye ulaşma konusunda sıkıntılar meydana getirmekle birlikte risk 

seviyesini de artırmıştır.  Dar bir alanda faaliyet icra ederken üstlenilen risk ne kadar az ve 

bilgiye ulaşmak ne kadar kolay ise, geniş bir alanda faaliyette bulunmakta da risk seviyesi o 

kadar yüksek ve bilgiye ulaşmak bir o kadar zordur.   Neticede, finansal sistemlerde 

sermayenin uluslararası bir mahiyet kazanması riskleri de beraberinde getirmiştir ve aynı 

zamanda bilgiye ulaşmayı da o derece güçleştirmiştir. Bununla birlikte sermaye piyasalarında 

kullanılan enstrümanların da çeşitlenmesi risk düzeyini daha da derinleştirmiştir. 

Derecelendirme kuruluşları, küreselleşmenin etkisiyle sermayenin uluslararası piyasada 

dolanımına kolaylıklar ve çözümler getiren kuruluşlardır. Derecelendirme kuruluşları, 

sermaye piyasasında oluşan riskleri ve asimetrik bilgiyi analiz etmede en çok başvurulan 

kuruluşlardır. Zira yukarıda da zikredildiği gibi, uluslararası bir boyut kazanan piyasaları 

incelemek oldukça güçtür. Bu hem maliyet hem de zaman açısından birçok dezavantajı 

barındırır. Böyle bir bakış açısı ile bakıldığında derecelendirme kuruluşları, bilgiye ulaşmada 

ve risk seviyesini belirlemede kriter olma işlevini yerine getirirler.  

Kredi derecelendirme kuruluşları, tarafsız ve güvenilir olduğu sürece sermaye piyasalarına 

olan katkıları tartışılmazdır. Ancak tarafsızlık ve güvensizlik ortaya çıktığında birçok riski de 

beraberinde getirir. Yaşanan birçok krizde bunların etkileri ciddi manada hissedildi. Enron, 

Parmalat gibi şirketler bazında takınmış oldukları tutum ve yapmış oldukları 

değerlendirmeler, güven ve tarafsızlık açısından, tabiri caizse bir enkaz bıraktılar. Aynı 

şekilde ülkeler bazında ve de küresel bazda meydana gelen birçok krizde yaptıkları yanlış 

analizler ile çok taraflı tartışmaya sebebiyet vermişlerdir. Bunun yanında krizleri 

öngörememeleri ile birlikte kriz ortamında verdikleri notlarla krizlerin daha da derinleşmesine 

sebep olmaları, artılarının ve eksilerinin de tartışma konusu olmasına neden olmuştur. 

Bu çalışmada, etkileri birçok alanda hissedilen ve finansal piyasalara yön veren 

derecelendirme kuruluşlarının güvenli olup olmadıkları ve sermaye piyasaları üzerindeki 

etkileri irdelenmeye çalışılmıştır.  

1. Derecelendirme Kavramı 

Derecelendirme, 19. yüzyılda, ABD’de fon ya da borç talep edenlerle bu kişi ya da işletmelere 

fon temin edenler arasındaki ilişkilerin resmi anlamda gelişmesini sağlamak amacıyla ortaya 

konulan bir enstrüman olarak ortaya konulmuştur. Bu şekilde, bir yandan borç ihtiyacı olan 

kişilere kolaylık sağlayıp ihtiyaçlarını karşıladığı için diğer yandan ise fonlarını kullandırmak 

isteyen kişiler ile fon talep edenleri bir araya getirdiği için zamanla iç piyasaların gelişmesini 

sağlamıştır. Aynı şekilde, derecelendirme, bahsedilen faaliyetinden dolayı uluslararası alanda 
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da sermaye piyasalarının hızlı bir gelişme eğilimine girmesine olanak sağlamıştır (Babuşcu, 

1997:5). 

Derecelendirme sözlük anlamı itibariyle, Şirketlerin, taşınır değerlerinin ticari riskine, 

ülkelerin de siyasi risklerine göre güvenilirliğinin derecelendirme kuruluşları tarafından 

belirlenip sıralanmasıdır (TDK, 2018). TDK’nin yaptığı bu tanım çerçevesinde 

düşünüldüğünde bir derecelendirme işlemi, öz itibariyle; risk ve güvenilirlik terimlerini içinde 

barındıran ve bu iki terim kapsamında değerlendirme yapma faaliyetidir. 

Kredi notları ya da derecelendirme bir çeşit göreceli kredi riskinin ölçüsüdür. Bu risk ölçüsü 

kredi derecelendirme kuruluşlarının, bir kredi varsayılanının, yani borç, faiz veya anapara 

toplamlarının ödenmeme veya geç ödeme yapılma ihtimaline ilişkin sergilenebilecek davranış 

tutumlarının sembolik olarak ifade edilmesidir (Kruck, 2011:20). 

Derecelendirme işlemine genel bir bakış açısı ile bakıldığında derecelendirme, mevcudun 

veya menkul kıymetin performansı hakkındaki görüşlerdir. Kredi Derecelendirme kuruluşları 

çeşitli finansal, endüstri, piyasa ve ekonomik bilgileri bir araya getirir ve bu bilgileri analiz 

ederek, yatırımcıların kendi kendilerine yaptıkları analizlerden daha bağımsız, güvenilir ve 

profesyonel analizler ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu bu analizler sonucunda yapılacak 

derecelendirme faaliyeti için uygulanacak bir model belirlenmelidir. Belirlenen bu model 

çerçevesinde derecelendirmeye tabi tutulan değerin geçmişteki verileri kullanılarak risk 

faktörlerini ölçme çalışmaları yapılır. Derecelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için, 

yeterli sayıda veri ve kritere sahip olmak gerekir (İltaş, 2010: 14-15).  

2. Derecelendirmede Kullanılan Ölçüt Ve Metotlar 

Risk kavramı, küresel bir boyut kazanan dünyanın âdete sihirli bir sözcüğü haline gelmiş 

durumda. Günümüzde hemen hemen her sektör ve alanda çok sıkça kullanılan ve karşılaşılan 

bir kavramdır. Bundan dolayıdır ki risk, özellikle mali piyasalar için ayrı bir önem arz 

etmektedir. Çünkü eksik bilgi veya bilgi asimetrisi ile çalışan mali piyasalarda, işleme konu 

olan şeyin bizzat kendisi para, bono, hisse senedi gibi araçlardır. Bu enstrümanlar ise 

değişime tabi olan varlıklardır. Değişim ise her zaman riski içinde barındırır (Sayım ve Er, 

2009:7). 

Bundan dolayıdır ki kredi derecelendirme kuruluşları, kriterlerini ya da ölçütlerini belirlerken 

en çok nazara aldıkları enstrüman risk kavramıdır. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde 

meydana gelen bir ekonomik kriz ya da herhangi bir isimle ile nitelenen bir kriz, 

küreselleşmenin de etkisiyle bütün dünya ülkelerinin ekonomilerini hızlı bir biçimde etkisi 

altına alır. Bunun tabi sonucu olarak para ve sermaye piyasalarında risk yönetimi göz ardı 

edilemez bir zaruriyet hali olarak karşımıza çıkar (Karakuş, 2010:6). 

Tablo 1: Derecelendirme Ölçütleri 

Ülke Riski Unsurları Endüstri Riski Unsurları Firma Riski Unsurları 

1. İktisadi Risk 1.Endüstri Riski 1.Firmanın Yönetim Yapısı 
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● Borç Yükü 

● Döviz Rezervi 

● Parasal esneklik 

● Ekonomik Yönetim 

● Ekonomik Beklentiler 

2. Politik Risk 

● Siyasi Sistem 

● Uluslararası İlişkiler 

● Sosyal Yapı 

 

● Endüstrinin Ekonomideki Yeri 

● Yurtiçi ve Yurtdışı Rekabet 

Düzeyi 

● Ülke Mevzuatı 

● Teknolojik gelişmeler 

● Maliyet Unsurları 

● Endüstriye Giriş Kolaylığı 

 

2. İşletme Faaliyetlerinin 

Değerlendirilmesi 

● Pazar Büyüklüğü 

● Temel Üretim Birimlerinin Analizi 

● Maliyet Yapısı 

● Büyüme Trendi 

3.Muhasebe Uygulamaları 

4. Finans Durumu 

Oran analizleri 

● Nakit Akım Analizleri 

● Finansla Politikaların 

Değerlendirilmesi 

● Diğer Analizler 

Kaynak: Babuşcu, 1997. 

3.Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları 

Kredi derecelendirme, özelde firma, banka ve sair iktisadi kuruluşların, genelde ise ülkelerin 

anapara ve faiz gibi borç yükümlülüklerini yerine getirebilme kabiliyetlerini ölçen bir 

mekanizmadır. Başka bir ifade ile ilgili kuruluşların ve ülkelerin kredibilitelerinin 

puanlanması ve ekonomik döngü içindeki işletmelerin geçmişini ve bulunmuş olduğu mevcut 

iktisadi koşullarını etkileyen faktörlere göre kredi risklerinin değerlendirilmesi işlemidir 

(Saka, 2014:5).  

Derecelendirme faaliyetinin tarihsel seyrine bakıldığında, böyle bir faaliyetin ortaya çıkması 

için birçok sebebin varlığı görülebilir. Söz konusu sebepler; para ve sermaye piyasalarında 

yaşanan gelişmelerle birlikte meydana gelen ekonomik riskler, sosyal ve iktisadi hayati 

etkileyen küresel savaşlar, gelişen teknolojik gelişmelerle birlikte finansal piyasalarda 

yaşanan sermaye hareketliliği ve bu hareketlilik ile gelen sermayenin hızlı el değişimi gibi 

birçok sebep sıralanabilir. Elbette ki tüm bu yaşananların getirmiş olduğu asimetrik bilgi ya 

da bilgi kirliliği derecelendirme faaliyetinin ve bu faaliyeti yürüten kuruluşlarının doğması 

için bir alt yapı oluşturmuştur. Bu perspektiften bakıldığında derecelendirme kavramının 

tarihsel seyri ile derecelendirme kuruluşlarının tarihsel seyri paralellik arz etmektedir  (Kab, 

2015:10).  

Dünyada faaliyet gösteren yüzlerce kredi derecelendirme kuruluşu olmasına rağmen 

uluslararası piyasalarda kabul gören sadece birkaç derecelendirme kuruluşu mevcuttur. 

Dünyada kabul gören bu kuruluşlar hem kuruldukları ülkelerde hem de dünyanın farklı 

ülkelerinde faaliyet göstermekte olup birçok ülkede şubeleri bulunmaktadır. Derecelendirme 

alanında farklı ülkelerden yüzlerce derecelendirme kuruluşu olmakla birlikte ABD’de 

NRSRO bünyesinde sadece 10 adet kredi derecelendirme kuruluşu bulunmaktadır (Şen, 

2014:27).    

Tablo 2: NRSRO Olarak Kayıtlı Bulunan Derecelendirme Kuruluşları 
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Kaynak: https://www.sec.gov, 2018. 

3.1. Moody’s Invester Service (Moody’s)  

Moody’s derecelendirme sistemi 1909 yılında John Moody tarafından oluşturuldu. Moody's 

notlarının amacı, yatırımcılara, menkul kıymetlerin gelecekteki göreceli kredibilitesinin 

ölçülebileceği basit bir geçiş sistemi sunmaktır. Moody’s, dünyanın en eski kuruluşu olarak 

değerleme notları, araştırmalar ve risk analizlerinin önde gelen sağlayıcıları konumundadır. 

Kredi derecelendirme faaliyeti gösteren pazar piyasasında, en geniş ağa sahip kredi 

kuruluşudur. 2018 yılı itibariyle 110 ülkede kredi notları vererek analizler yapmaktadır. Aynı 

zamanda 12.000 ihraççı şirket, 25.000 kamu finansmanı ihraççısı ve 106.000 yapılandırılmış 

finansman tahvilinden fazlasını içeren borçları izlemektedir. Ve halen dünyada çok sayıda 

ülkede ofisi bulunmaktadır (www.moodys.com, 2018). 

3.2. Standard And Poor’s Global Ratings (S&P) 

S&P derecelendirme kuruluşu yaklaşık 150 yıldır faaliyet gösteren ABD’nin en büyük kredi 

derecelendirme kuruluşlarından biridir. Kamu, kurumsal, finansal sektör ve yapılandırılmış 

finans şirketleri ve menkul değerler üzerinde bir milyondan fazla kredi notu işlemleri bulunan 

bir şirkettir. Dünyadaki 28 ülkede, analist, yönetici ve ekonomistler bulunan S&P, kredi 

değerliliğini etkileyen faktörleri ve eğilimleri değerlendirmektedir (www.spratings.com, 

2018). 

3.3. Fitch Ratings 

Fitch derecelendirme kuruluşu, kredi kuruluşları arasında dünyada sahip olduğu pazar payı 

itibariyle kabul gören bir kuruluş olduğunu başarmıştır. Özellikle 2000 yılında Duff&Phelps 

adlı derecelendirme şirketini bünyesine katmakla uluslararası ölçekte varlığını artırmıştır 

(Bostancı, 2012:98). 

Fitch derecelendirme kuruluşu, dünyanın önde gelen iki kredi derecelendirme kuruluşu olan 

Moody’s ve S&P gibi not değerlendirmelerini kısa vadeli ve uzun vadeli olarak da 

yapmaktadır. Bu yönden kuruluşun kullanmış olduğu not skalası Standart and Poor’s ile aynı 

özelliklere sahiptir. Kredi notu skalası açısından farklı bir yöntem kullanan Moody’s 

A.M. Best Rating Services, Inc. 

Kroll Band Rating Agency, Inc 

Egan-Jones Rating Co. Fitch Rating, Inc 

Japan Credit Rating Agency, Ltd. 

Morningstar Credit Ratings, LLC. 

DBRS, Inc 

HR Ratings de Mexico, S.A. de C.V. 

Moody’s Investors Service, Inc. 

S&P Global Ratings 

https://www.sec.gov/
http://www.moodys.com/
http://www.spratings.com/
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derecelendirme şirketidir. Farklılık arz eden noktaları ise kullanmış olduğu sembollerin 

şekilsel değişikliklerinden ibarettir (Demir, 2014:37).  

Bütün kredi derecelendirme kuruluşları gibi Fitch derecelendirme kuruluşu da derecelendirme 

hizmetinde bulunurken, kredi riski dışındaki herhangi bir riski doğrudan ele almamaktadır. 

Kredi notları, Fitch'in sermaye girişi veya yeniden finansman olasılığı gibi kredi riskiyle ilgili 

görüşünü etkileyebilecek olsa da, derecelendirme araçları için piyasa fiyatının veya piyasa 

likiditesinin yeterliliği hakkında yorum yapmaz (www.fitchratings.com, 2017).                          

4. Sermaye Piyasaları 

Finansal piyasalarda karar alma mekanizmalarını harekete geçirecek bilginin her zaman bütün 

piyasalara eşit koşullarda ulaşamaması ya da eşit koşullarda dağıtılamaması, piyasaların 

işleyişlerini sekteye uğratır. Bilgi kirliliği ya da asimetrik bilgi piyasaların etkin bir şekilde 

faaliyet sürdürmesini azaltmakta ve aynı şekilde çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. 

Piyasaların bu şekilde risklere maruz kalması, işlevlerini tam manasıyla icra edememesine 

sebebiyet verdiğinden bu noktada derecelendirme faaliyeti yürüten kredi derecelendirme 

kuruluşları önemli rol oynamaktadır. Derecelendirmenin en önemli faktörlerinden birinin 

asimetrik bilgiyi ortadan kaldırmayı amaç edinmesi düşünüldüğünde bu noktadaki önemi 

anlaşılır. Zira derecelendirme, finansal piyasalarda yatırımcılar ile ihraççılar arasındaki 

asimetrik bilgiyi azaltarak bilgi paylaşımını hedeflediğinden sermaye piyasaları ile arasındaki 

bağı kuvvetlendirmektedir. Bundan dolayıdır ki finans piyasalarındaki gelişmelere paralel 

olarak, bilgiye olan ihtiyacı karşılamak babında derecelendirmeye olan talep artmış ve 

derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme kapsamına aldığı ürünler yaygınlaşmıştır 

(Altaş, 2009:20).  

Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından açıklanan notlar kamuoyuna açıklandığından 

dolayı geniş bir kesim tarafından kullanılmaktadır. Sermaye piyasasında menkul kıymetleri 

işlem gören firmalar da söz konusu menkul değerlerini derecelendirmeye tabi tuttuklarından 

güvenirlik ve etkinlik açısından ilgili menkul kıymetlerinin değer artışları için çaba 

gösterirler. Menkul kıymetlerin derecelendirme faaliyetlerine tabi tutulmasından dolayı elde 

ettiği başka bir kazanç ise spekülatif dalgalanmaları sınırlandırılmasıdır (Doğan, 2011:15). 

4.1. Sermaye Piyasası ve Fonksiyonları 

Sermaye piyasaları, küreselleşme ile birlikte sınırların ortadan kalkması ve dünya ticaretinin 

giderek daha etkili olmaya başlayan çok uluslu şirketlerin faaliyetlerini daha geniş 

coğrafyalarda icra etmeye başlamalarıyla etkinliğini daha çok arttırmış ve giderek artan fon 

ihtiyaçlarının karşılanması için kritik önem kazanmıştır (Bekar, 2007:64).  

Sermaye piyasaları fon sahibi kişiler ile fon ihtiyacı olan kişilerin karşılaştığı piyasalardır. 

Sermaye piyasalarındaki bu karşılaşmayı da aracı kurumlar sağlamaktadır. Aracı kurumlar fon 

arz edenler ile fon talep edenleri bir araya getirip fon alım-satımını sağlayan kurumlardır 

(Çukacı ve Çenberlitaş, 2017:178).  

http://www.fitchratings.com/
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Finansal piyasalardan olan sermaye piyasası, uzun ve orta vadeli fon arz edenler ile fon talep 

edenlerin karşılaştığı piyasa türüdür. Sermaye piyasasının para piyasasından en önemli 

farklarından birisi, para piyasaları kısa vadede işlem görürken sermaye piyasaları ise uzun 

vadeli işlemlerin karşılaştığı piyasaları oluşturur. Sermaye piyasalarında bir yıldan daha uzun 

süreli finansal varlıklar işlem görürler (Yıldırım, 2013:6).  

Sermaye piyasaları gelişmiş ülkeler, menkul kıymet değerlerini seri bir şekilde yatırımcıların 

ve küçük tasarruf sahiplerinin eline geçmesine ortam hazırlarlar. Böyle bir işlevin yerine 

getirilmesinde, söz konusu ülkelerde faaliyet gösteren menkul kıymet borsaları önemli 

fonksiyonlar üstlenirler. Zira yastık altında bulunan değerlerin borsalar vasıtasıyla piyasalara 

enjekte edilmesi ekonomik yapıya canlılık kazandırır. Bu perspektiften bakıldığında sermaye 

piyasalarının mevcudiyeti için iki unsur gereklidir. Bu unsurlardan biri ilgili piyasalardan fon 

talep eden ekonomik birimler ya da yatırımcılardır. Bu vazifeyi ifa edenler ise kamu sektörü 

ve anonim ortaklıklardır. Diğer ikinci unsur ise ellerinde artan tasarruflarını, anonim 

ortaklıkların ve kamu sektörünün çıkardıkları menkul değerlere yatırmak isteyen kişi ya da 

kuruluşlardan oluşan fon arzı sahipleridir. Bunlar, sermaye piyasasına kaynak sağlayarak fon 

arzı tarafını oluştururlar (Şamiloğlu ve Akçalı, 2018:2). 

Sermaye piyasalarının en önemli fonksiyonu, tasarrufların işletmelere tahsisini sağlamaktır. 

Piyasalarda faaliyet gösteren işletmeler, mallarına ve hizmetlerine olan talep arttığı ölçüde 

kapasite artırımına giderek yeni yatırımlara yönelirler. Genel bir fonksiyon olarak görülen 

böyle bir fonksiyon dışında, gelişmiş ve etkin bir şekilde faaliyet gösteren sermaye 

piyasalarının dolaylı ya da dolaysız birçok fonksiyonu mevcuttur. (Korkmaz ve Ceylan, 

2017:51). 

4.2. Uluslararası Sermaye Piyasaları 

Uluslararası sermaye piyasaları sınırlar ötesi piyasalar olarak kabul edilmektedir. Finansal 

sistemlerde iki tarafın aynı ülkede yerleşik olması durumunda ulusal piyasalardan söz 

edilirken, buna karşın taraflardan birinin farklı ülkede ikamet ediyor olması veya iş 

merkezinin başka yabancı bir ülkede olması uluslararası işlemleri gündeme getirir. Ancak 

yapılan mali işlem her ne kadar uluslararası piyasa statüsünde yapılan bir işlem sayılsa da 

genel itibariyle ulusal bir işlemdir. Zira mali piyasalarda fon taleplerinin ve fon arzlarının 

büyük bir çoğunluğu yerli tasarruf sahiplerinden sağlanmaktadır. Bunlardan çok az kısmı 

uluslararası bir nitelik taşımaktadır. Böyle bir özelliğe sahip olmaları ise yabancı bir tarafın 

mevcudiyetinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayıdır ki en büyük uluslararası piyasa olarak 

kabul edilen mali merkezlerde bile sınır ötesi işlemlerin payı oldukça düşüktür (Seyidoğlu, 

2003:682).  

Uluslararası sermaye piyasaları, devletsiz paraların yerel sınırların dışında oluşturdukları 

piyasalardır. Dolayısıyla uluslararası sermaye piyasaları, ülke sınırlarını aşan piyasalar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sınırlar ötesi fonların ticareti bu piyasalarda yapılır. Dolayısıyla 

uluslararası sermaye piyasalarında uluslararası düzeyde fon istem ve sunumu karşı karşıya 

gelmektedir. Uluslararası sermaye piyasa merkezleri, bir yandan ulusal fon fazlalıklarını diğer 
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yandan uluslararası devletsiz fonları, gereksinim duyan kişi ve kuruluşlara aktaran 

merkezlerdir. Bu merkezlerden en önemlileri; İsviçre, New York, Batı Almanya, İngiltere ve 

Japonya gibi önemli uluslararası finans merkezleridir (Fettahoğlu, 2017:19). 

Finans piyasalarında küreselleşme akımının alt yapısı incelendiğinde küreselleşmeye sebep 

olan gelişmeler, genellikle, 1970’lerin başında Bretton Woods sisteminin yıkılmasıyla 

başladığı görülür. Sabit kur sisteminin ortadan kalktığı ve esnek kur sisteminin ortaya çıkması 

ile paralar arasındaki kur değişimlerinden para kazanma olanağı oluşmuştur. Finansal sistemin 

gelişmesi ile birlikte hızla artan döviz işlemleri neticesinde devâsa bir döviz piyasası ortaya 

çıkmıştır. Yirmi dört saat açık olan, dünyanın bu en büyük piyasasında, bilgisayar 

teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, bir anda bir paradan diğerine geçmek mümkün hale 

geldi. Böylece, uluslararası sermaye hareketleri hızla arttı ve ulusal finans piyasaları arasında 

karşılıklı bağımlılık ve entegrasyon büyüdü. Ulusal piyasalar artık, adeta tek bir küresel 

piyasanın şubeleri haline geldi (Ganiev, 2014:119). 

5.Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkileri 

Dünya, 1980’de başlayan liberalleşme akımlarından etkilenerek 1990’lı yıllardan sonra hızlı 

bir şekilde küresel hale gelmiştir. Globalleşme ya da küreselleşme için itici güç haline gelen 

unsurlar ise; finansal piyasalarda sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, aynı zamanda söz 

konusu sermayenin hacminin artması, küresel hareketlilikte ivme kazanması ve 

yaygınlaşmasıdır.  Sermayenin bu şekilde kendine bir rota seçmesi ve artık ulusal bir nitelik 

olmaktan çıkması, her ülke için cezbedici bir odak noktası haline gelmesine sebep olmuştur. 

Çünkü uluslararası bir statü haline gelen sermaye, dünyadaki ülkeler için bir fon kaynağı 

olmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak kredi derecelendirme kuruluşlarının raporları, söz 

konusu sermayenin faaliyet göstermiş olduğu alanlarda önem kazanmıştır. Kredi 

derecelendirme kuruluşlarının fon sahiplerine tasarruflarını değerlendirmede kılavuz olması, 

kamuyu aydınlatması, riskler konusunda asimetrik bilgiyi azaltmaları ve güven ortamının 

yerleşmesine katkıda bulunması, ilgili kuruluşları finansal sistemde vazgeçilmez bir aktör 

haline getirmiştir. Ancak yakın tarihte yaptıkları değerlendirmeler sonucunda ise birçok 

eleştirinin odak noktası haline gelen de yine aynı derecelendirme kuruluşlarıdır. Özellikle 

ekonomik krizlerdeki değerlendirmeleri bu eleştirilerde haklılık payının olup olmadığı 

sorularını da beraberinde getirmiştir (Suadiye, 2006:98).   

Kredi derecelendirme kuruluşlarına hangi açıdan bakılırsa bakılsın finansal piyasalar 

üzerindeki etkisi yadsınamaz. Nitekim vermiş oldukları notlar, çalışmamızın ilerleyen 

kısmında da görüleceği üzere,  ülkeler ve şirketler üzerinde ciddi etkiye sahiptir. Bu etki 

şirketler üzerinde baskı oluşturma suretiyle kendini gösterir. Kredi derecelendirme 

kuruluşlarının vermiş olduğu notlar her ne kadar öneri niteliğinde olsa da dünyanın birçok 

ülkesindeki fonlar verilen bu notlarla değerlendirilmektedir. Bu yüzden ilgili değerlendirmeler 

yatırımcıları teşvik etme ya da caydırma yönünden etkilemektedir (Toraman ve Yürük, 

2014:127). Böyle bir perspektiften bakıldığında derecelendirme kuruluşlarının temel amacı,  

ulusal veya uluslararası sermaye piyasalarına, şirketlerin kredi kaliteleri hakkında tutarlı ve 

karşılaştırılabilir değerlendirmeler sunmaktır. Bundan dolayı ilgili kuruluşlarının çalışma 
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kıstaslarını belirleyip zikredilen amaç doğrultusunda Uluslararası Sermaye Piyasaları 

Düzenleyicileri Örgütünün (IOSCO) Teknik Komitesi bünyesinde kredi derecelendirme 

kurumlarına ilişkin oluşturulan çalışma grubu, Aralık 2004’te “Kredi Derecelendirme 

Kurumları İçin Çalışma İlkeleri” belirlemiştir. Derecelendirme faaliyetlerinin verimliliğini, 

şeffaflığını ve tarafsızlığını artırmayı hedefleyen bu ilkeler farklı ülkelerde ve piyasalarda 

faaliyet gösteren kredi derecelendirme kurumları için hazırlandığından söz konusu ilkelerde 

standart bir derecelendirme yöntemi belirlenmemiştir. Ancak derecelendirilen şirketlerin 

faaliyet esasları ile ilgili standartlar belirlenmiştir (Altaş, 2009:20). 

Kredi derecelendirme kuruluşların derecelendirmeleri özellikle faiz oranı kanalıyla sermaye 

piyasalarını etkilemektedir. Yapılan derecelendirme faiz oranı kanalıyla yatırım akışlarını 

hem teşvik edici hem de istikrarı bozabilecek etkiye sahiptir. Zira düşük notlu bir 

değerlendirme yüksek faiz oranı ile artı bir maliyet getirip sermaye piyasasında faaliyet gören 

tarafları sıkıntıya sokarken, yapılan yüksek notlu bir değerlendirme ise cezbedici bir özellik 

kazandırır ve yatırımları teşvik işlevi görür. Bu yönüyle kredi derecelendirme şirketleri 

sermaye piyasalarında iki temel etkiye sahiptir. Birincisi, gerekli bilgileri analiz ederek kredi 

kalitesini değerlendirirler. Bu sayede piyasa katılımcılarına bilgi akışı sağlarlar. Bu bilginin 

kullanışlılığı ve aynı zamanda derecelendirmenin zamanlaması kredi notlarıyla yakından 

ilişkilidir. İkincisi ise, finansal regülasyonları da içerecek şekilde yapılacak sözleşmeleri 

kolaylaştırmaktadır (Tufaner, Sönmezer ve Çelik, 2017:329). 

İhraççı ve ihraç dereceleri, piyasa talebini ve dolayısıyla değerlendirilen firmanın sermaye 

maliyetini önemli ölçüde etkileyebilir. Söz konusu bu etki, mevcut derecelendirmelerin varlığı 

ve türüne göre değişir. Etkinin derecesi, bilginin beklenen bir bilgi mi ya da beklenmeyen bir 

bilgi mi olması ve aynı zamanda bilginin tutarlı oluşuyla ilişkilidir. Normalde, bilgi 

beklenmedik olduğunda ve diğer değerlendiriciler tarafından sağlanan mevcut bilgilerle tutarlı 

olmadığında, etki her zaman daha yüksektir (Mattarocci, 2014:30). 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının küresel politika ekonomisinde oynadığı temel fonksiyon, 

verimsiz işlem maliyetlerini düşürmek ve finansal piyasalarda borç alanlar ve borç verenler 

arasındaki bilgi asimetrilerini azaltmaktır. Aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşları, 

sermaye arzı ve talebi arasında arabuluculuk yapmaktadırlar. Böylece, sermayenin etkin bir 

şekilde tahsisinde önemli bir koordinasyon rolü oynamaktadırlar. Böyle bir bakış açısı ile 

bakıldığında, yatırımcılar için derecelendirme, dağınık bilgilerin toplanması ve işlenmesi için 

maliyetleri düşürmenin bir aracıdır. Kredi derecelendirme kuruluşları, borçluların finansal 

durumu ve / veya belirli finansal ürünlerin varsayılan riski hakkında dağınık bilgi toplamak ve 

göreli kredi riskinin tek bir yaygın ölçüt haline getirmek görevini üstlenirler. Böylece, kredi 

derecelendirme kuruluşları, sermaye piyasasına yön veren farklı ihraççıların ve finansal 

ürünlerin karşılaştırılmasını kolaylaştıran önemli ölçütler veya standartlar üretmektedirler 

(Kruck, 2011:27). 

1998 yılında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s firması, dünyaca ünlü 

Alman Sigorta Şirketi Hannover Re’ye başvurarak mali durumunu herhangi bir ücret talep 

etmeksizin incelemeye aldığını bildirir. Ancak şirket, farklı iki kurum ile çalıştığı için bu 
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talebi ret eder. Buna rağmen Moody’s yine de Hannover Re’yi incelemeye alır ve yapmış 

olduğu değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşır. Elbette yapılan değerlendirmeler olumsuz 

yapılmıştı. Olumsuz değerlendirmeler hissedarları tedirgin ettiğinden dolayı yapılan bu not 

indiriminden hisselerin piyasa fiyatı birkaç saat içinde yüz milyonlarca dolar değer kaybetti 

(Karaca, 2005:4).  

Sadece bu örnek bile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bir şirket özelinden 

sermaye piyasalarını nasıl etkilediği açısından son derece öneme haizdir. Bundan dolayıdır ki 

uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının gerek olumlu gerekse de olumsuz etkileri göz 

ardı edilmeyecek derecededir. Netice olarak şu söylenebilir ki; Sermaye, serbest hareket ettiği 

sürece ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler devam eder. Zira küresel ekonomide ihtiyaç 

duyulan fonlar finansal sistemde sermaye akışları yoluyla sağlanır. Bu fonlar da kredi 

derecelendirme kuruluşlarının firmalara ve ülkelere vermiş olduğu kredi notlarına göre 

şekillenir. Ayrıca verilen bu notlar borçlanma yani fon sağlama maliyetlerini de aşağı doğru 

çeker. Ülkelerin vade ve faiz oranı bakımından daha uygun borçlanmalarına olanak sağlar. Bu 

nedenle herhangi bir ülke ya da firma hakkında ortaya çıkan menfi söylemler, ülkenin mali 

piyasasını bozarken müspet manadaki görüşlerin yayılması ise, ülkenin ekonomik 

göstergelerine olumlu bir yansıması olması beklenir. Bu etkiler, aynı zamanda ülkelerin 

geleceği için de önemlidir (Kızıldere, 2017:265).  

6.Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Güvenilirliklerinin Sorgulanması 

Nedenleri 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları yatırımcıların yatırımlarını yönlendirmeleri 

açısından son derece öneme haiz kuruluşlardır. Yatırımcılar ya da fon sahipleri, herhangi bir 

şirkete ya da yabancı bir ülkeye yatırım yapmadan önce,  ilgili ülkenin ya da şirketin 

yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceğini belirlemeliler. KDK’lar ülkelerin ve 

şirketlerin kredi konusunda analizlerini objektif kıstaslara göre yaptıklarından dolayı bu 

konuda başvurulan mekanizmalar konumundadırlar. (Hemraj, 2015:11).  Finansal piyasaların 

oldukça çok olmaları, çok olmalarıyla birlikte yapılarının karmaşık olması itibariyle ortaya 

çıkan bilgi yığını arasında tercih yapma zorunluluğunu doğurmuştur. Zira finansal piyasalarla 

bilgi ya da veri toplama yatırımcılar açısından ek bir maliyet ihtiva eder. Bu ise istenmeyen 

bir durumdur. Tüm bu nedenlerden dolayı KDK’ların piyasaları değerlendirmeleri gerekli bir 

hale gelmiştir (Ayaz, 2016:2). 

Dulnev, 2012 yılında Russıa Beyond’da şöyle bir tabir kullanır: “ Derecelendirme eylemleri 

kitle imha silahları kadar bir etki oluşturabilir. Söz konusu etki ekonomik olabileceği gibi 

siyasi de olabilmektedir. Bu nerden bakılırsa bakılsın çok önemli bir savdır. Devamında bunu 

şöyle örneklendirir: Örneğin, büyük bir şirketin notu ani bir şekilde yükseltilse ya da 

düşürülse, patlayıcı bir büyümeye ya da hisse senedi fiyatlarının ani bir çöküşüne sebep 

olabilir. Bu şu demektir: Hisse senedi hissedarları birkaç dakika içinde milyarlarca dolar 

kazanabilir veya kaybedebilir. Bundan dolayı kredi derecelendirme kuruluşlarının ellerinde 

çok büyük bir güç mevcuttur. Böyle bir gücün denetimsiz olması olası felaketlere kapı 

aralayabilir. Dulnev iddialarının büyüklüğü boyutunu Lehman Brother’s’in iflasıyla teyit 
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etmektedir. Nitekim Lehman Brother’s çökme eşiğine gelmesine rağmen hala en yüksek not 

olan AAA derecelendirmesine sahipti. Ancak iflasından çok kısa süre önce böyle yüksek bir 

nota sahip olması imparatorluğunun çöküşünü engelleyemedi. Ardından kalan ise KDK’lar ile 

ilgili olan soru işaretler: İflasın eşiğine gelmiş bir şirket neden AAA notuna sahipti? Bu 

gerçekten acayip bir durumdu (Dulnev, 2018)… 

6.1. KDK’ların Yeterince Şeffaf Olmaması 

Kredi derecelendirme kuruluşları muhatapları için derecelendirme faaliyeti yaparken belli 

analiz ve yöntemler kullanır. Kullanılan yöntem ve veriler, üzerinden para kazanılan bir 

sektör olduğu için açıklanmamaktadır. Böyle bir durum ise derecelendirmenin nasıl yapıldığı 

konusunda kör noktaların oluşmasına sebebiyet vermektedir, âdete KDK’ların bir kapalı 

kutuya dönüşmesine neden olmaktadır. Ticari sır kaygısıyla, derecelendirme işlevi yerine 

getirilirken hangi değişkenlerin kullanıldığı ve aynı şekilde bu değişkenlerin ne oranda 

derecelendirmede etkili olduğunun açıklan(a)maması gerek derecelendirilen kuruluşlar 

gerekse fon sağlayanlar açısından eleştiri konusu olmaktadır. Derecelendirme kriterlerinin 

içerisinde siyasi etkenler ve sosyal etkenler gibi nicelik arz eden girdilerin olması ve bu 

niceliksel girdilerin ne şekilde derecelendirme notunda etkili olduğu ayrıca eleştirilen bir konu 

olma özelliğine sahiptir (Haspolat, 2015:24).  

6.2. Piyasaya Giriş Engelleri ve Rekabet Eksikliği 

ABD’de SEC kapsamında NRSRO olarak kabul edilen kredi derecelendirme kuruluşlarına 

bakıldığından söz konusu piyasaya girmenin ne kadar zor olduğu bariz bir şekilde 

anlaşılmaktadır. 2018 yılı itibariyle SEC tarafından NRSRO olarak kabul edilen sadece 10 

kredi kuruluşu mevcuttur. Genel olarak 150’den fazla kredi derecelendirme kuruluşu olduğu 

düşünüldüğünde bu sayının çok az olduğu saptanacaktır. Her ne kadar NRSRO olarak kabul 

edilen 10 kuruluş olsa da piyasanın %80’ni Moody’s ve S&P tarafından oluşturulmaktadır. 

Geriye kalan %15’lik kısım yine Moody’s ve S&P gibi ABD menşeli olan Fitch tarafından 

oluşturulmaktadır. Pazar piyasasında oluşan yığın, her ne kadar rekabeti engelleyici olarak 

kabul edilmese de böylesi büyük orandaki bir pazar payının sadece üç kuruluş tarafından 

bölüştürülmesi soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Böyle bir paya sahip olunması 

şunu açıkça ifade etmektedir: Sermaye piyasalarında menkul kıymet ihraç etmek isteyen 

kuruluşlar ister istemez bu üç kuruluştan biri ile anlaşmak zorundadır. Nitekim arzu etmeseler 

bile bir şekilde bu kuruluşlar not derecelendirmesine gittiğinde uluslararası bir etki 

uyandıracağının farkındadırlar. Bu yönüyle bu kuruluşlar oligopol bir piyasa mahiyetine 

bürünmüş durumdadır. Üstelik çok az sayıda NRSRO statüsüne sahip olan KDK, neredeyse 

1970 yılından beri aynıdır. Bu perspektiften bakıldığında SEC tarafından kabul edilen 

NRSRO kıstasları bir anlamda piyasaya girişte aşılmaz ve yapay bir bariyer vazifesini icra 

etmektedir. Sektördeki rekabet eksikliği; şişirilmiş fiyatlara, engellenmiş yeniliklere, 

derecelendirmelerin düşük kalitesine ve kontrol edilmeyen çıkar çatışmasına yol açmaktadır 

(Elkhoury, 2008: 13). 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

342 
 

6.3. Potansiyel Çıkar Çatışmaları 

KDK’lar, derecelendirmeye tabi tuttukları şirketlere verdikleri not ve raporlardan gelirlerini 

elde etmektedir. Ayrıca KDK’lar, analizler sonucu not verme işlemleri dışında risk analizi ve 

yönetimi konusunda da hizmetler vermektedir. Şirket ve ülkelere yaptıkları işlemler 

sonucunda veri, analiz ve risk modelleri satmaktadır. Bu yönüyle KDK’lar danışmanlık 

faaliyetini yürütürler. Danışmanlık yapılan ya da risk yönetimlerinin satıldığı firma ya da ülke 

notunun düşürülmesi ihtimali de düşük olduğundan çıkar çatışması kaçınılmaz olmaktadır 

(Haspolat, 2015:27).  

2003 yılında, IOSCO tarafından yayınlanan “ Analistlerin Çıkar Çatışması Raporu” çıkara 

dayalı bir ilişkiye dikkat çekmektedir. Bu tarz bir ilişkinin varlığı çıkar çatışmasına yol açtığı 

gibi ticari ilişkilerin varlığı sebebiyle güvenirlilik sorununu da doğurur. Zira danışmanlık 

hizmeti daha iyi bir not almak için danışılan konumda olan kredi derecelendirme kuruluşlarını 

baskı altında tutabilir. Oluşan baskı sonucunda ticari menfaatini düşünen kredi 

derecelendirme kuruluşları çıkarlarını gözeterek not verebilir (Elkhoury, 2008:27). KDK’ların 

derecelendirme faaliyeti dışında danışmanlık hizmetini de yapıyor olması birçok 

spekülatiflere kapı aralayabildiğinden dolayı her daim soru işaretlerini de zihinlerde diri 

tutacaktır. KDK’lar finansal araçlara not verirken bu araçları piyasaya sürenlerin kendilerine 

ödedikleri ücretler konusunda ciddi çıkar çatışmaları yaşamaktadır (Gür, 2015:11). 

Uluslararası kredi derecelendirme şirketlerinde, paranın da notun da kaynağı aynıdır. 

Böylesine bir durum yatırımcıların haklarını göz ardı eden bir çıkar çatışmasını çıkarmaktadır. 

Kredi derecelendirme şirketleri ortaklı yapıları açısından dünyanın en büyük fon yönetim 

firmalarının, yatırım danışmanlarının iştiraki durumunda bulunmaktadır (Bostancı, 2012:142). 

6.4. KDK’ların Hesap Verilebilirliği  

Sermaye piyasalarının aktörleri olan yatırımcı ve borçluları, KDK’lar tarafından yapılan 

hatalar sonucu koruyan herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır Hesap verme boşluğu en 

başta KDK’lar ve piyasa katılımcıları açısından endişe vericidir. Bu yönüyle olası bir hesap 

verme açığı güvenilirlik üzerinde hasar olucu bir etkiye sahiptir. Başka bir açıdan 

bakıldığından ise KDK’lar, sermaye piyasaları için çok büyük bir öneme sahiptir. Her ne 

kadar kredi notları görüş mahiyetinde olsa da sermaye piyasaları aktörleri tarafından yakından 

izlenmektedir ve onlar için kılavuz niteliği taşır. Bundan dolayı her hangi bir itibarsızlaşmaya 

karşı hesap verme sorumluluğun varlığı hatalara karşı frenleme vazifesi görecektir (Elkhoury, 

2008:15). 

Finansal krizlerden sonra gerek ABD’de gerekse de AB’de kredi derecelendirme 

kuruluşlarına yönelik yapılan düzenlemeler, hesap verme boşluğu olduğunun açık 

göstergesidir. Geçmişte meydana gelmiş birçok krizde yapılan hatalar sonucu genelde ülkeler, 

özelde ise birçok şirket zarar görmelerine rağmen söz konusu kuruluşlar hesap verme 

bağlamında herhangi bir yaptırımla karşılaşmamıştır. Denetim ve hesap vermeden uzak olan 

bir yapının hata yapmadan çekinmesi ihtimali azalır. Bu ise çıkar çatışmasının ve rekabetin 

olduğu bir alanda suiistimallere karşı savunmasız olunması manasını ihtiva eder. 
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7.Finansal Sistemde Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Güvenilirliklerin 

Sorgulanmasına Neden Olan Olaylar    

Ekonomik sistemlerin sağlıklı işleyebilmesi sadece reel etmenlere bağlı değildir. Aynı 

zamanda bir takım dışsal faktörlere de bağlıdır. Dış faktörler birçok unsurdan oluşsa da 

bunların başında; güven, sadakat, doğruyu söyleme gibi değerler gelmektedir. Sözü edilen 

faktörlerin maddi, parasal açıdan herhangi bir şekilde değerlendirilme imkânı yoktur ancak 

sistemin işlerliğini artıran önemli fonksiyonlardır. Makro ölçekteki ekonomik verilerde 

başarıyı yakalamak için maddi sermayeye ek olarak sosyal sermayeye de ihtiyaç vardır. 

Sosyal sermaye ise ekonomik yağıyı ayakta tutan norm ve değerlerdir. Bu normların başında 

iktisadi nesneler arasındaki güven duygusu gelmektedir. Güven unsuru, maddi olarak ifade 

edilmediği için basit gibi görünür ancak ekonomik etkileri hesaplanamayacak kadar büyük 

olan bir unsurdur (Özsağır, 2007:46).  

Stiglitz, küresel finans krizin ardından para ve sermaye piyasalarına yönelik hazırladığı 

raporunun bir bölümünde kredi derecelendirme kuruluşlarına yer vermiştir. Özellikle krizde 

göstermiş oldukları başarısız performansları neticesinde eleştirilere maruz kaldıklarını 

belirterek söz konusu kuruluşlarla ilgili yeni reformların gerekliliğinin altını çizmiştir. 

KDK’ların böyle bir tartışmaya konu olmalarının temelinde ise güven unsuru bulunmaktadır. 

Diğer bir söylemle yitirmiş oldukları ya da sarstıkları güven unsuru bulunmaktadır (Stiglitz, 

2010:97). 

7.1.Worldcom Skandalı 

Telekomünikasyon piyasasında faaliyet gösteren Worldcom şirketi, muhasebe hilelerine 

başvurarak varlıklarını olduğundan daha çok göstermiştir. Bunu da, masraf kalemlerini varlık 

hesaplarına aktarmak suretiyle yapmıştı. Bu şekilde gelirlerini 3,8 milyar dolar fazla 

göstermiştir. Şirket, vergi öncesi karlarını da abartılı bir biçimde finansal tablolarında 

sunmuştur. Bu tarz bir usulsüzlüğün bulunmasına rağmen şirketin denetim raporlarında şirket 

ve denetçiler arasında herhangi bir görüş ayrılığının bulunmaması da ayrıca dikkat çekicidir ( 

Atmaca, 2012:193). 

Worldcom şirketi iflas bayrağını çektiğinde aktifinde 107 milyar dolar mevcuttu. Bu Enron 

şirketinin iki katı varlık demektir. 2002 Haziran itibariyle değil ABD’de, dünyada yaşanan en 

büyük iflastı. Worldcom şirketi tıpkı Enron şirketi gibi çok hızlı bir büyüme kaydetmişti. 

Ama kaderin tecellisi ki çöküşleri de benzer şekilde hızlı olmuştur. Bir başka ortak noktaları 

ise denetim şirketlerinin de aynı olmasıydı: Arthur Andersen mali denetim şirketi. Bu kadar 

benzerliğin olması ise dikkat edici bir durumdur (Ceylan, 2013:51). 

Worldcom skandalında hiç kuşkusuz ki dikkatler yeniden derecelendirme kuruluşlarına 

çevrilmiştir. Söz konusu skandalda ne kadar dâhillerinin olduğu bilinmez ama bilinen bir 

gerçek şudur ki, normal bir vatandaşın televizyon haberlerinden olayı takip eder gibi iflası 

izlemiştir. Zira Worldcom şirketi Haziran 2002’de iflas bayrağını çektiğinde notu hala 

güçlüydü. Moody’s ve S&P derecelendirme şirketleri, ancak 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde 

sırasıyla, Worldcom’un notunu “Çöp” yani batık hisse durumuna düşürmüştür.  Titanik 
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batmıştı, ancak en sadık analistleri Titanik battıktan sonra malumu ilan etmişlerdi (Coffee, 

2006:43-44). 

Değerlendirmeleri sonucu şirketlerin iflaslarından birkaç gün önce notları düşürüp “Yatırım 

yapılamaz” seviyeye çekmeleri malumun ilanından başka bir şey değildir. İflasın ardından ise 

piyasalardan şöyle tepkinin ya da sorunun gelmesi gayet doğaldır: Dev bir şirketin iflasın 

eşiğine gelmesine rağmen iflasını görmemek ne ile izah edilebilir? İzah edilemiyorsa söz 

konusu kuruluşların varlık sebebi nedir? 

7.2.Parmalat Skandalı 

Parmalat, Parmalat Grubunun temel gıda ve süt ürünlerini satan, İtalya’da faaliyet göstermiş 

bir firmadır. 31 Aralık 2002 tarihinden 2005 yılına kadar 67 şirketi direkt olarak, diğer bazı 

şirketleri ise dolaylı olarak kontrolü altında tutmuş dev bir şirkettir. Parmalat, Kasım 2003’te 

10 milyar Euro değerindeki bono ödemesini gerçekleştiremediği için iflasın eşiğine gelmiştir. 

Şirketin borçlarını ödeyemeyecek vaziyete gelmesinin sebebi ise, halka açıldığı yıl olan 1990 

ile iflas ettiğini açıkladığı tarih olan 2003 yılları arasında finansal kaynaklarını tüketmesidir. 

Şirketi iflasa sürükleyen etmenlerin başında ise kuruluş yıl ile iflas ettiği yıllar arasında 

usulsüzce farklı hesaplara para aktarmasıdır. Şirket, 1998-2003 döneminde elde ettiği 14,2 

milyar Euro tutarındaki finans kaynağını; iştirak yatırımlarına, vergi dairesine, bankalara ve 

şirketinin faaliyetlerinin dışında yer alan offshore kuruluşlarına transfer etmiştir. Yapılan tüm 

bu usulsüzlük neticesinde şirket, 2003 yılında iflas etmiştir. İşin ilginç yanı ise söz konusu 

usulsüzlüklerin diğer bir ifade ile hesaplardaki oynamaların tam olarak 15 yıl boyunca devam 

ettiği tespit edilmiştir(Gökçen, 2010: 115-117). 

Parmalat şirketinin iflasıyla birlikte gözler yine KDK’lara çevrilmişti. Zira 15 yıl boyunca 

süren usulsüzlükleri hiçbir şekilde izleyememiştir. KDK’lar bir muhasebeci gibi hiçbir 

şirketin hesap akışını izlemez, bu doğrudur. Lakin derecelendirme kapsamında not verdiğinde 

şirketlerin verilerini kontrol ederek neticesinde bir not verir ve yatırımcılarda finansal 

sistemlerde bu notlara bakarak ona göre hareket ederler. KDK’ların yapmış oldukları ya da 

yapacakları bir değerlendirme hatası sermaye piyasası aktörlerini zor durumda bırakabilir ve 

ciddi maliyetler altına girebilirler. Her ne kadar notlar görüş niteliğinde olsa da piyasalar 

üzerinde çok önemli etkilere sahiptir. 

KDK’ların Parmalat şirketinde yaptığı en büyük hata ise tıpkı Enron ve Worldcom şirketinin 

iflaslarını göremedikleri gibi bu şirketinde iflasını görememeleridir. Tabiri caizse burnunun 

ucundakilerini bile görmekte zorlanmışlardır. Zira S&P, Parmalat şirketinin iflası olan Kasım 

2003’ten sadece bir hafta önce şirketin 14 milyar Euro tutarında bir finansman açığı 

bulunmasına rağmen “Yatırım yapılabilir” notu vermiştir (Hemraj, 2015:213). Böyle bir 

durum hiç kuşkusuz ki tezlere konu olabilecek bir durumdur. Bundan dolayıdır ki KDK’ların 

varlık sebebin sorgulanması sadece finans piyasalarında değil akademik arenada da irdelenir 

hale gelmiştir. 
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7.3.Meksika Krizi 

Meksika, para birimi pesoda meydana gelen büyük çöküş üzerine 20 Aralık 1994 tarihinde 

pesoyu %15 devalüe etmesine rağmen beklenenden çok daha hızlı bir biçimde peso değer 

kaybetmeye başlamıştı. Sadece bir gün sonra pesonun kaybettiği değer %39’a yükselmişti. 22 

Aralıkta hükümet para birimini dalgalanmaya bıraktıktan sonra S&P, Meksika için kredi 

notunu 23 Aralık 1994’te BB+ olarak ilan etmiştir. Böyle bir değerlendirme faiz oranlarının 

yükselmesine sebep olmuş neticede bankların portföylerinin bozulmasını hızlandırmıştır. 

Döviz rezervleri 1994 yılı sonunda 25.110 milyar dolardan 6.278 milyar dolara kadar 

gerilemiştir. S&P, 10 Şubat 1995’te Meksika’nın derecesini BB olarak revize edip 23 Mart 

1995’te ise görüşünü negatif olarak değiştirmiştir.  Değişiklik sonucunda yatırımcılar 

fonlarını hızlı bir şekilde çekmişlerdir. Uluslararası fonların, yapılan bu değişiklik sonucu 

hızla çekilmesi peso krizini meydana getirmiştir (Çevik Tekin, 2016:192). Neticede S&P’nin 

yapmış olduğu değerlendirme her ne kadar görüş niteliğinde olsa bile sadece yaptığı bir 

değerlendirme bir krizin meydana gelmesi sonucunu doğurmuş oldu. Ortadaki sonuç ise çok 

basitti: Derecelendirme kuruluşu, krizi öngöremediği gibi yaptığı ani not düşüşüyle krizin 

derinleşmesine sebep olmuştu. 

7.4.Asya Krizi 

1997 yılında Güneydoğu Asya’da yaşanan kriz birçok kayba neden olmakla birlikte KDK’lar 

ile ilgili birçok şeyi de gündeme taşımıştır. 1997/98 Asya krizi sırasında birçok gelişmekte 

olan piyasalar için ülke kredi notlarının KDK’lar tarafından keskin ayarlanmaları, 

derecelendirme sürecinin doğruluğu ve istikrarı ile ilgili endişeleri artırmıştır. 1997’de kriz 

başlamadan önce çok az analistler tarafından Asya ülkelerinin finansal sistemdeki zayıf 

yönleri doğru tanımlanmış olmasına rağmen (Öztürk, 2003:172), krizin başlamasına ramak 

kala birçok ülke yatırım yapılabilir seviyelere sahipti. Buna rağmen daha sonra kriz 

döneminde ve krizden sonra çok sert not indirimleri olsa da söz konusu durum gözlemciler 

tarafından küresel sermayeye bir taktiksel unsur kazandırma çabası olarak yorumlandı. 

Bundan dolayı derecelendirme ajansların takındığı tutum eleştiri konusu oldu. Çünkü 

derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan sert not indirimleri ekonomik dengeleri 

düzeltmemiş bilakis büyük ölçekli sermaye ve kriz öncesi sürtünme davranışlarını artırarak 

Asya krizinin ortaya çıkmasından sonraki sermayenin aniden değişmesine sebep olmuştur. 

Neticede faiz oranlarının aşırı sıkışmasına sebebiyet vermiştir (Kraussl, 2000:2). 

Krizin patlak vermesini izleyen altı aylık süreçte, derecelendirme kuruluşları, bölgedeki 

ülkelere ilişkin kredi notlarında büyük ve hızlı düzenlemeler yapmıştır. Üç büyük 

derecelendirme kuruluşunun verdiği notlar nazara alındığında; Tayland’ın kredi notu 4, 

Endonezya’nın kredi notu 5, Güney Kore’nin kredi notu ise 9 kademinin üzerinde 

düşürülmüştür (Öztürk, 2003:174). Kriz sonunda belli bir yere kadar not indirimi makul 

görülebilir. Ancak krizden hemen önce söz konusu notların yüksek olması soruları 

beraberinde getirir. Çünkü krizden hemen önce İnstitutional İnvestor ve Euromoney 

tarafından yayınlanan piyasa analizcilerinin anketlerinde, iki derecelendirme kuruluşu 

tarafından yatırım derecelendirmesi tüm Asya ülkelerine yüksek kredi değerliliği notları 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

346 
 

verdiğini belirtmiştir. Ancak söz konusu puanlar krizden sonra ciddi oranda düşürülmüştür. 

Bu durum, Asya krizinde piyasaların yanı sıra analistlerin ve derecelendirme kuruluşlarının da 

finansal sistemde oluşabilecek riskleri öngöremediğini ortaya koyuyor (Krussl, 2000:6). 

7.5.Rusya Krizi 

Rusya krizinde derecelendirme kuruluşlarının yaptığı hamleler, krizin maliyetini daha da 

artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Nitekim Moody’s, Rusya’nın notunu düşürünce 17 

Ağustos 1998 tarihinde Rusya moratoryum ilan ederek 45 milyar dolar tutarında bir borç 

ertelemesi yapmak zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda ruble %15 oranında devalüe 

edilmiştir. S&P ise 9 Haziran 1998 tarihinde B+ olarak açıkladığı Rusya’nın notunu 13 

Ağustos 1998 tarihinde B negatife, 17 Ağustos 1998’de CCC düzeyine, 16 Eylül 1998 

tarihinde ise negatif CCC seviyesine düşürmüştür (Çevik Tekin, 2016:194).  Kredi 

derecelendirme kuruluşları, kriz meydana gelmeden krizin emarelerini hiçbir şekilde 

görmedikleri gibi kriz ortaya çıktığı zaman takındıkları tavır ise itibarlarını kurtarmaktan 

başka bir mana taşımamaktadır. Ancak üst üste yapılan bu tarz hamleler ancak güven kaybına 

sebep olur. Aksi halde beş on gün arayla birkaç defa not düzeltmeye çalışmak (!) başka 

şekilde izah edilemez. Aylarca bazen yıllarca not açıklamayan derecelendirme kuruluşları 

Rusya örneğinde olduğu gibi (13 ve 17 Ağustos, 16 Eylül) 4 günde bir bile not açıklama 

başarısı (!) gösterebilmektedirler. Ancak göz ardı ettikleri ise bu kadar hızlı ve ferasetli (!) bir 

şekilde açıkladıkları notlar sadece ve sadece krizin derinleşmesine katkıda bulunmuştur.   

Hikmeti nedir bilinmez ama kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı değerlendirmeler ne 

olursa olsun kuruluşların etkinliklerinin artmasına sebep olmuştur. Güneydoğu Asya krizi, 

Meksika krizi, Rusya krizi, ABD mortgage krizi gibi birçok krizde, krizlerin sorumluları 

olarak belirlenmelerine rağmen değerlerinden neredeyse hiç bir şey kaybetmemişler. Hatta 

yapılan analiz, tartışmalar sonucunda KDK’ların etkililiğinin daha da artacağıdır. Neredeyse 

her 10 yılda bir krizlere sebep olan derecelendirme kuruluşlarına yönelik düzenlemeler olsa 

bile tabiri caizse vites küçültme mahiyetindedir. Zira yapılan hiçbir düzenleme kuruluşların 

sahip olduğu gücü frenlemeye yetmemektedir. Bu ise bu kuruluşlarının hiçbir uyarıyı nazara 

almadan faaliyetlerine devam etmesi manasına gelmektedir. Ancak gerçek şudur ki bu 

kuruluşların kararlarından en çok etkilenen piyasalar gelişmekte olan ülkelerin finansal 

piyasalarıdır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının varlığı elbette gereklidir. Lakin elinde 

bulundurdukları gücün suiistimal edildiği hakikati güneş gibi ortadır. Her ne kadar yaptıkları 

hataların sebeplerini çeşitli etmenlere dayandırsalar da bu hakikatin örtülmesi imkânsız bir 

durumda bulunmaktadır. 2008 küresel krizde oynamış oldukları rol bunun en büyük 

göstergesidir.  

7.6.Yunanistan Krizi 

Yunanistan ekonomisi, yakın tarihte bütçe açığı ve kamu borçlarının yüksek olmasının yanı 

sıra diğer birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Kamu sektörünün büyüklüğü, finansal 

piyasalardaki rekabet düşüklüğü ve yatırımları ülkeye çekememe gibi faktörler bu sorunların 

bazılarıdır. Bunda dolayı, uluslararası finansal piyasalarda meydana gelen ve zamanla reel 
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piyasaları da içine alan küresel kriz, Yunanistan’ı önemli derecede etkilemiş olup, bütçe açığı 

sürdürülebilir olmaktan çıkarak kamu borçlarında yükselişe sebep olmuştur (Orhan, Saka ve 

Yüksel, 2015:79). Yunanistan, gerek bulunduğu coğrafya nedeniyle gerekse de ekonomik 

nedenlerle ya da yaşadığı olumsuz ekonomik sorunların çözümü kaygılarıyla Euro bölgesine 

katılmıştır. Ancak Yunanistan’ın Euro bölgesine katılması ekonomisinde bir dönüşüme sebep 

olmamıştır, tersine makroekonomik dengelerinde bozulmalar meydana gelmiş ve ekonomik 

kırılganlıkları artmıştır. Böylesi bir tablonun birçok sebebi olabilir. Ancak dikkat çeken detay 

ise ekonomik bozulmaların meydana gelmesine karşın KDK’ların sergilemiş oldukları 

tutumlardır. S&P tarafından Kasım 1998-Ekim 2003 arası dönemde ülkenin kredi 

derecelendirmesini 4 çentik artırarak BBB’den A+’ya, Moody’s tarafından Aralık 1996-

Kasım 2002 arasında ülkenin kredi derecelendirme 3 çentik artırılarak Baa1’den A1’e 

yükseltilmiştir. Yine Fitch tarafından Haziran 1997-Ekim 2003 arasında Yunanistan’ın kredi 

derecelendirmesi 4 çentik artırılarak BBB’den A+’ya yükseltilmiştir. KDK’lar tarafından 

Yunanistan lehine verilmiş olan notlar, Yunanistan’ın borçlanma maliyetinin düşmesindeki en 

önemli etken olmuştur (Bayar, 2015:51-52).   

ABD’de meydana gelen küresel kriz ülke sınırlarına taşmış ve küçük büyük birçok ülkeyi 

etkilemiştir. Yunanistan küresel krizden en çok etkilenen ülkelerden biridir. Bu etkilenmenin 

birçok sebebi olsa da KDK’ların sergilemiş oldukları icra faaliyetleri Yunanistan’ı borçtan 

çıkılmaz bir hale getirmiştir. KDK’lar, diğer tüm krizleri öngöremedikleri gibi Yunanistan’da 

meydana gelen krizi de öngöremedikleri halde kriz ortamında ve kriz sonrası vermiş oldukları 

notlar, Yunanistan ekonomisini iflas eşiğine getirmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşları tarafından verilen kötü notlar, her ne kadar krizin tek sebebi olmasa da, 

Yunanistan ekonomisini borç krizine düşürmeye yetmiştir. Verilen kötü notlar neticesinde 

finansal piyasalar üzerinde çok büyük spekülatif baskılar oluşmuştur. Yunanistan’da 

ekonomik göstergelerin 2009 yılından itibaren bozulması ve kötüye doğru gitmesi 

derecelendirme kuruluşları tarafından ülkenin notlarının düşürülmesine sebep olmuştur. Böyle 

bir durumun ortaya çıkması finansal piyasalardaki belirsizliği daha da artırmış ve hükümetin 

borçlanma imkânlarının daralması sonucunda finansal kriz baş göstermiştir. Neticede 

malumun ilanı niteliğinde yapılan derecelendirme faaliyetleri, krizin derinleşmesine büyük 

etki etmiştir (Türk ve Erarslan, 2016:288-289). 

Krizden hemen önce hatta kriz ortamında bile çok yüksek notlara sahip olan Yunanistan’ın 

kredi derecelendirme kuruluşu S&P tarafından Ocak 2009-Şubat 2012 arası dönemde 15 

çentik, Moody’s tarafından Aralık 2009- Mart 2012 arası dönemde 16 çentik, Fitch tarafından 

Ekim 2006- Mart 2012 arası dönemde 14 çentik düşürülmüştür. Bu dönem zarfında 

Yunanistan’ın Ekim 2009’da %4.57 olan uzun dönem borçlanma faiz oranı yükselme trendine 

girmiş Haziran 2012’de %27.82’ye kadar artmıştır.  Yapılan tüm bu not indirimleri zamansız 

ve ölçüsüz olduğu için Yunanistan ekonomisini daha da etkilemiştir. Yunanistan 

ekonomisinin zamanında doğru analiz edilememesi sonucu sonradan verilen notlar bir nevi 

geçmişin telafisi mahiyetini almıştır. Bu tarz bir yöntem ile geçmişi telafi etmeye çalışmak 

Yunanistan ekonomisinin mevcut zamanını ve geleceğini çok derinden etkilemiştir. Zira art 
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arda çok kısa süre içerisinde yapılan not indirimlerinin geçmiş zamanı telafi etme gayesiyle 

atılan adımlar dışında bir izahı zor gibi görünmektedir (Bayar, 2015:51-52). 

Sonuç 

Dünyanın globalleşmesi ile birlikte finansal piyasalarda yaşanan etkileşim ve hareketlilik, 

kredi derecelendirme kuruluşlarının varlığını zorunlu kılar bir hale getirmiştir. Globalleşme ya 

da küreselleşme, sermayeye çok hızlı el değiştirme imkânı sağlamakla kalmamış aynı 

zamanda çok geniş bir coğrafyada faaliyet icra etme imkânı sağlamıştır. Bu ise bilgi kirliliği 

ya da asimetrik bilgiyi beraberinde getirmiştir. Bunun yanında sermayenin etki alanı 

genişledikçe risk seviyesi, spekülatif piyasa yapısı da aynı oranda artmıştır. Asimetrik bilginin 

olduğu, risk seviyesinin yüksek olduğu ve spekülatif yapının çok olduğu alanlarda sermaye 

çekingen hareket eder. Bundan dolayı yatırım yerine atıl kapasite daha çok artar. Kredi 

derecelendirme kuruluşları sermaye ve para piyasası aktörleri için piyasa yapısını analiz 

ederek aktörlere yönelik bilgi akışı düzenleyip risk seviyesinin değerliliğini yaparlar. Bu ise 

gerek fon sahipleri gerek fon talep edenler açısından riskten kaçınma açısından son derece 

öneme haizdir. Böyle bir bakış açısı ile bakıldığından derecelendirme kuruluşları sermaye 

piyasası aktörleri için son derece önemli bir işlevi yerine getirirler. 

Kredi derecelendirme kuruluşları, finansal sistem aktörleri için birçok alanda kolaylaştırıcı 

etkiye sahip roller üstlenir. Bu yönüyle yatırımcılara yol göstermek, yaptıkları 

değerlendirmeler sonucu bir uyarıcı mekanizma görevi görmek, fon arz eden ve fon talep 

edenler için güven oluşturmak, piyasaların yapısına bağlı olarak riskleri azaltmak gibi birçok 

fonksiyonu yerine getirirler. Aynı şekilde yatırımcının sahip olmak istediği bilgiyi, bir nevi 

yatırımcılar için kamuoyuna açıklarlar. Bunu yaparken uluslararası geçerlilik arz eden belirli 

semboller kullanarak not verirler. Verilen her not yatırımcılar için bir anlam ifade ettiği için 

yatırım yapılırken söz konusu notlar kılavuz vazifesi görür.  

Kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş oldukları notlar her ne kadar tavsiye niteliği 

taşımasa da birçok etkiye sahiptir. Zira yukarıda zikredildiği gibi birçok alanda yatırımları 

yönlendirmede etken rol oynamaktadır. Derecelendirme kuruluşları tarafından verilen not bir 

çeşit güven düzeyini belirlemektedir. Notu düşük olan bir ülkenin ya da şirketin piyasalarına 

güven az demektir. Başka bir tabir ile verilen borcun tam ve geri ödenme risk seviyesi 

yüksektir. Böyle bir risk seviyesine sahip olan ülkenin ya da şirketin borç bulabilmesi doğal 

olarak güç olacaktır. Borç bulunsa bile çok yüksek faizle geri dönüşü olduğu için maliyeti çok 

çok artıracaktır. Böylesi bir eylemin altında yatan temel sebep ise verilen notların 

makroekonomik göstergeler ve politik unsurlar nazara alınarak veriliyor olmasından 

kaynaklanır. Makroekonomik göstergeler ve politik unsurlar piyasalara güven verme 

açısından değer arz eder. 

Derecelendirme kuruluşlarının varlığının elzem olması ile birlikte özellikle 1980’li yıllardan 

sonra krizlerde takındıkları tutumlar ve vermiş oldukları notlar yüzünden eleştirilerin odak 

noktası haline gelmiştir. Zira bu derece büyük etkilere sahip olan kuruluşlardan her yönüyle 

güven beklenir. Aksi durumda sadece bir not indirimi çok ciddi maliyetlere sebep 
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olabilmektedir. Ülkeleri zor durumda bıraktığı gibi şirketleri iflasa götürme potansiyeli 

barındırmaktadır. Bundan dolayı derecelendirme kuruluşlarından beklenen şeffaf olmaları, 

tarafsız ve güvenli olmalarıdır. Oysa çalışmada verilen birçok örnekte de görülmüş ki 

tarafsızlık ve güvenilirlik noktasında birçok soru işareti bulunmaktadır.  Özellikle çıkar 

çatışmalarının varlığı, şeffaf olmama, hesap verme mekanizmalarının noksanlığı gibi birçok 

alanda eleştirilmeye başlanmışlardır.  

Kredi derecelendirme kuruluşları açısından önemle üzerinde durulması gereken bir başka 

nokta, ellerinde bulundurdukları güçtür. Bugüne kadar yanlış olarak vermiş oldukları hiçbir 

notun karşılığının olmaması ellerindeki gücü daha da pekiştirmiştir. Ellerinde olan güç 

sayesinde istedikleri gibi not artırımına da ya da indirimine gidebilmektedirler. İlk başta, 

uluslararası kabul görmüş bu kuruluşlar bu kadar keyfi muamelede bulunmaz gibi düşünceler 

akla gelebilir. Ancak birçok kriz ve olayda yapmış oldukları değerlendirmeler bunun böyle 

olmadığı, istedikleri gibi not verebilme eylemlerinde bulundukları gözlemlenmiştir. En bariz 

örneği; Yunanistan, iflas etme eşiğine gelmesine rağmen yüksek notlara sahip olması ve krize 

girdikten sonra çok sert ve çok sık not indirimlerinin yapılması böylesi bir fikrin oluşmasına 

zemin hazırlamıştır. Yine gelişme düzeyi açısından daha üst seviyede olan ülkelerin daha 

düşük notlara sahip olması bunun bir göstergesidir. 

Derecelendirme kuruluşlarının eleştirilen diğer bir tarafı ise tarafsız olmamalarıdır. Böyle bir 

düşüncenin filizlenmesi ise özellikle Enron, Parmalat vs. gibi şirketlerde yaşanan iflaslarda 

olmuştur. Enron şirketinin iflasına 4 gün kala not seviyesi “Çöp” seviyesine indirilebilmiştir. 

Böyle bir vakada ya bilinçli bir hareket aranır ya da bir basiretsizlik örneği aranır. Her iki 

durumda sermaye piyasalarında çok büyük etkilere sahip olan derecelendirme kuruluşları için 

güven kaybı demektir. Aynı şekilde Worldcom Skandalında da yapılan onca muhasebe 

hilelerini görememeleri, hangi reel kriterlerle şirketleri analiz edip doğru değerlendirme 

yaptıkları ve yatırımcılara doğru veri akışı sağladığı sorusunu akla getirir. Böylesine bir bilgi 

eksikliği ya da yanlış, birçok mağduriyete sebebiyet verebilecek bir düzeydedir. 

Derecelendirme kuruluşlarının elzemliğinde hem fikir olunsa da güven kaybettikleri 

muhakkaktır. Ama ilginç olan, bu kadar güven zedeleyici tutumlara rağmen güçlerinin 

giderek artmasıdır. Küreselleşme ile birlikte her ne kadar kredi derecelendirme kuruluşlarına 

olan ihtiyaç artmışsa da bir o kadar da bu kuruluşlara yönelik denetim mekanizmasının varlığı 

da zaruri hale gelmiştir. Aksi durumda çok keyfi bir şekilde, hatta ideolojik olarak, birçok 

ülke etki altında kalabilir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler bu notlardan çok etkilendiği için 

bir kalbur gibi bu kuruluşları sırtlarında taşımaktadırlar. Bunun için bu kuruluşlarının 

şeffaflıklarının artırılmasına yönelik adımlar atılarak hesap verebilmeleri sağlanmalıdır. Bu 

sağlanmadığı sürece alternatif arayışların aranması kaçınılmaz olur. Zira bu iki çözümden 

birine gidilmediği sürece gelişmekte olan ülkeler hep gelişmekte düzeyinde kalacak, gelişmiş 

ülkeler de hep gelişmiş seviyesinde kalacaktır.    
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DOĞALGAZ TALEBİNİN FİYAT VE GELİR ESNEKLİĞİ: AVRUPA BİRLİĞİ 

ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Mustafa ILDIRAR•    

Harun BAL••     

Müge MANGA••• 

Öz 

Doğalgaz enerjisi; petrol ve kömür gibi birincil enerji türlerine göre sahip olduğu avantajlı yönleri dolayısıyla 

dünya ekonomilerindeki enerji politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

doğrultuda, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın sağlanması için ülkelerin doğal gaz talebine karşı bağımlılık 

derecesinin de önem arz ettiği ifade edilebilir. Yapılan çalışmada, 2007-2015 yılları arasındaki Türkiye ile 

seçilmiş Avrupa Birliği Ülkeleri’ndeki (Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Almanya, Estonya, İrlanda, 

İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Polonya, 

Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, İsveç, İngiltere) doğalgaz talebinin konut ile sanayi sektörlerindeki 

fiyat ve gelir esnekliğinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır.  Kurulan modelde yer alan değişkenler arasındaki 

ilişki, Panel birim kök testi ve Panel ARDL yöntemi tahmincisi ile analiz edilmiştir. Yapılan ampirik analiz 

sonucunda, seçilmiş ülkelerin uzun vadede konut sektöründeki doğalgaz talebinin, fiyat ve gelir esnekliği 

sırasıyla, -0.07 ve 2.67; sanayi sektöründeki doğal gaz talebinin fiyat ve gelir esnekliği ise, sırasıyla -1.52 ve 

0.50 olarak hesaplanmıştır. Bu durum, seçilmiş ülkelerde konut sektöründeki fiyat esnekliğinin sanayi sektörüne 

göre nispeten daha düşük ve sanayi sektöründe ise gelir esnekliğinin ise konut sektörüne göre daha düşük 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

JEL Codes: Q41,  Q31, Q43 

Anahtar Kelimeler: Doğalgaz Tüketimi, Avrupa Birliği Ülkeleri, Türkiye, Panel ARDL 

PRICE AND INCOME ELASTICITIES OF DEMAND FOR NATURAL GAS: A 

STUDY ON SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TURKEY 

Abstract 

As an energy resource, natural gas plays an important role in the identification and implementation of energy 

policies in world economies particularly because of its beneficial environmental and economic features 

compared to primary energy types like petroleum and coal. In this respect, countries’ degree of dependence on 

natural gas demand is also important for sustainable growth and development. The study aims to estimate the 

price and income elasticities of natural gas demand in housing and industrial sector for selected European Union 

countries (Belgium, Czech Republic, Denmark Germany, Estonia, Ireland, Spain, France, Croatia, Italy, Latvia, 

Lithuania, Luxembourg, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, 

Sweden, United Kingdom) and Turkey for the period 2007-2015. In this respect, the study differs from earlier 

studies in the literature in that it is a study specific to selected European Union countries, which has a significant 

share in natural gas consumption. The relationship between price and consumption of natural gas used in 

residential and industrial sectors has been analysed using panel unit root tests, panel cointegration analyses and 

Panel ARDL tests estimator relying on data from the European Union Statistics Institution (Eurostat). Results of 

the empirical analysis find that the price and income elasticities of the natural gas demand of the selected 

countries in the housing sector are -0.07 and 2.67; while the price and income elasticities of the natural gas 

demand in the industrial sector is found to be -1.52 and 0.50, respectively. This situation shows that the price 

elasticity in the housing sector in selected countries is relatively lower than in the industrial sector and income 

elasticity in the industrial sector is lower than in the housing sector. 

Keywords: Natural gas consumption, European Union Countries, Turkey, Panel ARDL  
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Ülkelerin gelişmişlik ve refah seviyesine bağlı olarak artış gösteren enerji kullanımının artan 

küreselleşme ve teknolojik gelişmeler dolayısıyla tüm dünya ülkelerinde önemli boyutlara 

ulaştığı görülmektedir. BP (2018) istatistiklerine göre, ülkenin kalkınmışlık düzeyi, teknolojik 

gelişimi ve nüfus seviyesine bağlı olarak değişim gösteren enerji kaynaklarının en yüksek 

kullanımının ağırlıklı olarak sanayi sektöründe ve kömür, petrol, doğal gaz gibi birincil enerji 

kaynaklardan oluştuğu ifade edilmektedir. BP (2018) istatistiklerine göre, birincil enerji 

kaynaklarının bölgesel kullanımı Grafik 1’de görülmektedir. 

                        Grafik 1. Dünya’daki Birincil Enerji Tüketimi (BP, 2018)•••• 

 

Grafik 1’de yer alan bilgiler ışığında, Asya Pasifik ve Kuzey Amerika sonrasında en çok 

enerji tüketiminin söz konusu olduğu bölge Avrupa Birliği’nde gerçekleşmektedir. Birincil 

enerji kaynakları arasında petrolden sonra en çok kullanılan enerji türü doğal gaz enerjisidir. 

Yerden çıkarılabilen gaz halindeki doğal gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle 

sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş olan hallerini ifade eden 

doğalgaz enerjisi, büyük ölçüde elektrik üretiminde kullanılan, tüketimi ise her geçen gün 

artış gösteren önemli bir enerji kaynağıdır (Öztürk, 2017: 4). Birincil enerji kaynaklarından, 

doğal gaz enerjisinin 2017 yılı dünya genelindeki tüketimi ise Grafik 2’de gösterilmektedir.   
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Grafik 2.  2017 Yılı Doğal Gaz Tüketiminin Bölgesel Dağılımı (BP, 2017) 

 

Grafik 2’de görüldüğü üzere AB bölgesi, doğalgaz tüketiminde önemli bir paya sahiptir. AB 

ülkelerinde 2017 yılında, enerji tüketimlerinin, enerji kaynaklarına göre payı, 645.4 Mteo••••• 

petrol, 401.4 Mtoe doğalgaz, 234.3 Mtoe kömür, 187.9 Mtoe nükleer enerji, 67.8 hidroenerji 

ve 152,3 Mtoe yenilenebilir enerji şeklinde gerçekleşmiştir (BP, 2017). AB ülkelerinin enerji 

tüketiminde önemli bir paya sahip olan doğal gaz kullanımı, AB’nin yürüttüğü enerji 

politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında da önemli bir unsur teşkil etmektedir. Ayrıca 

bu ülkelerde çevre dostu enerji kullanımına yönelik politika uygulamaları çerçevesinde 

doğalgaz ile elektrik üretiminin teşvik edilmesi doğalgaz kullanımında önemli artışlara neden 

olmuştur.  Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda olduğu gibi AB’de de doğalgaz ağırlıklı 

olarak sanayi sektörü ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Bu çerçevede, AB’nde 

doğalgaz kullanımına yönelik yapılan projeksiyonlar, artan doğalgaz tüketiminin 2030 yılına 

kadar 635 Mtoe düzeylerine yükseleceğini göstermektedir. Ancak, AB ülkelerinde tüketilen 

doğalgazın %61 gibi önemli bir payının ağırlık olarak ithal edilen doğalgaz ile tahsis edilmesi, 

bu bölgenin Rusya başta olmak üzere İran, Norveç ve Cezayir’in doğalgaz rezervlerine 

bağlamlılığının giderek artacağını göstermektedir. Yapılan tahminler AB ülkelerinde, 2010 

yılında doğalgazda %61.4 oran ithalat bağımlılığının 2020 yılında 75.3, 2030 yılında ise %81 

düzeylerine yükseleceği yönündedir (Yorkan, 2009: 29; Tonus, 2004: 3-8).  

AB ülkeleri için vurgulanan doğalgaz tüketim artışı ve gelecekte ithalatta artması beklenen 

bağımlılık oranının Türkiye ekonomisi için de söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. 

Türkiye’de, özellikle elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz tüketimi 2007 yılında 33.9 

Mtoe iken 2017 yılında 51.7 Mtoe düzeyine yükselmiştir. Bu çerçevede yapılan 

projeksiyonlar Türkiye’de doğal gaz tüketiminin 2020 yılında yaklaşık olarak 65.9 Mtoe ve 

2030 yılında ise 76.4 Mtoe düzeylerine yükseleceğini göstermektedir. Türkiye’de doğalgaz 

tüketiminde oluşan bu artışın hemen hemen tamamının ithal edilen doğalgaz ile sağlanması 
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doğalgaz kullanımında ithalata bağımlılığının artacağını ispatlar niteliktedir (Özdemir, 2009: 

91). 

Bu çerçevede yapılan çalışmada,  belirtilen projeksiyonlara göre doğalgaz tüketiminde ithalata 

bağımlılığının artması beklenen, seçilmiş AB ülkeleri ve Türkiye’den oluşan ülke grubu için 

doğal gaz tüketiminin konut ile sanayi sektörü için gelir ve fiyat esnekliğinin hesaplanması 

amaçlanmıştır. Yapılan çalışmanın birinci bölümünde AB ve Türkiye için doğalgaz 

kullanımına yönelik çeşitli değerlendirmeler yapılarak, ikinci bölümünde mevcut çalışmanın 

literatüründe yer alan çeşitli çalışmalara yer verilmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, 

analiz kısmında kullanılan veri, yöntem ve uygulanan yöntem sonucunda elde edilen 

bulgulara,  sonuç bölümünde ise elde edilen bulguların genel değerlendirmesine yer 

verilmektedir. Bu çalışmanın, konu ile ilgili yapılan diğer çalışmadan farklı olan yönleri,  

doğalgaz talebinin fiyat ve gelir esnekliğinin hesaplanmasında konut ve sanayi sektörü 

şeklinde ayrıma gidilmesi ve üzerinde oldukça az sayıda çalışma yapılmış olan bir ülke grubu 

olan AB ve Türkiye’nin birlikte ele alınmasıdır.  

2. Literatür Özeti 

Doğal gaz talebinin fiyat ve gelir esnekliği üzerine çok sayıda ampirik çalışmanın yapıldığı 

görülmektedir. Balestra ve Nerlove (1966) çalışmasında fiyat esnekliği -0.6 olarak tahmin 

edilirken, benzer bir sonuç iki Kanada eyaletinde hanehalkı doğal gaz talebi fiyat esnekliği -

0.7 olarak tahmin eden Berndt ve Watkins’in (1977) çalışmasında elde edilmiştir. Eltony 

(1996) çalışmasında, 1975-1993 yıları arasında Kuveyt’teki doğalgazın talep ve gelir 

esnekliğini hata düzeltme ve eşbütünleşme yöntemleri ile analiz edilerek uzun dönem fiyat ve 

gelir esnekliği sırasıyla, -0.37, -0.46, gelir esnekliği ise, 0.47, 0.92 olarak hesaplanmıştır. 

Pindyck (1979)’nın OECD’ye üye ve üye olmayan bazı ülkelerde enerji talebinin yapısını 

araştırdığı çalışmasında, 1955-1974 dönemi verileri ile iki aşamalı bir yaklaşım yardımıyla 

sanayi ve konut sektöründe kullanılan doğal gaz talebinin fiyat esnekliklerini sırasıyla -0.41 

ile -2.34 ve -0.9 ile -1.8 olarak tahmin etmiştir. Griffin (1979) çalışmasında ise, OLS,IZEF ve 

Tobin tahmin yaklaşımı yardımıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı OECD 

ülkelerinde 1955-1972 yılları arasında doğalgaz tüketiminin fiyat esneklik katsayısı -0.83 ile -

1.60 değerleri arasında tahmin edilmiştir. Estrada ve Fugleberg (1989), 1960-1983 dönemi 

verilerinden hareketle doğal gaz talebinin fiyat duyarlılığını Batı Almanya için -0.75 ile -0.82, 

Fransa için ise -0.61 ile -0.76 aralığında hesaplamışlardır. Krichene (2002) çalışmasında, 

petrol ile doğal gaz talebinin fiyat ve gelir esneklikleri Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, 

İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD için üç alt kategoride incelenerek, 

1918-1999 arasında kısa dönemde fiyat esnekliği -0.08, 1918-1973 yılları arasında -0.39 ve 

1973-1999 yılları arasında ise -0.01 olarak tahmin edilmiştir. Gelir esnekliği ise ifade edilen 

üç alt kategoride, sırasıyla 0.76, 0.59 ve 0.92 olarak hesaplanmıştır. Nilsen vd. (2005), 

çalışmasında 1978-2002 dönemi verilerinden hareketle seçilmiş Avrupa ülkeleri için konut 

sektöründe kullanılan kişi başına doğal gaz talebinin fiyat ve gelir esnekliklerinin 

hesaplanması amaçlanmıştır. Buna göre kısa  (0 ile -0.3) ve uzun dönemde (0 ile -0.6) fiyat 

esnekliği için son derece küçük tahminler yapılırken,  gelir esneklik katsayısının ise kısa 
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dönemde 0.3-0.7, uzun dönemde ise 1.9-2.2 aralığında değiştiği ifade edilmiştir.  OECD’ye  

üye bazı ülkeler üzerine yapılan bir başka çalışma olan Bernstein ve Madlener (2011)’de 

hanehalkının doğal gaz talebi üzerine çeşitli tahminler yapılmıştır. 1980-2002 dönemi için 

ARDL yöntemi kullanılan çalışmada kısa dönem için fiyat esnekliği -0.24, gelir esnekliği ise 

0.45, uzun dönemde ise sırasıyla bu katsayılar -0.51 ve 0.94 olarak tahmin edilmiştir. Yoo vd. 

(2009) çalışmasında G. Kore’de doğal gaz talebi için fiyat duyarlılığı -0.22, gelir duyarlılığı 

ise 0.49 olarak hesaplanmıştır. Baranzini ve Weber (2013) çalışmasında ise, İsviçre için 1970-

2008 yılları arasındaki doğalgaz tüketiminin fiyat esnekliği, uzun ve kısa dönemde sırasıyla -

0.09, -0.34 olarak tahmin edilmiştir. Burke ve Yang (2016) çalışmasında ise 44 ülke için 

1978-2011 yılları arası verileri ile fiyat ve gelir esneklikleri hesaplanmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda,  uzun dönemde fiyat esnekliğinin -0.13, gelir esnekliğinin ise 1’den büyük olduğu 

tahmin edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, sanayi sektöründe kullanılan doğal gaz tüketiminin 

fiyat esnekliğinin ise -1 civarında olduğu vurgulanmıştır.  

Sun ve Ouyang (2016) çalışmasında, Çin’de 2000-2012 yılları arasında kentsel nüfusun 

yaklaşık %16.4 artmasına paralel olarak konutlarda kullanılan doğal gaz talebinin de artış 

gösterdiği belirtilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, doğal gaz fiyatındaki değişimlere olan doğalgaz 

talebinin duyarlılığının düşük gelirli hane halkında -0.71, orta ve yüksek gelir grubu hane 

halklarında ise sırasıyla -0.69 ve -0.35 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  48 ABD eyaletine ait 9 

yıllık veriler ile statik ve dinamik panel veri tahmin modelleri kullanılarak yapılan Salari ve 

Javid (2016) çalışmasında ise, konut sektörünün elektrik ve doğal gaz talebinin fiyat 

esneklikleri tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçların sosyo-ekonomik ve demografik, bina 

özellikleri, enerji fiyatları ve iklim türüne göre değiştiği belirtilmiştir. Ayrıca hem elektrik 

hem de doğal gaz talebinin kısa dönem fiyat esnekliğinin negatif ve 1’den küçük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Labadeira vd. (2017) çalışmasında ise enerji talebinin fiyat esnekliği 

üzerine yapılmış çok sayıda ampirik çalışmanın verilerinden hareketle meta-analiz yöntemi 

kullanarak, panel veri analizi ile hesaplanan fiyat esnekliklerinin, zaman serisi analizleri ile 

yapılan hesaplamalardan daha yüksek olduğu vurgulanıp, uzun dönemde fiyat esnekliğinin 

beklenildiği gibi kısa döneme göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

ARDL modeli kullanılarak,  Çin üzerine yapılan Zhang vd. (2018) çalışmasında, doğal gaz 

talebi ile doğal gaz fiyatları, ikame enerji fiyatları ve gelir düzeyleri arasındaki ilişki analiz 

edilmiştir.  Yapılan çalışmada konut sektöründe doğal gaz talebinin kısa ve uzun dönemli 

fiyat esneklikleri aynı oranda (-0.233) tahmin edilirken, gelir esnekliği ise çok daha yüksek 

(2.051) oranda tahmin edilmiştir. Sofuoğlu (2014) çalışmasında, eş-bütünleşme yöntemi ile 

2007-2012 dönemi aylık verilerden faydalanılarak, ABD’de doğal gaz fiyatlarında meydana 

gelen her %1’lik bir artışın talebi %0.87 düşürdüğünü buna karşın gelirdeki her %1’lik bir 

artışın talebi %0.54 düzeyinde arttırdığı tahmin edilmiştir.  Bilgili (2014) çalışmasında ise, 

seçilmiş bazı OECD ülkeleri için 1979-2006 yılları arasında kişi başına doğal gaz tüketimi, 

kişi başına gelir ve doğal gaz fiyatları arasındaki ilişki panel veri yöntemi ile test edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, gelir esnekliği katsayıları fiyat esnekliğine göre nispeten daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, fiyat esnekliği -1.12 ile -1.29 arasında tahmin 

edilirken, gelir esneklik katsayıları ise 1.33 ile 1.39 arasında tahmin edilmiştir. 
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OECD’ye üye ülkeler üzerine yapılan Kılınç (2014) çalışmasında ise 1997-2011 dönemine ait 

verilerle sanayi sektöründeki enerji talebinin fiyat ve gelir esnekliği, beş farklı panel veri 

yöntemi ile tahmin edilmiştir. Buna göre, doğal gaz fiyatlarındaki %1’lik bir artış doğal gaz 

talebini %0.10 düşürürken, sanayi üretim endeksindeki %1’lik bir artış ise doğal gaz talebini 

%0.08 oranında arttırmaktadır.   

Türkiye’deki doğalgaz tüketiminin gelir ve fiyat esnekliği üzerine yapılan çalışmaların ise 

oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Erdoğdu (2010) çalışmasında, 1988-2005 dönemi için, 

tek dönemli kısmi uyumlama modelleri kullanılarak doğal gaz talebinin kısa ve uzun 

dönemdeki fiyat ve gelir esneklik katsayıları tahmin edilmiştir. Buna göre kısa dönemde 

hanehalkı için doğalgaz tüketiminin fiyat esnekliği %-7.82 ve uzun dönemde ise  %-31.90 

olarak hesaplanmıştır. Sanayi sektörü için ise bu katsayılar sırasıyla -0.078 ve -7.81 olarak 

tahmin edilmiştir. Doğal gaz talebinin gelir esnekliği ise hanehalkı için kısa dönemde %1.70 

uzun dönemde %6.92 ve sanayi sektörü için ise kısa dönemde %0.47, uzun dönemde ise 

%4.73 olarak hesaplanmıştır. Çatık ve Deliktaş (2016) çalışmasında ise, Türkiye’de 1960-

2012 dönemine ait veriler ile petrol, kömür ve doğal gaz talebinin fiyat ve gelir esneklikleri 

tahmin edilmiştir. Buna göre doğal gaz talebinin hem fiyat hem de gelir esneklik 

katsayılarının esneklik derecesinin 1’den küçük olduğu tahmin edilmiştir.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, doğal gazın sektörel bazda fiyat ve gelir esnekliğinin 

ülkelere ve incelenen dönemlere göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Bu duruma, ülke 

ekonomilerinde kullanılan doğalgaz miktarının, ülkelerin sahip olduğu doğalgaz rezev oranın, 

doğalgazın kullanılma amaçlarının ve ülkenin doğalgaz kullanımında ithalata bağımlılık 

oranının ülke özelinde farklılık göstermesinin etkili olduğu ifade edilebilir.  

3. Veri, Yöntem ve Bulgular  

AB ülkeleri ve Türkiye’den oluşan ülke grubunun sanayi ile konuttaki doğalgaz tüketiminin 

fiyat ve gelir esnekliğinin tahmin edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada kurulan modelin 

belirlenmesinde Burke ve Yang (2016) çalışması takip edilmiştir. Yapılan çalışmanın analiz 

kısmında doğalgaz tüketiminin (Cd) fiyat (Pd) ve gelir (Id) esneklik katsayılarının tahmini için 

kullanılan değişkenlerden, GSYİH değerleri 2010 yılı sabit $ fiyatlarıyla Dünya Bankası veri 

tabanından, sanayi ile konuttaki doğalgaz tüketim ve fiyat verileri ise,  Uluslararası Enerji 

Ajansı (IEA) ve Eurostat veri tabanından elde edilmiştir. 2007-2015 yılları için belirlenen 

değişkenler arasındaki ilişki, Panel Birim Kök, ve Panel ARDL yöntemlerinden faydalanılarak 

analiz edilmiştir. Serilerin birim kök sınaması için, IPS (Im, Pesaran, Shin) birim kök 

testlerinden faydalanılmıştır. IPS (Im, Pesaran, Shin) birim kök testi, yit-1 - ’in heterojen 

katsayısını göz önüne alıp, yatay kesitlerin heterojenliğine izin veren, bireysel birim kök test 

istatistiklerinin ortalamasına dayalı alternatif bir test süreci sunmaktadır (Baltagi, 2005, s. 

242). Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkisinin tespit edilmesinde ise yapılan birim kök 

testi sonuçlarına göre değişkelerin farklı düzeyde durağan olduğu sonucuna varılması 

dolayısıyla Panel ARDL yöntemi kullanılmaktadır. Yapılan analizin ilk aşamasında, serilerin 

birim kök sınaması için uygulanan IPS birim kök testi sonuçları Tablo 1’de görülmektedir.  
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Tablo 1. IPS Birim Kök Testi Sonuçları  

 Konut Sektörü Sanayi Sektörü 

Değişken Trendsiz Trendli Trendsiz Trendli 

Cd 0.710 

(0.716) 

0.108 

(0.543) 

-3.88 

(0.001) 

-2.691 

(0.003) 

Pd 0.400 

(0.655) 

0.196 

(0.577) 

-2.097 

(0.018) 

-0.066 

(0.473) 

Id 1.619 

 (0.947) 

-3.246 

(0.000) 

1.619 

(0.947) 

-9.503 

(0.000) 

∆ Cd -2.346 

(0.009) 

-1.561 

(0.059) 

-8.314 

(0.000) 

-4.444 

(0.000) 

∆ Pd -3.541 

(0.000) 

-1.891 

(0.029) 

-2.835 

(0.002) 

-0.958 

(0.168) 

∆ Id -16.53 

(0.000) 

-7.161 

(0.000) 

-16.53 

(0.000) 

-7.16 

(0.000) 

Tablo 1’de verilen, IPS birim kök testi sonuçlarına göre, modelde yer alan değişkenler farklı 

düzeyde durağanlık göstermektedir. Bu çerçevede değişkenler arasındaki uzun ve kısa 

dönemli ilişki Panel ARDL yöntemi ile analiz edilmiştir. Panel ARDL tahmininin 

yapılabilmesi için ilk olarak uygun ARDL modelinin belirlenmesi gerekmektedir. Tablo 2’te 

yapılan analizde belirlenen ARDL modellerine yer verilmektedir.  

Tablo 2. Belirlenen ARDL Modelleri 

    Konut Sektörü       Sanayi Sektörü 

ARDL 

Modeli  

ECT(-1)  ARDL 

Modeli  

ECT(-1)  

(1,1,1) -0.03** (2,1,1) -0.05*** 

               Not: *, **,*** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.  

Yapılan analize uygun sonuçları veren, Panel ARDL modeli Tablo 2’de görüldüğü üzere 

kurulan modellerdir. Negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı olan hata düzeltme 

katsayısı ECT(-1), belirlenen değişkenler arasında, uzun dönemli bir ilişkinin söz konusu 

olduğunu ve ortaya çıkacak olan bir sapmanın giderilip, modelin tekrar dengeye yöneleceğini 

göstermektedir. Her iki sektördeki doğalgaz tüketiminin fiyat ve gelir esnekliğinin test 

edilmesi amacıyla uygulanan Tablo 3’te belirlenen modeller çerçevesinde uygulanan Panel 

ARDL/PMG testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3. Panel ARDL/PMG Testi Sonuçları 
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Konut Sektörü Katsayı t-istatistiği 

Kısa Dönem   

∆lnCd (-1) -0.51 -1.139 

∆lnPd -0.017** -2.369 

∆lnId -0.63** -2.005 

Uzun Dönem   

lnPd -0.07*** -5.590 

lnId 2.67*** 38.556 

Sanayi Sektörü Katsayı t-istatistiği 

Kısa Dönem   

∆lnCd (-1) -0.25** -2.557 

∆lnPd        0.11 1.542 

∆lnId 1.62*** 3.557 

Uzun Dönem   

lnPd -1.52*** -72.023 

lnId 0.50*** 11.218 

           Not: *, **,*** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Yapılan Panel ARDL/PMG  testi sonuçlarına göre,  uzun ve kısa dönemde konut sektöründe 

fiyatta oluşan %1’lik bir artış, doğalgaz tüketimini sırasıyla %0.07, %0.01 oranında 

azaltmaktadır. Konut sektöründeki bireylerin gelir düzeylerinde oluşan %1’lik artış ise, uzun 

dönemde doğal gaz tüketimini %2.67 oranında arttırırken, kısa vadede %0.63 oranında 

azaltmaktadır. Ancak kısa vade için elde edilen bu sonucun iktisadi olarak anlamlı olmadığı 

söylenebilir. Sanayi sektörü için elde edilen uzun dönemli katsayılar incelendiğinde ise, 

sırasıyla fiyatlarda ve gelir düzeyinde oluşan %1’lik bir artışın, doğalgaz tüketiminde %-1.52 

azalışa ve %0.50 oranında artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sanayi sektöründeki 

doğal gaz tüketiminin kısa vadeli fiyat ve gelir esnekliği katsayıları ise sırasıyla %0.11 ve 

%1.62 olarak hesaplanmıştır. Ancak, sanayi sektöründeki kısa vadeli fiyat esnekliğini 

gösteren katsayının istatistiği olarak anlamlı olmadığı görülmektedir.  

4. Sonuç  

Yapılan çalışmada, 2007-2015 yılları arasındaki Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka 

Almanya, Estonya, İrlanda, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Letonya, Litvanya, 

Lüksemburg, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, 

Slovakya, İsveç ve İngiltere olmak üzere seçilmiş Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’deki 

doğalgaz talebinin konut ile sanayi sektörlerindeki fiyat ve gelir esnekliğinin tahmin edilmesi 

amaçlanmıştır.  
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Elde edilen anlamlı sonuçlara göre, seçilmiş ülkelerin uzun vadede konut sektöründeki 

doğalgaz talebinin fiyat ve gelir esnekliği sırasıyla, -0.07 ve 2.67; sanayi sektöründeki doğal 

gaz talebinin fiyat ve gelir esnekliği ise, sırasıyla -1.52 ve 0.50 olarak hesaplanmıştır.  Uzun 

vade için elde edilen sonuçlar, incelendiğinde 2007-2015 yılları arasında seçilen ülkelerde, 

fiyat esnekliği bakımından konut sektöründeki doğal gaz tüketiminin esnekliğinin daha düşük 

olduğunu, gelir esnekliği bakımından karşılaştırıldığında ise konut sektöründeki esnekliğin 

sanayi sektörüne göre daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum, hanehalkı 

bireylerinin doğalgaz tüketim alışkanlıklarının fiyata bağlı olarak çok az değişim gösterdiğini, 

ağırlıklı olarak gelirde yaşanan değişimlere bağlı olarak değiştiğini, sanayi kesiminin ise, 

fiyatlara bağlı olarak doğal gaz tüketimlerinde daha fazla değişime gidildiğini göstermektedir. 

Elde edilen betimsel ve istatistiki bulgular, doğalgaz tedarikinde ithalata bağımlı olan bu 

ülkelerde, doğalgazın fiyatında oluşan yükselme ile ülkelerin makroekonomik dengenin ve 

enerji arzının güvenliği hususunda çeşitli riskler ile karşı karşıya kalacağını göstermektedir. 

Bu doğrultuda, bu ülkelerdeki üretim ve tüketim kalıplarının doğalgazı ikame edebilecek 

alternatif enerji kaynaklarına doğru yönelmeleri gerektiği ifade edilebilir.  
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TÜRKİYE’DE ENERJİ VE ENERJİ DIŞI GİRDİLER ARASINDAKİ İKAME 

ESNEKLİĞİ: TRANSLOG ÜRETİM FONKSİYONU YAKLAŞIMI 

Mehmet SONGUR• 

Öz 

Geleneksel üretim faktörlerinin yanı sıra üretim sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan üretim girdilerinden birisi de 

enerjidir. Üretim sürecinde birçok enerji çeşidi kullanılmaktadır. Bu durum Türkiye’de de geçerlidir. Özellikle 

geleneksel ya da birincil enerji kaynaklarının üretim süreçlerinde kullanımı oldukça yoğundur. Bu çalışmanın 

amacı, enerji tüketimini içeren Translog Üretim Fonksiyonu’nu Türkiye için tahmin etmektir. Çalışmada 1982-

2014 dönemine ait GSYH, emek, sermaye, doğalgaz, petrol ve kömür verilerinden yararlanılmıştır. Söz konusu 

tahmin Ridge Regresyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.  Bu bağlamda, Türkiye’de girdiler arasındaki ikame ve 

çıktı esneklikleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, girdiler arası ikame esnekliklerinin 1 düzeyinde 

dağıldığını göstermektedir. Çıktı esneklikleri ise, ele alınan dönem boyunca pozitif seyir izlemiştir.   

Anahtar Kelimeler: Enerji, Sermaye, Emek, Translog Üretim Fonksiyonu, Ridge Regresyon. 

Jel Kodu: C51, D24, Q43 

ELASTICITY OF SUBSTITUTION BETWEEN ENERGY AND NON-ENERGY 

INPUTS IN TURKEY: TRANSLOG PRODUCTİON FUNCTION APPROACH 

Abstract 

In addition to the traditional production factors, one of the most needed production input in the production 

process is energy. Many energy types are used during the production process. This is also the case in Turkey. In 

particular, it is rather high the use of traditional or primary energy sources in the production process. The aim of 

this study is to predict the translog production function including energy consumption for Turkey. For the 

analysis, it was utilized GDP, labor, capital, natural gas, oil and coal data for 1982-2014 period. The prediction 

was made by the Ridge Regression method. In this context, it was calculated elasticity of substitution and 

elasticity of output between inputs in Turkey. Findings show that the elasticity of substitution between inputs is 

distributed at 1 level. Elasticities of output followed a positive course throughout the period covered. 

Keywords: Energy, Capital, Labour, Translog Production Function, Ridge Regression. 

Giriş 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, üretim sürecinde enerji talebi oldukça önemli bir paya 

sahiptir. Çünkü mal ve hizmet sektörlerindeki üretim genellikle enerji tüketimine bağlıdır. Bu 

nedenle enerji tüketimi ekonomik büyüme üzerinde hem dolaylı hem de doğrudan etkilere 

sahip olabilmektedir. Dahası literatürde yer alan çalışmalarda belirtildiği gibi enerji,  diğer 

üretim faktörleri ile birlikte iktisadi büyüme sürecinde gerekli olan temel girdiler arasında yer 

almaktadır (Sarı ve Soytaş, 2007; Shen ve Whalley, 2013; Lin ve Xie, 2014; Lin ve Ahmad, 

2016).  

Üretim sürecinde kullanılan girdilerin hem çıktı üzerine etkisi hem de birbirleri ile ikame ya 

da tamamlayıcılık ilişkileri söz konusudur. Girdilerin çıktı üzerine etkisi iktisat teorisinde 

çıktı esnekliği kavramı ile incelenirken, girdiler arasındaki ikame ya da tamamlayıcılık 

ilişkileri ikame esnekliği kavramı ile incelenmektedir. Çıktı esnekliği, kullanılan diğer 

girdilerin miktarları sabit iken girdilerden birindeki oransal değişmenin üretimde meydana 

                                                           
• Dr, Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Aktuluk Kampüsü, Tunceli e-mail: 

mehmetsongur@munzur.edu.tr  
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getirdiği oransal değişime oranı olarak ifade edilmektedir. Diğer taraftan ikame esnekliği ise, 

faktör oranlarındaki oransal/yüzdesel değişimin faktörlerin marjinal verimlilik oranlarındaki 

oransal/yüzdesel değişmeye oranı olarak ifade edilmektedir. Başka bir ifade ile ikame 

esnekliği, faktör oranlarındaki yüzde değişimin, marjinal teknik ikame oranındaki yüzde 

değişime oranıdır. İkame esnekliğinin aldığı değerden ziyade birden küçük mü yoksa birden 

büyük mü olduğu önem arz etmektedir. Buna göre, İkame esnekliği sıfır ile bir arasında ise 

faktörlerin mükemmel ya da tam ikame olanağının olmadığını diğer bir ifade ile kusurlu bir 

ikamenin söz konusu olduğu söylenebilir. İkame esnekliğinin birden büyük olması ise 

faktörler arasında güçlü bir ikamenin olduğunu göstermektedir. 

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme ya da GSYH arasındaki ilişki daima iktisatçıların 

ilgisini çekmiştir. Literatürde Türkiye için yapılan ampirik çalışmalara bakıldığında, enerji 

tüketimi ile ekonomik büyüme arasında önemli nedensellik ilişkisi olduğunu tespit eden 

çalışmalar oldukça fazladır (örneğin Aktaş ve Yılmaz, 2008; Özata, 2010; Yapraklı ve 

Yurttançıkmaz, 2012; Hepaktan ve Sertkaya, 2016; Songur, Muratoğlu ve Şanlı, 2018). 

Bununla birlikte literatürdeki çalışmaların ortak özelliği genellikle enerji kaynakları ile 

büyüme arasındaki ilişkileri nedensellik ve uzun dönemli ilişkilerin araştırılması bağlamında 

incelemeleridir. Bu çalışmalarda birbirleri ile tutarlı veya birbirlerinden farklı ilişkiler 

olduğunu gösteren sonuçlar yer almaktadır. Söz konusu çalışmaların her biri çok değerli 

çalışmalar olmakla beraber, bu çalışmaların temel eksiklikleri hem enerji kaynaklarının kendi 

aralarında hem de enerji dışı girdilerle –emek ve sermaye gibi- ikame ilişkileri üzerinde 

durulmamasıdır. Bu çalışmanın temel motivasyonu literatürde yer alan bu boşluğu doldurma 

çabasından kaynaklanmaktadır.  

Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel ya da birincil enerji kaynaklarının (petrol, kömür ve 

doğalgaz) kullanımı daha fazla olabilmektedir. Üretim süreci içerisinde emek ve sermayeye 

ek olarak önemli bir girdi payına sahip olan enerji kullanımı, emek ve sermaye gibi üretim 

faktörlerine bazen tamamlayıcı bazen de ikame olabilmektedir. Bu nedenle hem enerji 

girdileri hem de enerji dışı girdiler olan emek ve sermaye arasındaki ikame ilişkilerinin 

araştırılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, 1982-2014 

dönemi için Translog Üretim Fonksiyonu yardımı ile birincil enerji kaynakları (petrol, kömür 

ve doğalgaz) ile, enerji dışı girdiler olan emek ile sermaye arasındaki ikame olanaklarının 

araştırılması ve her bir girdi için çıktı esnekliklerinin hesaplanmasıdır. İkinci bölümde, 

analizde kullanılan veri seti, yöntem ve ekonometrik metodoloji sunulacaktır. Üçüncü 

bölümde, gerçekleştirilen analizlerden elde edilen bulgulara yer verilecektir. Dördüncü ve son 

bölümde, çalışmanın sonuçları irdelenecektir.   

1. Veri Seti ve Metodoloji 

1.1.  Veri Seti 

Türkiye’de enerji ve enerji dışı girdiler arasındaki ikame ilişkilerini incelemek ve çıktı 

esnekliklerini hesaplamak için 1982-2014 dönemine ait GSYH (𝑌), sermaye stoku (𝐾), işgücü 

(𝐿), doğalgaz tüketimi (𝐺), petrol tüketimi (𝑃) ve kömür tüketimi (𝐶) verileri kullanılmıştır. 
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Çalışmada kullanılan GSYH, sermaye stoku ve işgücü verileri Penn World Table 9.0’dan, 

doğalgaz tüketimi, petrol tüketimi ve kömür tüketimi verileri ise The U.S. Energy Information 

Administrations (ABD Enerji Bilgi İdaresi) tarafından sunulan International Energy Statistics 

(Uluslararası Enerji İstatistikleri)’den derlenmiştir. Enerji girdilerine ait veriler petrol eşdeğeri 

milyon metrik ton olarak alınmıştır. Analizler NCSS 12 paket programı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

1.2.  Translog Üretim Fonksiyonu  

Çalışmada girdiler arasındaki çıktı ve ikame esnekliklerini elde etmek için Translog üretim 

fonksiyonundan yararlanılmıştır. Translog üretim fonksiyonu Christensen vd. (1973) 

tarafından geliştirilmiştir. Translog üretim fonksiyonu hem çıktı esnekliklerini hem de ikame 

esnekliklerini farklı dönemler itibari ile elde etmeye olanak sağlamaktadır. Bu çerçevede 

çalışmada kullanılan Translog üretim fonksiyonu (1) numaralı eşitlikte gösterilmiştir••:  

𝑙𝑛𝑌𝑡 = 𝛼𝐾𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛼𝐿𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝛼𝐺𝑙𝑛𝐺𝑡 + 𝛼𝑃𝑙𝑛𝑃𝑡 + 𝛼𝐶𝑙𝑛𝐶𝑡 + 𝛼𝐾𝐿𝑙𝑛𝐾𝑡𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝛼𝐾𝐺𝑙𝑛𝐾𝑡𝑙𝑛𝐺𝑡

+ 𝛼𝐾𝑃𝑙𝑛𝐾𝑡𝑙𝑛𝑃𝑡 + 𝛼𝐾𝐶𝑙𝑛𝐾𝑡𝑙𝑛𝐶𝑡 + 𝛼𝐿𝐺𝑙𝑛𝐿𝑡𝑙𝑛𝐺𝑡 + 𝛼𝐿𝑃𝑙𝑛𝐿𝑡𝑙𝑛𝑃𝑡

+ 𝛼𝐿𝐶𝑙𝑛𝐿𝑡𝑙𝑛𝐶𝑡 + 𝛼𝐺𝑃𝑙𝑛𝐺𝑡𝑙𝑛𝑃𝑡 + 𝛼𝐺𝐶𝑙𝑛𝐺𝑡𝑙𝑛𝐶𝑡 + 𝛼𝑃𝐶𝑙𝑛𝑃𝑡𝑙𝑛𝐶𝑡

+ 𝛼𝐾𝐾(𝑙𝑛𝐾𝑡)2 + 𝛼𝐿𝐿(𝑙𝑛𝐿𝑡)2 + 𝛼𝐺𝐺(𝑙𝑛𝐺𝑡)2 + 𝛼𝑃𝑃(𝑙𝑛𝑃𝑡)2 + 𝛼𝐶𝐶(𝑙𝑛𝐶𝑡)2

+ 휀𝑡 

(1) 

Denklemde yer alan girdiler doğal logaritması alınarak analize dâhil edilmiştir. Yukarıda yer 

alan Translog üretim fonksiyonu çerçevesinde girdilere ait çıktı esneklikleri ve girdiler arası 

ikame esneklikleri tahmin edilecektir. Çıktı esnekliği (output elasticity) ilk defa Cassels 

(1951) tarafından geliştirilmiştir. Kavramsal olarak ilk kullanan ise Ferguson (1971)’dur. 

Buna ek olarak Frisch (1965) çıktı esnekliği kavramı yerine marjinal esneklik (marginal 

elasticity) kavramını kullanmıştır. Çıktı esnekliği, üretimde kullanılan girdilerin miktarları 

sabit iken girdilerden birinde meydana gelen oransal değişimin üretimde meydana getirdiği 

oransal değişmeye oranı olarak ifade edilebilir. Çıktı esnekliği kavramının marjinal 

verimliliklerden temel farkı çıktı esnekliğinin üretimde kullanılan girdilerin ölçü biriminden 

bağımsız olarak dikkate alınmasıdır. Bu bağlamda çıktı esnekliği üretim fonksiyonun ele 

alınan girdiye göre kısmi esnekliği olarak ele alınırsa, (1) numaralı Translog Üretim 

Fonksiyonu’ndan yola çıkarak üretim fonksiyonunda yer alan girdilere ilişkin çıktı 

esneklikleri sırasıyla (2-6) numaralı denklemlerde ifade edilebilir.  

𝜑𝐾 =
𝑑𝑌 𝑌⁄

𝑑𝐾 𝐾⁄
=

𝑑𝑙𝑛𝑌𝑡

𝑑𝑙𝑛𝐾𝑡

= 𝛼𝐾 + 𝛼𝐾𝐿𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝛼𝐾𝐺𝑙𝑛𝐺𝑡 + 𝛼𝐾𝑃𝑙𝑛𝑃𝑡 + 𝛼𝐾𝐶𝑙𝑛𝐶𝑡 + 2𝛼𝐾𝐾𝑙𝑛𝐾𝑡 (2) 

𝜑𝐿 =
𝑑𝑌 𝑌⁄

𝑑𝐿 𝐿⁄
=

𝑑𝑙𝑛𝑌𝑡

𝑑𝑙𝑛𝐿𝑡

= 𝛼𝐿 + 𝛼𝐾𝐿𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛼𝐿𝐺𝑙𝑛𝐺𝑡 + 𝛼𝐿𝑃𝑙𝑛𝑃𝑡 + 𝛼𝐿𝐶𝑙𝑛𝐶𝑡 + 2𝛼𝐿𝐿𝑙𝑛𝐿𝑡 (3) 

𝜑𝐺 =
𝑑𝑌 𝑌⁄

𝑑𝐺 𝐺⁄
=

𝑑𝑙𝑛𝑌𝑡

𝑑𝑙𝑛𝐺𝑡

= 𝛼𝐺 + 𝛼𝐾𝐺𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛼𝐿𝐺𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝛼𝐺𝑃𝑙𝑛𝑃𝑡 + 𝛼𝐺𝐶𝑙𝑛𝐶𝑡 + 2𝛼𝐺𝐺𝑙𝑛𝐺𝑡 (4) 

                                                           
•• Üretim fonksiyonu ve ikame olanaklarının araştırılması için Lin ve Xie (2014)’nin çalışmalarında Translog 

üretim fonksiyonu ve ikame esneklikleri metodu kullanılmıştır. 
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𝜑𝑃 =
𝑑𝑌 𝑌⁄

𝑑𝑃 𝑃⁄
=

𝑑𝑙𝑛𝑌𝑡

𝑑𝑙𝑛𝑃𝑡

= 𝛼𝑃 + 𝛼𝐾𝑃𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛼𝐿𝑃𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝛼𝐺𝑃𝑙𝑛𝐺𝑡 + 𝛼𝑃𝐶𝑙𝑛𝐶𝑡 + 2𝛼𝑃𝑃𝑙𝑛𝑃𝑡 (5) 

𝜑𝐶 =
𝑑𝑌 𝑌⁄

𝑑𝐶 𝐶⁄
=

𝑑𝑙𝑛𝑌𝑡

𝑑𝑙𝑛𝐶𝑡

= 𝛼𝐶 + 𝛼𝐾𝐶𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛼𝐿𝐶𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝛼𝐺𝐶𝑙𝑛𝐺𝑡 + 𝛼𝑃𝐶𝑙𝑛𝑃𝑡 + 2𝛼𝐶𝐶𝑙𝑛𝐶𝑡 (6) 

Yukarıda yer alan (2-6) arasındaki denklemleri sırasıyla (7-11) arasındaki gibi yeniden 

düzenlersek: 

𝜑𝐾 =
𝑑𝑌 𝑌⁄

𝑑𝐾 𝐾⁄
=

𝑑𝑌 𝑑𝐾⁄

𝑌 𝐾⁄
=

𝑀𝑃𝑃𝐾

𝐴𝑃𝑃𝐾

 (7) 

𝜑𝐿 =
𝑑𝑌 𝑌⁄

𝑑𝐿 𝐿⁄
=

𝑑𝑌 𝑑𝐿⁄

𝑌 𝐿⁄
=

𝑀𝑃𝑃𝐿

𝐴𝑃𝑃𝐿

 (8) 

𝜑𝐺 =
𝑑𝑌 𝑌⁄

𝑑𝐺 𝐺⁄
=

𝑑𝑌 𝑑𝐺⁄

𝑌 𝐺⁄
=

𝑀𝑃𝑃𝐺

𝐴𝑃𝑃𝐺

 (9) 

𝜑𝑃 =
𝑑𝑌 𝑌⁄

𝑑𝑃 𝑃⁄
=

𝑑𝑌 𝑑𝑃⁄

𝑌 𝑃⁄
=

𝑀𝑃𝑃𝑃

𝐴𝑃𝑃𝑃

 (10) 

𝜑𝐶 =
𝑑𝑌 𝑌⁄

𝑑𝐶 𝐶⁄
=

𝑑𝑌 𝑑𝐶⁄

𝑌 𝐶⁄
=

𝑀𝑃𝑃𝐶

𝐴𝑃𝑃𝐶

 (11) 

(7-11) arasındaki denklemlere bakıldığında marjinal fiziksel ürünün (𝑀𝑃𝑃) ortalama fiziksel 

ürüne (𝐴𝑃𝑃) oranı çıktı esnekliğini vermektedir. Bu bağlamda, eğer 𝑀𝑃𝑃 > 𝐴𝑃𝑃 ise çıktı 

esnekliği 1’den büyük olacaktır. 𝑀𝑃𝑃 < 𝐴𝑃𝑃 ise, çıktı esnekliği 1’den küçük, 𝑀𝑃𝑃 = 𝐴𝑃𝑃 

ise çıktı esnekliği 1’e eşit olacaktır. Bununla birlikte ele alınan girdinin çıktı esnekliğinin bire 

eşit olduğu nokta, azalan verimlerin başladığı noktayı vermektedir. Dolayısı ile bu nokta 

üretimde etkinliğin sağlanması için kullanılması gereken minimum girdi miktarını 

vermektedir. Üretime ilişkin bilinmesi gereken en önemli husus –girdinin fiyatı bilinmese 

dahi- girdi kullanımı daima azalan verimler noktasına götürülmelidir. Bu noktadan sonra girdi 

kullanımının arttırılması marjinal verimlilikleri azaltacak ve azalan verimlerin bittiği noktada 

marjinal verimlilikler sıfır olacaktır. Bu bilgiler ışığında üretim fonksiyonunda yer alan 

girdiler için çıktı esnekliğinin sıfır ile bir arasında değer alması söz konusu girdilerin azalan 

verimler bölgesinde olduğunu göstermektedir (Songur, 2017: 209).  

Çalışmada girdiler arasındaki ikame ilişkisi ikame esneklikler hesaplanarak araştırılacaktır. 

İkame esnekliği üretimde kullanılan girdilerin birbirine oranındaki nispi değişikliğin, marjinal 

teknik ikame oranındaki değişmeye olan duyarlılığıdır. Üretimin denge noktasında marjinal 

teknik ikame oranı aynı zamanda faktör fiyatları oranına eşit olacaktır. Bu çerçevede önemli 

olan ikame esnekliğinin 1’den büyük mü, küçük mü, yoksa 1’e eşit mi olduğudur. İkame 

esnekliği sıfır ile bir arasında ise faktörlerin mükemmel ya da tam ikame olanağının 

olmadığını diğer bir ifade ile kusurlu bir ikamenin söz konusu olduğu söylenebilir. İkame 

esnekliğinin birden büyük olması ise faktörler arasında güçlü bir ikamenin olduğunu 

göstermektedir (Songur, 2018: 32). İkame esnekliğinin bire eşit olması ise, marjinal teknik 

ikame oranındaki yüzde değişmenin diğer bir ifade ile faktör fiyatları oranındaki yüzde 
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değişmenin, faktör oranlarındaki yüzde değişmeye eşit olduğunu gösterecektir (Songur, 2018: 

51).  

(1) numaralı eşitlikte sunulan Translog üretim fonksiyonunda yer alan girdilerin birbirleri ile 

ikame esnekliğinin hesaplanması için –öncelikle sermaye ve emek arasında olmak üzere- 

girdiler arasındaki ikame esnekliği aşağıdaki gibi tanımlanabilir:  

𝜎𝐾𝐿 =

𝑑 (
𝐾
𝐿

)

𝐾
𝐿

𝑑 (
𝑀𝑃𝑃𝐿

𝑀𝑃𝑃𝐾
)

𝑀𝑃𝑃𝐿

𝑀𝑃𝑃𝐾

=
𝑑 (

𝐾
𝐿

)

𝑑 (
𝑀𝑃𝑃𝐿

𝑀𝑃𝑃𝐾
)

.

𝑀𝑃𝑃𝐿

𝑀𝑃𝑃𝐾

𝐾
𝐿

 (12) 

Sermaye ve emeğe ilişkin marjinal fiziksel ürünleri aşağıdaki gibi ifade edersek: 

𝑀𝑃𝑃𝐿

𝑀𝑃𝑃𝐾

=

𝜕𝑌
𝜕𝐿
𝜕𝑌
𝜕𝐿

=
𝜑𝐿

𝜑𝐾
.
𝐾

𝐿
 (13) 

ve (12) ve (13) numaralı eşitlikleri bir araya getirirsek: 

𝜎𝐾𝐿 =
𝑑 (

𝐾
𝐿

)

𝑑 (
𝑀𝑃𝑃𝐿

𝑀𝑃𝑃𝐾
)

.
𝜑𝐿

𝜑𝐾
=

𝜑𝐿

𝜑𝐾
. [

𝑑 (
𝜑𝐿
𝜑𝐾

∗
𝐾
𝐿

)

𝑑 (
𝐾
𝐿

)
]

−1

 (14) 

Dolayısıyla; 

𝑑 (
𝜑𝐿
𝜑𝐾

.
𝐾
𝐿

)

𝑑 (
𝐾
𝐿

)
=

𝜑𝐿

𝜑𝐾
+

𝐾

𝐿
.
𝑑 (

𝜑𝐿
𝜑𝐾

)

𝑑 (
𝐾
𝐿

)
 (15) 

𝑑 (
𝜑𝐿

𝜑𝐾
) = −

𝜑𝐿

𝜑𝐾
. 𝑑𝜑𝐾 +

1

𝜑𝐾
. 𝑑𝜑𝐿 (16) 

𝑑 (
𝐾

𝐿
) =

𝐾

𝐿2
. 𝑑𝐿 +

1

𝐿
. 𝑑𝐾 (17) 

(14) numaralı denklemle beraber (15), (16) ve (17) numaralı denklemler bir araya getirilirse, 

sermaye ile emek arasındaki ikame esnekliğini (18) numaralı eşitlikteki gibi elde edebiliriz: 

𝜎𝐾𝐿 = [1 + [−𝛼𝐾𝐿 + (
𝜑𝐾

𝜑𝐿
) . 𝛼𝐿𝐿] . (−𝜑𝐾 + 𝜑𝐿)−1]

−1

 (18) 
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Yukarıdaki prosedür sırası ile sermaye-doğalgaz tüketimi (𝜎𝐾𝐺), sermaye-petrol tüketimi 

(𝜎𝐾𝑃), sermaye-kömür tüketimi (𝜎𝐾𝐶), emek-doğalgaz tüketimi (𝜎𝐿𝐺), emek-petrol tüketimi 

(𝜎𝐿𝑃), emek-kömür tüketimi (𝜎𝐿𝐶), doğalgaz tüketimi-petrol tüketimi (𝜎𝐺𝑃), doğalgaz 

tüketimi-kömür tüketimi (𝜎𝐺𝐶) ve petrol tüketimi-kömür tüketimi (𝜎𝑃𝐶) arasındaki ikame 

esnekliklerini elde etmek için izlendiği varsayılırsa söz konusu girdiler arasındaki ikame 

esneklikleri sırası ile (19-27) numaralı eşitliklerde sunulmuştur.  

𝜎𝐾𝐺 = [1 + [−𝛼𝐾𝐿 + (
𝜑𝐾

𝜑𝐿
) . 𝛼𝐿𝐿] . (−𝜑𝐾 + 𝜑𝐿)−1]

−1

 (19) 

𝜎𝐾𝑃 = [1 + [−𝛼𝐾𝐿 + (
𝜑𝐾

𝜑𝐿
) . 𝛼𝐿𝐿] . (−𝜑𝐾 + 𝜑𝐿)−1]

−1

 (20) 

𝜎𝐾𝐶 = [1 + [−𝛼𝐾𝐿 + (
𝜑𝐾

𝜑𝐿
) . 𝛼𝐿𝐿] . (−𝜑𝐾 + 𝜑𝐿)−1]

−1

 (21) 

𝜎𝐿𝐺 = [1 + [−𝛼𝐾𝐿 + (
𝜑𝐾

𝜑𝐿
) . 𝛼𝐿𝐿] . (−𝜑𝐾 + 𝜑𝐿)−1]

−1

 (22) 

𝜎𝐿𝑃 = [1 + [−𝛼𝐾𝐿 + (
𝜑𝐾

𝜑𝐿
) . 𝛼𝐿𝐿] . (−𝜑𝐾 + 𝜑𝐿)−1]

−1

 (23) 

𝜎𝐿𝐶 = [1 + [−𝛼𝐾𝐿 + (
𝜑𝐾

𝜑𝐿
) . 𝛼𝐿𝐿] . (−𝜑𝐾 + 𝜑𝐿)−1]

−1

 (24) 

𝜎𝐺𝑃 = [1 + [−𝛼𝐾𝐿 + (
𝜑𝐾

𝜑𝐿
) . 𝛼𝐿𝐿] . (−𝜑𝐾 + 𝜑𝐿)−1]

−1

 (25) 

𝜎𝐺𝐶 = [1 + [−𝛼𝐾𝐿 + (
𝜑𝐾

𝜑𝐿
) . 𝛼𝐿𝐿] . (−𝜑𝐾 + 𝜑𝐿)−1]

−1

 (26) 

𝜎𝑃𝐶 = [1 + [−𝛼𝐾𝐿 + (
𝜑𝐾

𝜑𝐿
) . 𝛼𝐿𝐿] . (−𝜑𝐾 + 𝜑𝐿)−1]

−1

 (27) 

1.3.  Ekonometrik Metodoloji  

Üretim fonksiyonlarının tahminlerine yönelik ilk çalışmalarda girdilerin üretimin bir nedeni 

olduğu varsayımı ön plana çıkmaktadır. Bağımsız değişken olan girdilerden bağımlı değişken 

olan üretime doğru bu ilişkinin incelenmesi durumunda, En Küçük Kareler (EKK) 

tahmincisinin kullanılması sorun yaratmayacaktır. Çünkü tahmin edilen katsayılar yansız 

olacaktır. Marschak ve Andrews (1944) bu durumun gerçek hayatta geçerli olmadığını 

belirtmişlerdir. Onlara göre üretim miktarına ve kullanılacak girdilerin miktarına aynı kişi 

karar vermektedir. Girişimci olarak adlandırılan bu kişi, girdiler arasındaki ikame ya da 

tamamlayıcılık ilişkisini dikkate almakta ve kullanım miktarlarına karar vermektedir. Bu 

nedenle, hem bağımsız değişkenler olan girdiler arasında hem de bağımlı ile bağımsız 

değişkenler arasında bir ilişki söz konusu olabilmektedir. Bu durumda da EKK 
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tahmincisinden elde edilen katsayı tahminleri yansız olamayacaktır. Marschak ve Andrews 

(1944)’e ek olarak, Hoch (1955), Mundlak (1961) ve Zellner vd. (1966)’de üretim 

fonksiyonundan elde edilen katsayıların EKK tahmin sonuçlarının yanlı olabileceğini 

belirtmişlerdir.  

Buna ek olarak, bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi var ise, EKK 

tahmincisinden elde edilen katsayılara ait varyans ve kovaryans değerleri yüksek olacaktır. Bu 

durumda EKK tahminleri yansız fakat büyük varyanslı olacağı için katsayılara ait standart 

hata değerleri artmakta ve katsayılar istatistiksel olarak anlamsız olmaktadır. Dolayısıyla 

yansız fakat büyük varyanslı tahminciler yerine yanlı fakat küçük varyanslı tahminciler 

geliştirilmiştir•••. Bu çerçevede çalışmada EKK tahmincisi yerine yanlılığı dikkate alan Ridge 

Regresyon yöntemi kullanılmıştır.  

Ridge regresyon yöntemi Hoerl ve Kennard (1970) tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntemde, 

tahminlere küçük bir yanlılık sabiti (k) eklenerek, bu sabit oranında yanlı tahminler elde 

edilmektedir. Böylece varyans değerleri azaltılmakta ve standart hataların olduğundan yüksek 

çıkmasının önüne geçilmektedir. Yanlılık sabiti sıfırdan büyük bir değer almaktadır. Bu değer 

arttıkça varyans büyütme faktörü (VIF) değerleri azalmakta, katsayılar daha kararlı hale 

gelmektedir. Buna karşın 𝑅2 değerleri küçülmektedir. Ridge regresyon yönteminde yanlılık 

sabitinin değerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Yanlılık sabitinin belirlenmesine ilişkin 

birçok yöntem söz konusu olmasına rağmen en iyi yanlılık sabitini belirleme konusunda 

literatürde ortak görüş birliğine ulaşılmış herhangi bir yöntem bulunmamaktadır. Bu 

çerçevede, yanlılık sabiti belirlenirken söz konusu yöntemlerden en önemlisi ridge iz (ridge 

trace) grafiğine göre karar verilmesidir. Bu yöntemde, en iyi yanlılık sabiti değeri, katsayıların 

durağan hale geldiği bölgeden seçilerek belirlenmektedir. Ayrıca yanlılık sabitinin 

belirlenmesinde katsayıların beklentilere uygunluğu, katsayıların durağanlığı, minimum VIF 

değerleri (1’e yakın olması), kabul edilebilir hata kareleri toplamının olması dikkate alınacak 

diğer yöntemlerdir. Yanlılık sabitinin belirlenmesinde bu yöntemlerin olabildiğince hepsinin 

göz önünde bulundurulması nispeten daha uygun olacaktır••••.   

2. Bulgular 

Ampirik analizden elde edilen bulgular paylaşılmadan önce çalışmada kullanılan değişkenlere 

ilişkin betimleyici istatistikler (ortalama, minumum, maksimum değerler ve standart sapma) 

ile bağımsız değişkenlere ait korelasyon matrisi Ek-1’de sunulmuştur. İlgili tablolar 

                                                           
••• Burada tahminlerde yanlılık olabileceğine ilişkin ön kabul bir sorun olarak görülebilir. Fakat Marschak ve 

Andrews (1944) üretim fonksiyonları tahmin edilirken bağımlı değişken, bağımsız değişkenler ve hata 

terimlerinin birbirinden bağımsız olamayacağını, bu nedenle EKK tahmincisi kullanılsa bile katsayı 

tahminlerinin zaten yanlı olacağını ifade etmişleridir. 
•••• Çalışmanın amacı kullanılan ekonometrik yöntemin tanıtılması olmadığı için, Ridge Regresyon yöntemine 

ait ekonometrik metodoloji bu bölümde ayrıntılı olarak verilmemiş olup, bu metodoloji Hoerl ve Kennard 

(1970)’da ayrıntılı olarak yer almaktadır. 
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incelenirse değişkenler arasında beklenildiği üzere korelasyon ilişkisinin oldukça yüksek 

olduğu görülebilmektedir.  

Diğer taraftan, bağımsız değişkenlere ait VIF değerleri ile 𝑅2 değerleri Tablo 1’de 

sunulmuştur. VIF değerlerinin 10’dan (oldukça) büyük olması ile birlikte herhangi bir 

bağımsız değişkenin diğer değişkenlerle ilişkisini gösteren diğer bir ifade ile açıklama gücünü 

veren 𝑅2  değerlerinin %90’dan büyük olması bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal 

bağlantı probleminin olduğunu göstermektedir.  

Tablo 1. Bağımsız değişkenler için VIF ve 𝑅2 değerleri 

 VIF 
 

 

90442818.827 0.99 

 

26247660.132 0.99 

 

148142143.164 0.99 

 

28032429.081 0.99 

 

13318810.101 0.99 

 

769619411.598 0.99 

 

77013316.003 0.99 

 

63635791.244 0.99 

 

83862956.970 0.99 

 

450458872.125 0.99 

 

95443073.645 0.99 

 

54604882.640 0.99 

 

34237047.343 0.99 

 

4821435.106 0.99 

 

26347434.784 0.99 

 

231103775.854 0.99 

 

102005564.530 0.99 

 

159482.473 0.99 

 

20196506.550 0.99 

 

12534155.377 0.99 

Tablo 2’de bağımsız değişkenlere ilişkin korelasyon öz değerleri sunulmuştur. Bulgulara 

göre, koşul sayıları 1000’den büyük olduğunda çoklu doğrusal bağlantı ciddi bir problem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo 2’den görüleceği üzere bağımsız değişkenler arasında 

koşul sayısı 1000’den büyük olduğu için önemli derecede çoklu doğrusal bağlantı problemi 

söz konusudur. 

Tablo 2. Korelasyon öz değerleri 

No Özdeğer Göreceli  

Yüzde 

Birikimli  

Yüzde 

Koşul  

Sayısı 

1 19.094 95.47 95.47 1 

2 0.566 2.83 98.30 33.73 

3 0.199 0.99 99.29 96.00 
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4 0.091 0.46 99.75 207.70 

5 0.049 0.24 100.00 390.87 

6 0.000 0.00 100.00 65589.26 

7 0.000 0.00 100.00 406273.26 

8 0.000 0.00 100.00 1877319.52 

9 0.000 0.00 100.00 4481230.27 

10 0.000 0.00 100.00 22921069.51 

11 0.000 0.00 100.00 37673687.21 

12 0.000 0.00 100.00 55372143.66 

13 0.000 0.00 100.00 176544196.90 

14 0.000 0.00 100.00 258868069.14 

15 0.000 0.00 100.00 801800839.09 

16 0.000 0.00 100.00 1293385552.63 

17 0.000 0.00 100.00 2009609094.49 

18 0.000 0.00 100.00 3315808542.92 

19 0.000 0.00 100.00 5951039282.98 

20 0.000 0.00 100.00 30601147255.76 

Not: Koşul sayıları maksimum özdeğerin diğer özdeğere oranı olarak bulunmaktadır. Örneğin, 
𝜆𝑚𝑎𝑥

𝜆2
=

19.094

0.566
=

33.734. Eğer koşul sayısı 1000’den büyük ise ciddi çoklu doğrusal bağlantı problemi söz konusudur. 

Bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi tespit edildiğine göre EKK 

tahmincisini kullanmak doğru olmayacaktır. Bazı ekonometrisyenlere göre, parametre 

tahminlerini önemli ölçüde etkileyen güçlü derecede çoklu doğrusal bağlantı problemi yoksa, 

çoklu doğrusal bağlantı önemsiz değişkenleri etkiliyor ise ve tahmin edilen model öngörü 

amacıyla kullanılacaksa, çoklu doğrusal bağlantı problemini düzeltme işlemine gerek yoktur. 

Bununla birlikte, ciddi derecede çoklu doğrusal bağlantı problemi söz konusu ise, önemli 

değişkenler parametre tahminlerinden etkileniyorsa ve doğrusal bağlantının kalıbı değişiyor 

ise, çoklu doğrusal bağlantı problemi düzeltilmelidir (Songur, 2017: 213). Elde edilen 

bulgular çalışmada ciddi derecede çoklu doğrusal bağlantı probleminin olduğunu 

göstermektedir. Bu çerçevede, parametre tahminleri, söz konusu problemi dikkate alan bir 

tahminci olan Ridge Regresyon yönteminden elde edilecektir. Ridge Regresyon yönteminde 

küçük bir yanlılık sabiti eklenerek parametre tahminleri gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla 

öncelikle yanlılık sabiti (k)’nın belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede ilk olarak 

Ridge iz grafiğine bakılmıştır. Şekil 1’de yer alan Ridge iz grafiği incelendiğinde k sabiti en 

az 0.10 olmalıdır. Çünkü değişkenler 10−1 olduğunda durağanlaşmaktadırlar. Diğer taraftan 

benzer bir sonuç Varyans Büyütme Faktör (VIF) grafiğinde de gözlenebilir. Aynı şekilde 

yanlılık sabiti 0.10 olduğunda değişkenlerin VIF değerlerinin 1’e yaklaştığı Şekil 2’de 

görülmektedir. Hem bu iki durumun dikkate alındığında hem de bazı değişkenlerinde tam 

durağanlaşması için çalışmada yanlılık sabiti (k) 0.30 olarak alınmıştır. 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

374 
 

 

Şekil 1. Ridge iz (Trace) grafiği 

 

Şekil 2. Ridge VIF grafiği 

Yanlılık sabitinin 0.3 olarak alındığı durumda Ridge Regresyon yönteminden elde edilen 

bulgular Tablo 3’de sunulmuştur. Aynı tabloda her ne kadar dikkate alınmayacak olsa da 

EKK sonuçlarına da yer verilmiştir. EKK tahmininden elde edilen katsayı tahminlerinin 

neredeyse tamamının standart hataları çok yüksek çıkmıştır. Bu durumun en önemli nedeni 

çoklu doğrusal bağlantı nedeniyle varyans değerlerinin çok büyük olmasıdır. Bu bağlamda 
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çalışmanın bundan sonraki kısmında Ridge Regresyon yönteminden elde edilen katsayılara ait 

tahminler kullanılmıştır. Elde edilen Ridge Regresyon tahmin sonuçları parametrelerinin 

farklı düzeylerde de olsa istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Elde edilen katsayı 

tahminlerinin tamamının pozitif olması bulguların iktisat teorisi ile de uyumlu olduğunu 

göstermektedir. Çalışmada kullanılan girdilerin hem çapraz etkisi hem de kareleri pozitiftir. 

Bu bağlamda Türkiye’de ele alınan üretim fonksiyonu çerçevesinde ölçeğe göre artan 

getirilerin olduğu söylenebilir.  

Tablo 3. k=0.30 için Ridge Regresyon ve EKK sonuçları 

 Ridge Regresyon  EKK 

Bağımsız  

Değişkenler 

Regresyon  

Katsayıları 

Standart  

Hata 

VIF Regresyon 

Katsayıları 

Standart 

Hata 
Sabit 12.06598   2392.178  

 

0.07892*** 0.01570 0.132 -12.818 105.248 

 

0.18824*** 0.07449 0.251 -307.963* 195.253 

 

0.00032*** 0.00003 0.114 -38.895 31.004 

 

0.02344*** 0.00444 0.227 -16.526 126.429 

 

0.05757*** 0.02093 0.177 25.021 46.512 

 

0.00293*** 0.00052 0.087 10.616 12.445 

 

0.00009* 0.00007 0.076 1.272** 0.720 

 

0.00175*** 0.00040 0.075 0.079 2.985 

 

0.00158*** 0.00029 0.077 3.006 2.488 

 

0.00008*** 0.00001 0.095 -4.232* 3.091 

 

0.00241** 0.00113 0.104 -3.987 8.776 

 

0.00279*** 0.00070 0.096 -3.007 4.288 

 

0.00005*** 0.00001 0.087 -0.411 0.805 

 

0.00016* 0.00012 0.071 0.203 0.290 

 

0.00177*** 0.00051 0.068 -0.552 2.570 

 

0.00143*** 0.00028 0.137 -4.194* 2.993 

 

0.00569*** 0.00225 0.257 5.860 11.505 

 

0.00014* 0.00009 0.076 -0.012 0.036 

 

0.00075*** 0.00013 0.229 2.809 3.144 

 

0.00183*** 0.00062 0.175 -1.575 1.354 

Not: *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Tablo 4’de modele ait varyans analizi tablosu verilmiştir. Modelin F istatistiğine baktığımızda 

kurulan modelin %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Aynı zamanda bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücünü gösteren 𝑅2 değeri 

%96 olarak elde edilmiş olup, oldukça güvenilir bir değerdir. Benzer şekilde standart 

sapmanın örneklem ortalamasına oranını gösteren varyasyon katsayısı da %0.4 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değer geleneksel olarak kabul edilen %5 düzeyinin oldukça altında olup, 

rahatlıkla kabul edilebilir bir düzeydedir.   
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Tablo 4. Varyans (ANOVA) analizi 

Kaynak Df SS MS 

Sabit 1 24703.740 24703.740 

Model 20 4.723 0.236 

Hata 12 0.185 0.015 

Toplam (Düzeltilmiş) 32 4.908 0.153 

    

F-değeri 15.328 (0.000)  

 

0.96   

Örnek Ortalaması 27.361   

Standart Hata 0.124   

Varyasyon Katsayısı 0.004   
Not: df, serbestlik derecesini; SS, kalıntılar toplamını; MS, kalıntılar ortalamasını göstermektedir. 

Ridge regresyon tahminlerini elde ettikten sonra girdilerde meydana gelen oransal değişimlere 

karşı üretimin gösterdiği oransal duyarlılığı ifade eden çıktı esneklikleri ile girdilerin ikame 

esnekliklerini elde edebiliriz. Üretim fonksiyonunda kullanılan beş girdi için (2-6) numaralı 

eşitlikler yardımıyla hesaplanan çıktı esnekliklerinin ele alınan dönemdeki seyri şekil 3’de 

sunulmuştur. Şekil 3’ten de görüleceği üzere tüm girdilerin çıktı esneklikler 0 ile 1 arasında 

bir değer almaktadır. Buna göre tüm girdilerin çıktı esnekliğinin birden küçük olması söz 

konusu girdilerin ortalama fiziksel ürününün, marjinal fiziksel ürününden büyük olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla bu girdilerin tamamının azalan verimler bölgesinde yer aldığı 

söylenebilir. Öte yandan en yüksek çıktı esnekliği emek girdisine ait iken, bu girdiyi sırası ile 

sermaye, kömür, petrol ve doğalgaz girdileri izlemektedir.  

 

Şekil 3. Çıktı esneklikleri 

Çıktı esnekliklerinden yararlanarak tüm girdiler için yıllar içerisinde ikame esneklikleri (18-

27) numaralı eşitlikler yardımı ile hesaplanmıştır.  Gerçekleştirilen hesaplamalar sonucunda 

elde edilen değerler Tablo 5’de yer almaktadır. Tüm girdiler için ikame esneklikler yaklaşık 

olarak 1 değerini almaktadır. Bu çerçevede söz konusu girdiler için ikame esnekliğinin daima 
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1 olarak kabul edildiği Cobb Douglas üretim fonksiyonunun geçerli olduğu söylenebilir. Bu 

çerçevede ele alınan her girdi diğeri ile arasındaki eş ürün eğrisi negatif eğimli, orijine göre 

dış bükey (konveks) özellikler sergilemektedir. Bununla birlikte bu girdiler birbirlerini 

mükemmel olmayan bir biçimde ikame etmektedirler. Dolayısıyla ele alınan girdiler farklı 

oranlarda da olsa birbiri yerine kullanılmakla birlikte, üretimde sadece bir girdinin 

kullanılması söz konusu olamaz. Diğer bir ifade ile ele alınan girdiler arasında mükemmel 

olmasa da bir tamamlayıcılık ilişkisiz de söz konusudur.  

Tablo 5: Yıllara Göre İkame Esnekliği Değerleri 

Yıllar KL KG KP KC LG LP LC GP GC PC 

1982 1.00070 1.01303 0.99439 1.01909 1.01301 1.00022 1.00478 1.00002 1.00036 1.00735 

1983 1.00069 1.01264 0.99439 1.01919 1.01262 1.00021 1.00476 1.00001 1.00035 1.00733 

1984 1.00069 1.01297 0.99438 1.01924 1.01295 1.00020 1.00475 1.00002 1.00036 1.00732 

1985 1.00068 1.01269 0.99437 1.01943 1.01267 1.00019 1.00471 1.00001 1.00035 1.00728 

1986 1.00067 1.01202 0.99436 1.01964 1.01200 1.00018 1.00466 1.00000 1.00033 1.00724 

1987 1.00067 1.01187 0.99437 1.01954 1.01184 1.00018 1.00466 0.99999 1.00033 1.00723 

1988 1.00067 1.01175 0.99438 1.01939 1.01173 1.00018 1.00467 0.99999 1.00032 1.00724 

1989 1.00066 1.01144 0.99437 1.01961 1.01142 1.00017 1.00463 0.99998 1.00031 1.00720 

1990 1.00066 1.01140 0.99437 1.01966 1.01138 1.00016 1.00461 0.99998 1.00031 1.00719 

1991 1.00065 1.01132 0.99436 1.01976 1.01130 1.00016 1.00459 0.99998 1.00031 1.00717 

1992 1.00065 1.01130 0.99437 1.01964 1.01128 1.00015 1.00460 0.99998 1.00031 1.00717 

1993 1.00064 1.01127 0.99438 1.01953 1.01125 1.00015 1.00459 0.99998 1.00031 1.00717 

1994 1.00064 1.01126 0.99439 1.01944 1.01124 1.00015 1.00460 0.99998 1.00031 1.00716 

1995 1.00064 1.01118 0.99439 1.01944 1.01116 1.00015 1.00459 0.99998 1.00030 1.00715 

1996 1.00064 1.01110 0.99438 1.01953 1.01108 1.00014 1.00456 0.99998 1.00030 1.00712 

1997 1.00063 1.01103 0.99437 1.01967 1.01101 1.00013 1.00454 0.99998 1.00030 1.00710 

1998 1.00063 1.01100 0.99437 1.01966 1.01098 1.00013 1.00453 0.99998 1.00030 1.00709 

1999 1.00063 1.01097 0.99438 1.01955 1.01095 1.00013 1.00454 0.99997 1.00030 1.00710 

2000 1.00062 1.01090 0.99438 1.01968 1.01088 1.00012 1.00452 0.99997 1.00029 1.00708 

2001 1.00063 1.01092 0.99439 1.01948 1.01089 1.00013 1.00454 0.99997 1.00029 1.00710 

2002 1.00062 1.01089 0.99439 1.01949 1.01087 1.00013 1.00454 0.99997 1.00029 1.00710 

2003 1.00062 1.01083 0.99439 1.01954 1.01081 1.00012 1.00453 0.99997 1.00029 1.00709 

2004 1.00062 1.01081 0.99439 1.01953 1.01079 1.00012 1.00452 0.99997 1.00029 1.00708 

2005 1.00061 1.01074 0.99439 1.01962 1.01072 1.00011 1.00450 0.99997 1.00029 1.00706 

2006 1.00061 1.01069 0.99438 1.01967 1.01067 1.00011 1.00448 0.99997 1.00029 1.00704 

2007 1.00060 1.01063 0.99438 1.01978 1.01061 1.00010 1.00446 0.99997 1.00029 1.00702 

2008 1.00060 1.01063 0.99438 1.01969 1.01061 1.00010 1.00447 0.99997 1.00029 1.00703 

2009 1.00060 1.01063 0.99439 1.01967 1.01061 1.00010 1.00447 0.99997 1.00029 1.00702 

2010 1.00061 1.01061 0.99439 1.01965 1.01059 1.00010 1.00446 0.99997 1.00028 1.00702 

2011 1.00061 1.01056 0.99439 1.01965 1.01054 1.00010 1.00445 0.99997 1.00028 1.00700 

2012 1.00061 1.01053 0.99439 1.01968 1.01051 1.00010 1.00444 0.99997 1.00028 1.00699 

2013 1.00060 1.01054 0.99440 1.01952 1.01052 1.00010 1.00445 0.99997 1.00028 1.00699 

2014 1.00060 1.01051 0.99439 1.01955 1.01049 1.00009 1.00444 0.99997 1.00028 1.00698 

           

Ortalama 1.00064 1.01123 0.99438 1.01955 1.01121 1.00014 1.00457 0.99998 1.00031 1.00713 

Sonuç  

Bu çalışmada enerji girdileri olan doğal gaz, petrol ve kömür tüketimi ile enerji dışı girdiler 

olan emek ve sermaye girdilerine ilişkin ikame ve çıktı esneklikleri Translog üretim 

fonksiyonu çerçevesinde tahmin edilmiştir. Analizde kullanılan değişkenler arasında çoklu 

doğrusal bağlantı problemi nedeni ile EKK tahmincisi yerine söz konusu problemi dikkate 

alan Ridge Regresyon yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen katsayı tahminleri hem istatistiksel 

olarak anlamlı hem de iktisat teorisi açısından geçerlilik arz etmektedir. Söz konusu katsayı 
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tahminlerinden yararlanarak çalışmada öncelikle her bir girdiye ait çıktı esneklikleri ve 

devamında girdiler arası ikame esneklikleri hesaplanmıştır. Elde edilen önemli bulgular şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

• Katsayı tahminlerinin tamamının pozitif olarak elde edilmesi Türkiye’de Translog 

üretim fonksiyonu çerçevesinde ölçeğe göre artan getirilerin olduğu söylenebilir. 

• Üretim fonksiyonunda yer alan girdilerin çıktı esneklikleri 0 ile 1 arasında bir değer 

almaktadır. Bu durum söz konusu girdilerin ortalama fiziksel ürününün, marjinal 

fiziksel ürününden büyük olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede girdilerin tamamı 

üretimin ikinci bölgesi olarak ifade edilen azalan verimler bölgesinde yer almaktadır. 

• Çalışmada kullanılan girdiler arasında en yüksek çıktı esnekliği emek girdisine aittir. 

Bu girdiyi sırası ile sermaye, kömür, petrol ve doğalgaz girdileri izlemektedir. Bu 

durumda emek girdisinin marjinal fiziki verimliliği sermaye girdisine göre daha 

yüksek ya da ortalama fiziki verimliliği daha düşüktür. Benzer şekilde enerji girdileri 

içerisinde Doğal gazın marjinal fiziki verimliliği diğer iki enerji girdisine kıyasla daha 

düşük, ortalama fiziki verimliliği ise daha yüksektir. Bu durum üretimde doğal gaz 

girdisinin kömür ve petrole göre daha fazla kullanıldığını göstermektedir.  

• Ele alınan girdiler için ikame esneklikleri yaklaşık olarak 1 değerini almaktadır. Bu 

durumda söz konusu girdiler için ikame esnekliğinin daima 1 olarak kabul edildiği 

Cobb Douglas üretim fonksiyonunun geçerli olduğu söylenebilir. Dolayısı ile ele 

alınan her girdi diğeri ile arasındaki eş ürün eğrisi negatif eğimli, orijine göre dış 

bükey (konveks) özellikler sergilemektedir.  

• Diğer taraftan ikame esnekliğinin yaklaşık 1 değerini alması girdilerin birbirleri ile 

mükemmel olmayan bir biçimde ikame olduklarını göstermektedir. Bu çerçevede ele 

alınan girdiler farklı oranlarda da olsa birbiri yerine kullanılmakla birlikte, üretimde 

sadece bir girdinin kullanılması söz konusu olamaz. Diğer bir ifade ile ele alınan 

girdiler arasında mükemmel olmasa da bir tamamlayıcılık ilişkisi de söz konusudur.  
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Ekler  

Ek-1: Korelasyon Matrisi 

 𝒍𝒏𝑲𝒕 𝒍𝒏𝑳𝒕 𝒍𝒏𝑮𝒕 𝒍𝒏𝑷𝒕 𝒍𝒏𝑪𝒕 𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑳𝒕 𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑮𝒕 𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑷𝒕 𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕 𝒍𝒏𝑳𝒕𝒍𝒏𝑮𝒕 

𝒍𝒏𝑲𝒕 1.000          

𝒍𝒏𝑳𝒕 0.963 1.000         

𝒍𝒏𝑮𝒕 0.916 0.855 1.000        

𝒍𝒏𝑷𝒕 0.931 0.877 0.961 1.000       

𝒍𝒏𝑪𝒕 0.966 0.924 0.935 0.916 1.000      

𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑳𝒕 0.996 0.984 0.901 0.919 0.959 1.000     

𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑮𝒕 0.938 0.880 0.998 0.966 0.950 0.924 1.000    

𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑷𝒕 0.988 0.943 0.950 0.976 0.960 0.980 0.965 1.000   

𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕 0.989 0.949 0.932 0.927 0.994 0.983 0.950 0.979 1.000  

𝒍𝒏𝑳𝒕𝒍𝒏𝑮𝒕 0.929 0.874 0.999 0.964 0.944 0.916 0.999 0.959 0.943 1.000 

𝒍𝒏𝑳𝒕𝒍𝒏𝑷𝒕 0.973 0.955 0.946 0.980 0.947 0.974 0.959 0.993 0.964 0.956 

𝒍𝒏𝑳𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕 0.980 0.958 0.927 0.918 0.995 0.980 0.944 0.970 0.997 0.938 

𝒍𝒏𝑮𝒕𝒍𝒏𝑷𝒕 0.924 0.864 0.999 0.968 0.939 0.910 0.999 0.958 0.938 0.999 

𝒍𝒏𝑮𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕 0.938 0.881 0.997 0.962 0.958 0.925 0.999 0.964 0.955 0.999 

𝒍𝒏𝑷𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕 0.974 0.928 0.961 0.962 0.991 0.966 0.973 0.985 0.991 0.968 

(𝒍𝒏𝑲𝒕)𝟐 0.999 0.964 0.913 0.928 0.965 0.996 0.935 0.987 0.988 0.926 

(𝒍𝒏𝑳𝒕)𝟐 0.962 0.999 0.853 0.875 0.923 0.983 0.877 0.942 0.948 0.871 

(𝒍𝒏𝑮𝒕)𝟐 0.942 0.882 0.997 0.966 0.951 0.928 0.999 0.968 0.953 0.999 

(𝒍𝒏𝑷𝒕)𝟐 0.932 0.879 0.960 0.999 0.916 0.920 0.965 0.977 0.928 0.963 

(𝒍𝒏𝑪𝒕)𝟐 0.968 0.927 0.932 0.913 0.999 0.961 0.947 0.961 0.995 0.941 

 

 

 

 𝒍𝒏𝑳𝒕𝒍𝒏𝑷𝒕 𝒍𝒏𝑳𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕 𝒍𝒏𝑮𝒕𝒍𝒏𝑷𝒕 𝒍𝒏𝑮𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕 𝒍𝒏𝑷𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕 (𝒍𝒏𝑲𝒕)𝟐 (𝒍𝒏𝑳𝒕)𝟐 (𝒍𝒏𝑮𝒕)𝟐 (𝒍𝒏𝑷𝒕)𝟐 (𝒍𝒏𝑪𝒕)𝟐 

𝒍𝒏𝑲𝒕           

𝒍𝒏𝑳𝒕           

𝒍𝒏𝑮𝒕           

𝒍𝒏𝑷𝒕           

𝒍𝒏𝑪𝒕           

𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑳𝒕           

𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑮𝒕           

𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑷𝒕           

𝒍𝒏𝑲𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕           

𝒍𝒏𝑳𝒕𝒍𝒏𝑮𝒕           

𝒍𝒏𝑳𝒕𝒍𝒏𝑷𝒕 1.000          
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𝒍𝒏𝑳𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕 0.962 1.000         

𝒍𝒏𝑮𝒕𝒍𝒏𝑷𝒕 0.954 0.932 1.000        

𝒍𝒏𝑮𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕 0.958 0.950 0.998 1.000       

𝒍𝒏𝑷𝒕𝒍𝒏𝑪𝒕 0.977 0.988 0.966 0.977 1.000      

(𝒍𝒏𝑲𝒕)𝟐 0.972 0.979 0.921 0.936 0.973 1.000     

(𝒍𝒏𝑳𝒕)𝟐 0.954 0.957 0.861 0.879 0.926 0.963 1.000    

(𝒍𝒏𝑮𝒕)𝟐 0.960 0.946 0.998 0.999 0.974 0.940 0.879 1.000   

(𝒍𝒏𝑷𝒕)𝟐 0.981 0.918 0.967 0.962 0.962 0.930 0.877 0.965 1.000  

(𝒍𝒏𝑪𝒕)𝟐 0.946 0.995 0.936 0.955 0.990 0.967 0.925 0.949 0.913 1.000 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

POLİTİKALARI 

       Duygu YILDIZ KARAKOÇ 

         Ezgi KOVANCI 

Öz 

Doğanın pervasızca tahribi, kaynakların aşırı tüketimi, çevre sorunlarının endişe verici boyutlara ulaşması gibi 

olgular genellikle çevrenin ekonomik kalkınma uğruna feda edildiği varsayımı altında tartışılmaktadır. Bu 

bağlamda ortaya çıkan sürdürülebilir kalkınma kavramının Brundtland Raporu (1987) ile teorik çerçevesi 

oluşturulmuş, kavram birçok politika belgesine girmiş ve eyleme dökülmüştür. Sürdürülebilir kalkınma 

ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutların birbiriyle bütünleştirilmesini, uyumlulaştırılmasını amaçlar. Bunu 

sağlamak sürdürülebilir kalkınmanın merkezine bütünleşik politika ilkesini koymakla mümkündür. Bu ilke geniş 

perspektiften bakıldığında çevre koruma düşüncesinin insan düşünce, davranış ve eylemlerinden hukuk 

kurallarına, kültürel ve sosyal yapıdan ekonomik gelişmeye kadar birçok alana entegre edilmesini ifade eder. 

Çalışma bu bakış açısıyla Güneydoğu Anadolu Projesi’nin sürdürülebilir kalkınmayı ve en temel ilkelerinde biri 

olan bütünleşik politikayı içselleştirmesini tartışacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir kalkınma, Bütünleşik politika, Bölgesel gelişme, Güneydoğu Anadolu 

Projesi  

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICIES IN SOUTHEAST ANATOLIA 

PROJECT 
Abstract 

Problems such as the destruction of nature blatantly, excessive consumption of resources and the attainment of 

worrying environmental problems are often discussed under the assumption that the environment is sacrificed for 

the sake of economic development. In this context, the theoretical framework of the concept of sustainable 

development emerged with the Brundtland Report (1987), many policy documents have been published and have 

been put into action. Sustainable development aims to harmonize and integrate economic, social and 

environmental dimensions. It is possible to achieve this by putting an integrated policy principle at the center of 

sustainable development. From a broad perspective, this principle implies that the idea of environmental 

protection is integrated into many fields from human thought, behavior and actions to legal rules, from cultural 

and social structure to economic development. With this perspective, the study will discuss the Southeastern 

Anatolia Project’s internalization of sustainable development and integration policy which is one of the main 

principle of sustainable development. 

Key Words: Sustainable Development, Integration Policy, Regional Development, Southeastern Anatolia 

Project 

GİRİŞ 

İnsan yaşamı boyunca doğayla ilişki içerisinde ve fakat ona bağımlı olarak, doğanın sunduğu 

kaynaklarla hayatını idame ettirir. Doğal kaynakların kullanımında doğanın dengesinin 

gözetilmesi ve kendini yenileyecek şartların sağlanması gerekmektedir. İnsan-doğa etkileşimi 

süreç içinde insanın doğayla uyum içinde yaşadığı konumdan doğanın insanın isteklerini 

gerçekleştirmek için doğayı değiştirdikleri, ona müdahale ettikleri bir yapıya evrilmiştir. 

Sanayi Devrimi sonrası ülkelerin sanayileşme ve kalkınma yarışına girmesiyle kalkınmacı 

ideolojinin doğayı hammadde deposu olarak ve kirliliği elimine edici bir yapıda görmesi 

doğanın tahribini ortaya çıkarmıştır. Hatta bu tahribin vardığı aşama, bilim adamlarının 

antroposen (insan çağı) adı verdikleri yeni bir çağa mı geçildi sorusunu sormalarına neden 

olmuştur. Doğanın tahrip edildiği bir kalkınma anlayışının sürdürülebilir olmadığı aşikârdır. 

O halde çabalar doğayla uyum içinde gerçekleşen, çevresel değerlerin koruma-kullanma 
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dengesinin gözetildiği sürdürülebilir bir kalkınma biçiminin benimsenmesini sağlamak 

olmalıdır. 

1970’lerden sonra ortaya atılan sürdürülebilir kalkınma fikri uluslararası platformlarda 

kalkınma alternatifi olarak tartışılmaya başlamıştır. Çevre politikasının ilkelerinden biri olarak 

kabul edilen bu kavram ulusal politikalarda da benimsenmiş, politik ve stratejik belgelerde 

sıkça vurgulanmıştır. Diğer yandan benzer süreçte küreselleşmenin ulus devletlerin sınırlarını 

aşındıracağı, yerel birimlerin kendi potansiyel güçlerini ortaya koyarak diğer birimlerle 

rekabet edebileceği bir yapıya ulaşacakları iddia edilmektedir. Bu bağlamda ön plana çıkan 

bölge düzeyinde belirtilen niteliklere odaklanarak ekonomik ilerleme sağlanacak ama aynı 

zamanda sürdürülebilir kalkınma anlayışının benimsenmesiyle birlikte çevresel ve sosyal 

boyut da dikkate alınacaktır. Çalışma bu minvalde, sürdürülebilir kalkınma kavramının 

kuramsal ve tarihsel çözümlemesinde bulunarak, Türkiye’de bölgesel kalkınma çabalarında 

bu ilkenin dikkate alınıp alınmadığını tartışacaktır. Çalışma kapsamında bölgesel kalkınma 

projesi olarak seçilen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), hem Türkiye’nin en büyük projesi 

olması, hem de sosyal ve çevresel sonuçların hâlihazırda ortaya çıkması bakımından ideal bir 

örnek oluşturacaktır. 

I. Sürdürülebilir Kalkınmanın Kavramsal Ve Tarihsel Çerçevesi 

1972 yılında Roma Kulübü tarafından yazılan Ekonomik Büyümenin Sınırları (The Limits to 

Growth) adlı raporda üç çarpıcı sonuca varmıştır. İlki, nüfus, kirlilik, sanayileşme, gıda 

üretimi ve doğal kaynakların tükenmesinde mevcut gelişme eğilimleri devam ederse büyüme 

yüzyıl içinde sınırlarına ulaşacaktır. Vardıkları ikinci sonuç, bu büyüme eğiliminin değişmesi 

halinde sürdürülebilir ekolojik ve ekonomik dengenin sağlanabileceğidir. Son olarak ise 

insanların ikinci sonucu seçmesi durumunda ne kadar erken harekete geçerse, başarı 

şanslarının o kadar fazla artacağıdır (Meadows vd. 1972: 23-24). Raporu yazanların ulaştıkları 

bu sonuçlar kamuoyunda büyük yankı yaratmış, diğer yandan kimileri çok karamsar olduğu 

gerekçesiyle raporu eleştirmiştir. Aynı yıl Stockholm’de düzenlenen “Birleşmiş Milletler 

(BM) İnsan Çevresi Konferansı”nda ve sonuç metni olan Bildirgede ekonomik kalkınma ve 

çevre koruma arasındaki uyumun sağlanmasına vurgu yapılmıştır. Bildirgenin 13. ilkesine 

bakıldığında, “kaynakların daha rasyonel kullanılmasını sağlamak ve böylece çevreyi 

iyileştirmek için ülkelerin kalkınma planlarında bütünleştirilmiş ve koordineli bir yaklaşım 

izleyerek kalkınmanın çevrenin korunması ve geliştirilmesiyle uyumlu olması sağlanacaktır” 

ifadesi yer almaktadır. Kalkınma ve çevre koruma arasındaki uyum için öngörülen 

bütünleştirilmiş ve koordineli yaklaşım, sürdürülebilir kalkınma kavramının merkezinde yer 

alan ve çevre koruma amacının çevresel olmayan sektörler, politikalar, plan ve projelerde 

dikkate alınması gereğini öngören “Çevre Politikasının Bütünleşmesi” ilkesine atıfta 

bulunmaktadır.   

1980 yılında Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union 

for Conservation for Nature and Natural Resources/IUCN) öncülüğünde hazırlanan Dünya 

Koruma Stratejisi’nin ilk amacı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kalkımanın 

sağlanması olarak belirtilmiştir. Strateji özellikle etkin korumayı sağlamak ve koruma ve 

geliştirmeyi bütünleştirmek için gerekli eylemleri tanımlamaktadır (IUCN, 1980: ıv). 
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Sürdürülebilir kalkınmanın esas tartışma konusu olması ise 1987 yılında Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan Ortak Geleceğimiz Raporuyla (Brundtland 

Raporu) gerçekleşmiştir. Raporda, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama 

yeteneğinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılanmak için kalkınmanın 

sürdürülebilir kılınması gerektiği ifade edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı mutlak 

sınırların değil ama sınırların olduğu anlamına gelir. Bu sınırlar mevcut teknoloji ve 

toplumsal örgütlenmenin çevresel kaynaklara getirdiği sınırlamalar ve biyosferin insan 

faaliyetlerinin etkilerini absorbe etme kapasitesine yönelik sınırlamalardır. Fakat teknoloji ve 

toplumsal örgütlenme yeni bir ekonomik kalkınma çağı yaratmak için yönetilip geliştirilebilir. 

Raporda yaygın yoksulluğun artık kaçınılmaz olduğu belirtilmektedir. Oysa sürdürülebilir 

kalkınma herkesin temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve daha iyi bir yaşam için arzuların yerine 

getirilmesi fırsatını genişletmeyi amaçlamaktadır. Çünkü yoksulluğun olduğu bir dünya her 

zaman ekolojik ve diğer felaketlere eğilimlidir. Temel ihtiyaçların karşılanması çoğunluğun 

yoksul olduğu ülkelerin yalnızca yeni bir ekonomik büyüme çağını değil, aynı zamanda 

yoksul kesimin büyümeyi sürdürmek için gerekli kaynaklardan adil pay aldıklarına dair bir 

güvence de gerektirir. Daha varlıklı olanların da ekolojinin gereklerini daha dikkate alan bir 

yaşam tarzı benimsemesi gerekmektedir. Raporda, sürdürülebilir kalkınmanın 

gerçekleştirilmesinin kolay olmadığı, zor seçimlerim yapılmak zorunda kalınacağı, son 

kertede bu ekonomik kalkınmanın benimsenmesinin siyasi iradeye bağlı olduğu belirtilmiştir 

(UN-WCEF, 1987 ). 

Sürdürülebilir kalkınmanın benimsenmesi için diğer önemli gelişme 1992 yılında Rio’da 

yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansıdır. Rio Bildirgesi’nde geçen, insan merkezlilik, 

gelecek kuşakların hakları, çevre korumayla kalkınmanın bütünleştirilmesi, yoksulluğun 

giderilmesi gibi temalar sürdürülebilir kalkınmanın içeriğini oluşturmaktadır. O halde, bu 

konferansta sürdürülebilir kalkınma anlayışının baskın olduğu söylenebilir. Bildirgenin ilk 

maddesinde “insanın sürekli ve dengeli kalkınmanın merkezinde” olduğu ifade edilmiş, bu da 

sürdürülebilir kalkınmanın çevre ya da canlı merkezli değil, insan merkezli olduğu anlayışını 

kuvvetlendirmiştir.  

Rio Konferansı sonucunda oldukça önemli belgeler ortaya çıkmıştır. Bunlardan eylem planı 

olarak önerilen Gündem 21, sürdürülebilir kalkınmanın uygulanmaya geçmesini 

amaçlamaktadır. Sosyal ve ekonomik boyutlar başlıklı ilk bölümünde, gelişmekte olan 

ülkelerde ve ilgili yerel politikalarda sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması için kurumsal 

işbirliğinden bahsedilmiştir. Aynı başlık altında ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili diğer 

hususlar, yoksullukla mücadele,  tüketim kalıplarının değiştirilmesi, demografik değişkenler 

ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilir insan yerleşimleri ve karar alımında çevre ve kalkınmayı 

bütünleştirmektir. Çevre ve kalkınmayı bütünleştirmek için küresel işbirliğine dikkat 

çekilmiştir. Bu ortaklık tüm devletlerin artan karşılıklı bağımlılığını ve sürdürülebilir 

kalkınmayı dikkate alan ve daha adil bir dünya ekonomisi elde etme ihtiyacından esinlenen 

sürekli ve yapıcı bir diyaloga girmeyi taahhüt etmektedir (UN, 1992). 

2000 yılında çok sayıda ülkenin devlet ya da hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleşen 

Binyıl Zirvesi’nde Binyıl Bildirgesi ilan edilmiş ve Binyıl Kalkınma hedefleri açıklanmıştır. 
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Bildirgede 21. yüzyılda uluslararası ilişkilerde bazı değerlerin esaslı olduğu vurgulanmıştır. 

Bu değerler özgürlük, eşitlik, hoşgörü, egemenlik, doğaya saygı ve ortak sorumluluktur. 

Doğaya saygının içeriğinde, tüm canlı türleri ve doğal kaynakların yönetiminde sürdürülebilir 

kalkınma ilkesine uygun olarak ihtiyatlı davranılması ifade edilmiştir.  Sadece bu yolla doğa 

tarafından bizlere sunulan zenginlikler korunabilir ve gelecek kuşaklara aktarılabilir. Mevcut 

sürdürülemez üretim-tüketim kalıplarının gelecek kuşakların yararına değiştirilmesi gerekir 

(UN, 2000). Aynı toplantıda alınan Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında sürdürülebilir 

kalkınma ve yoksullukla mücadele alanında belirlenen sekiz hedefin 2015 yılına kadar 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu hedefler; yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, 

herkes için evrensel ilköğretim sağlamak, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi, çocuk 

ölümlerini azaltmak, anne sağlığını iyileştirmek, HIV/AIDS ve diğer hastalıklarla mücadele 

etmek, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak 

olarak ortaya konulmuştur. 

2002 yılında Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, sürdürülebilir 

kalkınmayla ilgili süregelen konferanslar silsilesinin önemli halkalarından birisidir. 

Konferansın neticesinde Johannesburg Bildirgesi ve Eylem Planı kabul edilmiştir. Bildirgede 

sürdürülebilir kalkınmanın birbirine bağlı üç sütununu- ekonomik gelişme, sosyal gelişme ve 

çevre koruma- yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde geliştirmek ve güçlendirmek için 

kolektif bir sorumluluk üstlenildiği ifade edilmiştir. Zirvenin sürdürülebilir kalkınma 

vizyonuna riayet eden ve onu uygulayan bir dünyaya yönelik ortak bir yol için yapıcı bir 

arayış içinde zengin bir halk mozaiğini bir araya getirmeyi başardığı Bildirgede yer almıştır 

(UN, 2002). Bildirgede belirtildiği gibi sivil toplum örgütleri, iş dünyası, farklı toplumsal 

grupların katılımıyla Zirve gerçekleştirilmiş ve zirve çıktılarının oluşmasında katılımcılar 

etkili olmuşlardır. Ancak Zirvede konular çok geniş bir şekilde ele alınmış, sorunların 

kökenine inilememiş ve de öneriler yüzeysel kalmıştır (Sezer, 2007: 773).  

Johannesburg Uygulama Planında ise yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülemez üretim 

ve tüketim kalıplarının değiştirilmesi, ekonomik ve sosyal gelişme temelinde doğal 

kaynakların kullanımı ve yönetimi, küresel dünyada sürdürülebilir kalkınma, sağlık ve 

sürdürülebilir kalkınma, küçük ada devletleri ve Afrika için sürdürülebilir kalkınma, 

sürdürülebilir kalkınmanın uygulama araçları ve kurumsal çerçevenin yapılanması gibi 

başlıklar dâhilinde değerlendirmelere yer verilmiştir (UN, 2002). 

Yakın zamanda sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin önemli bir diğer gelişme 2012 yılında 

Rio’da yapılan ve 1992 yılında Rio Konferansı’nın yirminci yıl dönümüne kapsamında 

düzenlenen Rio+20 olarak da adlandırılan BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansıdır. 

Konferansın temel çıktısı olan İstediğimiz Gelecek adlı belge spesifik olarak iki konuya 

odaklanmıştır. Öne çıkan bu konular sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan 

kaldırılması bağlamında yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmanın kurumsal çerçevesinin 

güçlendirilmesidir. İnsanların sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde olduğu anlayışı 

yinelenmiş, sürekli ve kapsayıcı ekonomik büyüme, sosyal kalkınmayı ve çevrenin 

korunmasını teşvik etmek için ortak çalışmanın sürdürüleceği taahhüt edilmiştir (UN, 2012). 

Kronolojik seyirden anlaşıldığı üzere sürdürülebilir kalkınmanın bileşeni olan ekonomik 
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kalkınmanın ekonomik büyüme anlayışına doğru evrildiği görülmektedir. Ayrıca belgede 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin içeriğinin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler verilmiş 

ve Binyıl kalkınma hedeflerinin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir. New York’ta 

düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” sonrasında on yedi tane sürdürülebilir 

kalkınma hedefi benimsenmiştir. İklim, sudaki yaşam, barış ve adalet gibi son dönemlerde 

öne çıkan temalar bu hedefler arasında yer almıştır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Binyıl 

Kalkınma hedeflerinin tam tersine, gelişmiş ülke- gelişmekte olan ülke ayrımını ortadan 

kaldırarak dünyadaki tüm ülkeler için geliştirilmiştir. Her iki hedefte benzerlik de olsa, 

hedeflerin gerçekleşmesi için 15 yıllık süreyi öngörmek gibi, sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerinin ölçeği ve kapsamı daha geniş tutulmuştur (ICLEI, 2015: 2).  

II. Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları 

1970’lerden sonra belirginleşen yeni bir ekonomik kalkınma ihtiyacına yönelik arayışlar, 

uluslararası alanda yapılan konferanslar, konferansların çıktıları ve hazırlanan raporlar 

neticesinde sürdürülebilir kalkınma anlayışı güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. 

Üzerinde birçok ülkenin anlaşmaya vardığı çevreyi koruyan bu ekonomik kalkınma modelinin 

hayata geçirilmesi için en temel aşama, ülkelerin kendi iç mevzuatlarında da bu kalkınma 

anlayışını benimsemesidir. Türkiye’de bu gelişmeler doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı 

iç hukukuna aktarmayı başarmıştır. 

Türkiye’de 1982 Anayasası’nda çevreye ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. Anayasanın 56. 

maddesi herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahip olduğu hükmünü 

koyarak çevre hakkını tanımıştır. Ancak sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin herhangi bir hüküm 

söz konusu değildir. Sürdürülebilir kalkınmanın tanındığı yasal düzenleme 2872 sayılı Çevre 

Kanunu’dur. Çevre kanununda 2006 yılında yapılan değişiklikle kanunun amacı bütün 

canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 

doğrultusunda korunmasını sağlamaktır olarak değiştirilmiştir. Kanunda her iki kavramın da 

tanımı yapılmıştır. Sürdürülebilir çevre; “gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların 

varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugün hem de gelecek kuşakların çevresini 

oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini” ifade 

eder. Sürdürülebilir kalkınma ise, “bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede 

yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge 

kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi” ifade eder.  

Sürdürülebilir kalkınma ilkesi Türkiye’nin kalkınma anlayışında temel bir yere sahip olan 

Kalkınma Planlarında da yer almaktadır. İlk iki planda çevrenin korunması sağlık başlığı 

altında bazı bileşenleriyle değinilmiş, çevre ve ekonomi arasındaki ilişkiye değinilmemiştir.  

III. Planda ise, çevre insan ilişkilerinin rasyonel bir dengede sürdürebilecek bir toplum 

yapısına ulaşabilmenin yolunun sosyal ve ekonomik kalkınmadan geçtiği vurgulanmaktadır 

(DPT, 1973). IV. Planda,  sanayileşme, tarımda modernleşme ve kentleşme sürecinde 

çevrenin dikkate alınacağı ve sorunun yaratılmadan önleme aşamasında çözüme 

kavuşturulacağı belirtilerek önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca çevre sorunlarını gidermek için 

sosyo-ekonomik ve ekolojik yapıya en uygun çözümlerin seçileceği belirtilmiştir (DPT, 

1979). V. Plan gelecek nesillere sadece kaynakları kullanması için sadece kirliliğin ortadan 
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kaldırılmasını değil, kaynakların en iyi şekilde kullanılması, korunması ve geliştirilmesine 

vurgu yapmıştır (DPT, 1985). VI. Plan’da sürdürülebilir kalkınma anlayışı doğrudan yer 

almış, ekonomik ve sosyal faaliyetler yürütülürken çevre korumasının esas alınacağı 

belirtilmiştir. Hedef ise insan sağlığını ve doğal dengeyi koruyarak, sürekli bir ekonomik 

kalkınmaya imkân verecek doğal kaynaklarını yönetimini sağlamak ve gelecek nesillere iyi 

bir çevre bırakmak olarak belirlenmiştir (DPT, 1989). Aynı hedefin benimsendiği VII. Planda, 

sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde çevre politikalarının tüm ekonomik ve sosyal 

politikalara entegrasyonunun giderek arttığı belirtilmektedir (DPT, 1995). VIII. Plan'da çevre 

politikalarında “sürdürülebilir büyüme” yaklaşımı benimsenmiş ve çevreye dair alınacak 

önlemler ekonomik rekabet gücünün artırılması ile bağdaştırılmıştır (DPT, 2000). IX. Plan’da 

çevre korumayla ilgili değerlendirmeler büyük ölçüde Müktesabata uyuma yönelik 

düzenlenmiş, sürdürülebilir kalkınma kavramına sadece uluslararası yükümlülüklerin bu ilke 

çerçevesinde yerine getirileceği kapsamında değinilmiştir (DPT, 2006). X. Plan’da ise 

yukarıda ifade edilen gelişmelere paralel olarak, yeşil büyüme kavramı ön plana çıkarılmış ve 

bu kavram çerçevesinde hem çevrenin korunması hem de rekabetçiliğin artırılması 

öngörülmüştür (DPT, 2013). 

Çevre Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı tarafından bir protokolle hazırlanan bir protokolle 

hazırlıkları başlayan Ulusal Çevre Eylem Planı ve Stratejisi (UÇEP) sürdürülebilir kalkınmayı 

amaçlayan önemli bir belgedir. Etkin bir çevre yönetimi oluşturmak amacıyla hazırlanan 

UÇEP, sürdürülebilir nitelikte bir ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmenin sağlanmasını 

da hedef edinmiştir.  UÇEP, GAP’la ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordineli bir 

yaklaşım olmamasının çevre üzerinde etkileri olacağını bildirmiştir. Ayrıca bu projenin 

meydana getirdiği toprak erozyonu, çoraklaşma ve kirlenme gibi kimi olumsuz çevresel 

etkilerin giderilmesi için eylem planı öngörmüştür (Devlet Planlama Teşkilatı, 1998). Avrupa 

Birliği Müktesabatına uyum sağlama gereğince 2006 yılında dönemin Çevre ve Orman 

Bakanlığı tarafından 2007-2023 yılların için hazırlanan Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum 

Stratejisinin (UÇES) hedefi sürdürülebilir kalkınmayı anlayışının temel alındığı sağlıklı 

yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması olarak ifade edilmiştir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 

2006). 

III. Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma  

1970’lerden sonra bir yandan çevrenin korunmasına yönelik çabalar hız kazanırken, diğer 

yandan küreselleşme süreci ile birlikte ulus devletlerin sınırlarının silik olduğu, yerelleşmenin 

önem kazandığı bir yapı ortaya çıkmıştır. Yaşanan bu değişimin bölge ölçeğini ön plana 

çıkardığını belirtmek gerekir. Bölgelerin kendine özgü potansiyellerini ortaya çıkararak, 

küçük ölçekli, sürdürülebilir, katılımcılığı esas alan ve bölgelerin rekabet edebilirliği ilkesine 

dayanan yeni bölgesel kalkınma politikaları bu süreçte oldukça önem kazanmıştır. Bölgelerin 

küresel ekonomik sisteme eklemlenmesi olgusunun önemi, Ohmae’nin ekonominin bölgesel 

ölçekte mekâna odaklanmasıyla bölgesel ekonomilerin yükseleceğini, bunun da ulus 

devletlerin sonu olacağı varsayımında ifade bulur (Ohmae, 2004: 218). Dolayısıyla artık amaç 

sadece bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması değil, her bölgenin güçlü yanlarını 

ve önceliklerini tespit ederek bölgelerin rekabet edebilirliğini öne çıkarak yaklaşımları 
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uygulamaya koymaktır. Bu minvalde bölgesel kalkınma politikalarının sürdürülebilir 

kalkınma yaklaşımı esasında oluşturulması önem kazanmıştır. 

Bölgesel sürdürülebilir kalkınma, bölgesel çapta uygulanabilen ekolojik bir sürdürülebilir 

kalkınma anlayışını niteler (Çetin, 2006: 2). Mengi ve Algan’a göre, çevre koruma 

politikalarının bölgesel kalkınma politikalarına entegre edilmesinde sürdürülebilir gelişme 

temel ilke haline gelmiştir. Ancak tespitlerinde ‘sürdürülebilir bölgesel gelişme’ ve ‘bölgesel 

sürdürülebilir gelişme” biçiminde ikili bir ayrıma yer vermişlerdir. Bölgesel sürdürülebilir 

gelişmede çevresel hedefler ön plana çıkarılırken, sürdürülebilir bölgesel gelişme anlayışı 

ekonomik hedeflerin çevresel hedeflere göre daha üstün tutulduğu yaklaşımları ifade 

etmektedir. Ancak her iki yaklaşımın da çevre koruma merkezli ortak göstergeleri olduğu 

belirtilmektedir (Algan ve Mengi, 2003: 87).  

Bölgesel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına yönelik literatürde yeni yaklaşım ve 

modellemelerden bahsedilmektedir. Örneğin, tüm bölgelere yönelik tek bir sürdürülebilir 

kalkınma ölçütü kullanmanın mümkün olmadığını belirten Smutko, sürdürülebilir kalkınma 

analizinde ekolojik ve ekonomik göstergeleri dikkate almıştır. Collados-Duane tarafından 

geliştirilen yaklaşım, sürdürülebilir kalkınmaya farklı bir bakış açısı getiren, doğal sermaye ve 

yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi bölgesel bazda inceleyen güçlü bir sürdürülebilir kalkınma 

modelidir (Akt. Çetin, 2006: 6-7). Liang ve arkadaşları bölgesel sürdürülebilir kalkınmayı 

Shannon’un bilgi kuramına ve bilginin entropisi kavramına dayanarak araştırmışlar ve bu 

dayanakla Çin’in Sichuan kenti için bir endeks oluşturarak bölgesel sürdürülebilir 

kalkınmanın ölçülmesini amaçlamışlardır. Çalışmalarında oluşturulan modelin sürdürülebilir 

kalkınmadaki gerçek değişimleri etkili biçimde gösterebildiği saptanmış ve aynı zamanda üç 

alt sistemin (ekonomik, çevresel ve sosyal) kapsamında bulunan göstergelerin bölgesel 

sürdürülebilir kalkınmaya nasıl etki edeceği açıkça göz önüne konulmuştur (Liang vd., 2017).  

IV. Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışının Türkiye’deki Biçimlenişi: 

Güneydoğu Anadolu Projesi 

Türkiye’de yönetim kademelenmesi içerisinde herhangi bir bölge yönetimine 

rastlanmamaktadır. Ancak bu herhangi bir bölge yönetimi olmadığı anlamına gelmez. Daha 

önce uygulanan umumi müfettişlikler, bölge valilikleri gibi yönetimler, mevcutta olan 

merkezi yönetimin bölge düzeyindeki taşra örgütlenmeleri, kalkınma ajansları ve bölge 

kalkınma idareleri bölge yönetimleri dâhilinde sayılabilir.  

Türkiye’de bölge kalkınma idarelerinin sürdürülebilir  kalkınma hedeflerini belirleyerek 

ilerlemesi GAP’ın entegre bir proje olarak hazırlanmasıyla başlamaktadır. 1989 tarihinde 

20334 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan GAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı, görevini 388 sayılı KHK ile DPT Müsteşarlığı Koordinasyonunda Müsteşarlık 

Araştırma Grubu ve GAP Grup Başkanlığı’ndan devralmıştır (Özaslan, 2005: 69). Türkiye 

yüzölçümünün yaklaşık yüzde onuna denk gelen proje alanı Adıyaman, Batman, Diyarbakır, 

Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsamaktadır. 

Projeye 22 baraj ve 19 hidroelektrik santralinin yapımını hedefleyerek başlayan GAP, 

bölgesel ölçekte su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ile hazırlanan bir kalkınma 

amaçlamıştır. Bu amaca yönelik 1989 yılında GAP Master Planı hazırlanmıştır. Plan’da 
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GAP’ın temel kalkınma senaryosu, bölgeyi tarıma dayalı ihracat bölgesi haline getirmek 

olmuştur. Master Plan’ın final raporunda kaynak geliştirilmesi kısmı altında bir çevre bölümü 

yer almaktadır. Burada ekonomik büyümenin çevre yönetimi olmadan sürdürülemeyeceği 

belirtilmiştir. GAP bölgesinde karşılaşılabilecek sorunların çözümü için iki farklı yol 

önerilmiştir. İlk yol; GAP bölgesinde proje neticesinde meydana gelebilecek sorunların 

oluşmaması için Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) uygulanmasıdır. İkinci yöntem ise 

çevre sorunlarını önlemeyi daha bütünsel yaklaşımlarla ele almaktır (DPT, 1989: 18).  

Sürdürülebilir kalkınma kavramının 1992 Rio Konferansı çıktılarından biri olan Gündem 

21’le somutlaştırılması ve Yerel Gündem 21’lerin oluşturulması Türkiye’nin bu gelişme 

anlayışına yönelmesini sağlamıştır. GAP için belirlenen sürdürülebilir kalkınma anlayışı 

özellikle insani gelişmeye odaklanarak, ekonomik gelişmenin içine sosyal ve çevresel 

boyutları da dâhil etmektir. GAP sürdürülebilir insani gelişme anlayışını katılım, eşitlik ve 

hakkaniyet ve insan kaynaklarını geliştirme ilkesi doğrultusunda gerçekleştirmektedir. 

Merkezine insanı yerleştiren bu projedeki tüm yatırımların adil, erişilebilir, sürdürülebilir bir 

kalkınmanın aracı olduğu belirtilmiştir. Doğal ve beşeri kaynakların optimum kullanımını 

sağlayarak, gelecek kuşakların haklarına saygı duyularak, mevcut kuşağın tercihleri ve 

potansiyelinin tam olarak hayata geçirildiği bir ortamın oluşturulması sürdürülebilir insani 

gelişmeye atıfta bulunur. Ekonomi, kültür, eğitim, kadın-erkek eşitliği, planlama, tarım ve 

çevre ile ilgili konuların dikkate alınması ve merkezinde insanın yer alması sürdürülebilir 

insani gelişmeyle alakalıdır (T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP-BKİB, 2018:4). 1995 yılında 

GAP İdaresinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yaptığı Sürdürülebilir Kalkınma 

semineri 1997 yılında uygulamaya geçirilmiş ve “GAP Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma 

Programı” kapsamında sağlanan dış finanslarla 33 alt projenin uygulanması 

gerçekleştirilmiştir. Bu program sosyal sürdürülebilirliğin teşviki ve sosyal hizmetlerin 

geliştirilmesi, tarımsal sürdürülebilirliğin teşviki ve kırsal üretkenliğin geliştirilmesi, yerel 

girişimcilik ve sanayi kalkınmasının teşviki, sürdürülebilir insan yerleşimlerinin teşviki ve 

doğal kaynakların optimal düzeyde sürdürülebilir kullanımının sağlanması olmak üzere beş 

başlık altında incelenmiş ve 2002 yılında sona ermiştir (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

GAP-BKİB, 2018). 

Master Planın yapımından sonra, bölgede ve Türkiye’de plan kapsamındaki öngörülere 

uymayan birtakım ekonomik ve siyasi gelişmeler, finansal sorunlar, çevresel/ekolojik 

değişimler ve çevre konusunda duyarlılığın artırılması, doğal kaynakların geliştirilmesi ve 

işletilmesinde Yap-İşlet-Devret Yaklaşımının geçerliliğinin araştırılması, kalkınmanın 

sürdürülebilirliği, cinsiyet dengeli gibi yeni kavramların ortaya çıkması gibi gelişmeler 

neticesinde GAP Master Planının güncelleştirilerek gözden geçirilmesi vurgulanmıştır. Bu 

ihtiyaca binaen 2002 yılında GAP Bölge Kalkınma Planı hazırlanmıştır (T.C. Başbakanlık 

GAP-BKİB, 2013; T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP-BKİB, 2018).  2002-2010 yılları için 

hazırlanan plan, çevrenin korunmasına yönelik olarak su ve toprak kaynakları bilgi sisteminin 

kurulması, biyoçeşitliliğin korunarak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, yer altı 

sularının kirliliğe karşı korunması, hava kalitesinin korunmasını sağlayacak yönetim yapısının 

oluşturulması, iklim değişikliğinin izlenmesi, sanitasyon programlarının ve katı atık 
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yönetiminin hayata geçirilmesi, şeffaf ve katılımcı bir çevre yönetiminin sağlanması 

hedeflenmiştir (T.C. Başbakanlık GAP-BKİB, 2002: 32). Bu bağlamda GAP Bölge Kalkınma 

Planının Master Plana göre nispeten daha bütünleşik bir çevre politikasıyla ele alındığı 

söylenebilir. Bu varsayımı Planda geçen "Bölgenin kalkınması ekonomik, sosyal, kültürel, 

mekânsal ve çevre koruma boyutlarıyla entegre bir şekilde ve insani gelişme temelinde, 

katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir." ifadesi 

güçlendirmektedir (T.C. Başbakanlık GAP-BKİB, 2002: 25).  

 GAP kapsamında başta sulama olmak üzere altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede 

ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin hızlandırılması amacıyla GAP Eylem Planı 

(2008-2012) hazırlanmıştır. Eylem Planında; ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, 

sosyal gelişmenin sağlanması, altyapının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 

olmak üzere dört stratejik gelişme ekseni bulunmaktadır. Planda, çevrenin ve kültürel 

varlıkların korunmasına turizmi geliştirmek ve cazibe merkezleri oluşturmak için değinilmiş, 

çevreye yönelik eylemler genelde sosyal fiziki altyapı kapsamında değerlendirilmiştir (T.C. 

Başbakanlık GAP-BKİB, 2008). 2014-2018 yılları arası dönem için öngörülen GAP Eylem 

Planında diğer birçok hedefle birlikte insanı hedef alan, sürdürülebilir, dezavantajlı grupları 

ve alanları önceleyen, doğal kaynakları, kültürel mirası ve çevreyi koruyan proje ve 

programların temel eylemler arasında olduğu belirtilmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP-

BKİB, 2014).  

2013-2017 tarihinde yayımlanan GAP İdaresi Stratejik Planında çevre korumanın genellikle 

turizm ve alt yapıyla ilişkilendirilmesi hususu tekrar edilmiştir. Ayrıca değişen bölgesel 

kalkınma paradigmalarına uygun olarak bölgenin marka değerini artırmak ve rekabet gücünü 

artıracak yenilikçi projeler geliştirmek planın amaçları arasındadır. Burada dikkati çeken 

başka bir husus ise rekabeti artırıcı yenilikçi projeler başlığı altında, sürdürülebilir bir çevre 

için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı yatırımlarının zamanında tamamlanarak kalkınma 

çabalarını desteklemesi amaçlanmaktadır. Buradaki en önemli strateji ise çevrenin ve doğal 

dokunun korunması ilkesinin benimsenmesidir (T.C Kalkınma Bakanlığı GAP-BKİB, 2013). 

V. Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Güneydoğu Anadolu Projesi 

Türkiye’de bölge kalkınma idareleri sürdürülebilir kalkınma anlayışının benimsenmesi ve 

bölgesel sürdürülebilir kalkınma politikalarının uygulanması için önemli bir anahtar 

durumundadır. İlk entegre bölgesel kalkınma projesi olarak görülen GAP’ın Türkiye’de 

bölgesel sürdürülebilir kalkınma politikalarına örnek bir nitelikte olması beklenmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın bileşenleri olan çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik 

sürdürülebilirlik ve sosyal sürdürülebilirlik yönünden incelenmesi gereken GAP, çevresel 

boyutun ihmal edildiği varsayımı kuvvetli olduğu için çalışmamızda sadece çevresel 

sürdürülebilirlik yönünden ele alınmıştır.  

GAP'a çevresel sürdürülebilirlik açısından yaklaşıldığında çevreye yönelik farkındalığın 

artmasına eşzamanlı olarak planda değişiklikler öngörülse de, GAP'ın bu yönüyle başarılı bir 

proje olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Oluşumundan bu yana GAP 

sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik yönüne kadar olduğu kadar sosyal yönüne de 

odaklanmış, ancak çevresel boyut bir bakıma göz ardı edilmiştir. GAP'ın sürekli sürdürülebilir 
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insani gelişme kavramını kullanmasını bir nevi bu anlayışı ortaya koymaktadır. GAP Bölge 

Kalkınma İdaresi Projenin “sürdürülebilir insani gelişme kavramıyla uyumlu olarak 

ekonomik büyüme hedeflerine çevresel ve sosyal-insani boyutu entegre etmiştir. GAP’ın 

amacı sadece ekonomik büyüme değil, insanın yaşam kalitesinin artırılmasıdır” (T.C. Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı GAP-BKİB, 2018) ifadesiyle de merkezine insanı koyan bakış açısını 

ortaya koymuştur. Dahası, GAP projelerin çevreye vereceği etkileri sonradan göz önünde 

bulundurmuş ve bu süre içinde birçok çevresel tahribat meydana gelmiştir. Oysaki 

sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer alan çevre politikasının bütünleşmesi ilkesi 

gereğince, projeler, planlama, programlama ya da politika oluştururken karar alma 

aşamasında çevre korumanın dikkate alınması ve çevrenin nasıl ve ne ölçüde etkileneceğini 

belirlemek, yatırımın başlayıp başlamayacağını belirlemek için etki değerlendirmelerinin 

yapılması gerekmektedir.  

Projenin başladığı dönemden bu zamana kadar projeden beklenen katkılar yeterli düzeye 

ulaşamamış, bununla birlikte önemli çevresel sorunlar meydana gelmiştir. GAP bölgesinde 

meydana gelen çevresel sorunlardan en önemlisi topraktaki tuzlaşma miktarının artmasıyla 

ortaya çıkan çoraklaşmadır. Tuzlaşma ve dolayısıyla çoraklaşmanın en önemli nedenleri 

arasında yarı kurak iklimin egemen olduğu bölgede tahliye kanalları ve drenaj sisteminin 

yetersiz olmasından dolayı suyun buharlaşması ve yanlış ürün politikaları (pamuk üretimine 

ağırlık verilerek ürün çeşitliliğine gidilememesi), çiftçilerin yeterli bilgiye sahip olmamaları 

(salma sulama sisteminin kullanılması) bulunmaktadır. Dahası, aşırı sulamayla birlikte 

toprağın en verimli kısmı aşınarak tahliye kanalına dolmakta, bu durum hem toprağın 

verimliliğini düşürmekte hem de barajların ömrünü kısaltmaktadır. Belirtilen duruma 

verilebilecek en uygun ve talihsiz örneklerden biri Harran Ovası’dır. Ovanın arazi yapısı 

nedeniyle fazla suların tahliye edilememesi, sadece pamuk üretimine ağırlık verilmesi ve 

Master Plana göre ekiminin çok fazla yapılması tarım alanlarının çoraklaşmasına neden 

olmuştur (Aydemir vd., 2008). 

Çevresel etkiler sadece aşırı sulamanın meydana getirdiği topraktaki tuzlanma ve 

çoraklaşmayla sınırlı değildir. GAP kapsamında inşa edilen barajlar, bölgedeki ekosistemin 

varlığına ciddi bir tehlike oluşturmakta, hatta bir ölçüde ekolojik yıkıma neden olmaktadır. 

Barajların ve HES'lerin hidrolojik ve atmosferik sisteme, yer kabuğuna, karasal biyolojik 

sisteme, sucul ekosistemlere, insan yaşamına, yerleşmeye ve tarıma birçok etkisi 

bulunmaktadır (Şener, 2011: 292-297). Ekosistemin önemli bir öğesi olan suyun doğal akışına 

müdahale edilmesi neticesinde kuruldukları doğal yapının tamamen değişmesine neden olan 

barajlar, nehirde yaşayan sucul canlılar için önemli etkiler meydana getirmekte, balık 

türlerinin geçişlerine suni engel oluşturarak balık neslinin yok olmasına varacak boyutta tehdit 

oluşturmaktadır. GAP kapsamında yapılan barajlar nedeniyle Dicle ve Fırat nehirlerinde 

yaşayan endemik türdeki balık ve kaplumbağaların nesli yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıyadır. Diğer yandan bu nehirlerin aşağı kısımlarında düşük kaliteli yetersiz su miktarı 

nedeniyle yüksek oranda balık ölümleri gerçekleşmiştir. Baraj inşaatı nehrin üst ve alt 

kısımlarında farklı tahribata neden olur. Nehrin yukarı kısımlarında yer alan verimli tarın 

arazileri, yerleşim yerleri, ormanlık alanlar ve diğer canlıların yaşam alanları suyla 
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kaplanırken, nehrin aşağı kısmında yatak kurutulmakta ve nehir suyuna bağlı yaşayan tüm 

canlıların yaşam alanları yok olmaktadır (Taşlı, 2012).  Örneğin, Dicle nehri üzerinde 

yapılacak 138 metre yüksekliğindeki Ilısu barajı tamamlandığında 30 bin hektarlık alan su 

altında kalacaktır. Bunun 11 bin hektarı verimli tarım arazisidir. Ilısu Barajı ve HES'in Baraj 

gölü altında kalan diğer alanlar ise ormanlık veya mera niteliğindedir (Karakaya vd., 2009:4-

5).  

Barajların fiziksel çevreye de oldukça önemli etkileri bulunmaktadır. GAP'ta yapımı biten 

Hacıhıdır, Hancağız, Karakaya, Atatürk, Devegeçidi, Kralkızı, Dicle, Birecik, Karakamış, Çat 

ve Batman Barajları ile yapımı devam edecek olan Ilısu Barajı ile birlikte toplam 558 

yerleşim birimi ve 40.000 hanenin üstünde mesken zarar görecektir. Bu durum bölgede 

yaşayan insanların yerleşim alanlarından edilmelerine ve göçe zorlanmalarına neden 

olmaktadır (Demir, 2003:193).  

Kültürel sürdürülebilirliği hedef edindiğini söyleyen GAP projesi, esasında aksi 

uygulamalarda bulunmaktadır. Örneğin; Ilısu Barajı'nın yapımının bitmesiyle Ortaçağın en 

görkemli yapısı olan Hasankeyf sular altında kalacağı bilinmektedir, dolayısıyla kültürel 

miras geri döndürülemez biçimde yok edilecektir. En geç seneye suların ulaşması beklenen 

Hasankeyf’te 1993'te yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nden önce 

yatırım programına alındığı gerekçesiyle ÇED'den muaf tutulan Ilısu projesini, Danıştay'ın bu 

projenin yapılması için ÇED raporuna ihtiyaç olduğunu belirtmesiyle yürütmesi 

durdurulmuştur (Peyzaj Mimarları Odası,2013). Ancak halihazırda zaten barajın %95’i bitmiş 

durumdadır. Projeye karşı çıkanlar Hasankeyf’te çıkarılmayı bekleyen birçok arkeolojik eser 

olduğunu, barajın tamamlamasıyla kültürel tarihe zarar verileceği gibi ekosistemin de zarar 

göreceğini belirtmişlerdir. Bölgede en son zarar görmemesi için 15. yüzyıldan kalma Zeynel 

Bey türbesinin başka bir alana taşındığı bilinmektedir (Şimşek, 2018). Yine Fırat nehri 

üzerinde kurulan Birecik Barajı Zeugma (Belkıs) antik kentinin büyük bölümünü sular altında 

bırakmıştır. Baraj yapıldıktan sonra zor koşullarla yapılan kazılarda birçok esere ve bilgiye 

ulaşılsa da barajın altında kalan kısımlarda daha birçok eserin olduğuna kuşku yoktur (Everi, 

2017). 

Tüm bu olumsuz gelişmelere karşın, GAP bölgesinde çevrenin korunmasına yönelik bazı 

projelere rastlanmaktadır. Biten projeler Diyarbakır ve Yöresi Çevre Araştırma Projesi, 

Atatürk Baraj Gölü-Alt Bölge Gelişme Planı, Adıyaman Çevre Eğitimi Projesi, Adıyaman 

Eko Kent Planlama Yaklaşımı, Midyat ve Nusaybin Çevre Eğitimi Projesi, GAP Bölgesi'nin 

Günümüzdeki ve Yakın Gelecekteki İklim Durumunun İncelenmesi, GAP Biyolojik Çeşitlilik 

Araştırma Projesi, GAP Bölgesi Yaban Hayatı Projesi, GAP Bölgesinde Suyun Verimli 

Kullanımı Konusunda Kapasite Geliştirme olarak sayılabilir. Ancak, çevrenin bazı 

bileşenlerine dair sürdürülen bu münferit projelerin çevre korumanın kalkınma politikalarına 

içselleştirilmesine ve çevrenin bütünleşik açıdan ele alınmasına katkı sağladığını ve 

dolayısıyla çevre korumanın etkin şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olacağını söylemek 

çok mümkün değildir.  

GAP Bölgesi'ne yönelik çevre politikalarının saptanmasında diğer önemli bir husus bölgede 

teşkilatlanmış etkin bir çevre yönetiminin varlığıdır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
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Teşkilatı'nın kurumsal yapılanmasına bakıldığında, merkezde Çevre, Fiziksel Gelişme ve 

Yerel Yönetimler Genel Koordinatörlüğü, Bölgede ise aynı adla bir Grup Müdürlüğü'ne yer 

verilmiştir. Koordinatörlüğün iş tanımına bakıldığında "Bölge'de büyük fiziki yatırımların 

gerçekleşmesi ve kalkınma ile beraber çevre koruma ve çevre yönetimine yönelik politikaları, 

projeleri geliştirmek ve uygulatmak" bütünleşik politikanın gerçekleştirilmesine yönelik bir 

görev olarak belirmektedir. Ancak, Teşkilatın 'Stratejik Planlama, İzleme, Değerlendirme ve 

Koordinasyon Genel Koordinatörlüğü', 'İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Müdürlüğü', 

'Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik Genel Koordinatörlüğü' gibi diğer birimlerin görevlerine 

bakıldığında çevre korumaya dair herhangi bir politikanın benimsenmediği ve çevrenin bu 

alanlara bütünleştirilemediği dikkati çekmektedir.  

Genel Değerlendirme 

Ekonomik gelişmenin vazgeçilemez bir koşul olarak ileri sürüldüğü dünyada, doğal 

kaynakların kullanımı ve dolayısıyla doğa üzerindeki baskı giderek artmaktadır. 2018 yılında 

dünyanın bize sunduğu kaynakları 1 Ağustos itibariyle tüketmiş bulunuyoruz. Geleceğin 

kaynaklarını bugünden kullanırsak, gelecekten yaşayacak herhangi bir kaynağımız 

bulunmayacak (WWF, 2018). Dolayısıyla ekonomik gelişme devam ederken doğal 

kaynakların sürdürülebilirliğini dikkate alan, çevrenin korunmasını amaç edinen diğer yandan 

da sosyal gelişmeyi de gerçekleştiren bir kalkınma modeline ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 

ihtiyaca yönelik ortaya konulan sürdürülebilir kalkınma fikriyle ilgili tartışmalar devam 

ededursun, bu kalkınma anlayışının hem uluslararası alanda, hem de ülkeler nezdinde 

uygulama alanı bulduğu bilinmektedir. 

Günümüzde ekonomik gelişme küreselleşmenin etkisiyle ulus devletlerden çok ölçek olarak 

bölge düzeyini tercih etmektedir. Bölgelerin rekabet edebilirliğini ve kendi kaynaklarını, 

potansiyellerini harekete geçirerek bölgelerin kalkınmasını savunan yeni bölgesel kalkınma 

politikalarının sürdürülebilir kalkınmayı benimsemesi oldukça önemlidir. Türkiye de bu 

değişime ayak uydurmaya ve küresel ekonomiye eklemlenme çabaları içinde bir yandan 

ekonomik gelişme ve büyümeyi sağlamaya çalışırken, diğer yandan çevrenin korunması ve 

geliştirilmesi ve sosyal adaletin sağlanmasını dikkate almak durumundadır. Bölgesel 

sürdürülebilir kalkınma politikalarının Türkiye’deki uygulamasının içeriğine bakıldığında 

ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik boyutlarının çevresel sürdürülebilirliğe göre daha 

önemsendiği dikkat çekilmektedir. Tarihi çok eskiye dayanan ve Cumhuriyet tarihinin en 

büyük projesi olan GAP, bölgesel sürdürülebilir kalkınma açısından Türkiye’deki en önemli 

örnektir. 1990’lı yıllarda sürdürülebilir kalkınma modelini benimseyen GAP, sürdürülebilir 

insani gelişme boyutunu ön plana çıkarak sosyal gelişmeyi ve esas amacı olan ekonomik 

gelişmeye odaklanmıştır. Çevresel sürdürülebilirliğin ise birtakım yanlış uygulamalar ve 

politikalar neticesinde ekosistemin öğelerine verilen tahribat ve bu tahribatın proje 

kapsamında sonradan dikkate alınması, tarihi ve kültürel mirasın zarar görmesi gibi 

nedenlerden dolayı GAP bölgesinde tam anlamıyla gerçekleştirildiğini söylemek mümkün 

görünmemektedir. 
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SAVAŞ SONRASI ORTADOĞU’NUN DIŞ TİCARETİNDE ŞANLIURFA’NIN 

ROLÜ 
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Öz  

Ülkelerin yeraltı ve yer üstü zenginlik kaynakları ile bulundukları coğrafi konumları, dış ticaret üstünlüklerini 

belirlemektedir. Lojistik alaındaki üstünlükleri ise var olan konumlarını değerlendirme kapasitelerine, karar 

alıcılar ile uygulayıcıların  doğru karar vermesine bağlıdır. Ulusal düzeyde stratejik hedefler belirlenirken bir 

ülkenin, bir şehrin coğrafi konumu göz önünde bulundurulur. Ülkeye, şehre değer katan da o ülkeyi yöneten 

yöneticilerin verdikleri doğru kararlardır. Geçmişte denizyollarına yakınlık, demiryolları inşası için coğrafi 

yapının elverişli olması,bir şehrin bir ülkenin kaderini belirleyerek o ülkeye zenginlik katarken, günümüzde 

teknolojik gelişmeler neticesinde coğrafi yapısı elverişsiz ülkeler de lojistik açıdan gelişebilmekte coğrafi konum 

kader olmaktan çıkmaktadır. Eldeki kıt kaynakları en etkili, en verimli kullanmak zorunda olan yöneticiler, en 

karlı, en güvenli, en sağlıklı taşıma modlarını tercih ederek, intermodal taşımacılık, konteyner taşımacılığı 

sayesinde ithalat ve ihracatta uluslararası prestijlerini korumak zorundadırlar. Üretim ve dağıtım faaliyetini 

yapan şirketler,  lojistik maliyeti düşürdükçe kazançlarının artacağını bildiklerinden en düşük maliyetli ancak en 

kaliteli taşıma modları ile müşteri potansiyellerini ve memnuniyetlerini arttırmak için çalışmaktadırlar. Savaş, 

sel, olağanüstü durumlarda bazı ülkelerin riskli olarak gördükleri bir durum, riskleri yönetmeyi bilen ülkeler için 

avantaja çevrilebilmektedir. Bugün savaş, terör tehdidi altında bulunan Güneydoğu Anadolu sınırlarında bulunan 

iller, riskler iyi yönetilirse riskli durumlar, avantaja çevrilebilir.  Savaş bölgelerindeki ülkelere komşu olan 

şehirler, konumları iyi değerlendirilebilirse ihracat ve ithalatta önemli rol üstlenebilirler. Karar alıcı konumunda 

bulunanlar, politika belirlerken şehrin bulunduğu konumu göz önüne alarak Ortadoğu’nun yeniden 

yapılandırılmasında şehirlere,tarihi kültürel misyonundan ayrı olarak ekonomik büyüme ve ticari lojistik 

misyonda verebilirler. Şanlıurfa örneklemi üzerinde çalıştığımız bu araştırmada, veri toplama tekniği 

kullanılarak toplanan verilerin analizi yapılmıştır.  

Gerekli mevzuat düzenlemeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne kalkınmada öncelik verilerek bürokratik 

uygulamaların sadeleştirilmesi, Türk dış ticaretinde önemli bir potansiyele sahip olan Güneydoğu’nun lojistik alt 

yapısının hızlı bir şekilde güçlendirilmesi, ekonomik olarak güçlendirilmesi gerekmektedir.  Türkiye 

Cumhuriyeti ‘ne umut bağlayan Ortadoğu’nun yeniden inşası için ulusal ve uluslararası ticarete katma değer 

katacak lojistik merkezlerin sınıra yakın Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirlerde kurulması önem arz 

etmektedir.  

Bu araştırma sonunda elde edilen bulguların benzer hedeflere ulaşma yönünde politikalar uygulayan bölgeler 

için örnek oluşturabileceği varsayılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İntermodal taşımacılık uluslararası ticaret, lojistik, stratejik hedef.  

THE ROLE OF SANLIURFA IN THE FOREIGN TRADE OF THE AFTERNOON 

AFTER THE WAR 

Abstract  

The geographical location of the countries with their underground and surface wealth resources and their foreign 

trade determine their superiority. The advantages in logistics are dependent on their capacity to assess their 

existing position, and the right decision-makers and practitioners to make the right decisions. When determining 

strategic targets at a national level, the geographical location of a country, a city, is considered. The country is 

the right decision by the rulers who add value to the country and who manage the country. In the past, proximity 

to maritime routes, the geographical structure suitable for the construction of railways, a city by determining the 

fate of a country that enriches the country, technological developments in the present due to unfavorable 

countries in terms of geographic location is not a geographic location fate. Managers who have the most 

efficient, most efficient use of scarce resources are obliged to protect their international prestige by importing 

and exporting through intermodal transportation and container transportation by choosing the most profitable, 

safest and healthiest transportation modes. The companies engaged in production and distribution activities are 

working to increase customer potentials and satisfaction with the lowest cost but best quality transportation 
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modes as they know that their profits will increase as they decrease the logistics cost. A situation that some 

countries see as risky in case of war, floods, and extraordinary situations can be turned into advantages for 

countries that know how to manage risks. Today, the provinces in the borders of Southeastern Anatolia, which 

are under the threat of war and terrorism, can be turned into advantages if the risks are well managed. Cities 

adjacent to countries in war zones can play an important role in exports and imports if their location is well 

evaluated. The decision-makers can give economic growth and commercial logistics mission apart from the 

historical cultural mission to the cities in the restructuring of the Middle East, taking into account the position of 

the city in setting policy. In this study which we are working on the Şanlıurfa sample, data collected by using 

data collection technique were analyzed. 

With the necessary legislative arrangements, it is necessary to simplify the bureaucratic practices by prioritizing 

the development in the Southeastern Anatolia Region, and to strengthen the logistics infrastructure of the 

Southeast, which has an important potential in Turkish foreign trade, and to be strengthened economically. The 

Republic of Turkey 'what I hope will add value to national and international trade logistics centers close to the 

border of Diyarbakir for the reconstruction of connecting the Middle East, Sanliurfa, Gaziantep in cities such as 

the establishment is of great importance. 

It was assumed that the findings obtained after this research could serve as a model for the regions implementing 

policies towards achieving similar goals.  

Keywords: İntermodal transportation,  internationaltrade, logistics, strategicgoal. 

1. GİRİŞ  

Bir ülkenin ekonomik büyümesi, dış pazarda rekabet edebilmesi, ithalat ve ihracat hacminin 

artması ile yakından ilgilidir. Sürdürülebilir ithalat ve ihracat politikaları, ülkelerin siyasi 

ilişkilerinden etkilense de katma değeri yüksek, uluslararası standartlara uygun üretilen ve 

standartlara uygun taşınan, elleçlenen, depolanan ürünler, her zaman uluslararası pazarda 

müşteri bulabilirler. Dış ticaretle iç içe olan lojistik sektörü, ülkelerin ekonomik büyümesine 

etki ederek kalkınmayı sağlamakta ve küresel rekabet gücünü attırmaktadır. Bu nedenledir ki 

gelişmiş ülkeler, lojistiğin ekonomik büyümeye etkisini görerek kara limanları ve lojistik 

merkezler kurmaya önem vermektedir. Ekonomik büyümenin göstergelerinden biri olan 

Küresel Rekabet Gücü Endeksi içerisinde geçen Lojistik Performans Endeksi,  ülkelerin 

ekonomik kalkınma göstergelerinden biri olarak görülmektedir.  

II: Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük mülteci krizini yaşayan dünya, geçmişte olduğu 

gibi 21. yüzyılda da mülteci sorunu ile mücadele etmektedir. Terör örgütü DEAŞ’ın, Irak’ın 

Musul, Salahaddin, Enbar, Kerkük, Diyala şehirlerini ele geçirmesinin ardından, BM 

kaynaklarına göre, 11 milyon Iraklı,  insani yardıma ihtiyaç duymaktadır. 2017 Göç 

Raporu’na göre 2017 yılında Türkiye’ye32.058.216 yabancı girmiştir. Bunlardan 2.497.812 

kişi İranlı, 896.724 kişi Iraklı, 3.579.254 kişi Suriyelidir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 

verilerine göre Türkiye’nin toplam nüfusu, 80 milyon 810 000’dir ve bu nüfusun yüzde 4,43 ü 

kadar (3. 579.254) Suriyeli, geçici koruma altında Türkiye’de yaşamaktadır.  

Başbakanlık AFAD yönetimi tarafından kurulan çadır ve konteyner kentlerde yaşayan 

bu geçici koruma altındaki kişilerin bir bölümü, kamplarda bir bölümü şehirlere dağılmış 

olarak inşaat, tarım, tekstil alanlarında kayıt dışı olarak çalışmaktadır.. 

Kayıt dışı yaşayan bu kişiler, milli gelir rakamlarının hesaplanmasında, enflasyon 

rakamlarının değerlendirilmesinde, istatistiklerin var olan durumu göstermesinde yanlış 

değerlendirmelere neden olmaktadır. Merkez Bankası’nın yaptığı çalışmalara göre kayıt dışı 
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kişiler, Türkiye’de enflasyon rakamlarının, yüzde 2,5 (Akçay: 2017, 1). oranında düşük 

gösterilmesine sebep olmaktadır. 

Göçmen ve sığınmacılar için Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yaptığı uluslararası 

çalışmalar, ülkelerine dönmeyi bekleyen Ortadoğu’da savaş ve terör mağduru insanların 

umudu olmuştur. Tarih boyunca Ortadoğu’nun zenginliğini ele geçirmeye çalışan ABD, 

Rusya’nın tersine Türkiye, sınır komşularına ev sahipliği yaparak, insani yardımları 

ulaştırmış, planladığı demiryolları ağları ile dostluk köprüsü kurmaya geçmişte olduğu gibi bu 

günde devam etmektedir.  

Avrupa’dan Bağdat ve Basra Körfezi’ne uzanan demiryolu projesi, 18. yüzyılda 

Avrupa’nın petrole kavuşmak için kurduğu hayallerden biridir. En ekonomik ulaşım modu 

olan demiryolu ulaşım modunun ağını kurma, Ortadoğu’da savaş olmadan önce de 

Avrupa’nın hedeflerinden biri idi. Tarihte 1. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri olarak da 

gösterilen Bağdat Demiryolu projesi, (Hicaz Demirolu veya Chester Projesi), 21 Ocak 1902 

‘de Konya’dan Ereğli’ye Kardaşbeli, Hamidiye, Osmaniye, Kilis’e Harran’a Nusaybin e 

Musul’a Bağdat’a, Necef’e Basra’ya kadar uzanmaktadır. Hicaz Demiryolu projesinde 

Telhabeş’ten Halep’e, Urfa’ya oradan Basra Körfezi’ne limanına bağlantılar planlanmıştır. 

Ortadoğu’nun petrolünü ele geçirmek hayaliyle Almanlar, 1910 yılında Mezapotamya’nın baş 

şehri olan Urfa Külaflı Tepesi yakınlarındaki bir bağı, tren istasyonu olarak işletmeye 

başlamışlardır.Urfa’da açılan bu tren garı, halk arasında Alman bağı olarak bilinmekte idi. 

TCDD tarafından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine istasyon inşa edilmesi, Mürşitpınar, 

Gaziantep, Diyarbakır demiryolu çalışmaları bölgenin ticaretini, turizmini, geliştirmenin yanı 

sıra, savaş sonrası Suriye ve Irak’ın yeniden kalkınmasında önemli rol oynayacağı 

düşünülmektedir. Bugün Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep illeri, lojistik merkez olarak her 

türlü bina inşaatı, yol yapım malzemesi, gıda, tarım hayvancılık açısından depolama, dağıtma 

paketleme, ambalajlama, kuru ve dökme yüklerin Türkiye Suriye Irak arasında geçişini 

sağlayan iller olmaya adaydır. “Bereketli Hilal” olarak bilinen Mezopotamya üzerinde yer 

alan Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep birçok ticaret yoluna yakınlığı, jeostratejik konumu, 6. 

Sanayi bölgesi olması nedeniyle sanayileşme yolunda atılan başarılı projeleri, istihdam 

isteyen genç nüfusuyla, ürettiği ürünleri, dünya pazarına satmasını kolaylaştıracak lojistik 

merkezlere ihtiyaç duyan illerdir. . 

2011 yılının başından itibaren Suriye ve Irak’ta yaşanan iç savaştan güvenlik 

nedeniyle, Türkiye’nin dış ticareti de olumsuz etkilenmiştir. Irak ve Suriye’nin yeniden 

yapılandırılmasında sınıra yakın illerin önemi büyüktür.Bugün gümrük kapısı olarak bilinen 

Mürşitpınar Sınır Kapısı, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı bir bölgededir. Suriye’deki savaş 

sırasında Kobani’de YPG etkinlikleri nedeniyle 2016’da kapatılmıştır. Mürşitpınar‘da 

Organize Sanayi Bölgeleri’nin Şanlıurfa’da kurulacak lojistik merkez ile koordinasyonu, sivil 

toplum örgütleri tarafından istenmektedir. Şanlıurfa, Suriye ve Irak’tan başka Diyarbakır ve 

Gaziantep ticaretinde de önemli bir role sahip olduğundan yapılması planlanan demiryolu 

hattı, geçmişte Hicaz Yolu’nda olduğu gibi bu gün de önemini korumaktadır. Tüm bu 

özellikler, Şanlıurfa’yı Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı, Ortadoğu pazarına açılmak 

isteyen firmaların lojistik üssü olmaya aday olarak göstermektedir. 
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Şanlıurfa’ya bölgeyi geliştirme misyonunu gerçekleştirmesi için devlet tarafından da 

teşvikler sunulmaktadır. Şanlıurfa OSB ‘nin 1989 yılında kurulmasının ardından Yatırım 

Teşvik Sistemi hakkında esaslar belirlenerek 20 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 

Şanlıurfa, .6. Bölge teşvikleri kapsamında yer almıştır. Bu bölge, coğrafyanın kendisine 

sunduğu üstünlük nedeniyle ticaret yolları üzerinde kalmış, ulaştırma ve dış ticaret üzerinde 

uzmanlaşmış, bir ticaret kültürüne sahip olmuştur.  

Lojistik alanında yapılan araştırmalarda bölgesel olarak araştırma örnekleminin 

seçilmesi yöntemi ve elde edilen bulgular ile getirdiği somut ve önerilerle alan yazına önemli 

bir katkı sağladığı, düşünülmektedir. Sorun alanı açısından; ülke ekonomisi için son derece 

hayati olan ulaştırma ve lojistik probleminin en azından bölgesel ölçekte incelenmesi büyük 

önem taşımaktadır. Alan yazındaki bilgilerin politika yapıcılar için önemi düşünülerek yapılan 

bu araştırmada elde edilen bulguların somut, gerçekçi olarak bilime ve ekonomik büyümeye 

ışık tutacağı düşüncesi ile bu araştırma yapılmıştır. 

Öncelikle araştırma probleminin sunumu ve araştırma amacına ulaşmak adına 

kullanılan yöntem ile bu yöntemin uygulanması sonucu elde edilen bulgular yer alacaktır. 

Şanlıurfa; ulaştırma, lojistik ve dış ticaret alanlarında Harran Üniversitesi ve lojistik odakları 

ile Türkiye’nin önemli bir bölgesidir.  

Bu araştırma; savaş sonrası Suriye ve Irak gibi ülkelerin yeniden yapılandırılması için 

Şanlıurfa’nın jeopolitik konumunun lojistik ve tedarik zinciri açısından önemini vurgulamak 

amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Şanlıurfa ilidir.  

2. Lojistik Merkez 

Lojistik alanında kümelenme, lojistik üs terimleriyle karşılanan lojistik merkezler, belli bir 

bölgede firmaların toplanarak, tedarik zincirinin tüm aşamalarını vermeleridir. Lojistik 

merkez olarak kullanılacak bölgede demiryolu, havayolu, denizyolu, karayolu veya 

intermodal taşıma ile yapılan taşıma işleminin yanı sıra, ürünün depolanması, elleçlemesi, 

konsolidayonu, ayrıştırılması gümrük işlemleri, ithalatı ve ihracat işlemleri, sigorta, 

bankacılık işlemleri, alt yapı işlemleri, yardımcı hizmetler, danışmanlık, eğitim vs gibi 

hizmetler verilmektedir. Lojistik üs olarak seçilen bölgenin geçici olarak mı kalıcı olarak mı 

lojistik üs olacağı belirlenmelidir. Trilyonlarca lira değerindeki bu alanların 

oluşturulmasından önce, hangi amaçla bu merkezlerin kurulacağının fizibilitesinin yapılması 

gerekmektedir Trans Pasifik Hattı, Trans Atlantik Hattı ve Avrupa–Uzak Doğu hattı gibi 

kıtalar arası bağlantı sağlayan lojistik üsler, bölgesel, ulusal, uluslararası ihracat ve ithalat 

hareketliliğini sağlamakta, rekabet gücüne önemli katkılarda bulunmaktadır.  

Savaş sonrası, Suriye Irak’ın yeniden inşa edilmesi için Şanlıurfa’nın lojistik merkez 

yapılması, karar vericilerin politika yapıcıların riskleri avantaja çevirmeyi bilen yöneticilerin 

stratejik hedefi olmalıdır.  

Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerinin dış ticaret boyutuna ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri 

Bakanlığı (2012), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (2011), Birleşmiş Markalar Derneği (2012), 
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İpek yolu Kalkınma Ajansı (2011), DPT (2007), Kuran (2006), Aydın (2004), Aras (2004) 

tarafından çalışmalar yapılmıştır (Bulut, 2017:144).  

Bu çalışmada, diğer çalışmalara ilave olarak, yıllar içerisinde Suriye ve Irak ile Türkiye 

arasındaki dış ticarette meydana gelen değişiklikleri ve Şanlıurfa’nın bu ticaretteki rolünü ele 

almaktadır. Lojistik merkezler, kentin lojistik sorunlarını çözmenin yanı sıra, tüm taşıma 

modlarında trafik sıkışıklığını da önlemektedir. Lojistik merkezler, dağıtım, taşımacılık, 

lojistik hizmet sağlama,-3PL, her türlü ulaşım ağına bağlantı sağlama, güvenli aktarma 

donanımları sağlayan organize lojistik bölgelerdir. Lojistik merkezler/köyler, dağıtım 

merkezleri, limanlar, demiryolu platformları, katı atık toplama ve imha tesisleri gibi lojistik 

merkezler kategorisindedir. Bu tür merkezler, yüklerin konsolide ve aktarma faaliyetlerine 

yöneliktir. Lojistik Merkez; hem ulusal hem de uluslararası geçişlerde taşımacılık, lojistik ve 

dağıtımla ilgili tüm faaliyetlerin ticari temele dayandırılarak çeşitli işletmeler tarafından 

yerine getirildiği uzmanlık merkezlerdir (Tanyaş 2015: 36). Kentin lojistik ihtiyacına cevap 

veren organize lojistik bölgeler, şehrin içinden ve dışından gelen her türlü malzeme, 

elleçlenmekte, depolanmakta, kalite kontrol işlemleri yapılmakta, konsolidasyon 

sağlanmaktadır. Birçok fonksiyonun bir arada veriliyor olması şirketlerin kar payını 

arttırmakta, ürünün, malzemenin sağlık koşullarına, standartlara uygun şekilde elleçlenmesi, 

saklanması mümkün olmaktadır.  

Şehir merkezleri dışında kurulan lojistik merkezleri inter modal taşımacılık sayesinde sera 

gazı yayılımı da azalarak cevre dostu taşımacılığa katkıda bulunmaktadır.  

2.1.Lojistik Merkezin Yeri ve Yer Seçimi  

Lojistik merkezin nerede kurulacağı probleminin çözümü birçok etkene bağlı iken, Zafer 

Acar’a göre, kuruluş yeri problemi, yerleşim sorununun niteliklerini çok boyutluluk, iç 

etkileşim, dinamik yapı, disiplinler arası nitelik ve zorunlu sınırlanmalardır (Acar, 2015:2). 

İşgücü ve hammaddeye yakınlık, vergi, iklim koşulları gibi kriterlerle, istihdamı arttırmak, 

karı arttırmak gibi amaçların yanında disiplinler arası yaklaşımla birçok uzman görüşü 

alınmalıdır.  

Şanlıurfa’nın lojistik üstünlüğü de sınıra yakın bir il olması ve 6. Bölge teşvikleri kapsamında 

yer alması sebebiyledir. Suriye ve Irak’ın yeniden inşası için Şanlıurfa gibi sınıra yakın illerin 

lojistik merkez olarak kullanılması önem arz etmektedir.  

Günümüzde modern yönetim açısından belirsizliklerin ve bilgi eksikliğinin yoğun olduğu, 

terör ve savaş durumlarında, yeniden inşa edilmeyi bekleyen ülkelerde inşaat, sanayi, ticaret 

vs alanlarında işbirliği anlaşmalarının yapılması, geleceğin planlanması vizyoner liderlik 

anlayışını gerektirmektedir.   

Zafer Acar’n Lojistik Merkezlerinin Konum Uygunluğu İçin Coğrafi Bir Yaklaşım isimli 

makalesinde belirttiği kriterler göz önüne alındığında Şanlıurfa’nın Karayolu’na yakınlığı 

değerlendirildiğinde ..Karayoluna yakınlık, demiryoluna yakınlık, havaalanına yakınlık: 

limanlara yakınlık (Acar,:2015:2). kriterlerini Şanlıurfa’nın karşıladığı görülmektedir.  
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Türkiye coğrafi konumu nedeniyle Asya Avrupa arasında bir köprü durumundadır. Orta Asya 

sanayi ülkeleri için hem ucuz enerji girdisi hem de nüfus yoğunluğu dolayısıyla, vazgeçilmez 

bir pazar konumundadır Bu amaçla Türkiye’de Ekonomi Bakanlığı’nın Teşvik ve Uygulama 

Genel Müdürlüğü teşvik ve belgesine bağlanabilecek uluslararası lojistik yatırımlar için şu 

değerlendirmeler yapılmıştır. 09.07.2002 tarih ve 24810 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Uygulamasına İlişkin Genelge uyarınca gümrükleme ve 

sigortalama hizmetlerinin sunulduğu paketleme ithalat ve üretime yönelik otomasyon 

hizmetlerini birlikte içeren asgari kapalı alanı 10000 metre kare olan uluslararası yük 

taşımacılığına yönelik treyler ve çekiciler ile tır parkını da içerebilen entegre yatırımlardır. 

Ancak bu yatırımlara yönelik treyler ve veya çekiciler azami 10 birimi geçmemek üzere 

Müsteşarlıkça yatırım yerinde yapılacak inceleme sonucunda antrepo elleçleme paketleme 

otomasyon ve kapalı alanın tamamlandığının tespit edilmesini müteakip teşvik belgesi 

kapsamına dâhil edilebilir (Orhan, 2014;111). 

Özel şirketlerin, kamu ortaklığı ile kurduğu lojistik merkezler de devlet teşvikleri ile 

desteklenmektedir. Ekonomi Bakanlığı devlet teşvikleri ile ihracata destek verirken fuarlara 

katılım, patent alımı, arge faaliyetleri, markalaşma, ihracatı arttırma, yatırım yapma, 

innovasyon faydalı model, ihracat politikaları oluşturma, hedef pazara girme, konularında 

desteklemektedir.  

Ayrıca, 10.06.2002 tarih 2002/4367 sayılı yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar 

Kurulu Kararı ve bu karara ilişkin 2002/1 sayılı tebliğe göre bölgesel teşvik uygulamalarında 

6. Bölgede yer alan Şanlıurfa ili teşvik belgesine bağlanabilecek lojistik yatırımları aşağıdaki 

teşviklerden yararlanabilir:  

a) Gümrük vergisi muafiyeti. 

 b) KDV istisnası. 

 c) Vergi indirimi. 

 ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.  

d) Yatırım yeri tahsisi.  

e) Faiz desteği  

f) Gelir vergisi stopajı desteği 

g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) (6 Ekim 2006 

Tarih  ve 26311  sayılı RG).  

6. Teşvik Bölgesinde bulunan Şanlurfa’nın dış ticarette lojistik merkez olarak yer alması, 

Ortadoğu’nun yeniden inşası açısından önemli bir stratejidir. Şanlıurfa’nın Suriye ye 366 km 

Irak’a 878 km uzaklıkta olması nedeniyle dış ticaret bakımından önemli bir bölgede olduğu 

söylenebilir.  Şanlıurfa’da GAP havaalanı şehir merkezine 30 dakika mesafededir. 8 uçak 

kapasiteli liman, 12.000 m2’lik bir alanda yer alır. İstanbul’a günde 3 sefer Ankara’ya günde 

en az 2 sefer düzenlenmektedir. Uçakla Ankara’ya uzaklığı 1 saat 20 dakika, Istanbul’a 

uzaklığı 2 saattir.Otobandan İskenderun limanına 4 saat, Mersin limanına 6 saat uzaklıkta 

iken Akçakale’den Suriye’ye Rakka’dan giriş 3 saat, Halep’e giriş 5 saat, Habur’dan Irak a 5 

saat karayolu ile ulaşım sağlanabilmektedir. Mersin’den Adana’ya Nusaybin’e giden 

demiryolu Şanlıurfa merkezine 60 km dir. 120.000 m2 lik Mürşitpınar tren istasyonuna 56.3 
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km uzaklıkta bulunan Şanlıurfa, Mardin Nusaybin demiryolu kavşağında yer almaktadır. 

İskenderun limanına 349 km, Mersin limanına 441 km uzaklıktadır. Şam’a 4201 km, Halep ‘e 

257 km, Beyrut’a 486 km, Tahran’a 120 km olan Şanlıurfa’nın coğrafi avantajı, ekonomik 

avantaja çevrilmelidir. Tablo 1 ‘de görüldüğü gibi diğer lojistik merkezlere ve Karadeniz’deki 

limanlara yakınlığı ile de ulusal ve uluslar arası ithalat ve ihracat açısından lojistik merkez 

olmaya elverişli bir şehirdir.  

GAP (Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesine )yapılan kalkınma projeleri arasında lojistik 

merkezin, demiryolu yapımının yer alması Güneydoğu Anadolu’nun kalkınması için 

elzemdir.  

Tablo 1: Şanlıurfa’nın Seçilmiş Lojistik Köyler ve Limanlara Uzaklığı 

Lojistik Köyler  Limanlar 

Şanlıurfa- Kahramanmaraş 

(Türkoğlu) 
217 km Şanlıurfa –Hopa Limanı 829 km 

Şanlıurfa- İzmit (Köseköy) 1152 km Şanlıurfa –Rize Limanı 735 km 

Şanlıurfa- İstanbul (Halkalı) 1263 km Şanlıurfa –Trabzon Limanı 704 km 

Şanlıurfa- Samsun (Gelemen) 836 Km Şanlıurfa –Giresun Limanı 707 km 

Şanlıurfa- Kayseri (Boğazköprü) 490 Km Şanlıurfa –Samsun TCDD Limanı 840 km 

Şanlıurfa- Mersin (Yenice) 412 Km Şanlıurfa –Antalya Limanı  931 km  

Şanlıurfa-Uşak 1033 Km Şanlıurfa –Mersin Limanı  441 km  

Şanlıurfa- Erzurum (Palandöken) 504 Km Şanlıurfa –Ceyhan Limanları  328 km  

Şanlıurfa- Konya (Kayacık) 699 Km Şanlıurfa –Bandırma Limanı  1326 km 

Şanlıurfa- Mardin 188 km 
Şanlıurfa –Marmara 

ereğlisi Limanları 
1391 km 

Şanlıurfa- Kars 706 km Şanlıurfa –Tekirdağ Limanı 1429 km 

Şanlıurfa- Sivas 497 km Şanlıurfa –İskenderun Limanları 349 km 

Kaynak Karacadağ Kalkınma Ajansı (İndirilme Tarihi 11.08.2018).  

3. Türkiye’de Lojistik  

Ülkelerin lojistik performanslarının ele alındığı Dünya Bankası Lojistik Performans İndeksi 

ne göre. Türkiye lojistik sektöründe 2007 yılında 3,15 puanla 34., 2010 yılında 3,22 puanla 

39., 2012 yılında 3,51 puanla 27. ve 2014 yılında 3,50 puanla 30. sıradadır. En geride 

olduğumuz kriter 48. sıra ve 3,18 puanla “rekabetçi maliyetlerle taşıma organizasyonu 

kolaylığıdır (Yapraklı, Ş. Ünalan, Musa 2017). Bu da ülkemizde lojistik maliyetlerin 

yüksekliğini ifade etmektedir. Çünkü ülkemizde yoğun olarak karayolu temelli lojistik 

faaliyetler gerçekleştirmekte, demir ve denizyolu yeterince kullanılamamaktadır. Uluslararası 

ve ulusal karma taşımacılık alt yapısı hala daha kurulamamıştır. Verimsizlikteki ana nedenler; 

kayıt dışı ekonomi, altyapı yetersizlikleri ve şirketlerin küçük ölçekli ve kurumsal bir yapıda 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

405 
 

olmamalarıdır. Yetki belgesiz çalışma, standart dışı araç, yakıt tedariki vb. konularda haksız 

rekabet vardır. Denetimler artmasına rağmen istenen düzeyde etkinlik sağlanamamaktadır. 

Sektörün bazı alanlarında rekabetçi fiyatlar oluşmamakta, bu durumsa ülkenin rekabet gücünü 

olumsuz etkilemektedir. Özellikle demiryolları, denizyolları, gümrükler, eğitim ve lojistik 

köyler konularında önemli eksiklikler vardır. Lojistik konusunda bakanlıklar arası 

koordinasyon eksikliği mevcuttur, bu nedenle de bir lojistik koordinasyon kuruluna 

gereksinim vardır. 2016 yılı 23. Hükümet Eylem Programı’nda 2016 Mart ayına kadar 

“Lojistik Koordinasyon Kurulu” kurulacağı belirtilmiştir. 

Sürekli gelişen yenilenen teknoloji ile birlikte artan enerji ihtiyacını karşılamak, kendi 

nesillerinin enerji kaynaklarını kullanmak yerine, petrol yatakları olan ülkelerin petrolünü 

kullanmayı hedefleyen ABD ve Rusya gibi ülkelerin başlattığı petrol savaşları, ülkemizi 

stratejik olarak lojistik destek sağlanabilecek bir ülke konumuna getirmiştir. Türkiye 'de 

faaliyette olan lojistik firmalarının sayısı kesin olarak bilinmese de yaklaşık 1.500 adet 

uluslararası karayolu taşımacılık şirketi (yetki belgeli), 500.000 adet ticari kamyon olduğu 

bilinmektedir. Türkiye’nin uluslararası ticaretinin canlanabilmesi için dağınık halde bulunan 

lojistik firmaların birleşerek lojistik merkez altında toplanması, kara, deniz, hava, demiryolu 

taşımacılığında uzun vadeli planlamalar yapılması, taşıma modlarının birbiriyle entegreli 

olarak çalışması, lojistik merkezlerinin intermodal çalışma haritalarının çıkarılması 

gerekmektedir.  

Küresel dünyada yaşanan mali krizler, hükümet politikaları, komşu ülkelerde ortaya çıkan 

savaş, sınıra yakın olan ülkelerin şehirlerin lojistik açıdan önemini arttırmıştır. Türkiye’nin 

bulunduğu coğrafi konum, Türkiye’de artan dış ticaret hacmi, önemli bir fırsat olarak 

görülmektedir. Ayrıca demiryolları ağ yapısının yeniden inşası, lojistik sektörünü derinden 

etkileyecek niteliktedir. 2014 yılındaki ihracat 3.8 oranında artarak 157 milyar 642 milyon 

dolar düzeyinde iken ithalat da 3.8 düzeyinde azalma 242 milyar 182 milyon dolara inmiştir. 

Sınır komşularımızda yaşanan savaşlar, dış ticarette açığı 84 milyon 540 milyon dolar 

yükseltmişken Türkiye’nin dış ticarette sınırdaki krizleri fırsata çevirmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de hazırlanmaya çalışılan Lojistik Master planı, uzman görüşleri de alınarak 

hazırlanmalı, stratejik önemi olan bölgelerde istihdamı arttırıcı, intermodal taşımacılığın 

kolaylıkla yapılabileceği bölgeler lojistik merkez olarak seçilmelidir. 

Gelişmiş ülkeler lojistik hizmetlerini nasıl lojistik köylerde veriyorsa, Türkiye de,lojistik kara 

limanlarını kurarak dış ticaretini hareketlendirecek kalkınma hedefleri belirleyebilir. 

 Türkiye Suriye Irak’ta Nüfus Ekonomi ve Ticaret 

4. 1 Türkiye ‘de Nüfus ve Ekonomi 

2017 TUİK verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişi iken gayrisafi 

yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam 

katma değeri %2,8, sanayi sektörü %14,8 ve inşaat sektörü %18,7 artmıştır. Ticaret, 

ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler 

sektörünün katma değeri ise %20,7 artmıştır. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH 

zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
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%9,6 artmıştır. Bu büyümeye, özel sektör tüketim ve yatırım harcamalarındaki artışın ve 

özellikle iç talep kaynaklı canlanmanın neden olduğu düşünülmektedir (TUİK , 2017). 

3.2. Suriye‘de Nüfus ve Ekonomi 

Suriye’nin 2011 yılındaki nüfusu 22.500.000 kişi iken 2016 yılında 17.500.000 dir. 2016 

yılında nüfusun azalmasının temel nedeni savaş, ölüm, göç ve doğum oranlarında azalmanın 

görülmesidir. 2011 yılında Süriye’nin GSYİH’sı CIA TheWorld Facktbook’tan alınan 

bilgilere göre 64.700 milyon ABD dolarken,  2016 yılında GSYİH ( Milyon $ ) 28.752 ‘e 

düşmüştür. 2011 yılındaki KBGSYİH’nin 3.108 ABD Doları civarında olduğu ifade edilirken 

2016 yılında KBGSYİH ( $ )  1.643 , (EIU tahmin) oranında gerilemiştir.  Suriye 

ekonomisinin 2011 yılında bir önceki yıla göre büyümesi bir yana % 2 oranında daraldığı 

görülmekte iken 2016 yılında büyüme oranı ( % )-2,4 dür ( EIU tahmin).Bu daralmanın 

sebebinin küresel kriz ve yaşanan iç savaşın Suriye ekonomisi üzerindeki baskıları arttırması 

olduğu belirtilebilir (Birleşmiş Markalar Derneği, 2012:12). 

4.3 Türkiye Suriye Arasında Ticaret  

1 Ocak 2007’de yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Türkiye ile Suriye 

arasındaki ticareti önemli derecede arttırmıştır. Türk Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği bilgiler 

ışığında 2008, 2009, 2010 yıllarında ihracat artmış, 2010 yılına gelindiğinde % 29,5 oranında 

bir artış görülmüştür. İthalat da aynı şekilde devam ederken 2011 Mart ayında başlayan 

yönetimin halka karşı güç kullanması uluslararası toplumun dikkatini çekmiştir. Başta ABD, 

AB ve Türkiye’nin aldığı kararlar nedeniyle ticaret ilişkileri askıya alınmıştır. Türkiye’de 

Suriye ile Merkez Bankası ilişkilerin durdurulması, Suriye hükümetinin Türkiye'deki finansal 

mal varlıklarının kredi ilişkilerinin dondurulması, Eximbank kredi anlaşmasının askıya 

alınması gibi önemli ekonomik kararlar mevcuttur. Suriye’den geçişlerde ek gümrük harcı 

alınması da dâhil olmak üzere Türkiye’ye bir dizi karşı yaptırım kararları almıştır. Türkiye ile 

Suriye arasında imzalanan 2011/2516 sayılı İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar, ve Serbest 

Ticaret Anlaşmasının askıya alınması kararı ile 2011/2517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, ile 

“Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı 

Uygulanması Hakkında Karar” da uluslararası hukuk hükümleri karşılıklılık ilkesi gereği 

yürürlükten kaldırılmıştır. Kısaca, 2011 yılından itibaren Suriye ile ticaret azalmış, 

ihracatımız %12,6, ithalatımız %21 civarında daralma göstermiş, 2011 yılının son çeyreğinde 

ihracatımız %51,8, ithalatımız ise %57,3 oranında hızlı bir düşüşe geçmiştir. 2012 yılında 

Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı %68,8 azalarak 501 milyon dolara, ithalatı ise % 87,2 azalarak 

67 milyon dolara gerilemiştir. 2013 yılı sonrasında ise Suriye’ye ihracatımız oldukça dalgalı 

bir seyir izlemiştir. 2013 yılında 1,02 milyar dolar olan ihracatımız, 2014 yılında 1,8 milyar 

doları aşarak en yüksek seviyesine ulaşmış, 2016 yılında ise 1,3 milyar dolara gerilerken 2017 

yılında ihracat 1,365 milyar dolar, ithalat 1,435 milyar dolara gerilemiştir (TUIK, 2018). 

4.4.Türkiye’nin Suriye’ye İhracatında Başlıca Ürünler  

2013 verilerine göre Türkiye Suriye’ye temel yiyecek malzemeleri ve inşaat malzemeleri 

ihraç etmektedir (ayçiçeği yağı, pamuk, ekmek, hayvan gıdası buğday unu, çimento, bisküvi, 
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hayvan yemi, hijyenik kağıtlar, inşaat demiri, elektrik akümülatörleri, margarin, unlu 

mamuller, tavuk, kamyon ve kamyonet, sular, akü, kuru baklagiller, çikolatalı mamuller, ilaç, 

domates salçası vs). 

4.5.Türkiye. Irak Arasında Ticaret 

2017 nüfus sayımına göre 38.860.000 olan Irak’ın GSYİH ( Milyon $ ) 192.660 (2017, IMF 

tahmin), KBGSYİH ( $ ) 4.958 (2017, IMF tahmin)’dir. Savaş nedeni ile 2017 ‘deki büyüme 

oranı ( % )-0,45’tir  (2017, IMF tahmin). Irak, 2011 yılında ihracat pazarlarımız arasında 

Almanya’nın ardında ikinci sıraya yükselmiş ve 2011-2014 döneminde ikinci sıradaki yerini 

korumuştur.  

Irak’a gerçekleştirilen ihracat 2013 yılında yaklaşık 12 milyar dolarla en yüksek seviyesine 

ulaşmıştır. DEAŞ’ın Haziran 2014’te Musul’u ele geçirmesine kadar olan süreçte, Ocak-

Mayıs döneminde, Irak’a olan ihracatımız %11,5 artmıştır.  

Tablo 2 Türkiye İhracat İthalat Hacmi 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2008 3.917 133 4.050 3.784 

2009 5.123 120 5.243 5.003 

2010 6.036 153 6.189 5.883 

2011 8.310 86 8.396 8.224 

2012 10.830 149 10.979 10.681 

2013 11.958 146 12.104 11.812 

2014 10.896 268 11.164 10.628 

2015 8.558 297 8.855 8.261 

2016 7.640 836 8.477 6.804 

2017 9.057 1.528 10.584 7.529 

Kaynak: TÜİK (İndirim Tarihi 23.03.2018).  

Ocak ve Mayıs aylarında ihracatımız tüm aylarda bir önceki yılın aynı ayına göre artış 

göstermiştir. Musul’un DEAŞ tarafından ele geçirilmesinden sonra, Irak’ta ortaya çıkan siyasi 

ve askeri kriz nedeniyle ihracatımız azalmaya başlamıştır. Olayların başladığı Haziran 

ayından Aralık ayına kadar olan dönemde tüm aylarda bir önceki yılın aynı ayına göre 

azalmalar gerçekleşmiş olup Haziran-Aralık dönemindeki toplam azalış %24,4 olarak 

gerçekleşmiştir. Böylece 2014 yılında Türkiye’nin Irak’a ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık 

% 8,9 oranında azalarak 10,9 milyar dolara gerilemiştir.2015 ve 2016 yıllarında gerilemeye 

devam eden Irak’a ihracatımız 2017 yılında 9 milyar doları aşmıştır. Irak, ihracat pazarlarımız 

arasında %5,8 payla 4. sırada yer almıştır (TUİK 2018). 2017 yılında Türkiye’nin Irak’a ihraç 

ettiği belli başlı ürünler; mücevherat, altın, buğday unu, tavuk eti, yumurta, bisküvi, mobilya, 

ayçiçeği yağı, hijyenik havlu ve bebek bezleri, demir-çelik boru ve profil, demir-çelik 

çubuklar, izole kablo ve teller, demir-çelikten inşaat ve aksamı, hazır giyim ürünleri, 

margarin, dokunmuş halı, turunçgiller, salça, çikolatalı mamuller, plastik ambalaj 
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malzemeleri, hazır giyim, plastik boru, kuru baklagiller, deterjan, kağıt ambalaj 

malzemeleridir. Türkiye Irak'tan en çok altın, petrol yağı kalıntıları, hurda plastik ve kâğıt ile 

sığır derisi ithal etmektedir. 

4.6. .Irak Suriye Türkiye Müteahhitlik İlişkileri 

Irak ve Suriye, savaşın bitmesiyle birlikte birçok inşaat firmasının yatırım yapmak için can 

attığı ülke konumuna gelecektir. İki ülkenin yeniden inşası ımüteahhitlik firmaları için büyük 

bir potansiyel vaat etmektedir. Irak’ta şimdiden inşaat alanında faaliyet gösteren firmaların 

sayısı artmaktadır. Türk müteahhitlik firmalarının son yıllarda Irak’ta üstlendikleri işlere 

ilişkin olarak resmi rakamların gerçeği yansıtmadığı, üstlenilen pek çok projeye ilişkin 

istatistikî bilginin kayıtlara geçmemesi sebebiyle gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu 

varsayılmaktadır. 

Türk müteahhitlik firmaları Irak’ta 2012 yılına kadar 12,9 milyar Amerikan doları değerinde 

645 adet proje üstlenmişlerdir. Türk firmaları, yeniden yapılanma sürecindeki Irak’ta çeşitli 

konut projelerinden askeri tesislere, yol, köprü, baraj gibi altyapı projelerinden okul, hastane 

gibi sosyal tesislere pek çok alanda faaliyet göstermektedirler. Irak’ta müteahhitlik hizmetleri 

kapsamındaki işlerin yaklaşık % 60’ı yerel makamlardan alınmış olup, uluslararası firmalar ve 

ABD makamlarından alınan işler de % 40’lık bir oran teşkil etmektedir(TUİK, 2018).  

Sınır komşularımızda yaşanan savaş Türkiye’nin Ortadoğu’daki coğrafi önemini bir kez daha 

gündeme getirmiştir. Irak Musul ve Süriye’de yaşanan savaş nedeniyle ülke temsilcileri 

şimdiden ülkelerinin yeniden inşası için gerekli yatırımları hesaplamaya başlamışlardır. Bu 

amaçla, Irak, Şam, (IŞİD) ile yapılan mücadelenin ülke genelinde büyük bir yıkım yarattığını, 

temel altyapının ve yıkılan binaların yeniden inşası için hesaplanan maliyetin de 88,2 milyar 

dolar olduğunu açıklamıştır. Yatırıma en acil ihtiyaç duyulan alan olduğunu belirtmiştir 

(TUİK, 2018).  

4. Şanlıurfa ve Dış Ticaret  

Şanlıurfa tarihte Paleolotik çağa kadar uzanan Aramı, Part, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, 

Selahattin Eyyubi, Moğol, Memlük ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmış bir ildir. Tarihi 12.500 

yıl öncesine dayanan, “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan Yukarı Mezopotamya’nın verimli 

toprakları üzerinde yer alan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa, jeostratejik 

konumu nedeniyle birçok ticaret yolunun kavşak noktasında yer almaktadır. 1919 yılında 

İngilizler ve Fransızların işgaline uğrayan Şanlıurfa, 11 Nisan 1920’de bu işgalden kurtarılmış 

ve 1924 yılında il durumuna getirilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda düşmana karşı verilen üstün 

mücadele nedeniyle; 22.06.1984 tarihinde çıkartılan 3020 sayılı yasa ile ismi, “Şanlıurfa” 

olarak değiştirilmiştir.  

Yüzölçümü 19.451 km2 olan Şanlıurfa’nın nüfus yoğunluğu 102/km2'dir. Şanlıurfa ilinin 

nüfusu 2018’de yaklaşık 1.985.753'tür. Bu nüfusun, 999.299 erkek ve 986.454 kadından 

oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,32 erkek, %49,68 kadındır. Şanlıurfa ilinde 13 ilçe ve 

belediye bulunmaktadır. Nüfus büyüklüğü bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Eyyübiye, 

Haliliye, Siverek, Viranşehir, Karaköprü, Suruç, Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Harran, 
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Bozova, Hilvan, Halfeti’dir. Nüfus açısından, Şanlıurfa, Türkiye’nin en büyük dokuzuncu 

kentidir. GAP’ın merkezi olarak bilinen bu il, GAP İdaresi’nin idari yerleşkesini içermektedir. 

Bölgesel kalkınma projesi olan, GAP’ın proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı 

Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır  (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, 

Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak). 1970'lerde Fırat ve Dicle nehirleri 

üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980'lerde çok 

sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Kalkınma 

programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve 

sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. GAP; 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1,82 milyon 

hektar alanda sulama sistemlerinin yapımını öngörmektedir. Geniş ve verimli tarım arazilerine 

sahip Şanlıurfa da, GAP Projesi ile birlikte tarımın etkinliği ve önemi daha da artmıştır 

(Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2018). GAP’ın başkenti olan Şanlıurfa; geniş sulanabilir arazi 

varlığı nedeniyle, tarım ve tarıma dayalı sanayi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 

Genç nüfus varlığı ve yeni teşvik sisteminde 6. Bölgede yer alarak sanayileşme yolunda 

önemli bir fırsat yakalayan Şanlıurfa’da üretilen ürünlerin en kısa sürede ve en rekabetçi 

fiyatlarla pazarlara ulaştırılması son derece önemlidir. Bu nedenle, Şanlıurfa’da bir lojistik 

merkez kurulması faydalı olacaktır (Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2018). 

Ekonomisi tarıma dayalı olan Şanlıurfa enerji, turizm ve hayvancılık tekstil ve gıda 

sektörünün Türk ekonomisindeki payı yüksektir Ceylanpınar Tarım İşletmeleri. Şanlıurfa,’nın 

önemli çiftliklerinden biridir. Küçükbaş hayvancılık Atatürk Barajı’nda yürütülen balıkçılık 

faaliyetleri Şanlıurfa ekonomisinde önemli role sahiptir. İlin en önemli özelliği bölgesel 

kalkınma projeleri içerisinde yer almış olmasıdır. 

Şanlıurfa ilinin kalkınmada öncelikli il olması dolayısı ile 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla 22 Kasım 2008 tarihinde Şanlıurfa ve Diyarbakır illerine hizmet vermek üzere 

Karacadağ Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Ajans, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum 

kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve 

tüzel kişilerin proje veya faaliyetlerine doğrudan finansman desteği ve faizsiz kredi desteği 

sağlamaktadır (Mali Destekler, 2017).  

AB ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde yürütülen, Pamuk Lisanslı Depo 

Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen 

projelerden biridir. Bu proje ile pamuk ithalat ve ihracatında önemli olan tedarik zinciri 

sağlanacaktır. Şanlıurfa’nın ekonomi tarıma dayalıdır. Güneydoğu Anadolu Projesi ile 

sanayinin tarımın gelişmesi beklenmektedir. Ekonominin %60 ı tarım, % 40 ı hayvancılığa 

dayalıdır. Yağış az olduğundan tarımda verimlilik düşüktür. GAP ile sulu tarıma geçilmesi 

beklenmektedir. Antep fıstığı, üzüm, zeytin üretimi yaygındır. Hayvancılık ikinci derece gelir 

kaynağıdır. Tereyağı Siverek’te sanayi kolu haline gelmiştir. Türkiye’nin en iyi yarış atlarının 

yetiştirildiği ildir. Atatürk Barajından elde edilen balık Şanlıurfa’nın ekonomisinde küçük de 

olsa katkıda bulunmaktadır. Maden bakımından zengin olmayan Şanlıurfa’da asfalt, fosfor 

tuzu, kurşun, mermer, gibi madenler çıkarılmaktadır. İstatistiki verilere bakılınca Şanlıurfa'nın 
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ihracatında 2012 yılına kadar Suriye'nin ciddi bir ağırlığının olduğu görülmektedir. 2010 

yılında Suriye'ye yapılan ihracatın toplam ihracata oranı % 42 ve 2011 yılında % 40 iken 

2012 yılının ilk 7 aylık döneminde % 3'4'e gerilemiştir. Bu gerilemede Suriye'de yaşanan 

gelişmeler, etkili olmuştur. Suriye'de yaşanan kaosa rağmen ihracat rakamlarında son 

dönemlerde artış görülmektedir. Son dönemde ise ihracatta Irak'ın artan etkisi göze 

çarpmaktadır. 2014 yılında en fazla ihracat yapılan ülke konumunda olan Irak'a yapılan 

toplam ihracat 124.492 milyon dolardır.2014 yılında toplam ihracatın neredeyse yarısını Irak'a 

yapılan ihracat oluşturmaktadır. İhracatta artışın olduğu bir diğer ülke ise İran’dır.  Yaklaşık 

350 milyon nüfusu barındıran Ortadoğu’ya açılan kapı durumunda olan Şanlıurfa geniş bir 

pazar kapasitesine sahiptir (Şanlıurfa Dış Ticareti Bilgi Notu, 2014) Şanlıurfa’nın 2017 

yılında ihracatı 153 milyon dolarken 2018 yılında ilk 5. Ay66.8.milyon dolar olarak tespit 

edilmiştir. 13.3 milyon dolar ilk beş ayda ihracat gerçekleşmiştir. 2017 yılında en fazla ihracat 

yaptığı ülke Irak, Suriye ve Nijerya, Cezayir, İran, İsveç’tir. Türkiye’nin Irak’a ihracatı 

savaştan olumsuz etkilenmiştir.  

2017’de yıllık 157 milyon dolar ithalatı olan Şanlıurfa’nın dış ticaret açığı 2017 yılında 

3.8 milyon dolardır. Bunda sınırdaki savaşların önemli bir tesiri olduğu görülmektedir.  

Şanlıurfa tarım ve hayvancılık, tekstil, gıda, lojistik, yapı malzemeleri ve kimyasalları, 

yenilenebilir enerji, turizm alanlarında yatırım yapılabilecek bir ilimizdir. Organize Sanayi 

Bölgesi, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve 

çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, amacıyla devlet eliyle oluşturulan mal 

ve hizmet üretim bölgelerinden meydana gelir. Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesinde 

yatırım yapmak isteyen müteşebbis müracaatlarının çok sayıda artması ve 1. Organize Sanayi 

Bölgesinde yer kalmaması nedeniyle Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 

Teşekkülü 12.08.1997 tarihinde kurulmuştur (Şanlıurfa 6 A Teşvik Bölgesi Raporu ). 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi şehir merkezinden 15 km mesafede kurulmuş, 1. kısım ile 

yine aynı mesafede kurulan 2. kısımdan oluşmaktadır. Her iki bölgenin birleştirilme 

çalışmaları devam etmektedir. 

Lojistik sektörüne ilişkin Türkiye’nin en güçlü yönü Orta Doğu ve Türkî Cumhuriyetlerden 

Avrupa’ya uzanan yol üzerinde bir merkez konumu ile sahip olduğu jeostratejik önemidir. 

Bununla birlikte çok uluslu şirketlerin varlığı ve Avrupa’nın güçlü filolarından birine 

sahipliği de üstün yönleridir (Koban, 2015: 322.). 

Şanlıurfa, karayolu ağı genişliği ile lojistik konusunda ithalatçı ve ihracatçıya kolaylık 

sağlayacak bir yapıya sahiptir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İstatistik 

Kurumu verilerine göre Türkiye’nin 2017 Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre 

% 14 artış kaydetmiştir. Şanlıurfa ilinin 2017 Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına 

göre %13 oranında artış kaydederek 13 Milyon 739 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 3: Türkiye ve Şanlıurfa Dış Ticaret Dağılımı 

    2016 Kasım 2017 Kasım % 
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İHRACAT (BİN 

$) 

TÜRKİYE 11.952.365 13.629.172 
1

4 

ŞANLIURFA 12.092 13.739 
1

3 

İTHALAT (BİN $) 

TÜRKİYE 16.934.532 20.537.008 
2

1 

ŞANLIURFA 15.571 9.232 
4

1 

Kaynak: TUİK, (İndirilme Tarihi 03.08.2018). 

Ürün gruplarına göre ihracat incelendiğinde, 2017 yılı Kasım ayında tekstil ve hammaddeleri,  

çimento cam seramik ve toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze mobilya, kağıt ve orman 

ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve hazır giyim öne çıkan 

sektörlerdendir. 2017 Kasım ayında ihracat yapılan ilk 10 ülke incelendiğinde Irak Suriye, 

Cezayir, Bangladeş Hollanda İran Almanya, İsrail birinci sırada yer almaktadır.  

Suriye'de yaşanan politik ve ekonomik istikrarsızlık Şanlıurfa'nın ihracatını düşürmüştür. 

Şanlıurfa sadece Ortadoğu ülkelerine değil, İsveç, Japonya, Rusya, Almanya ve Yunanistan 

vb. ülkelere de ihracat yapan bir şehirdir.  İhracata en fazla ağaç mamulleri ve orman ürünleri, 

çelik, elektrik ve elektronik çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, tekstil ve 

hammaddeleri ile iklimlendirme ve hububat ürünleri de ihracatta önemli bir yere sahiptir.  

Dış ticaretteki hareketlilik Şanlıurfa’da ithalatçı firma sayısını da arttırmıştır. 2001 yılında 46 

olan ithalatçı firma sayısı her geçen yıl 3 kart artarak 159 firmaya yükselmiştir. 2014 yılında 

ihracatçı firma sayısı 196 olmuştur. .2004 yılında %163 olan ihracat oranı,2014 yılında bu 

rakam %96 seviyesindedir. Ortadoğu'daki belirsiz sürecin son bulması, yeni teşvik sistemi ile 

Şanlıurfa'ya yapılan yatırımların tamamlanması ile makroekonomik düzeyde faiz oranlarının 

düşmesi ve TL deki değer düşüşünün uzun  vadede dış ticaret dengesinin sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Sonuç 

21. yüzyılın birinci çeyreğinde, savaş, dünya ekonomisindeki dengeleri büyük bir hızla 

değiştirirken, bazı ülkeler de, hangi safta yer alacaklarının planını yapmaktadır. Dünyanın 

küresel bir köy haline geleceği hayaliyle, savaş, zengin ülkeleri daha da zenginleştirirken fakir 

ülkeleri daha da fakirleştirmeye devam etmektedir.   

Ülkelerin bulunduğu coğrafi yapı, hangi lojistik modunun kullanılacağını belirlemede etkili 

olurken, bazı şehirlerin sınır kapılarına yakınlığı, lojistik merkezlerinin yerlerinin 

belirlenmesinde etkili olmaktadır.  

Irak ve Suriye ‘de yaşanan savaş sonrasında ülkenin yeniden inşa edilmesi için lojistik 

merkezlerin kurulmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Şanlıurfa 

ilinin Lojistik Merkez/Kara-Limanı” olarak faaliyete geçmesi ile devlet desteği artacak 

bölgede iş ve dış ticaret hacmi yükselecektir.  
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10.06.2002 tarih 2002/4367 sayılı yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu 

Kararı ve bu karara ilişkin 2002/1 sayılı tebliğe göre bölgesel teşvik uygulamalarında 6. 

Bölgede yer alan Şanlıurfa ili teşvik belgesine bağlanabilecek lojistik yatırımlardan istifade 

etiği takdirde gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi) sigorta primi işveren hissesi 

desteği. KDV istisnası.sigorta primi desteği gelir vergisi stopajı desteği,faiz desteği vergi 

indirimi aşağıdaki teşviklerden yararlanabilecektir. 

6. Teşvik Bölgesinde bulunan Şanlurfa’nın dış ticarette lojistik merkez olarak yer alması, 

Ortadoğu’nun yeniden yapılandırılmasında önemli bir stratejidir. 2.OSB sınırları içinde, 

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun güneyinde kalan toplam arazi büyüklüğü 456 dönüm olan 3 

nolu alternatif alan “Şanlıurfa Lojistik Merkez/Kara-limanı” için kısa ve uzun vadeli yatırım 

taleplerinin karşılanması için uygun veyeterli büyüklükte olduğu görülmektedir. Otoyol 

bağlantı kavşağına 3,5 km mesafede olan arazi, demiryollarına yakındır. Bölgesel yerel bir 

merkez olarak açılması önerilen lojistik merkezin bir kara limanı olarak bölgede istihdam 

imkânı sunarak işsizliğin önleyeceği planlı stratejilerle sınır komşuların inşasında etkin rol 

oynayacağı düşünülmektedir. Projesi hazırlanan Mürşitpınar-Şanlıurfa demiryolu 

güzergâhının 1. ve 2. OSB ye erişim sağlaması gerektiğinden lojistik merkez/kara-limanı da 

bu altyapıdan yararlanabilecektir. 

Böylece lojistik merkezin/kara-limanının en önemli kullanıcıları OSB‟lerde faaliyet gösteren 

sanayi kuruluşları ve bu firmalara hizmet vermekte olan lojistik firmaları olacaktır.  

Bir ülkenin ticaretinin gelişmesinde lojistiğin önemi büyüktür. Ancak,  Türkiye’de 

lojistik alanında yapılan çalışmalar henüz istenilen düzeyde değildir.  10. Kalkınma Planı’nda 

sürdürülebilir büyümeye ilişkin hedefler plan dâhiline alınmıştır. Üretim ve tüketimde 

sürdürülebilir bir büyüme için çevreci önlemlerin alınmasına gerektiği belirtilmiştir. Başlıca 

ulaşım yolu karayolu olan Şanlıurfa,  Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü 

hizmet alanı içinde yer alır. TCDD tarafından yapılması planlanan 60 km demiryolu inşası 

hayata geçirildiği takdirde Ortadoğu’ya İskenderun ve Mersin limanlarına erişimi sağlayacak 

olan Şanlıurfa iline lojistik merkez yapılması savaş ırasında ve sonrasında savaşın yıkıcı 

izlerini kotradan kaldırmada Suriye, Irak ve diğer komşu ülkeler için umut kaynağı olacaktır. 

Nüfusunun çoğunluğu genç nüfus olan Şanlıurfa’da lojistik merkez açılması istihdama 

katkıda bulunacaktır.  

Küresel rekabet ortamında, kıtalar atlayarak Ortadoğu’ya uzanmaya çalışan bunun için 

yıllardır savaşan ABD ve Rusya, Avrupa’nın hayallerine kavuşmak Türkiye için bu kadar 

kolayken yapılması gereken stratejik hedefler belirleyerek riskleri fırsata dönüştürmektir. 

Bunun için Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep gibi iller, lojistik merkez olarak 

değerlendirilmelidir. 
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TARIMSAL KOBİ'LERİN FİNANSAL SORUNLARI: SİVEREK ÖRNEĞİ 

Neslihan TANCI YILDIRIM• 

Abdulkadir BARUT•• 

Öz 

Türkiye’de faaliyet gösteren tarım firmalarının sorunlarının başında şüphesiz finansman gelmektedir. Ayrıca 

tarım firmalarının genel olarak aile firması şeklinde olması elde edilen gelirin ancak ailenin geçimini sağlayacak 

tutarda olması bu firmalarının tasarruf yapamamasına neden olmaktadır. Bu bağlamda bu firmaların tasarruf 

yapamamaları kendileri için gerekli olan finansman ihtiyacını dışarıdan karşılamak zorunda bırakmaktadır. 

Bunun yanı sıra tarım firmalarının büyük bir çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) olmaları 

nedeni ile diğer KOBİ'lerin yaşadıkları sorunları yaşamakla birlikte bunun yanında kendi dinamikleri ile ilgili bir 

akım finansman sorunları yaşamaktadırlar. Araştırma Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde faaliyet gösteren tarımsal 

KOBİ'ler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi ve frekans analizi kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda işletmelerin %79.1'i finansman bulmada zaman zaman sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

İşletmelerin finansman sorunu yaşamalarının temel nedenleri arasında kırsal yaşamdan ve çiftçi yoğun 

toplumdan dolayı alış verişlerin borç yapılması ve karşılıklı ödemelerin (alımda-satımda) zamanında 

yapılamaması bulunmaktadır. Ayrıca işletmelerin %45'i finansman bulmak için ilk tercih olarak bankaları 

görmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Siverek, Tarımsal KOBİ'ler, Finansman Sorunları,  

JEL: M0 

 

FINANCIAL PROBLEMS OF AGRICULTURAL SMES: A SAMPLE OF SIVEREK 

Abstract 

Undoubtly one of the principal problems of the agricultural firms in Turkey is financial issues. In addition 

agricultural company’s status usually remain as family organizations, generated income only satisfying the 

subsistence of the family leads to refrain of these firms to generate saving accumulation.  In that regard, saving 

failure of these firms obliges them to compensate their required financial sources from the external origins. 

Furthermore, vast majority of the agricultural firms since constituted as small and medium size firms (SMEs) 

with experiencing the problems of the alternative firms in association with their own dynamics impose a 

financial flow deregulation.  The research was conducted with the agricultural SME activating in Şanlıurfa 

province of Siverek district. The face to face survey method and frequency analysis were used in research.   As a 

result of the research, 79.1% of the enterprises sometimes refrained from financial allocations. Enterprise’s 

fundamental cause of financial failure were source generation that remained on rural inhabitation and due to 

farmer intensified social public life making credit business exchanges and delays of mutual reimbursement (in 

procurement and sale). Moreover, 45% of the enterprises as the initial option for their financial source 

allocations prefered commercial banks.           

Key Words: Siverek, Agro-SMEs, Accounting Problems,  

Giriş 

Türkiye'de yıllar içerisinde birçok kez küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımlaması 

yapılmıştır. En son kabul edilen tanımlama 4 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de belirtilmiştir. Son yapılan 

değişiklikle küçük ve orta büyüklükte işletme, yani kısaca KOBİ; "İkiyüzelli kişiden az yıllık 

çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk 

milyon Türk Lirası'nı aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta 
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büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler" olarak 

tanımlanmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki 

Girişim İstatistikleri" isimli raporda belirtildiği üzere Türkiye'de KOBİ'ler 2015 yılında 

toplam girişim sayısının %99.8’ini (toplam girişim sayısı 2.695.131'dür), istihdamın 

%74.2’sini, maaş ve ücretlerin %54.7’sini, cironun %63.8’ini, faktör maliyetiyle katma 

değerin %52.8’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53.3’ünü oluşturmuşlardır. Aynı 

rapora göre ekonomik faaliyetlerin istatistikî sınıflamasına (NACE Rev.2) göre; %39.9’u 

toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, %15.7’si 

ulaştırma ve depolama, %12.6’sı imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi (Anonim, 2015b). 

Türkiye'deki işletmelerin tamamına yakını KOBİ olması ve toplam istihdamın da önemli bir 

bölümü bu tür işletmeler tarafından karşılanmasına rağmen, bu işletmelerin büyük bir kısmı 

birçok sorunla mücadele etmekte, istikrarlı gelişimden ve sağlıklı işleyişten uzak kalmaktadır. 

Söz konusu bu sorunların başında finansman sorunları gelmektedir. Bununla birlikte 

Türkiye’deki tarım KOBİ'lerinin en büyük sorunlarından biri de finansman ve destekleme 

eksikliğidir. 

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2014 yılında Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri için 

hazırlanan 2014-2020 Bölge Planında bölgedeki KOBİ’ler için tespit edilen başlıca sorunlar; 

finansmana erişim, planlama, pazarlama sorunları başta olmak üzere, teknolojik altyapının 

yetersizliği, düşük üretim kapasitesi ile AR-GE faaliyetlerinin düşüklüğü, kurumsallaşamama 

ve finansal kaynak veya fonları yönetmede karşılaşılan diğer sorunlar nedeniyle istenen 

verimlilik düzeyinde çalışamama, katma değer ve yeterli düzeyde istihdam yaratamama 

olarak tespit edilmiştir. Bu doğrultuda özellikle finans sorunlarına çözüm için hazırlanan 10 

stratejik hamleden birisi de "Strateji KOBİ’ler ve mikro işletmelerin desteklenmesi, modern 

tekniklerle üretim yapmalarının teşvik edilmesi" olarak tespit edilmiştir (Anonim, 2014). Bu 

nedenle bölgesel büyüme odağı olması hedeflenen Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin dışa 

açılması ve rekabetçilik düzeyi kilit önem taşımaktadır. Bu anlamda bölge ekonomisinin 

gelişimi, rekabetçiliği ve değişimlere karşı dayanıklılığı için işletmelerin yüzde 99’unu 

oluşturan KOBİ’ler büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında işsizliğin azaltılması, yeni iş ve 

üretim alanlarının yaratılması ve kentsel ekonomilerin üretkenliği ve dinamizminin artırılması 

için girişimciliğin artırılması müdahale alanlarından biridir (Anonim, 2014). 

KOBİ'lerin finansmanla ilgili yaşadıkları sıkıntıları kredi temin etmede yaşanan sorunlar, 

özsermaye/işletme sermayesi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, sermaye piyasasından 

fon elde etmede yaşanan sorunlar ve finansal yönetimdeki yetersizliklerden kaynaklanan 

sorunlar oluşturmaktadır (Yörük, 2001). 

İşletmelerin sermayelerini verimli hale getirmek için işletme sermayesine gereksinim 

duyulmaktadır. Bu nedenle tarımsal işletmelerin sermaye yapısının geliştirilmesi için öz 

sermaye eksikliğini kredi kuruluşlarından veya devlet hibe, destek ve teşviklerinden 

karşılamak zorunda kalmaktadırlar. Taşcı (2015) Türkiye için yaptığı çalışmada yıllar itibari 
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ile tarım için ayrılan kredi tutarının düştüğünü tespit etmiştir. Ayrıca yaşanan yüksek 

enflasyonda gıda ürünlerinin etkisinin fazla olması nedeni ile kredilerin ilk etapta gelişmesini 

istediğimiz alanlarda kullanmak üzere yeniden yapılandırılması gerektiğini önermiştir. Hayran 

ve Öztornacı (2014) ise bu duruma çözüm olarak, tarım firmalarının finansman ihtiyaçlarını 

karşılamada çözüm olarak ise kooperatif bankalarının kurulmasını önermişlerdir.  

Farklı bir bakış açısı olarak Taşkıran ve Özdoğru (2010)'da, yaptıkları çalışmada tarımsal 

krediler için önerilen faiz oranlarının yüksek olduğunu, ayrıca kredi için istenen teminatların 

esnekleşmesinin sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Aynı konuda Özçelik vd.(2005) ise 

farklı bir öneri getirerek, tarım sektöründe yaşanan finansman soruna çözüm olarak, tarım ve 

sanayinin bütünleşmesini ve bu bağlamda tarım ile sanayinin bütünleşmesi ile birlikte 

ürünlerin pazarlanmasının kolaylaşacağı ve bu sayede para akışının hızlanacağını 

belirtmişlerdir. Barut (2014) ise Kars’ta faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik çalışması 

sonucunda para akışını hızlandırmanın yanında işletmelerin nakit yönetimi konusunda 

eksikliklerinin olduğunu ve de atıl fonları kullanmada etkin olamadıklarını tespit etmiştir. 

Bu durum diğer ülkelerde de benzer açılardan incelenmiştir. Odhiambo (2007), Afrika 

ülkeleri için yaptığı çalışmada tarımsal finansmanın gelişmesinde alternatif sistemlerin 

geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Konera (2001) ise Mali için yaptığı çalışmada tarım 

firmalarının yaşadığı finansal sorunları araştırmıştır. Yaptığı çalışma sonucunda; Mali’de 

faaliyet gösteren tarım firmalarının en önemli sorununun kredi sorunu olduğu, bunun 

nedeninin ise bankaların sert kredilendirme şartlarından kaynaklandığı belirtmiştir. 

Oluwafemi ve Anthony (2014), Nijerya için yaptıkları çalışmada tarım firmalarının 

finansmanda genel olarak banka dışındaki resmi olmayan kaynaklardan yararlanabildiğini ve 

bu durum düzetilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Nijerya için yapılan bir başka çalışmada 

tarım ile ilgili 1978- 2006 dönemi verileri incelenmiş ve sonuç olarak firmalarının 

finansmanın kredi kullandırmanın tek başına ülke ekonomisinin kalkınmasında etkili 

olmayacağı ve bunun yanı sıra yetişmiş bireylerin gerekli olduğu tespit edilmiştir (Adetiloye, 

2012). 

Tarım firmalarının büyük bir çoğunluğunun KOBİ olmaları nedeni ile diğer KOBİ'lerin 

yaşadıkları sorunları yaşamakla birlikte bunun yanında kendi dinamikleri ile ilgili bir takım 

finansman sorunları yaşamaktadırlar. Bu çerçevede literatür incelendiğinde genel olarak 

KOBİ'lerin yaşadığı sorunlar araştırılırken özelde tarım firmalarının sorunları ile ilgili sınırlı 

sayıda çalışma yapılmıştır. Siverek özelinde durum incelendiğinde 2016 yılı için bölgeye 

hizmet veren Karacadağ Kalkınma Ajansı bölgede organik tarımın gelişimi için hibe desteği 

çağrısına çıkmıştır. İlçe için hem ajans hem de diğer kamu kurumlarının hibelerinin etkin ve 

verimli dağıtılması ve de yakın zamanda ilçeye kurulması planlanan organize sanayi 

bölgesinin aktif bir şekilde değerlendirilmesi için ilçe bazında sektörel araştırmalara ihtiyaç 

vardır. İlçenin ağırlıklı yapısı tarım olduğu için tarımsal KOBİ işletmelerinin yaşadıkları 

finansal sorunları tespit etmek ve elde edilen bulgular çerçevesinde işletmelere çözüm 

önerileri geliştirebilmek araştırmanın öncelikli amacıdır. 
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Materyal ve Metot 

Siverek Ticaret Sanayi Odası'na kayıtlı faal üye sayısı 808'dir. Bu üyeler 7 ayrı meslek 

grubuna dağılmışlardır. Araştırmanın yapıldığı tarımsal alanda faaliyet gösteren KOBİ'lerin 

bulunduğu 6. meslek grubudur ve 2015 sonu itibariyle üye sayısı 116'dır (Demirbağ ve 

Asoğlu, 2015). 

Araştırma kapsamında tam sayım yapılmış olup işletmelerden ankete cevap vermek 

istemeyenler ve faal olmayan işletmeler çıkartıldığında geriye kalan 91 işletme ile yüz yüze 

anket görüşmesi yapılmıştır. Araştırma bulguları IBM SPSS 18.0 paket programına işlenerek 

frekans analizi gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma Bulguları ve Tartışma  

Araştırmanın yapıldığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi bağlı bulunduğu Şanlıurfa iline 96 km, 

komşu illeri olan Diyarbakır'a 84 km, Adıyaman’a ise 120 km uzaklıktadır. İlçe coğrafi olarak 

bu üç ilin oluşturduğu üçgenin tam ortasında yer almaktadır. İlçe nüfusu 2015 yılı Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) 245.328 olarak tespit edilmiştir. Bu değer birçok il 

nüfusundan fazla olduğu görülmektedir. 

Araştırma bulguları için yapılan güvenilirlik analiz sonuçlarına göre güvenilirlik değeri 

(Cronbach Alfa katsayısı) 0.83 olarak bulunmuştur. Bu değer analiz için iyi sayılabilecek bir 

değerdir. 

Tablo 1. İşletmelerin Faaliyet Süreleri 

Süreler Frekans (Adet) Yüzde (%) 

1 yıldan az 8 8.8 

1-5 yıl arası 26 28.5 

6-10 yıl arası 20 22 

11-15 yıl arası 14 15.4 

16-20 yıl arası 9 9.9 

21 yıl ve üzeri 14 15.4 

Ortalama (yıl) 9.7 

Toplam 91 100 

 

İşletmelerin faaliyet sürelerinin gösterildiği Tablo 1'e göre işletmelerin önemli bir kısmı % 

59.4'ü 10 yıl ve altında faaliyet gösteren işletmelerdir. İşletmelerin ortalama faaliyet süresi 9.7 

yıldır. Türkiye'de KOBİ'lerin ortalama ömrü 13 yıldır (Yüksel, 2014). Tabloda 21 yıl ve üzeri 

14 işletmeyi görmek Türkiye ortalamaları ile kıyaslandığında ortalamanın üzerinde bir değer 

olduğu görülmektedir. Çatal (2007)'de yaptığı çalışmada Türkiye ortalamasını 11 olarak 

belirtmiştir. Ortalamanın yükselmesi Türkiye adına önemli bir gelişmedir. Bölgede tarımsal 

anlamda köklü işletmelerin oluşu benzer sektörlerde faaliyet göstermek isteyecek olan 

girişimci adayları için teşvik edici bir unsur olacaktır. Çünkü bu aynı zamanda tedarik 

zincirini kısaltacak önemli bir faktördür. 
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Tablo 2'de araştırma kapsamındaki işletmelerin istihdam sayıları belirtilmiştir. İşletmelerin 

istihdam ortalamaları 7.1'dir. Bu değer Türkiye'de imalat sanayi dışında kalan sektörlerde 3.1 

kişidir (Anonim, 2015a). 

Tablo 2. İstihdam Sayısı 

Sayılar Frekans (Kişi) Yüzde (%) 

0-10 kişi 76 83.5 

11-15 kişi 9 9.9 

16-20 kişi 3 3.3 

21-30 kişi 2 2.2 

51 kişi üzeri 1 1.1 

Ortalama (kişi) 7.1 

 Toplam 91 100 

Tüm Türkiye'de KOBİ Yatırımları Teşvik Belgelerine sahip işletmeler üzerinde yapılan bir 

araştırmada 2012 yılında bu rakam 5.6 olarak tespit edilmiştir (Bayülken ve Kütükoğlu, 

2012). Tarım sektörü diğer kategorisinde değerlendirildiğinde Siverek ortalaması Türkiye 

ortalamasının üstünde gözükmektedir. Ancak yine de bölge itibariyle KOBİ'ler küçük hacimli 

ve düşük istihdam oranlarına sahiptirler. Elde edilen bulgularda bu tezi destekler niteliktedir. 

İşletmelerin % 83'ü görüldüğü üzere 10 ve altında işçi çalıştıran yapılardan oluşmaktadır. 

Tablo 3. Yönetici Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu Frekans (Kişi) Yüzde (%) 

Okur/yazar Değil 6 6.6 

İlköğretim mezunu 39 42.9 

Lise mezunu 29 31.8 

Ön lisans/Lisans 12 13.2 

Yükseklisans/Doktora 5 5.5 

Toplam 91 100 

İşletme yöneticilerinin eğitim durumlarının gösterildiği Tablo 3'e göre en fazla dikkat çeken 

durum ön lisans ve üstü yönetici oranının (% 18.7) oldukça düşük olduğudur. Bu değer 

bölgede eğitim düzeyinin düşük olduğunu ifade eden çalışmaları destekler niteliktedir. Asoğlu 

ve Binici (2015) tarafından yapılan çalışmada Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki tarıma dayalı 

sanayi işletme yetkililerinin sadece % 33'ü ön lisans ve lisans mezunu olarak tespit edilmiştir.   

Aynı zamanda bu sonuç Siverek'li gençlerin de kamu personeli olma hedefi ile girişimciliği 

pek düşünmediği kanısı oluşturmaktadır.  

Tablo 4. Danışmanlık Durumu 

Danışmanlık Durumu Frekans (Kişi) Yüzde (%) 

Evet 12 13.2 

Hayır 79 86.8 

Toplam 91 100 

Tablo 4'de görüldüğü üzere işletmelerin çok önemli bir kısmı (%86.8) üniversite veya diğer 

kurum/kuruluşlardan danışmanlık desteği almamaktadırlar. Köklü ziraat fakültesi ve 
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Türkiye'de ilk kez tarımsal Ar-Ge faaliyetleri için kurulan Harran Üniversitesi bünyesindeki 

Teknokent A.Ş.'nin varlığına rağmen işletmelerin danışmanlığa ihtiyaç duymaması ya da 

istememesi negatif bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Asoğlu ve Binici (2015) 

yaptıkları çalışmada Şanlıurfa ve Diyarbakır'da devletten hibe ile kurulan tarıma dayalı sanayi 

işletmelerinin % 88'inin danışmanlık desteği aldığını ifade etmektedirler. Bu sebeple 

işletmeler danışmanlık faaliyetlerine sadece destek, hibe ve teşvik gibi konularda 

başvurmaktadırlar. Bu anlamda danışmanlık hizmeti verebilecek başta üniversite, Teknokent 

A.Ş. vb. kurumlar ile danışmanlık firmalarının ilçede daha fazla tanıtım gerçekleştirmeleri ve 

bu talebi oluşturmaları gerekmektedir. Bugün KOSGEB, Kalkınma Ajansı, TKDK gibi birçok 

kurum ve kuruluş tarım eksenli de olsa projelere hibe, destek ve teşvik sağlamaktadırlar. İlçe 

KOBİ'lerinin bunlardan daha fazla yararlandırılması gerekmektedir. 

Tablo 5. Finansman Bulmada Sorun Yaşama 

 
Frekans (Kişi) Yüzde (%) 

Her zaman Sorun Yaşıyorum 18 19.8 

Bazen Sorun Yaşıyorum 54 59.2 

Hiçbir Zaman Sorun Yaşamıyorum 19 20.9 

Toplam 91 100 

Tablo 5'de aktarıldığı üzere yetkililerin işletme sermayesi bulmak için  % 19.8'i finansman 

kaynaklarına ulaşmada sorun yaşadıklarını, % 59.2 bazen sorun yaşadıklarını ve son olarak da 

% 20.9'u da hiçbir zaman sorun yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu durumda ilçedeki 

tarımsal KOBİ'lerin yaklaşık % 80'i finansman bulma sorunu yaşıyor sonuca ulaşılmaktadır.  

Tablo 6. Finans Bulma Kaynakları Durumu 

 Frekans (Kişi) Yüzde (%) 

Banka kredileri ile 41 45 

Borç alarak 25 27.5 

Diğer... 25 27.5 

Toplam 91 100 

Tablo 6'da işletmelerin finans kaynakları görülmektedir. İşletmeler finansman ihtiyacı halinde 

yetkililerin; % 45'i bankadan kredi kullandıklarını, % 27.5'i yakın çevreden borç 

alabildiklerini diğer % 27.5 ise diğer seçeneklerin (tasarrufları kullanma, ev-araç satışı vb.) 

söz konusu olduğunu belirtmektedirler. Kredi kullanım oranlarının günden güne arttığı 

ülkemizde böyle bir sonuç beklentilerle örtüşmektedir. 

Tablo 7. Finansman Temininde Karşılaşılan Sorunlar 

 Frekans (Kişi) Yüzde (%) 

Yüksek faiz 44 48.4 
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Teminat bulamama 23 25.3 

Güven Sorunu 19 20.8 

Düşük kredibilite 5 5.5 

Toplam 91 100 

İşletme yetkililerine finans temininde sorun yaşadıkları dönemde en fazla hangi konulara 

takıldıkları şeklinde yöneltilen soruda Tablo 7'de verilen cevaplara göre; % 48.4’ü yüksek 

banka faizleri almaktadır. Ardından sırasıyla teminat bulamama (% 25,3), karşı tarafta oluşan 

güven sorunu (% 20.8) ve son olarak da düşük kredibilite (% 5.5) gelmektedir. Bankaların 

yüksek faizli kredi vermesi zaman zaman ülke politikaları ile doğrudan bağlantılı olsa da 

teminat bulamama, güven sorunu ve düşük kredibilite ilçenin uzun süredir bankalarla 

boğuştuğu sorunlardır. Özellikle bir dönem bazı bankaların Siverek'te yer alan taşınmazları 

teminat kabul etmemesi bilinen bir gerçektir. bu konuda en önemli rolü ilerleyen Kredi 

Garanti Fonu (KGF) oynamaktadır. KGF'nin bölgede daha etkin çalışması su götürmez bir 

gerçektir. 

Tablo 8. Kredi Garanti Fonu Hakkında Bilgi 

 Frekans 

(Kişi) 

Yüzde (%) 

Yeteri kadar bilgim var 10 11 

Kısmen bilgim var 28 30.8 

Hiç bilgim yok 53 58.2 

Toplam 91 100 

Bir önceki sorunun devamı olarak sorulan soruda KGF hakkında bilgileri sorulan yetkililerin 

Tablo 8'de verdikleri yanıtlara göre; yeterli bilgiye sahip olanların oranı % 11, kısmen bilgi 

sahiplerinin % 30 ve son olarak hiçbir bilgi sahibi olmayan işletme yetkilisi oranı ise % 

58.2'dir. Bu oran beklentilerle uyumludur. Yakın zamanda Diyarbakır'dan sonra Şanlıurfa 

merkezde de faaliyetlerine başlayan KGF'nin Siverek ilçesinde daha fazla tanıtımının 

yapılması ve işletmelerin yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda başta Siverek Ticaret ve 

Sanayi Odası ve Esnaf Odaları olmak üzere birçok STK’ ya görev düşmektedir. 

Tablo 9. Mal Alım/Satımlarında Başvurulan Yöntemler 

 Alım İşleminde Satım İşleminde 

 Frekans 

(Kişi) 

Yüzde 

(%) 

Frekans 

(Kişi) 

Yüzde 

(%) 

Çoğunlukla peşin 28 30.8 24 26.4 

Bazen peşin 6 6.6 14 15.4 

Çoğunlukla borç 25 27.5 36 39.5 

Bazen borç 14 15.4 8 8.8 

Hem peşin-Hem taksitli 18 19.7 9 9.9 

Toplam 91 100 91 100 
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Tablo 9'da mal alım ve satım işlemlerinde hangi yöntemlerin kullanıldıkları belirtilmektedir. 

Görüleceği üzere iki tarafta da ( alım ve satımda) borç çok önemli bir paya sahiptir. Bunun da 

temel nedeni mal alımı yapan veya satan kimselerin yani müşterilerin büyük çoğunluğunun 

çiftçi olması ve belirli dönemlerde gelir elde etmesidir. Bu konuda bankaların senelik ödeme 

yapmaya olanak tanıyan banka kartlarının kullanımı yaygınlaştırılabilir. Böylelikle olayın 

işletme tarafı ödemelerini zamanında alabilir.  

Tablo 10. Vadeli Alım/Satımlarında Zamanında Tahsil Edebilme Durumları  

 Alım İşleminde Satım İşleminde 

 Frekans 

(Kişi) 

Yüzde 

(%) 

Frekans 

(Kişi) 

Yüzde 

(%) 

Her zaman 51 56 21 23.1 

Bazen 19 20.9 32 35.1 

Alımda: Zamanında ödeyemiyorum 21 23.1 - - 

Satımda:Zamanında tahsil edemiyorum - - 38 41.8 

Toplam 91 100 91 100 

Tablo 10' da belirtilen cevapların devamı niteliğinde olan zamanında tahsil verileri Tablo 

10'de aktarılmıştır. Görülen değerler eşliğinde işletmelere mal alım işlemlerinde zamanında 

ödeme yapıp yapamadıkları ve de satıcı konumunda oldukları zaman zamanında tahsilat alıp 

alamadıkları sorulmuştur. Verilen cevaplar eşliğinde aynı işletmelerin mal alımı yaparken % 

56 oranında paralarını her zaman zamanında ödediklerini, % 23.1'nin ise zamanında ödeme 

yapamadığı belirtmiştir. Aynı işletmeler mal satımı yaparken % 23.1 oranında paralarını 

zamanında tahsil edebildiklerini, % 41.8 oranında ise zamanında tahsilat yapamadıklarını 

ifade etmişlerdir. Bu cevapların temelinde işletmelerin nakit sıkışıklığı yaşayıp işletme 

sermayesi için finansman kaynağı aramalarının temel nedeni olabilecek ipuçları vardır. 

Görüldüğü üzere piyasa da nakit akışı istenen düzeyde olamamakta ve insanlar mal alım ve 

atımlarda vaktinde para alış verişi yapamamaktadırlar.  

Tablo 11. Dönem Sonu Karı Değerlendirme Yöntemleri 

 
Frekans (Kişi) 

Yüzde 

(%) 

Gayri Menkul Kıymet alımı (Bina-Arsa vb.) 22 24.2 

Menkul Kıymet alımı (Hisse senedi-Tahvil vb.) 5 5.5 

Bankaya Yatırma 15 16.5 

İşletme Yatırımları/Borçları için 34 37.3 

Diğer... 15 16.5 

Toplam 91 100 

Son olarak işletmelere dönem sonunda elde ettikleri gelirleri nasıl değerlendirdikleri sorulmuş ve 

verilen cevaplar Tablo 11'de özetlenmiştir. Görüldüğü üzere işletmelerin % 37.3'ü elde 

ettikleri geliri İşletme yatırımları veya borçları için kullandıklarını, % 24.2'si gayrimenkul 
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alımı yaptıklarını, % 16.5 ile bankaya yatırdıklarını ve diğer nedenleri, % 5.5 ile de menkul 

kıymet satın aldıklarını ifade etmektedirler. Günümüzde birçok işletmelerinin borçlanma 

sorunları ile fazlasıyla boğuştuğu Türkiye'de elde edilen bulgular gerçeklikle 

çelişmemektedir. Özellikle KOBİ’lerin sadece Siverek ilçesinde değil, tüm Türkiye'de 

özellikle de Güneydoğu'da işletme sermayesi bakımından desteklenmesi bir zorunluluktur. 

Sonuç Ve Öneriler 

Araştırmanın amacı Şanlıurfa Siverek ilçesinde yer alan tarımsal KOBİ işletmelerinin 

karşılaştığı finansal sorunlara temas edebilmek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Siverek 

ilçesi nüfusu ve coğrafi özellikleri dolayısıyla hem Şanlıurfa hem de bölge için stratejik önemi 

büyük bir ilçedir. İlçenin en önemli geçim kaynağı şüphesiz tarımsal faaliyetlerdir. Bir 

bölgede ekonomik canlanma ve istihdamı arttırıcı en önemli etken KOBİ'leri geliştirmek ve 

sayılarını arttırmaktır. Siverek'te tarımsal alanda faaliyet gösteren KOBİ'lerin önemli 

sorunlarından birisi de işletme sermayesi eksikliği ve finansal kaynaklara ulaşma problemidir. 

İşletmelerin finansman sorunu yaşamalarının temel nedenleri arasında kırsal yaşamdan ve 

çiftçi yoğun toplumdan dolayı alış verişlerin borç yapılması ve karşılıklı ödemelerin (alımda-

satımda) zamanında yapılamaması bulunmaktadır. Gerekli olan finansman temininde sorun 

yaşadıkları dönemde en fazla takıldıkları konuların başında ise yüksek banka faizleri, teminat 

bulamama ve düşük kredibilite gelmektedir. Birçok işletme alternatif finansman imkânı 

sağlayan ve banka kefaleti gibi konularda kolaylık sağlayan KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu 

(KGF) gibi kurumların varlığından haberdar değildir. Söz konusu kurumların ilçede tanıtımı 

daha fazla yapılmalı ve bu kurumların desteklerinden faydalandırılmalıdır. Karşılaştıkları 

finansal darboğazları devlet destekleri kanalıyla kapatmaya çalışmak işletmeler için bu 

destekler önemli bir alternatif kaynak olabilir. Ancak bu konuda ilçede STK'lara, esnaf 

kuruluşlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Proje yazma ve yönetme konularında 

kabiliyeti zayıf olan işletmeler için özellikle kalkınma ajanslarından, üniversiteden, 

Teknokent A.Ş., danışmanlık firmalarından vb. kurum ve kuruluşlardan danışmanlık 

alınmalıdır. 

Ayrıca KOBİ’lerin piyasada etkin olarak rekabet edebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için 

nakit akışlarını hızlandırması gerekmekte olup bu amaçla; 

• Bankacılık hizmetlerinden faydalanmalı, 

• Şüpheli alacakların düzenli takip edilmeli, 

• Kredi dönemlerinin gözden geçirilmesi, 

• Satışlarda erken ödeme iskotalarından yararlanmalı, 

• Alımlarda iskontolardan yararlanmalı, 

• Ödemeleri düzenli ve tek elden yapılmalı, 

• Alımlarda mümkün olduğunca uygun şartlarda vadeyi uzatmalı, 

• Ödemlerde çek kullanmalı.  

Böylelikle KOBİ’ler nakit akışlarını hızlandırmış olacak ve hem sermaye bulma konusunda 

daha az sıkıntı yaşayacak, hem de olumsuz bir durum (deprem, sel, yangın, savaş, ekonomik 
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kriz) gibi durumlardan daha az zarar görerek çıkacaktır. Diğer yandan etkin bir nakit akışı 

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin de artmasına yardımcı olacaktır. 
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YEREL KALKINMA POLİTİKALARI VE AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA 

KALKINMA AJANSLARI VE UYGULANABİLİRLİĞİ 

Yıldız ATMACA• 

Öz 

Kalkınma ajansları, 2006 yılında merkezi yönetimden bağımsız çok aktörlü bir idari teşkilat olarak kurulmuştur. 

Kuruluş amacındaki temel gerekçe ise yerel ve bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmektir. 

Bu çalışmada, kalkınma ajanslarının kuruluş amacına uygunluğu ve yerel kalkınmaya katkısı incelenmektedir. 

Bu inceleme, kalkınma ajanslarının işlevsel boyutunu ele alan resmi raporlardan yararlanılarak gerçekleşmiştir. 

İncelemede, ajansların Türkiye’deki yerel kalkınma politikaları, olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda da ajansların kuruluş amacına uygunluk taşımadığı, yerel kalkınmayı 

gerçekleştirecek aktif katılımcılığı, çok aktörlülüğü ve bağımsız bir teşkilat yapısını taşımadığı anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Ajansları, Yerel Kalkınma, Yönetim, Türkiye 

IN THE CONTEXT OF LOCAL DEVELOPMENT POLICIES AND PURPOSES 

DEVELOPMENT AGENCIES AND APPLICABILITY 

Absract 

The development agencies were established as a multi-actor administrative organization independent from the 

central government.The main reason for the establishment is to realize local and regional development. 

In this study, examines the suitability of development agencies for the purpose of establishment and contribution 

to local development. In review was made using official reports dealing with the functional dimension of 

development agencies. Result of the review development agencies’s local development policy in Turkey 

evaluated together with the positive and negative aspects. As a result of the study, it was understood that the 

agencies were not suitable for the purpose of establishment, active participation to realize local development, 

multi-actorship and independent organization structure. 

Keywords: Development Agencies, Local Development, Administration,Turkey 

Giriş 

Yerel kalkınma Türkiye’nin gündemindeki önemli bir konudur. Çünkü Türkiye, gelişmişlik 

seviyesini arttırmaya çalışan ve bu gelişmişliğin de yerelin kalkınma seviyesinin artmasıyla 

mümkün olabileceğini savunan dünya ülkelerinden bir tanesidir. Türkiye, bu düşüncesiyle ve 

bölgesel farklılık sorununu azaltmanın yanı sıra AB üyesi bir ülke olma isteğiyle, 2006 

yılında “Kalkınma Ajansları” adıyla yerel yönetim birimlerinde aktif katılımı sağlayacak bir 

kuruluşun kurulmasına karar vermiştir. 

Kalkınma ajansları, yerel kalkınma politikalarına hizmet edecek yereldeki önemli araçlardan 

biri olarak kabul edilmektedir. Çok aktörlü, teşvik eden, destekleyen ve işbirlikçi yapısı ile 

yerel birimlerdeki ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel yöndeki sorunları tespit ederek 

sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. Bu işlevselliği de yerel kalkınma hızını 

kolaylaştıracaktır.   

Bu bağlamda, “Yerel Kalkınma Politikaları Ve Amaçları Doğrultusunda Kalkınma Ajansları 

Ve Uygulanabilirliği” başlıklı bu çalışma ile kalkınma ajanslarının yerel kalkınma 

politikalarının hangi noktasında olduğu, kalkınma politikalarının taşıdığı amaçlara hangi 

                                                           
• Öğr. Gör. Dr.,Çankırı Karatekin Üniversitesi, yildizatmaca@karatekin.edu.tr  

mailto:yildizatmaca@karatekin.edu.tr


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

428 
 

yönde uygunluk gösterdiği araştırılmak istenmiştir. Çalışmada ilk olarak yerel kalkınma ve 

kalkınma ajanslarının kavramsal açılımları yapılmış, temel ilke ve politikalarından 

bahsedilmiştir. Daha sonra ise kalkınma ajanslarının uygulama boyutundaki araştırma 

sonuçları resmi raporlar ve değerlendirme sonuçlarıyla açıklanmıştır. Son olarak, yerel 

kalkınma politikaları ve kalkınma ajanslarının uygulamadaki görünümleri ile ilgili bir takım 

açıklamalar yapılmış ve değerlendirme aşamasına geçilmiştir. Çalışma sonucunda ise 

kalkınma ajanslarının yerel kalkınma politika ve amaçlarına uygunluk göstermeyen teoride iyi 

ancak uygulamada işlevsel yönü olmayan bir kurumsal yapılanma olduğu gerçeği ile 

karşılaşılmıştır. 

A. Yerel Kalkınma 

Dünya üzerindeki hemen hemen bütün devletlerin ekonomik, sosyal veya kültürel perspektifli 

politikalar bağlamında dikkate alarak hareket ettiği önemli bir kavram olan kalkınma, kamu 

politikalarının gündemini teşkil eden önemli ve ayırt edici bir özelliğe sahiptir. Değişen ve 

dönüşen zaman içerisinde önemli bir ilerleme gösteren kavram, yerel yönetimlerin 

etkinleştirilmesi ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi sürecinde Türkiye’deki yönetsel 

yapılanma hareketlerinin merkezine oturmuştur. Çünkü kalkınma, yönetimde salt büyümeyi 

değil, büyümenin toplumsal boyutunu ve gelişmişliğini de göz önünde bulundurarak hareket 

eden çok yönlü, katılımcı, eşitlikçi ve insan odaklı bir yaklaşım özelliğini taşımaktadır. 

Ekonomik ve yönetsel yapılanmasını tamamlamaya çalışan ülkelerin iyileşme çalışmaları için 

sıklıkla kullanılan bir kavram olan kalkınma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP), 

Uluslar arası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) gibi çok önemli uluslar arası 

kuruluşlarla bir değerlendirilmektedir. Çünkü bahse konu olan bu kuruluşlar, gelişmekte olan 

ülkeler için sosyo-ekonomik kalkınmayı ve kamu yönetimi düzenini etkili bir siyasal işleyiş 

ve birlikte yönetimin temel alındığı bir yönetsel düzenle bir gerçekleşebileceğini ileri 

sürmektedir (Gündoğan&Kapucu, 2010: 556). 

Kelime olarak “iyileşme” anlamını taşıyan kalkınma, siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, 

fiziksel ve yerel olmak üzere birden fazla başlık altında, farklı yönleriyle incelenmektedir. 

Ancak yerel kalkınma, Türk yönetim yapısının iyileşme veya gelişme yönünde kat ettiği 

mesafeyi anlama bağlamında bu başlıklar içerisinde ayrıca bir önem taşımaktadır. Yerel 

kalkınma, yerel halkın kültürel, sosyal, ekonomik veya siyasal anlamda gelişmişlik seviyesini 

arttırabilmek amacıyla ilgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile birlikte 

çalışmasıdır.  

Yerel halkın ve yereldeki kamu kurum ve kuruluşlarının yönetimde birlikte söz sahibi 

olmasıyla kalkınmanın gerçekleşebileceğini ileri süren yerel kalkınma, toplumsal kalkınmanın 

makro ve mikro politikaların birlikte değerlendirilmesi ile mümkün olabileceğini 

belirtmektedir. Yerel beceri ve birikimi arttırmak, girişimciyi özendirmek, mevcut imkânları 

kalkınma anlayışı doğrultusunda harekete geçirmek ve bütün bu çalışmaları katılımcı bir 

anlayış ilkesi çerçevesinde geliştirmek, yerel kalkınmanın ivedi bir şekilde gerçekleşmesi 
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sonucunu doğuracaktır (Kaya, 2007: 22-23). Bu sebeple yerel kalkınmada yer alan temel 

ilkeler ve bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan politikalar önem arz etmektedir. 

1. Temel İlke ve Politikaları 

Yerel kalkınma ile yerele ait kaynaklar hem sosyo-kültürel hem de ekonomik hedefler 

doğrultusunda değerlendirilerek mevcut durum geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kamu özel 

işbirliği ile gerçekleştirilen bu çalışmalara, kalkınmayı sağlayacak politikalar oluşturmakla 

başlanmaktadır. Bu sebeple yerel kalkınma, yalınlaştırılarak yerelde geliştirilmeye çalışılan 

ekonomik ve sosyal politikalar bütünü olarak da tanımlanmaktadır. Yerel kalkınma, bölgesel 

kalkınmanın, bölgesel kalkınma da ulusal kalkınmanın bir alt basamağı olarak kabul 

edilmektedir. Bu durum, bir devletin gelişiminin en alt basamaktan başladığını, temelin 

sağlam olması da o devletin ilerlemesini kolaylaştıracağı düşüncesini ortaya koymaktadır 

(Küçük&Güneş, 2013: 29). 

Küreselleşme ile değişen çağ, bir devletin gelişmişliğinin yerelleşmeyle ve yerel entegrasyonu 

sağlayacak kalkınma stratejileri ile artacağını iddia etmektedir. Yerel kalkınma stratejisi, yerel 

kalkınma plan, politika ve araçları ile diğer uygulayıcı birimler bütünlüğünden oluşmaktadır. 

Kalkınma stratejisi, sivil toplum, merkezi ve yerel kuruluşlar ile yerel halkın katılımı sonucu 

yaşam kalitesini arttıran ve politikaların geliştirilmesinde rol oynayan önemli bir girişimdir 

(Konuç, 2015: 21-22). Geliştirilen politikalar, tamamen mevcudiyetin düzenini muhafazaya 

ve geleceğini garanti altına almaya yöneliktir. 

Yerel kalkınma stratejilerinin uygulanan politika ve uygulayan birimleri bulunmaktadır. Bu 

birimler, şu şekilde belirtilmektedir (Van Boekel&Van Logtestijn, 2002: 8-9): 

• Garanti fonları ve ortak girişimleri ile finans sektörünü geliştirmeye yönelik kurulan 

Kalkınma Bankası ve Yerel Bankalar, 

• Yönetim ve diğer özel kurslar ile iş geliştirme hizmetlerinin kalkınması için kurulan 

yerel yönetimler, özel sektör ve üniversiteler, 

• Yerel kalkınmanın fonksiyonel işbirliğini sağlamaya yönelik kurulan kalkınma 

ajansları, 

• Ulusal ve uluslar arası arenada ağ oluşturarak oluşturulan odalar ve yerel hükümet. 

Bu durumda, stratejik kalkınma politikaları doğrultusunda yerel kalkınmanın taşıdığı temel 

ilkeleri: ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutlu kalkınma süreci takip ederek, farklı 

boyutlar arasında tamamlayıcı bir etki yaratmak, kalkınmanın toplumsal yönünü ihmal eden 

yaklaşımlardan uzak durarak insan odaklı davranmak, kalkınma politikalarında eşit ve 

kapsayıcı davranarak kollayıcı politikalar oluşturmak olarak özetlemek mümkündür 

(Göymen, 2010: 132-133). 

2. Amaç ve Fonksiyonları 

Yerel kalkınma anlayışı, yerel kaynaklar üzerinde söz sahibi olan bütün kamu veya özel 

kuruluşlar ile yerel halkın birlikte karar alması, kontrollü ve eşgüdümlü çalışması süreci 

olarak tanımlanmaktadır. Kalkınmada, yerelin imkânlarını kullanarak hareket edilmesini 
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tavsiye etmektedir. Yerel toplulukların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda 

sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uyum göstererek gelişimini hedeflemektedir. Sürdürülebilir 

kalkınma, 1987 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler genel kurulunda “ortak 

geleceğimiz” adlı bir roporla gün yüzüne çıkan ve “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların 

da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak”, olarak 

anlatılan bir kalkınma türüdür (World Commission on Environment and Development, 1987:  

43-50). Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik ve sosyal anlamdaki gelişmişliği daha çok 

dünyadaki bütün insanların yaşam standardını koruyarak gerçekleştirme çabasındadır. 

21.yüzyılın çevre ve kalkınma olarak belirlediği ortak hedefi doğrultusunda mevcut sorunlara 

kalıcı sorunlar olarak öngörülen “Yerel Gündem 21” ve “Gündem 21 Eylem Planı” projeleri, 

sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen önemli girişimlerdir. Yerel 

Gündem 21, sürdürülebilir kalkınmanın yerel düzeyde uygulanabileceğini öngören bir 

projedir. Yerel halkın ortak karar alabileceği, katılımcı bir mekanizma anlayışı doğrultusunda 

yönetişim olgusunun egemen olacağı bir hayat anlayışını gerekli kılmaktadır. Bu anlayışın, 

yaşam kalitesini arttıracağını iddia etmektedir. Gündem 21 Eylem Planı ise çevre ve kalkınma 

arasında bir denge oluşturulmasını öngörmektedir. Bu dengenin de sürdürülebilir gelişme 

olgusunun hayata geçirilmesi ile kolaylaşacağını belirten bir üst eylem planıdır(Eroğlu, 2010: 

45). Gündem 21, 21. yüzyıl ile gelecek olan tehditlere karşı hazırlıklı olmayı ayrıca bir hedef 

olarak belirtmektedir.  

Yerel kalkınma, ekonomik ve sosyo-kültürel olmak üzere iki farklı boyutta amaçlarını 

şekillendirmektedir. Ekonomik boyutuyla yereldeki kaynaklar en rasyonel bir şekilde 

kullanılmayı amaçlarken, sosyo kültürel boyutuyla da yerel toplumun kendi içindeki adaletini 

sağlama, karar alımında yerel halkı sürece dahil etme ve yerel değerleri korumaya çalışma 

gibi amaçlar taşımaktadır. Genel olarak yerel kalkınma amaçlarını, iyi yönetişimi sağlayarak 

yerel demokrasiyi teşvik etmek, yerel dinamikler arasındaki işbirliğini arttırmak, oluşturulan 

aktif katılım ile topluma gerekli olan desteği vermek, sorunların çözümünü kolaylaştıracak 

etkili bir program oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki uygulamaları 

gerçekleştirmek için bilgi merkezi oluşturmak olarak belirlemiştir (Eroğlu, 2010: 47). 

B. Kalkınma Ajansları 

Avrupa Birliği (AB), üyesi olduğu ülkeler arasındaki birlik ve beraberliği sağlayacak çok 

önemli politikalar geliştirmiştir. Bölge Kalkınma Ajansları (BKA), bu önemli politikalardan 

sadece biri olarak kabul edilmektedir. BKA’lar, bir bölgedeki sivil toplum, kamu ve özel 

sektör kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğini sağlayarak bölgesel farklılıkları azaltmaya 

çalışan merkezi yönetimden bağımsız yarı özerk kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır (Eurada, 

1999: 6-17). BKA’ların Türk yönetim sistemine kazanım tarihi 2003 yılına dayanmaktadır. 

AB müktesebatına uyum sürecinde Türkiye’nin yerel yönetimleri güçlendirmesine yönelik 

gerçekleştirdiği çalışma programında bahsedilen politikalardan biri, BKA’lardır. BKA’ların 

kurumsallaşması, 2003 yılında yönetime sunulmuş ancak kabul almamıştır. Bu duruma da 

Türkiye’de kabul edilen en büyük yönetsel biriminin iller olduğu, ilden büyük bir 

yapılanmayı öngören bölge sözcüğünün kullanılmasının yasal olmadığı sebep olarak 
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gösterilmiştir. 2006 yılında hazırlanan yeni yasal düzenlemeyle bölge sözcüğü çıkarılmış ve “ 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu ve Görevleri” ilgili 5449 sayılı yasayla kabul edilerek 

yürürlüğe girmiştir. Kanun kuruluş sebebini ise ülkede kalkınma hızını ivedileştirecek bir 

bölgesel kalkınma politikasının hazırlanması gerekliliğine ve AB müktesebatına uyum 

sürecinde yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olması durumuna bağlamıştır 

(Başbakanlık, 2017: 1-2). 

Kalkınma Ajansları, AB bölgesel politikasının uygulamadaki aracıdır. AB, bölgesel 

politikalarında “İstatistiki Bölge Birimi Sınıflandırması (İBBS), Fransızca adıyla 

Nomenclature Unites Territoriales Statistiques (NUTS)” adıyla bilinen bir bölge sınıflandırma 

sistemi kullanmaktadır. İBBS, bir ülkedeki bölgeleme sistemini ülkenin yüz ölçümüne, nüfus 

yoğunluğuna ve kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya göre yapılandırmaktadır. Bu 

sistem, NUTS 1, NUTS 2 ve NUT 3 olmak üzere üç farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. 

Türkiye’de ise bu sınıflandırmalar “düzey” adıyla, Düzey 1, Düzey 2 ve Düzey 3 olarak 

kullanılmaktadır. 

AB müktesebatına uyum sürecinin bir gerekliliği olan İBBS, 2002 yılında kabul edilmiştir. 

İBBS ile ülke genelindeki mevcut illerin tamamı Düzey 3, ekonomik ve sosyal anlamda 

benzerlik gösteren illerde gruplandırılarak Düzey 1 ve Düzey 2 bölgeleri olarak 

tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye’deki bütün iller Düzey 3, birbirine komşu olan illerin 

gruplandırılması ile belirlenen 26 birimi Düzey 2, Düzey 2 seviyesindeki illerin 

gruplandırılması ile belirlenen 12 birimi Düzey 1 bölgeleri olarak kabul edilmektedir. 

Türkiye, AB gibi kurumsal anlamda yapılanmanın güçlendirilmesi ve yasal bir zeminle 

meşrulaştırılması öngörülen birimleri, Düzey 2 seviyesinde belirlemiştir. Türkiye’de bugün 

itibari ile ülkedeki farklı bölgelerde olmak üzere 26 kalkınma ajansı faaliyet göstermektedir.  

1. Temel Amaçları 

Kalkınma ajansları, etkili bir bölgesel politika oluşturmada kullanılan yereldeki önemli bir 

idari araçtır. Yerelleşme politikalarının kurumsal yansıması olan bu araç, sosyo-ekonomik 

farklılıkları azaltarak bölgesel kalkınmayı sağlamayı temel amaç olarak görmektedir.  

EURADA (European Association Of Development Agencies- Avrupa Kalkınma Ajansları 

Birliği),  kalkınma ajanslarının amaçlarını gerçekleştirirken bir ülke veya bölgenin değerler 

bütününü dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini belirtmektedir. Bölgenin sektörel yapısı, 

kamu, özel veya sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği, belirli bir sayıda olması gereken 

nüfus ve girişimcideki kapasite bu değerlerin bir bölümü olarak kabul edilmektedir (Eurada, 

1999: 17). Türkiye’de ise kalkınma ajansları ile güdülen amaç, kamu, özel ve sivil toplum 

kuruluşlarını birlikte karar alabilecek doğrultuda çalışmalara sevk etmek, aralarındaki 

eşgüdümü sağlayarak bölgesel farklılıkları minimize etmek ve yerel kalkınmayı 

gerçekleştirebilmektir. 

Kalkınma Ajansları, bir bölgedeki mevcut hemen hemen bütün girişimcilerin desteğini alarak 

bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, bölgeyi hem yerli hem de yabancı yatırımcı için cazip hale 

getirmek, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak için çaba göstermektedir. 
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Bu çabalarını da merkezi yönetimden bağımsız tamamen demokratik katılıma hizmet edecek 

şekilde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarında görüşlerini alarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır 

(Roberts&Lloyd, 2000: 76). 

2. Görev ve Yetkileri 

Kalkınma ajansları, bölgeler arası eşgüdümü sağlamakla görevlendirilmiş yerel birimlerdeki 

çok önemli kuruluşlar olarak kabul edilmektedir. Ajansların görev ve yetkileri 5449 sayılı 

yasanın ilgili maddelerinde şöyle belirtilmektedir (Resmi Gazete, 2006): 

• Önemli görülen projeler üzerine DPT’nin de iznini alarak sivil toplum, kamu ve 

özel kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamak, 

• Kalkınmayı arttıracak ekonomik ve sosyal yönlü araştırmalar yapmak, 

• Bölgedeki mevcut rekabeti arttırmaya çalışmak, 

• Yerel kalkınmayı gerçekleştirecek projelere gerekli desteği sağlamak, 

• Küçük ve orta büyüklükteki şirketleri destekleyerek önemli projeler ortaya 

koymaya çalışmak, 

• Uluslar arası programlara katılarak önemli gördüğü projelerin geliştirilmesine ve 

uygulanmasına yardımcı olmak, 

• Kendilerine ayrılan bütçeyi ilgili proje ve faaliyetleri noktasında kullanmaya 

çalışmak. 

Belirtilen görev ve yetkiler dışında ajanslar, gerektiği noktada devletin ilgili kurumlarından 

yardım talep edebilmekte ve talep edilen kurumlar da bu beklentileri karşılamakla yükümlü 

bırakılmaktadır. 

C. Kalkınma Ajansları Ve Uygulamadaki Görünümü 

Kalkınma ajanslarının kuruluş gerekçesi en açık hali ile bölgesel düzeyde yaşanan gelişim ve 

dönüşümlerin evrensel boyuta ulaşması, bölgelerarası gelişim farklılıklarının devamı ve en 

önemlisi de AB üyelik sürecinin yaptırımları olarak bilinmektedir. Ajanslar, kurumsal 

yapılanmaları ile merkezi yönetimin yetkisini azaltarak yerel yönetimin karar alma sürecine 

katılımını sağlamıştır. Bu kurumsallaşma, Düzey 2 seviyesindeki bölgeler ile başlamıştır. 

Ajanslar, çok aktörlü bir yapılanmayı temelinde taşımaktadır. Bu aktörlülük, katılımcı 

yönetim modeline zemin hazırlamıştır. Bu modelin genel adı ise yönetişim olarak 

adlandırılmaktadır. Yönetişim modelinde katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir ve saydam bir 

yapı bulunmaktadır. Bu yapının işlemesi ile karar alımları, merkezi yönetimden yerel 

yönetimlere aktarılmıştır. Merkezi yönetimin karar almaya ilişkin haklarının bir bölümünü 

yerele aktarması, yönetimde “yukarıdan aşağıya” yerine “aşağıdan yukarıya” bir yönetim 

modelini öngörmüştür. Bu öngörüyle kararlar merkezden yerele değil, yerelden merkeze bir 

seyir takip etmiştir. Böylelikle Türkiye, ademi merkezi bir yönetim anlayışına geçmiştir. 

Kalkınma ajansları, kurumsallaşma aşamasında bazı eleştirilerle karşılaşmıştır. Bu eleştirilerin 

en önemlisi, ajansların yerelleşme düşüncesinden çok merkezileşme düşüncesine hizmet 

ettiğine yöneliktir. Ajansların yöneticisinin atama ile iş başına gelen vali olması, ajansların 
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diğer yerel yönetim birimleri gibi idari vesayete değil, Sayıştay denetimine tabi tutulması, 

devlete bağlı bütün kamu kurumları 5018 sayılı kamu mali ve yönetimi kontrol kanununa 

göre yönetilirken ajansların bu kanun kapsamında yönetilmemesi bu eleştirilere delil olarak 

sunulmaktadır. 

Ajansların işleyişini denetleyen devletin önemli kurumlarından biri olan Devlet Denetleme 

Kurulu (DDK) ve Sayıştay raporları da ajanslarla ilgili yapmış olduğu tespitlerde tamamen 

amaçlarının dışında faaliyet gösterdiklerine yönelik sonuçlara ulaşmıştır. DDK, Düzey 2 

bölgelerinin fonksiyonel özelliğini taşımadığını, birbirinden farklı ekonomik, sosyal ve 

coğrafi yapılanmaya sahip olarak uygulanmaya çalışılan tek tip ajans modelinin doğru 

olmadığını, ilgili bakanlığın karar alımındaki belirleyiciliğinin ajansların kuruluş amacına 

uygunluk taşımadığını ilgili araştırmalarında tespit etmiştir. Bu tespitlerini, ajansların gelişimi 

için bir sorun olarak gören DDK, ajansların esas amaçlarına hizmet edecek mekanizmaları 

mümkün olabilecek en kısa zamanda hayata geçirmesi gerektiğine yönelik de önemli bir 

değerlendirmede bulunmuştur (DDK, 2014). 

Kalkınma ajanslarının denetimini gerçekleştiren Sayıştay’ın (2015- 2017) son üç yıllık Genel 

Denetim Raporu, ajansların uygulamada bir takım eksiklikleri olduğunu raporlamıştır. 

Ajansların uygulamadaki bu eksikleri genel olarak şöyle belirtilmektedir(Sayıştay, 2016: 19-

27, Sayıştay, 2017: 17-66, Sayıştay, 2018: 201-209): 

• Kalkınma ajansları arasında yeterli düzeyde bir koordinasyon durumu söz konusu 

değildir. 

• Önem arz eden yönetsel konularda hukuki boşluklar yer almaktadır. 

• Stratejik planlama esaslı çalışmamaktadırlar. 

• Yönetmelikte iç denetçi olması gerekliliği belirtilmesine rağmen ajanslarda  iç denetçi 

istihdamı yetersiz kalmaktadır. 

• Personel ödemeleri mevzuatta belirtilen limitle örtüşmemektedir. 

• Yerel yönetim katkı payları gerçekleri yansıtmamaktadır. 

• Bütçe ödemeleri ve aktarımları zamanında yapılmamaktadır. 

• DDK tarafından yapılan tespit ve önerilerin büyük bir bölümü uygulamaya 

geçirilmemiştir. 

• Sayıştay tarafından hazırlanan raporların görüşülerek karar aşamasına getirilmesi 

noktasında mevzuatta bir düzenleme yapılmamıştır. 

• Ajansları denetleyen birden fazla kuruluş bulunmasına rağmen yapısal sorunların 

mevcudiyeti uygulamada denetim boşluğu oluşturmaktadır. 

D. Yerel Kalkınma Politikaları Doğrultusunda Kalkınma Ajansları 

Yerel kalkınma anlayışı, kalkınmada fonksiyonelliği arttıracak etkenlerden birinin 

“katılımcılık”  temelli bir yaklaşıma dayandığını belirtmektedir. Bu yaklaşım, kurumsal 

boyutuyla da “subsidiarity-yerellik ilkesi” olarak resmiyet kazanmıştır. Subsidiarite, mevut 

yönetimin yönetimdeki en düşük birim tarafından yürütülmesi tipi olarak kabul edilmektedir. 
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Bir anlamda, yerel halka en yakın birimin yönetimde organzatör, yürütücü vasfına sahip olan 

birim olduğunu ifade etmektedir. 

Yerel kalkınma, yerel sahiplenmeyle birlikte katılım oranının artacağını belirtmektedir. Yerel 

kalkınmanın önemli bir boyutunu oluşturan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin etkin bir 

şekilde işleyiş gösterebilmesi için yerel sahiplenmenin ve yereldeki diğer önemli aktörlerin 

olması gerekmektedir. Adına yönetişim denilen yönetimde aktif katılımcığı öngören yönetim 

modeli ile yerel birimlerde katılımcılık artış gösterecek yerel halk arasında huzur ve esenlik 

sağlanacaktır. Yönetimde sağlanan bu huzur, yerel birimdeki kalkınmanın hızını da arttırmış 

olacaktır (Küçük&Güneş, 2013: 24).   

AB bölgesel politikası, kalkınma ajanslarını yereldeki katılımı arttıracak yönetişim anlayışının 

uygulamadaki bir idari aracı olarak görmektedir. Karar alımlarının merkezden yerele kayması, 

karar merkezinin en alt birime ait olması, taşıdığı çok aktörlü yapısı ile yerel aktörler 

arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlama özelliklerini de bu duruma bir delil olarak 

sunmaktadır. Bu durum, ajansların Türkiye’de tam olarak transfer edilmediği gerçeğini ve 

AB’nin ajanslara bakış açısıyla Türkiye’nin bakış açısı arasında farklılıkların olduğunu 

göstermektedir. AB, ajanslar için özerk bir statü atfetmiş ve idari kapasitelerini 

güçlendirmişken, Türkiye yarı özerk bir statü atfetmiş ve idari kapasitelerini güçlendirmeye 

yönelik bir çalışma göstermemiştir. 

Kalkınma ajansları, yerel kalkınma politikalarına ivme kazandırmak amacıyla oluşturulan çok 

önemli kurumsal yapılanmalardır. Yerel kalkınmanın sosyo-kültürel ve ekonomik yönlü amaç 

ve politikalarına kalkınma ajansları yalnızca yerel aktörler arasındaki “işbirliği ve 

koordinasyon” yönüyle ortak olmaktadır. Yönetişimin aktif, hesap verilebilir, katılımcı ve 

şeffaf yapısının ön gördüğü temel ilkelerle sürdürülebilir yerel kalkınmayı sağlama amacı 

taşıyan kalkınma politikaları, kalkınma ajansları ile yerel halk ve yerel aktör arasında 

işbirliğini oluşturmaktadır. Ajansların önemli bir organı olan Kalkınma Kuruluna farklı 

şehirlerden seçilen üyelerle demokratik bir platform oluşturulmaktadır. Burada alınan kararlar 

merkeze intikal ettirilmekte yönetimdeki işleyiş, aşağıdan yukarıya bir şekilde seyir takip 

etmektedir. Ancak DDK ve Sayıştay denetim raporları ajansların uygulamada bu 

fonksiyonundan tamamen uzak kaldığını dikkate sunmaktadır. Ajansların yerelleşme 

fonksiyonundan ziyade merkezileşme fonksiyonuna hizmet ettiğini anlatmaktadır. Karar 

merkezinin nihai haline ilgili bakanın karar vermesi durumunun, demokratik ve yerel bir 

yapıya dayanmadığını, kararların aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya alındığının bir 

tezahürü olduğunu açıklamaktadır. Konuyla ilgili yapılan eleştiriler, kalkınma ajanslarının 

kalkınma amacından uzak bir yapı halini alması ve Sayıştay’ca değerlendirilen denetim 

raporlarının dikkate alınmaması gibi sebepler, ajanslara ve işleyiş süreçlerine yönelik bir 

güvensizlik oluşturmuştur. Ajansların bu durumu, 24 Haziran 2018 yılında yeni yönetim 

sistemine geçen Türkiye’nin gündeminde yer almıştır. Hazırlanan Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile Kalkınma Bakanlığı kaldırılmış ve ajansların uluslar arası düzeyde 

koordinasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, denetimsel yönde ise İçişleri Bakanlığı’na 

bağlanmıştır. Ajansların stratejik planlama esaslı çalışması istenmiş ve bu yönüyle 
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Cumhurbaşkanlığına bağlı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı eşgüdümünde olunmasına karar 

verilmiştir. Kararname ile ajansların esas ve işleyişine bir netlik ve kuruluş amacına uygunluk 

yönünde bir gelişim gösterileceği düşünülmektedir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Gelişmekte olan ülkelerin küreselleşen çağın gerisinde kalmadan gelişmişlik seviyesini 

arttırabilmek için gerçekleştirdiği çok önemli ulusal, uluslar arası ve yerel politikaları söz 

konusudur. Ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve yerel kalkınma stratejileri bu politikaların 

bir bölümüdür. Kavram olarak iyileşme anlamını taşıyan kalkınma, kendinden bir önceki 

sözcük grubuyla bütünleşip, bir araya gelerek taşıdıkları anlam doğrultusunda politik 

faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Çalışmanın sınırı doğrultusunda incelediğimiz, 

yerel kalkınma kelime grubuna bu perspektiften bakıldığında,  yerel kalkınmanın yereldeki 

dinamik aktörlerin aktif katılımlarıyla birlikte sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun bir 

şekilde, işbirliği ve koordinasyon içinde bulunarak yereldeki gelişimi sağlama ve bölgesel 

farklılık sorununu minimize etme süreci olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Çünkü yerel 

kalkınma, yereldeki ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimi, en iyi bir şekilde sağlama 

girişimidir. 

Gündem 21, yerel gündem 21 ve kalkınma ajansları yerel kalkınma politikalarının kuruluş 

amacı doğrultusunda oluşturduğu önemli girişimlerdir. Gündem 21 ve yerel gündem 21 

katılımcı politikalarıyla varlıklarını sürdürmektedir. Ancak kalkınma ajansları sadece metin 

üzerinde varlığını sürdürmekte, uygulamada kuruluş amacından uzak bir statüdedir. Çok 

aktörlü yapısıyla da iyi yönetişimin temel ilkelerine aykırılık göstermektedir. Devlete bağlı 

kurumlar tarafından yapılan denetim raporlarında yereldeki kamu, özel ve sivil toplum 

kuruluşları arasında bir işbirliği sağlama fonksiyonundan uzak durduğu gibi, kalkınmayı 

gerçekleştirecek projelere destek konusunda zayıf kaldığı, ekonomik ve sosyal yönlü 

araştırmalar gerçekleştirmediği ve yerel katılımı teşvik etmediği tespit edilmiştir. Başında 

atanarak gelen bir başkanın (valinin) olma durumu ise yerelleşme olgusunun ajanslar içindeki 

boyutunu düşündürmektedir.  

Ajanslar, yönetişim anlayışının uygulamadaki bir görünümü olarak kabul edilmektedir. 

Nitekim ajanslarla birlikte karar alımları yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarıya bir seyir 

takip etmiştir. Ajansların işlemesi gereken işlevsellik, bu yönde olmalıdır. Aksi bir durum, 

kuruluş amacına uygunluk göstermediğini, uygunluk göstermesi içinde mutedil önlemlerin 

alınmasını gerekli kılmaktadır. Ajansların Türk yönetim yapısı içindeki statüsü 

güçlendirilmelidir. Bu güçlendirmeye de yasal metinlerle resmiyet kazandırılmalıdır. Ajanslar 

bir coğrafi yerinden mi yoksa bir hizmet yerinde mi kuruluşudur, kamu tüzel kişiliği var 

mıdır, bir kamu kuruluşu ise neden ajanslar stratejik planlama esaslı çalışmamakta ve diğer 

yerel birimler gibi idari vesayete değil, Sayıştay veya DDK denetimine tabidir? Hazırlanan 

yasal çalışma bu sorulara cevap verecek nitelikte olmalıdır. Ajansların merkezi değil yerel 

endeksli bir çalışmaya hizmet edilen bir idari reform olduğu açıklanmalıdır. Bu doğrultuda, 

yerel kalkınma politikaları daha da ileri boyutlarda gelişecek ve kalkınma ajansları bu gelişim 

sürecinde yerel kalkınma politikalarına gerekli desteği verecektir. 
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Abstract 

This research investigates the pecking order model of financing decisions and studies the effect of information 

asymmetry on the relationship between leverage and performance (Return on Assets & Return on Equity) for a 

sample of 46 industrial firms listed in Istanbul stock exchange during the period from 2008 to 2017. Our results 

showed an insignificant relationship between leverage and Return on Equity (ROE). In addition, we found that a 

firm’s leverage had a significantly negative impact on Return on Assets (ROA), and this effect is stronger for 

firms with high level of information asymmetry (small firms) compared to firms with low level of information 

asymmetry (large firms). Overall, our results support the pecking order model of financing decisions. 

Keywords: Information Asymmetry, Leverage, Performance. 

BİLGİ ASİMETRİSİNİN KALDIRAÇ İLE TÜRK İMALAT FİRMALARININ 

PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Öz 

Bu çalışma, finansman kararlarının “Pecking Order” modelini araştırmaktadır. BİST' te imalat sektöründe 

faaliyet gösteren 46 firmaların 2008-2017 yıllara ait verilerinden faydalanarak bilgi asimetrisinin kaldıraç ile 

firmaların performansı (faaliyet karlılığı ROA, özkaynak karlılığı ROE) arasındaki ilişki üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Ampirik analiz sonuçlarına göre, kaldıraç ile ROE arasında istatiksel anlamlı olmayan bir ilişki 

gösterilmiştir. Üstelik, kaldıraç düzeyleri faaliyet karlılığını (ROA) istatiksel olarak anlamlı ve olumsuz yönde 

etkilemektedir. Ayrıca, bu olumsuz etki yüksek düzey bilgi asimetrisine sahip olan firmalar (küçük firmalar) için 

düşük düzey bilgi asimetrisine sahip olan firmalara (büyük firmalar) göre daha büyüktür. Genelde, sonuçlarımız 

finansman kararlarının “Pecking Order” modelini desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Asimetrisi, Kaldıraç, Performans. 

1. Introduction 

The purpose of this study is to examine the effect of information asymmetry on the 

relationship between leverage and performance. Leverage levels play a crucial role in 

determining firm’s profitability and value. The effect of debt level on profitability could differ 

based on several factors. One of these important factors is information asymmetry. 

The finance literature offers two competing models of financing decisions, trade-off theory 

and pecking order theory. In the trade-off model, firms identify their optimal leverage by 

weighing the costs and benefits of an additional dollar of debt. The benefits of debt include, 

for example, the tax deductibility of interest and the reduction of free cash flow problems. The 

costs of debt include potential bankruptcy costs and agency conflicts between stockholders 

and bondholders. At the leverage optimum, the benefit of last dollar of debt just offsets the 

cost (Fama & French, 2002: 1). According to trade-off model, excess leverage (debt above the 

optimal level) or insufficient leverage (debt below the optimal level) will affect negatively the 

firm’s value and profitability. 

The pecking order theory says that the firm will borrow, rather than issuing equity, when 

internal cash flow is not sufficient to fund capital expenditures. Thus, the amount of debt will 
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reflect the firm's cumulative need for external funds (Myers, 2001: 81).  The pecking order 

hypothesis posited by Myers and Majluf (1984) predicts that information asymmetry between 

managers and investors creates a preference ranking over financing sources. Beginning with 

internal funds, followed by debt, and then equity, firms work their way up the pecking order 

to finance investment in an effort to minimize adverse selection costs (Leary & Roberts, 2010: 

332). Information asymmetries make it harder and more expensive to raise outside funds 

(Opler, Pinkowitz, Stulz and Williamson, 1999: 11). 

This research empirically investigates the pecking order model of financing decisions and 

studies the role of asymmetry information in determining the relationship between leverage 

and performance of sample of listed firms in Turkey. The findings of this study will help the 

managers to design a better strategy about capital structure which can maximize firm’s 

performance and shareholders' value. 

2. Literature Review 

Trade-off theories of corporate financing are built around the concept of target capital 

structure that balances various costs and benefits of debt and equity. These include the tax 

benefits of debt and the costs of financial distress, various agency costs of debt and equity 

financing (Hovakimian, Hovakimian and Tehranian, 2004: 517). 

As an alternative theory to the trade-off model of financing decisions, the pecking order 

theory is based on the information asymmetry. In corporate finance, information asymmetry 

refers to the notion that insiders, typically the managers, know more about the quality and 

value of their firm’s assets than outsiders do. This asymmetry creates the possibility that the 

market will not price the firm’s claims correctly and the insiders take advantage of the firm’s 

misevaluation (Abad, Sánchez-Ballesta and Yagüe, 2017: 263). Myers (1984) suggests the 

pecking order theory. This theory is based on a financing pecking order. Firms prefer internal 

finance, if external finance is required, firms issue the safest security first. That is, they start 

with debt, then possibly hybrid securities such as convertible bonds, then perhaps equity as a 

last resort (Myers, 1984: 581). Accordingly, in pecking order model firms prefer internal to 

external finance, because the information asymmetries are assumed relevant only for external 

financing (Myers, 2001: 92). 

The effect of leverage level on firm’s performance could vary according to the models of 

financing decisions. Based on tradeoff theory, increases in leverage level lead to increases in 

firm’s performance up to an optimal level of leverage where the marginal benefits that are 

associated with increased leverage (the benefits of tax deduction and mitigated agency costs 

of equity) equal to the marginal costs (bankruptcy costs and agency costs of debt), hence 

leverage level beyond the optimal level will be associated with costs which are higher than 

benefits, as a result, firm’s performance will be negatively affected. In the pecking order 

theory, asymmetry information is the essential variable that controls the relationship between 

leverage and performance. In the presence of information asymmetry external finance is more 

expensive. Accordingly, increases in leverage could affect negatively the firm’s performance. 
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Several studies have attempted to estimate the effect of leverage on firm’s performance. 

These studies have reached mixed results. Krishnan and Moyer (1997) found a negative and 

significant effect of the ratio total debt to total equity on return on equity. Mathur and Mathur 

(2000) found that firm’s capital structure has a negative and significant impact on return on 

assets. They argued that a negative relationship between capital structure and performance 

suggests that agency issues may lead to use of higher than appropriate levels of debt in the 

capital structure, thereby producing lower performance. Kemsley and Nissim (2002) found 

that firm value is a positive, strong function of debt. Yoon and Jang (2005) studied the 

relationship between return on equity, financial leverage and firm size in the restaurant 

industry for the period 1998 to 2003. The results indicated that financial leverage does not 

influence the restaurant firms’ profitability. Abor (2005) investigated the relationship between 

capital structure and profitability of listed firms on the Ghana Stock Exchange. The results 

revealed a significantly positive relation between the ratio of short-term debt to total assets 

and return on equity (ROE). However, a negative relationship between the ratio of long-term 

debt to total assets and ROE was found. With regard to the relationship between total debt and 

return rates, the results showed a significantly positive association between the ratio of total 

debt to total assets and return on equity. Zeitun and Tian (2007) investigated the effect of 

capital structure on corporate performance using a panel data sample representing of 167 

Jordanian companies during 1989-2003. The results showed that a firm’s capital structure 

measures (total debt to total assets, total debt to equity) had a significantly negative effect on 

the firm’s performance measures, in both the accounting and market’s measures. They also 

found that the ratio of short-term debt to total assets has a significantly positive effect on the 

market performance measure (Tobin’s Q). Kalandar, Mando and Kalash (2009) analyzed the 

effect of (operating cycle, firm size, leverage) on profitability of food industry firms in Syria. 

The results showed an insignificant relationship between leverage and profitability. 

Furthermore, it is found that firm size affects significantly and positively the profitability. 

Bhatti, Majeed, Rehman and Khan (2010) investigated the effect of leverage on stock returns 

and systematic risk in the corporate sector of Pakistan. The results showed that high level of 

leverage creating a high level of systematic risk, leading to high volatility in the stock prices. 

Cheng and Tzeng (2011) estimated the effect of leverage on firm values and contextual 

variables influencing on this relationship using 645 companies listed in Taiwan Securities 

Exchange (TSE) from 2000-2009. The empirical results showed that values of leveraged firm 

are greater than that of an unleveraged firm when the bankruptcy probability isn’t considered. 

When the benefit and cost of debt is simultaneously considered, the leverage is significantly 

and positively related to the firm value before reaching firm’s optimal capital structure. The 

results also showed that the positive influence of leverage to the firm value tends to be 

stronger when the firm’s financial quality is better (i e., the greater Z-score). Salim and Yadav 

(2012) investigated the relationship between capital structure and firm performance. The 

investigation has been performed using panel data procedure for a sample of 237 Malaysian 

listed companies on the Bursa Malaysia Stock exchange during 1995-2011. The results 

showed that short term debt, long term debt, and total debt have negative effect on 
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performance measures (return on asset, return on equity and earning per share. Yener and 

Karakuş (2012) studied the relationship between leverage ratios and firm value in different 

asset sized groups using a sample of 63 firms in the ISE-100 İndex for the period 2004-2009. 

The results showed that for small firms (small assets size), there is a negative and significant 

relationship between leverage ratios and firm value while this relationship is not significant 

for medium-sized and large firms. Gill and Obradovich (2012) examined the impact of 

corporate governance and financial leverage on the value of 333 American firms listed on 

New York Stock Exchange (NYSE) for the period 2009-2011. The findings showed that 

financial leverage, firm size, return on assets, and insider holdings positively impact the value 

of American firms. Soumadi and Hayajneh (2012) investigated the effect of capital structure 

on the performance of the 76 public Jordanian firms listed in Amman stock market for the 

period (2001-2006). The results of the study concluded that capital structure affects negatively 

and statistically with firm performance (ROE, Tobin q) for the total sample. In addition, the 

study found out that there was no significant difference (between high financial leverage firms 

and low financial leverage firms) with regard to the impact of the financial leverage on their 

performance. Finally, the study also showed that that there is no difference (between high 

growth firms and low growth firms) with regard to the effect of financial leverage on the 

performance, which it was negatively and statistically for the two groups. Mohammadzadeh, 

Rahimi, Rahimi, Aarabi and Salamzadeh (2013) examined the relationship between the 

capital structure and the profitability of pharmaceutical companies in Iran. The net margin 

profit and debts to asset ratio were used as indicators of profitability and capital structure. The 

results showed a significant negative relationship between profitability and leverage. Raza 

(2013) examined the relationship between capital structure and the profitability of KSE listed 

none-financial firms for the period 2004-2009. The results showed that debt to equity ratio 

affects significantly and negatively the return on equity ratio (ROE), while the effect of debt 

to equity ratio on return on assets is not significant. Kebewar (2013) examined the impact of 

debt level on profitability. The study analyzed a sample of an unbalanced panel of 2325 

unlisted French companies of trade sector spanning over a period of 1999 to 2006. The results 

showed that the debt affects negatively the profitability, not only linearly, but also, in a non-

linear (concave) way. However, while analyzing according to different size classes; the results 

indicated that the linear negative effect becomes larger and the non-linear effect is significant 

only in small and medium-sized enterprises. Uluyol, Lebe and Akbaş (2014) analyzed the 

effect of financial leverage ratios on return on equity. This research was carried out on the 

companies traded on İstanbul Stock Exchange on the base of five industries, IT, food, mining, 

textile and construction, using the financial leverage-and ROE ratios during the 22 years’ 

quarter period’s from 1991Q1 to 2012Q4. The results revealed that financial leverage ratio 

affect the ROE in the industries IT, food, mining and textile negatively but in the construction 

positively and that these effects are statistically significant. Bozkurt (2014) aimed to test the 

validity of Trade-Off theory by investigating the relationship between capital structures and 

market values of 168 firms traded on ISE between 2005 and 2011. Firms are divided into two 

groups that consist of firms which have or not bankruptcy risk for each period. The 
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relationship between market values and debt levels of firms in each group is analyzed by 

using unbalanced panel regression analysis. The results of the analysis revealed a positive 

relationship between market values and debt levels of firms in terms of both groups. This 

result implies that Trade-Off theory is not validity on ISE. Loncan and Caldeira (2014) 

analyzed the relationship between capital structure, cash holdings and firm value for a sample 

of publicly traded Brazilian firms. Regarding to the impact of the capital structure on the firm 

value, short-term debt, long-term debt and the financial constraint had negative marginal 

effects on the firm value. Ramadan (2015) investigated the impact of the leverage on the 

firms’ performance for all listed companies in Amman Stock Exchange (ASE) during the 

period 2000-2013 after excluding the financial sector and services sector. The results showed 

that the ratio of total debt to total capital and the ratio of long-term debt to total capital affect 

negatively the firms’ profitability (return on assets). Karadeniz and Kaplan (2016) analyzed 

the impacts of capital structure decisions to profitability of tourism companies traded on 

Borsa Istanbul for the period 2009-2015. The results of analysis showed that short-term debt 

and total leverage have negative impact on net profit margin, basic earnings power and return 

on assets of tourism companies. On the other hand, significant effect was not identified of 

long-term leverage on all profitability indicators. Kartikasari and Merianti (2016) analyzed 

the effect of leverage and firm size on the profitability of 100 qualified manufacturing 

companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period of 2009-2014. The study found 

that debt ratio affects positively and significantly the return on assets. Hong (2017) analyzed 

the effects of different methods of debt financing on firm value. The results indicated that 

firms that use corporate bonds more frequently than bank loans have a higher value. 

3. Hypotheses Development 

Managers use private information to issue risky securities when they are overpriced. Investors 

are aware of this asymmetric information problem, and they discount the firm’s new and 

existing risky securities when new issues are announced. Managers anticipate this price 

discounts, and they may forego profitable investments if they must be financed with new 

risky securities. To avoid this distortion of investment decisions, managers prefer to finance 

projects with retained earnings, which involve no asymmetric information problem, and with 

low-risk debt, for which the problem is negligible (Fama & French, 2002). Accordingly, in 

the presence of information asymmetry, leverage could affect negatively the firm’s 

performance. This reasoning results in the following hypotheses: 

H 1: Leverage level affects negatively the firm’s performance. 

H 2: The negative effect of leverage on firm’s performance is stronger for firms with high 

level of information asymmetry problem. 

4. Methodology and Data Sources 

4. 1. Data Collection 
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The data have been obtained from financial statements belonging to 46 industrial firms listed 

on Istanbul stock exchange during the period from 2008 to 2017. We have obtained 440 firm-

year observations after removing the outliers. 

4. 2. Variables 

4.2.1. firm’s Performance and Leverage: Return on assets (ROA) and return on equity (ROE) 

have been used as measures of dependent variable (firm’s performance). ROA is computed as 

the ratio of earnings before interest and taxes to total assets. ROE is computed as the ratio of 

earnings before interest and taxes to total equity. The independent variable (Leverage) is 

measured as the ratio of total debt to total assets. 

4.2.2. Variable Proxy for Information Asymmetry: previous studies have used different 

proxies for information asymmetry. For example, the standard deviation of analyst earnings 

forecasts (Forecast dispersion) in a given year. The intangible assets divided by total assets, 

where in firms with greater intangible assets, the cost of information verification is very high 

(Choi, Mao and Upadhyay, 2013: 247). Prior research uses R&D expense (the ratio of annual 

research and development expense to sales) to proxy for the presence of intangible assets, 

which are associated with higher information asymmetry. Accruals quality also has been used 

as proxy for information asymmetry, where higher accruals quality is associated with lower 

information asymmetry. When the unexplained variance of accruals is higher, earnings quality 

is lower and information asymmetry is higher (Armstrong, Core, Taylor and Verrecchia, 

2011: 17). Firm size (Ozkan and Ozkan, 2004) and the ratio of market value to book value 

(Varıcı, 2013) also have been used as proxies for information asymmetry. Larger firms tend to 

produce more information and to disclose such information faster, then reducing information 

asymmetry (Cerqueira and Pereira, 2015: 646). Accordingly, large firms have less 

information asymmetry than small firms. Therefore, small firms face more borrowing 

constraints and higher costs of external financing than large firms (Ozkan and Ozkan, 2004: 

8). In this research we use firm size as a proxy for information asymmetry. The variable firm 

size (Size) is computed as (the natural logarithm of total assets). 

4. 3. Statistical tests and Models of the Study 

4.3.1. The Spearman correlation coefficient, will be used to investigate the correlation 

between the variables (ROA, ROE, Leverage, Size). 

4.3.2. T-Test and Mann Whitney U test, will be used to investigate the significance of 

difference between the performance (ROA, ROE) of high-leverage firms and the performance 

of low-leverage firms. 

4.3.3. Linear Regression Models, will be used to estimate the effect of leverage on firm’s 

performance as follows: 

Model (1): ROA i (t) = ß0 + ß1 (Leverage it) + ß2 (Size it) + εit 

Model (2): ROE i (t) = ß0 + ß1 (Leverage it) + ß2 (Size it) + εit 

5. Empirical Analysis 
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5-1 Descriptive Statistics: 

Table (1) provides descriptive Statistics for the variables. The table shows that debt plays an 

important role in the capital structure of firms, where on average 42.7 % of the total assets is 

financed by debt. The high ratio of leverage could be the reason for the low performance, 

where the ratios (ROA, ROE) have a mean of (7 %, 13.1 %) and a median of (6.4 %, 11.4 %) 

respectively. 

Table (1): Descriptive Statistics 

Table (1) provides descriptive statistics for all variables. Leverage is the ratio of total debt to 

total assets. ROA is return on assets and defined as the ratio of earnings before interest and 

taxes to total assets. ROE is return on equity and defined as the ratio of earnings before 

interest and taxes to equity. Size is defined as the natural logarithm of total assets. N is the 

number of observations.  

Variables Leverage ROA ROE Size 

Minimum 0.064 -0.189 -0.984 15.76 

Maximum 1.044 0.447 2.960 24.11 

Mean 0.427 0.07 0.131 19.73 

Median 0.43 0.064 0.114 19.62 

Std. Deviation 0.189 0.084 0.231 1.57 

N 440 440 440 440 

5-2 Testing the First Hypothesis 

In this section we test the relationship between leverage and performance. Our goal is to 

determine how leverage levels affect firm’s performance. 

5-2-1 T-Test and Man-Whitney Test Results 

Table (2) presents the comparisons of performance measures by leverage quartiles. We 

interested whether the performance of low-leverage firms (firms in the first quartile of 

leverage) differs significantly from those with high leverage (firms in the fourth quartile of 

leverage). The results of T-Test and Mann-Whitney test show that firms with low leverage 

have higher ROA compared to firms with high leverage, these results are significant at 1%. 

However, the results for (ROE) is not statistically significant. We also see that firms with high 

leverage (Q4) are significantly larger compared to firms with low leverage (Q1). 

Table (2): Performance Measures by Leverage Quartiles 

Table (2) presents mean and median values of Performance Measures by Leverage Quartiles. 

Figures without parentheses are mean values. Median values are in parentheses. Leverage is 

the ratio of total debt to total assets. ROA is return on assets and defined as the ratio of 
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earnings before interest and taxes to total assets. ROE is return on equity and defined as the 

ratio of earnings before interest and taxes to equity. Size is defined as the natural logarithm of 

total assets. T-Test (Sig) values are the significance of difference in means between (high-

leverage firms Q4 and low-leverage firms Q1) with regard to each variable depending on T 

test. Mann-W (Sig) represents the significance of difference between (high-leverage firms and 

low-leverage firms) with regard to each variable depending on Mann Whitney test. N is the 

number of observations. *, ** significant difference between the two groups on 5% level, 1% 

level respectively. 

 N Leverage ROA ROE Size 

First quartile Q1  

(Low-Leverage Firms) 
110 

0.189 

(0.193) 

0.089 

(0.0795) 

0.110 

(0.102) 

19.44 

(19.37) 

Second quartile Q2 110 
0.354 

(0.347) 

0.0996 

(0.10) 

0.154 

(0.156) 

19.91 

(19.73) 

Third quartile Q3 110 
0.497 

(0.50) 

0.0495 

(0.0495) 

0.097 

(0.103) 

19.67 

(19.3) 

Fourth quartile Q4 (High-

Leverage Firms) 110 
0.668 

(0.63) 

0.045 

(0.042) 

0.161 

(0.119) 

19.90 

(20.2) 

T-Test (Sig) - 0.000** 0.000** 0.197 0.027* 

Mann-W (Sig) - 0.000** 0.000** 0.256 0.0497* 

5-2-2 Spearman Rank Correlation Results 

Table (3) shows the results of the non-parametric Spearman rank correlation coefficients 

between leverage and performance. We find a significant and negative relationship between 

Leverage and ROA. That means firms with low leverage have a higher return on assets. We 

also find that the relationship between Leverage and ROE is not significant. The relationship 

between Size and performance (ROA, ROE) is positive and significant at 1 %. This implies 

that larger firms perform better. 

Table (3): Spearman Rank Correlation Coefficients 

Table (3) shows the Spearman correlation coefficients between variables. Leverage is the ratio 

of total debt to total assets. ROA is return on assets and defined as the ratio of earnings before 

interest and taxes to total assets. ROE is return on equity and defined as the ratio of earnings 

before interest and taxes to equity. Size is defined as the natural logarithm of total assets. N is 

the number of observations. Values in parentheses present P value. * P < 0.05, ** P < 0.01. 

 Leverage Size 

ROA 
-0.250** 

(0.000) 

0.317** 

(0.000) 

ROE 0.019 0.351** 
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(0.697) (0.000) 

Leverage 1 
0.071 

(0.137) 

N 440 440 

5-2-3 Linear Regression Results 

Table (4): Linear Regression Models 

Table (4) shows the estimated coefficients from regressing Leverage and Size on performance 

(ROA, ROE). The table contains two models. The dependent variable in the first model is 

Return on Assets (ROA). The dependent variable in the second model is Return on Equity 

(ROE). The independent variables of the two models are (Leverage, Size). N is the number of 

observations. P values are reported in parentheses. *, ** indicate significance at the 5%, 1%, 

levels, respectively. 

Models 
Model (1) 

Dependent Variable: ROA 

Model (2) 

Dependent Variable: ROE 

Constant 
-0.153** 

(0.001) 

-0.512** 

(0.000) 

Leverage 
-0.115** 

(0.000) 

0.102 

(0.074) 

Size 
0.014** 

(0.000) 

0.03** 

(0.000) 

Adjusted R2 0.119 0.048 

F 
30.59** 

(0.000) 

12.105** 

(0.000) 

N 440 440 

Table (4) shows the effect of leverage on firm’s performance (ROA, ROE) using linear 

regression analysis. The results indicate that Leverage significantly and negatively affects the 

return on assets (ROA). This result implies that the increase in leverage level reduces the 

return on assets; an increase in the leverage of 1% causes a decrease of ROA by 0.115%. 

Regarding the effect of Leverage on ROE, we find that the relationship between the two 

variables is not significant. We also find the firm size (Size) positively and significantly 

affects the firm’s performance (ROA, ROE). This result indicates that large firms perform 

better compared to smaller firms. 

5-3 Testing the Second Hypothesis 

Table (5): Performance Measures by Size and Leverage Quartiles 
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Table (5) presents median values of Performance Measures by Size and Leverage Quartiles. 

The total sample is ranked into quartiles by firm size. Large (small) firms are those ranked 

into the top (bottom) quartile. The total sample is also independently broken into quartiles 

based on leverage. The table shows the median values of ROA & ROE for large and small 

firms by leverage quartiles. Panel A shows ROA, panel B shows ROE. Leverage is the ratio 

of total debt to total assets. ROA is return on assets and defined as the ratio of earnings before 

interest and taxes to total assets. ROE is return on equity and defined as the ratio of earnings 

before interest and taxes to equity. Size is defined as the natural logarithm of total assets. 

Mann-W (Sig) represents the significance of difference between the first and fourth quartiles 

of leverage depending on Mann Whitney test. n is the number of observations. * significant 

difference between the two groups on 5% level. 

 Leverage Quartiles  

 Q1 Q2 Q3 Q4 
Mann-W (Sig) 

Between Q1&Q4  

Panel A: ROA 

Small Firms (Q1) 
0.05 

n = 21 

0.057 

n = 17 

0.015 

n = 37 

0.012 

n = 35 
0.036* 

Large Firms (Q4) 
0.089 

n = 13 

0.119 

n = 30 

0.07 

n = 32 

0.081 

n = 35 
0.659 

Panel B: ROE 

Small Firms (Q1) 
0.058 

n = 21 

0.092 

n = 17 

0.029 

n = 37 

0.039 

n = 35 
0.213 

Large Firms (Q4) 
0.116 

n = 13 

0.180 

n = 30 

0.149 

n = 32 

0.197 

n = 35 
0.013* 

We investigate whether the information asymmetry affects the relationship between leverage 

and performance depending on Man-Whitney Test, and Linear Regression Models. The firm 

size has been used as a proxy for information asymmetry. We divided the sample into 

quartiles according to the variable (Size). Where firms in the first quartile of size are 

considered as small firms SF (Firms with high level of information asymmetry). And firms in 

the fourth quartile are considered as large firms LF (Firms with low level of information 

asymmetry). We compare the performance measures in the highest and lowest quartile of size 

for different quartiles of leverage. The results of Mann-Whitney test are presented in the table 

(5). We find in panel A that the ROA is higher for small firms in the first quartile of leverage 

(0.05) compared to small firms in the fourth quartile (0.012), the difference is significant at 

5% level, while the difference is not significant for large firms. That means that small firms 

with low leverage have significantly higher ROA compared to small firms with high leverage. 

The ROA of large firms dose not decrease significantly with leverage increases. We find in 

panel B that the ROE is significantly higher for large firms with high leverage (0.197) 
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compared to the ROE of large firms with low leverage (0.116), however the difference is not 

significant for small firms. 

Table (6): Linear Regression Models for Large and Small Firms 

Table (6) shows the estimated coefficients from regressing Leverage on performance (ROA, 

ROE) in two groups. The table contains two parts and each part contains two groups (LF & 

SF). The dependent variable in the first part is Return on Assets (ROA), while the 

independent variable is (Leverage). The dependent variable in the second part is Return on 

Equity (ROE), while the independent variable is (Leverage). N is the number of observations. 

P values are reported in parentheses. *, ** indicate significance at the 5%, 1%, levels, 

respectively. 

 

Part (1) 

Dependent variable: ROA 

Part (2) 

Dependent variable: ROE 

Large Firms 

(LF) 

Small Firms 

(SF) 

Large Firms 

(LF) 

Small Firms 

(SF) 

Constant 
0.133** 

(0.000) 

0.094** 

(0.000) 

0.084* 

(0.013) 

0.099 

(0.122) 

Leverage 
-0.093** 

(0.008) 

-0.131** 

(0.0099) 

0.197** 

(0.004) 

-0.091 

(0.471) 

Adjusted R2 0.055 0.051 0.064 -0.004 

F 
7.351** 

(0.008) 

6.886** 

(0.0099) 

8.458** 

(0.004) 

0.524 

(0.471) 

N 110 110 110 110 

We also use linear regression models to confirm this result. We estimate the effect of leverage 

on firm’s performance for large firms (LF) and small firms (SF) and compare the results. 

Table (6) shows the results of linear regression models. We find in the first part of table (6) 

that the effect of leverage on ROA is negative and significant at 1% level for large firms and 

small firms, but this effect is stronger for small firms compared to large firms. The coefficient 

of leverage for small firms is -0.131 compared to -0.093 for large firms. This result implies 

that for large firms an increase in the leverage of 1% causes a decrease of ROA by 0.093% 

compared to 0.131 % for small firms. In the second part of table (6) we find a positive and 

significant relationship between leverage and ROE for large firms, while this relationship is 

not significant for small firms. Overall, our results support the second hypothesis which 

implies that the negative effect of leverage on firm’s performance is stronger for firms with 

high level of information asymmetry (small firms) compared to firms with low level of 

information asymmetry (large firms). 
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6- Conclusion 

This research analyzes the effect of information asymmetry on the relationship between 

leverage and performance for a sample of 46 industrial firms listed on Istanbul Stock 

Exchange during the period from 2008 to 2017. We assume that leverage affects negatively 

the firm’s performance, and the negative effect will be stronger for firms with high level of 

information asymmetry problem. It is found that firms with high leverage have lower ROA 

compared to firms with low leverage, while the ROE of a firm with high leverage do not 

differ significantly from ROE of a firm with low leverage.  Furthermore, we found that the 

effect of leverage on ROA is negative and significant while the effect of leverage on ROE is 

not significant. It is also found that small firms with low leverage have higher ROA compared 

to small firms with high leverage while the ROA of large firms do not decrease significantly 

with leverage increases. Moreover, the results of linear regression models showed that the 

negative effect of leverage on ROA is stronger for small firms compared to large firms. The 

results also indicated a positive and significant relationship between firm size and 

performance. Therefore, large firms have higher performance compared to small firms. 

Overall, our results support the pecking order model of financing decisions. 
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TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASINDA KADINLARIN DURUMU: GENEL BAKIŞ 

Suzan Ergün•  

Melike Atay Polat•• 

Öz 

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “The World’s Women 2015” Raporu’na göre kadınlar dünya 

nüfusunun yaklaşık yarısını ve potansiyel olarak da işgücünün yarısını oluşturmasına rağmen neredeyse tüm 

ülkelerde işgücü piyasasında erkeklere kıyasla daha dezavantajlıdırlar. Küresel olarak erkeklerin yaklaşık dörtte 

üçü ve kadınların yarısı işgücüne dahil olmaktadır. Pek çok ülkede işsizlik oranı kadınlarda daha fazladır. 

Korunmasız istihdam kadınlarda daha yüksektir ve kadınlar neredeyse tüm sektörlerde ve mesleklerde 

erkeklerden daha az kazanmaktadır (çoğu ülkede erkeklerin kazandığının yaklaşık %70’i ile %90’ına denk 

gelmektedir).  

Türkiye’de işgücü piyasasında benzer bir durum mevcuttur. OECD verilerine göre Türkiye’de 2016 yılında 

erkeklerde işgücüne katılım oranı %77.6 iken kadınlarda %36.2’dir. Aynı yıl için işsizlik oranı erkeklerde %9.6 

iken kadınlarda %13.6’dır. Bu çalışmada Türkiye’de işgücü piyasasında kadın işgücünün durumu dünya verileri 

de göz önünde bulundurularak karşılaştırmalı olarak ve tüm yönleriyle ele alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İşgücü Piyasası, İşsizlik Oranı, İstihdam Oranı, İşgücüne Katılım Oranı, İstihdam. 

 

WOMEN'S STATUS IN THE LABOR MARKET IN TURKEY: AN OVERVIEW 

Abstract 

According to the "The World's Women 2015" report prepared by the United Nations, women are more 

disadvantaged than men in the labor market in almost all countries in spite of constitute roughly half of the 

global population and potentially half of its work force. Globally, about half of the women participate in the 

labour force while about four quarters of men are involved in the labour force. The unemployment rate is higher 

in women in many countries. Vulnerable employment is higher in women and women earn less than men in 

almost all sectors and professions (equal to 70 to 90 percent of what men earn in most countries).  

In labour market in Turkey is exist similar situation. According to OECD data at 2016 in Turkey the labor force 

participation rate for women is 36.2% while for  men is 77.6%.  For the same year the unemployment rate is 

9.6% for males while  is 13.6% for females. In this study is investigated  the status of women labour force in the 

labor market in Turkey that comparatively in all directions and taking into account world data. 

Key Words: Labour Market, Unemployment Rate, Employment Rate, Labour Force Participation Rate, 

Employment. 

 

1. Giriş 

Beşeri sermayenin büyüklüğü ve kalitesi, ekonomik ve sosyal gelişmenin arkasındaki en 

önemli itici güçlerden biridir. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını (2017 yılı itibariyle toplam 

dünya nüfusunun %49.6’sını kadınlar, %50.4’ünü erkekler oluşturmakta) temsil eden 

kadınların işgücüne daha fazla katılımı, kadınların sosyal statüsünü iyileştirmekte ve beşeri 

sermayeyi arttırarak kadınların kalkınma ve büyümedeki payını arttırmaktadır. Ancak 

geleneksel veya modern, doğu ya da batı olmaktan bağımsız olarak, kadınların tüm 

toplumlarda erkeklerden daha dezavantajlı oldukları bir gerçektir. Oysaki modern bir 

toplumda erkekler ve kadınlar başarılı olmak için eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Çünkü 
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kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik hem insani bir hak hem de demokratik toplumların 

temelini oluşturan temel ilkedir. Bununla birlikte sahip olunan haklar ve fırsatlar açısından, 

gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelerde erkekler ve kadınlar arasında geniş bir uçurum vardır. 

Batı Afrika'dan Orta Asya'ya kadar tüm ülkelerde, kadınların sadece iyi anne, iyi eş ve iyi ev 

kadınının geleneksel rollerini yerine getirmesi beklenmektedir. Kadınların eski algıları 

değiştirebilmesinin en iyi yolu, ekonomik hayatta daha fazla yer almalarıdır. Kadınların 

ekonomik ve sosyal yaşamdaki rolünün artırılmasındaki en önemli etkenler, tüm insanların 

kişisel yeteneklerini geliştirmede özgür olduğunu belirleyen ve klişeler tarafından 

sınırlandırılmadan seçimler yapılabileceğini belirten toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanır 

(Kağnıcıoğlu, 2015:349; Rõõm and Kallaste, 2004:1).  

Bu gerçeğin farkına varılmasıyla dünyada bu amaca hizmet edecek küresel boyutta hedefler 

belirlenmiştir. Eylül 2000’de gerçekleştirilen BM Zirvesi’nde belirlenen ve üye olan ülkelerin 

2015 yılına kadar yerine getirmesi planlanan Bin Yılın Kalkınma Hedefleri olarak 

adlandırılan sekiz hedeften biri olarak kadın ve erkek eşitliğinin temin edilmesi ve kadınların 

toplumsal olarak güçlendirilmesi hedefi tespit edilmiştir (Hedef 3). Bu hedef kapsamında 

kadınların konumunun toplumsal düzeyde güçlendirilmesi, kadın ve erkekler arasında 

eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Yine Eylül 2015’te 

gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde üye ülkeler tarafından 2030 yılına kadar 

gerçekleştirmeleri beklenen, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak adlandırılan on 

yedi hedef belirlenmiştir. Bu kapsamda nerede olursa olsun her tür yoksulluğun sona 

erdirilmesi (Hedef 1) hedefi altında alt hedef olarak, bütün erkek ve kadınların ekonomik 

kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve 

üzerlerinde kontrol kurabilme, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikro 

finansı kapsayan finansal hizmetlerde eşit haklara sahip olmanın güvencesini sağlama hedefi, 

sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan 

onuruna yakışır işleri sağlamak (Hedef 8) hedefi altında alt hedef olarak kadın ve erkeklerin 

(gençler ve engelliler dâhil olmak üzere) tam ve üretken istihdam ve insana yakışır işlere 

erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin benimsenmesi hedefi ve ülkelerin 

içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak (Hedef 10) hedefi altında alt hedef olarak hiçbir 

ayrım (yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik köken, din, ekonomik ya da başka bir statü) göz 

önünde bulundurulmadan herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak 

desteklenmesi hedefleri belirlenmiştir.  

Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi hem kadınların haklarını elde etmeleri hem de 

ekonomik büyümenin arttırılması, yoksulluğun azaltılması, daha iyi sağlık ve eğitim 

seviyelerine ve daha yüksek refah seviyesine ulaşılması gibi daha geniş kalkınma hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu kabul edilmektedir (Ackerman and Velelo, 2013:154). 

Ancak bugüne kadar kaydedilen ilerlemelere ve daha fazla iyileştirmeye yönelik küresel 

taahhütlere rağmen, kadınların iş dünyasındaki konumu erkekler ile eşit olmaktan çok uzaktır 

(ILO, 2018:5). Ekonomide kadın işgücü arzının artması hem ekonomik gelişmenin itici bir 

faktörü hem de bir sonucudur. Çünkü daha fazla kadın işgücüne girdiğinde, ekonomiler daha 

yüksek emek girdilerine karşılık olarak daha hızlı büyüyebilirler. Aynı zamanda, ülkeler 
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geliştikçe, kadınların yetenekleri genellikle gelişirken, sosyal kısıtlamalar zayıflar ve 

kadınların ev dışında çalışmasına olanak tanınır ve kadın işgücü arzı artar. Ancak özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde kadınların işgücüne katılımında erkeklere kıyasla çok daha farklılık 

mevcuttur. Bu farklılık, ekonomik gelişme, sosyal normlar, eğitim seviyeleri, doğurganlık 

oranları, çocuk bakım hizmetlerine ve diğer destekleyici hizmetlere erişebilme olanakları gibi 

unsurlardaki değişmelerden kaynaklanmaktadır. Yaygın olarak genel kabul gören görüş 

ekonomik gelişme ile kadınların işgücüne katılımı arasında U şeklinde bir ilişki olduğudur. U 

şeklindeki bu ilişkiye göre ekonomik gelişmenin ilk aşamalarında kadınların işgücüne 

katılımının azalacağı ancak belli bir noktadan sonra ekonomik gelişme arttıkça kadınların 

işgücüne katılımının artacağı şeklindedir (Verick, 2014:1-3). 

Bu çalışmanın amacı dünya verileri ile kıyaslanarak,  toplam nüfusun %49,8’ini oluşturan 

kadınların Türkiye’de işgücü piyasasındaki konumunu gözler önüne sermektir. Bu amaçla 

çalışmanın devamı şöyle organize edilmiştir: Türkiye’de işgücüne katılımda kadınların 

durumu küresel verilerle karşılaştırılarak açıklandıktan sonra, kadınların istihdamdaki 

konumuna yer verilmiş, kadınların kazanç durumu değerlendirildikten sonra sonuç bölümüne 

geçilmiştir. 

2. Küresel Karşılaştırmalarla Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı ve İşsizliği  

Çalışma hayatları boyunca kadınlar, insana yakışır işlere erişimde önemli engellerle karşı 

karşıya kalmaktadır. Bu engelleri ortadan kaldırmak için yapılan girişimlere rağmen çok fazla 

ilerleme kaydedilememiştir. Bu girişimlerin en önemlilerinden biri olan ve 1995 yılında 

Pekin'de düzenlenen IV. Kadın Dünya Konferansı'ndan bu yana sadece kısmi gelişmeler 

sağlanmıştır. Son yıllarda, kadınların eğitim başarılarındaki artışa rağmen işteki 

pozisyonlarında benzer bir iyileşmeye meydana gelmemiştir. Dünyadaki pek çok bölgede, 

erkeklerle kıyaslandığında, kadınların işsiz kalma olasılıkları daha fazladır, işgücüne katılma 

şansları daha azdır ve çoğu zaman düşük kaliteli işleri kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. 

Bu engellerin aşılmasında kaydedilen ilerleme yavaş olmuştur ve dünyadaki birkaç bölgeyle 

sınırlı kalmıştır (ILO, 2016).  

Kadınların işgücüne katılımı, ekonomik, kültürel ve sosyal faktörlerin bir araya gelmesinden 

dolayı karmaşık bir konudur. Son dönemde yapılan yasal değişiklikler, istihdamda ve 

işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi çabaları kadınların işgücü piyasası 

pozisyonunun iyileştirilmesinde yeterli görünmemektedir. Çoğu kadın işgücü piyasasının 

dışında kalırken, çalışan kadınların çoğu gayri resmi ve güvensiz işlerde yaşanmaktadır. 

Kentleşme ve tarımsal istihdamın azalması, kadınların eğitim seviyesi, yerel sorumluluklar ve 

diğer sosyo-kültürel koşullar kadın istihdamını etkileyen temel unsurlardır (Kağnıcıoğlu, 

2015:350). 2017 yılı verilerine göre dünyada kadın ve erkek çalışma çağındaki nüfusun 

dağılımına bakıldığında kadınların %51.3’ü istihdam edilirken erkeklerde bu oran %71.3’dür. 

Kadınların %45.8’i inaktif iken erkeklerde ise bu oran %24.8 olmuştur (Şekil 1). 

Kaynak: ILO verilerinden hesaplanarak çizilmiştir. 

Şekil 1: Cinsiyete Göre Dünyada Çalışma Çağındaki Nüfusun Dağılımı, 2017 
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Küresel olarak son otuz yılı aşkın sürede kadınların işgücüne katılım oranı çok fazla 

değişmemiştir. 1990 yılında %51.4 olan kadın işgücüne katılım oranı 2017 yılında %48.7’ye 

gerilemiştir. Erkeklerde aynı yıllar için işgücüne katılım oranlarının sırasıyla %80.0 ve %75.2 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda kadınlar ile erkekler arasında işgücüne katılım oranı 

arasındaki farkın bir miktar azaldığı görülmektedir. 

 

Kaynak: Dünya Bankası verilerinden çizilmiştir. 

Grafik 1: Bölgelere Göre Kadınların İşgücüne Katılım Oranları, 1990 ve 2017 

BM Dünya Kadınları 2015 Raporu’na göre küresel olarak, erkeklerin yaklaşık dörtte üçü ve 

kadınların yarısı işgücüne katılıyor olmasına rağmen katılımdaki cinsiyet açığı sadece bazı 

bölgelerde daralmış ve Kuzey Afrika, Batı Asya ve Güney Asya'da en geniş durumda 

kalmıştır.  

 Kaynak: Dünya Bankası verilerinden çizilmiştir. 

Grafik 2:  Bölgelere Göre İşgücüne Katılım Oranlarında Kadın ve Erkek Farkı, 2017 

Yaş gruplarına göre işgücüne katılım oranlarına bakıldığında genç kadın ve erkeklerde (15-24 

yaş arası) daha düşük olduğu görülürken, 25-54 yaş arasında hem kadın hem erkeklerde 

işgücüne katılım oranlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 55-64 yaşları arasında ise, 

hem kadınlar hem erkeklerde işgücüne katılım oranı 25-54 yaş arasındakilere göre çok daha 

düşük bir seviyede gerçekleşmektedir. 
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Türkiye’de kadınların işgücü piyasasında durumuna bakılacak olunursa TÜİK verilerine göre 

2017 yılında 80.810.525 olan nüfusun 40.535.135 kişisini erkekler (toplam nüfusun %50.2’si) 

oluştururken 40.275.390 kişisini kadınlar (toplam nüfusun %49.8’i) oluşturmaktadır. 

Türkiye'de, kadınların kullanabileceği yasal haklar oldukça yeterli olmakla birlikte, 

Türkiye’de kadın işgücüne katılım oranları gelişmiş ülkelerdekilerden ve hatta bazı 

gelişmekte olan ülkelerden bile daha düşüktür (Kağnıcıoğlu, 2015:349). 

 

Kaynak: ILO ve TUİK verilerinden çizilmiştir. 

Grafik 3: Çeşitli Ülkelerde Kadınların İşgücüne Katılım Oranları %, 2017 

Grafik 3’te görüldüğü üzere Türkiye’de işgücü piyasasının en belirgin özelliklerinden biri 

kadınların işgücüne katılım oranlarının oldukça düşük seviyede olmasıdır. 2017 yılında 

Avrupa Birliği ülkelerinde işgücüne katılım oranının %51.1 ve OECD ülkelerinde %51.3 

olduğu göz önünde bulundurulursa Türkiye’de işgücüne katılım oranının %33.9 ile oldukça 

düşük olduğu, ayrıca erkek işgücüne katılım oranı ile karşılaştırıldığında 2017 yılında 

erkeklerde %72.6 olan bu oranın oldukça gerisinde kalındığı görülmektedir.  

 Kaynak: Dünya Bankası ve TUİK verilerinden çizilmiştir  

Grafik:  Türkiye’de Kadın ve Erkek İşgücüne Katılım Oranları (15 yaş üstü nüfusun %’si) 

Türkiye’de 2014 yılında yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında kadınların 

işgücüne katılım oranının 2023 yılında %41 olması hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak 

içinde gerekli uygulamaların hayata geçirileceğini ifade etmiştir. Bu politikaların sonucu 

olarak da kadınların işgücüne katılım oranı son yıllarda ivme kazanmıştır (Akgeyik, 2017:33). 
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Kaynak: Dünya Bankası verilerinden çizilmiştir  

Grafik 4:  Türkiye’de Yaş Gruplarına Göre Kadın İşgücüne Katılım Oranları 

Yaş gruplarına göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarına bakıldığında en yüksek 

katılımın 25-54 yaş grubunda olduğu görülmektedir.  15-24 yaş grubunda işgücüne katılım 

oranı 2000 yılında %25.1 iken 2017 yılında %31,1’e, 25-24 yaş grubunda ise 2000 yılında 

%28.9 olan oranın 2017 yılında %43.8’e çıktığı, aynı yıllar için 55-64 yaş grubunda 

%21.6’dan %19.3’e ve 65 ve daha üzeri yaş grubunda ise %11.3’den %5.6’ya düştüğü 

görülmektedir.  

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı ekonomik ve kültürel faktörleri de içeren çok boyutlu 

bir konudur. Biz dizi sosyal ve ekonomik unsurları da içermektedir. Düşük olmasının en 

önemli nedenleri ise, kentleşme ve tarımsal istihdamdaki azalmadır. Yüksek oranda ücretsiz 

tarım işlerinde çalışan kadınlar kentlere göç ile birlikte çoğunun evde oturduğu bir konuma 

gelmiştir (DPT, 2009).  

İşsizlik açısından bakıldığında dünyada neredeyse tüm ülkelerde ve bölgelerde kadın işsizlik 

oranları erkek işsizlik oranlarının üzerindedir. Kuzey Afrika ve Batı Asya, Güney Avrupa ve 

Sahra altı Afrika'da birçok ülkede kadınların işsizlik oranları çok yüksektir.  
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 Kaynak: Dünya Bankası verilerinden çizilmiştir  

Grafik 5: Dünyada Bölgelere Göre Kadın ve Erkek İşsizlik Oranları 2017 

Dünyada genç işsizliği açısından bakıldığında genç kadınlar için işsizlik oranları, çoğu 

bölgede genç erkeklerden daha yüksektir. 2017 yılında dünyada genç erkek işsizlik oranı 

%12.9 olarak gerçekleşirken, genç kadınlar için işsizlik oranı %15.5 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Kaynak: Dünya Bankası verilerinden çizilmiştir  

Grafik 6: Dünyada Bazı Bölgelerde ve Türkiye’de Genç Kadın ve Genç Erkek İşsizlik 

Oranları, 2017 

Türkiye’de işsizlik oranları dünya ile paralel bir durum sergilemektedir. Kadın işsizlik 

oranları erkek işsizlik oranlarının üzerindedir. Özellikle 2009 yılından sonra aradaki fark 

açılmıştır. 
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Kaynak: Dünya Bankası verilerinden çizilmiştir  

Grafik 7: Türkiye’de Yıllara Göre İşsizlik Oranları % 

Son olarak kadın ve erkekler için Türkiye’de NEET  (youth not in employment, education or 

training, ne eğitimde ne yetiştirmede) oranlarına bakıldığında kadın NEET oranlarının erkek 

NEET oranlarının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir.  

 
Kaynak: ILO verilerinden çizilmiştir. 

Grafik 8: Türkiye’de Kadın ve Erkek NEET Sayısı ve NEET Oranları 

3. Küresel Karşılaştırmalarla Türkiye’de Kadın İstihdamı 

İşgücüne katılıma paralel bir şekilde istihdamda da dünyada çoğu ülkede kadınlar aleyhine bir 

durum söz konusudur. Ayrıca sayısal olarak analiz etmek yerine aynı zamanda kadınların 

istihdamının niteliğine de bakmak önemlidir. Genel olarak, kadınlar daha az ücretli ve daha 

düşük verimli işlerde çalıştırılma eğilimi gösterirler. Women at Work 2016 raporuna göre 

işgücü piyasasında kadınların %52.1’i, erkeklerin %51.2’si ücretli islerde çalışıyor olmasına 

rağmen kadınlarda savunmasız işlerde çalışma oranı daha yüksektir. 
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Kaynak: ILO verilerinden çizilmiştir. 

Grafik 9: Çeşitli Ülkelerde Cinsiyete Göre İstihdamın Nüfusa Oranı %, 2017 

Ayrıca gerek ücretli gerekse ücretsiz işlerde olsun kadınların günlük çalışma saatleri erkeklere 

oranla daha yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerde ücretli ve ücretsiz işlerde kadınlar toplam 9 

saat 20 dakika çalışırken erkekler 8 saat 7 dakika, gelişmiş ülkelerde kadınlar toplam 8 saat 9 

dakika çalışırken erkekler 7 saat 36 dakika çalışmaktadır. 

 

Kaynak: Women at Work 2016. 

Grafik 10: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ekonomilerde Cinsiyete Göre Çalışma Saatleri, 

2015 

Women at Work 2016 raporuna göre kadınlar erkeklerden daha az kazanmaktadır. Cinsiyet 

ücret farklılıkları neredeyse tüm mesleklerde mevcuttur. En yüksek beceri seviyesine 

(üniversite derecesi) sahip kişilerde bile, cinsiyet ücret farkı hala belirgindir. Örnek olarak, 

mevcut verilere sahip ülkeler arasında, erkek muhasebeciler kadın muhasebecilere göre yüzde 

33 daha fazla kazanmıştır. Orta becerili (ortaokul düzeyindeki) meslekler içinde, ülkelerin 

çoğunda cinsiyet ücret farklılığı yüzde 10-30 aralığındadır. Kadınların daha az kazanması 
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ayrımcılık, kadınların yaptığı işlere daha az değer verilmesi, beceri farklılığı, kadınların çeşitli 

ek sorumlulukları (örneğin çocuk bakımı gibi) nedeniyle kariyerlerine ara vermeleri veya 

çalışma sürelerini kısaltmaları gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’de Grafik 9’da görüldüğü üzere kadın istihdamı erkek istihdamının yaklaşık yarısıdır. 

Ayrıca erkek istihdam oranı Avrupa Birliği rakamlarına yakın iken kadın istihdam oranları 

Avrupa Birliği rakamlarının oldukça gerisindedir. Ücretlerin düşük olması, uzun çalışma 

saatleri, çalışma şartlarının elverişsizliği, cinsiyete dayalı ayrımcılık, ataerkil aile yapısı, 

yetersiz çocuk (veya yaşlı) bakım imkanları gibi nedenler Türkiye’de kadın istihdam 

oranlarının düşük olmasının başlıca nedenleridir (Maliye Bakanlığı, 2011:19).  

Kadın istihdamının sektörlere dağılımına bakıldığında hizmet sektörünün payının fazla 

olduğu görülmektedir. 2000 yılında kadınların %60.2’si tarımda, %13.3’ü sanayide ve 

%26.6’sı hizmet sektöründe istihdam edilirken, 2017 yılında kadın istihdamında hizmet 

sektörünün payı %55.3’e ve sanayi sektörünün payı %16’ya çıkarken, tarım sektörünün payı 

%28.8’e gerilemiştir.     

 

Kaynak: ILO verilerinden çizilmiştir. 

Grafik 11: Türkiye’de Sektörlere ve Cinsiyete Göre İstihdamın Dağılımı 

Türkiye’de istihdamın eğitim durumuna göre dağılımına bakıldığında 2006 yılında temel 

eğitime sahip kadınların %46.4’ü, orta eğitime sahip kadınların %17.3’ü ve yüksek eğitime 

sahip kadınların %17.8’i istihdam edilirken 2017 yılında temel eğitime sahip kadınların 

istihdam oranı %12.8’e, orta eğitime sahip kadınların istihdam oranı %16.1’e düşmüş, yüksek 

eğitime sahip kadınların istihdam oranı ise %28.9’a yükselmiştir. Eğitim düzeylerine göre 

kadın ve erkek istihdamı karşılaştırıldığında temel ve orta eğitimde erkeklerin üstünlüğü 

mevcut iken yüksek eğitimde kadınların üstünlüğe sahip olduğu görülmektedir. 
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Kaynak: ILO verilerinden çizilmiştir. 

Grafik 12: Türkiye’de Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre İstihdamın Dağılımı % (15-64 

Yaş) 

Burada belirtilmesi gerek son nokta Türkiye’de kadınların büyük kısmının ücretli ve maaşlı 

çalışanlar ve aile işçileri olduğu, işveren olarak ve kendi hesabına çalışan kadınların 

istihdamının oldukça düşük oranda olduğudur. 

 

Kaynak: ILO verilerinden çizilmiştir. 

Grafik 13: Türkiye’de İşteki Durumuna Göre Kadın İstihdam Oranları 

4. Küresel Karşılaştırmalarla Türkiye’de Kadınların Kazancı 

Erkeklere ve kadınlara ödenen ücretler arasındaki fark, eşit fırsatların olmayışının önemli bir 

göstergesi olarak kabul edilir. Kadınlar neredeyse tüm sektörlerde ve mesleklerde erkeklerden 

daha az kazanırlar; kadınlar, çoğu ülkede erkeklerin kazandığının yüzde 70’i ila 90'ı arasında 

tam zamanlı kazanç elde ederler. Kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkı açıklanan ücret 
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farkı ve açıklanamayan ücret farkı olarak adlandırılmaktadır. Açıklanan ücret farkı kadın ve 

erkeğin üretkenliğinde farklılıklara neden olan beşeri sermayedeki farklılıklardan, 

kaynaklanırken, açıklanamayan ücret farkı gözlemlenen faktörlerle açıklanamamaktadır. 

Açıklanamayan ücret farkı daha çok kadın ve erkeklerin farklı kişisel özelliklerinden, işgücü 

piyasası davranışlarından ve olası ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır (Rõõm and Kallaste, 

2004:1).  

Women at Work 2016 Raporu’na göre kadın ve erkek ücretleri arasındaki cinsiyete dayalı 

ücret farkı sadece eğitimdeki veya yaştaki farklılıklardan kaynaklanmamakta aynı zamanda 

kadınları yaptığı işlere daha az değer verilmesi, beceri farklılığı, ayrımcılık, kadınların çeşitli 

gerekçelerle kariyerlerine ara vermesi (çocuk bakımı gibi) gibi nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. Ve yine rapora göre küresel düzeyde mevcut koşullar altında aradaki 

ücret farkının kapanması 70 yıldan daha uzun bir zaman alacaktır.  

TÜİK 2014 yılı Kazanç Yapısı Araştırması’na göre Türkiye’de bütün eğitim seviyelerinde 

kadın ve erkek ücreti arasındaki fark erkek ücreti lehine değişmiştir. Tablo 1’de görüldüğü 

üzere 2014 yılı için ücret farkı toplamda kadın ücreti lehine gerçekleşmişse de ayrı ayrı eğitim 

düzeyleri açısından incelendiğinde bütün eğitim basamaklarında erkek ücreti lehine 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 1: Eğitim Durumuna Göre Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı 

 
Yıllık Ortalama Brüt Ücret 

(TL) 

Yıllık Ortalama Brüt 

Kazanç (TL) 

Cinsiyete Dayalı 

Ücret Farkı* 

 Toplam  Erkek Kadın  
Topla

m  
Erkek Kadın  (%) 

Toplam 26 032 26 002 26 113 27 830 27 775 27 974 -0,4 

Eğitim Durumu        

      İlkokul ve altı 17 943 18 691 15 321 18 602 19 417 15 748 18 

      İlköğretim ve 

ortaokul 
17 879 18 433 15 593 18 476 19 081 15 981 15,4 

      Lise 20 207 20 712 18 831 21 222 21 758 19 760 9,1 

      Meslek Lisesi 26 217 27 342 22 010 28 143 29 561 22842 19,5 

      Yüksekokul ve üstü 46 729 50 468 41 490 51 405 55 633 45 483 17,8 

* Cinsiyete dayalı ücret farkı (erkek ücreti-kadın ücreti)/erkek ücreti*100 formülü ile hesaplanmıştır. 

Kaynak: TÜİK 

Türkiye’de cinsiyete dayalı ücret farkı kadın ücreti aleyhine gerçekleştiği gibi, aynı zamanda 

kadınların kazançları pek çok ülkeye kıyasla oldukça düşüktür. 2014 yılı için İsviçre’de 

kadınların ortalama aylık kazançları 7072$, Norveç’te 6427$ iken aynı yıl için Türkiye’de 

999$ olarak gerçekleşmiştir. 
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* Belçika 2015, Kanada 2016, Birleşik Krallık 2015 ve ABD 2010 ve diğer ülkeler 2014 yılı verileri 

Kaynak: ILO verilerinden çizilmiştir. 

Grafik 14: Çeşitli Ülkelerde Kadın Çalışanların Ortalama Aylık Kazançları $ 

5. Sonuç 

Tarımdan sanayi geçiş ve kırsal alanlardan kentsel alanlara göç ile birlikte artan eğitim 

seviyesi, azalan doğum oranları ve işgücüne katılımın diğer sosyo-ekonomik unsurlarındaki 

değişimler işgücü piyasasında kadınların konumunun temel belirleyicileridir. Kadınların 

işgücü piyasasında oynadıkları rol giderek artmasına rağmen, bu belirleyicilere bağlı olarak 

yine de cinsiyet eşitsizliğinin dünya genelinde işgücü piyasalarının yaygın bir özelliği olduğu 

bilinen bir gerçektir.  Her ne kadar son yıllarda bazı ilerlemeler sağlanmış olmasına rağmen, 

kadınlar yine de işgücü piyasasına girme ve kariyerlerlerinde ilerlemede önemli engellerle 

karşı karşıya kalmaktadır. Bu engeller kadınların ekonomik tercihlerini kısıtlamakta, sosyal 

statülerini etkilemekte ve sonunda ekonomik büyümeyi ve sosyal gelişmeyi yavaşlatmaktadır. 

Bu nedenle kadınların işgücüne katılımını artırmaya ve istihdam olanaklarını iyileştirmeye 

yönelik tedbirlerle kadınların statüsünü arttırmak, daha yüksek çıktı seviyeleri elde etmek ve 

yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini azaltmak için önemlidir. Kadınların işgücüne katılımının 

artması, özellikle hızlı bir yaşlanma ve küçülen işgücüyle karşı karşıya kalan gelişmiş 

ekonomilerde önemli bir politika konusu haline gelmiştir. Ayrıca, kadın istihdam oranlarının 

artırılması, orta vadede büyüme beklentileri belirgin olarak düşük olan ekonomiler içinde 

önemli bir adım olabilir. 

Dünyanın neredeyse bütün bölgelerinde ve ülkelerinde gerek işgücüne katılımda gerekse 

istihdamda kadınların oranı erkeklerin oranının gerisinde kalmıştır. İşsizlik oranlarında da 

kadınlar erkeklerden daha yüksek işsizlik oranına sahip olmuştur. Kayıtdışı istihdam seviyesi 

ve part-time çalışma kadınlarda daha fazladır. Ayrıca sadece kadınların çalışıp çalışmadığı 

değil aynı zamanda işgücüne katılan kadınların istihdam sonuçlarının ne olduğunu anlamak da 

çok önemlidir. Genel olarak, istihdam kalitesi ve daha iyi işler için fırsatlar, kadınlar ve 
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erkekler arasında eşitsiz bir şekilde dağılmaya devam etmektedir. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde çalışan kadınların istihdam koşulları incelendiğinde daha ziyada daha az üretken 

işlerde veya ücretsiz aile işlerinde çalıştıkları görülmekte ve korunmasız işlerde çalışma 

oranının erkeklere kıyasla kadınlarda daha fazla olduğu dikkati çekmektedir.  

Türkiye’de kadınların işgücü piyasasında durumu da küresel eğilimlerle benzer bir durum 

sergilemektedir. 2017 yılı için işgücüne katılım oranı erkeklerde %72.6 iken kadınlarda 

%33.6, yine aynı yıl için istihdam oranı erkeklerde %70.7 iken kadınlarda %32.2 ve işsizlik 

oranı ise erkeklerde %9.8 iken kadınlarda %14.4 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 

Türkiye’de kadınlarda savunmasız istihdam ve kayıt dışı istihdam daha fazladır. Çalışan 

kadınlar ise daha ziyade ücretli/maaşlı çalışanlar ve aile işçileridir. Kadınlarda işveren oranı 

ve üst düzey yönetici olarak çalışan kadın oranı oldukça düşüktür.  

Sonuç olarak kadınların istihdamı, eğitim, doğurganlık oranları, sosyal gibi pek çok faktörden 

etkilenmektedir. Bu nedenle politika yapıcılarının kadınların daha iyi işlere erişip 

erişemeyeceği, yeni işgücü piyasası fırsatlarından yararlanıp yararlanamayacağı ve bunu 

yaparken de kalkınma sürecine katkıda bulunup bulunamayacağı konusunda çalışmalar 

yapması ve politikalar belirlemesi gerekmektedir. Uygulanacak politikaların, daha iyi eğitim 

ve öğretim programlarına erişim, daha iyi çocuk bakım olanaklarına erişim ve diğer destek 

kurumlarının yanı sıra ev işlerinin yükünü hafifletecek yasal önlemler olması ve kadınların 

korunmasının arttırılması gerekmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar için iş 

olanaklarını artırabilecek sektörlerde ve bölgelerde özel sektör gelişiminin teşvik edilmesi, 

kadınlarda eğitim seviyesinin ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olması, işsizlik oranlarının yüksek olması ve 

işten ayrılma ihtimallerinin daha fazla olması nedeniyle sosyal koruma kapsamının (işsizlik 

maaşı, emekli maaşı ve annelik koruması dahil) buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

Çünkü bu faktörler, kadınların genellikle daha düşük ücret almalarına bağlı olarak, yoksulluk 

riskini artırmaktadır.  
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TÜRKİYE’DE POLİTİK İSTİKRARSIZLIK VE DOĞRUDAN YABANCI 

YATIRIMLAR İLİŞKİSİ: JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI 

Oktay Kızılkaya• 

Ferhat Öztutuş•• 

Fatma Kızılkaya••• 

Öz 

Bu çalışmada Türkiye’ye ait 1998Q1-2016Q2 dönemi verileri kullanılarak politik istikrarsızlık ve doğrudan 

yabancı yatırımlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Politik istikrarsızlık (pol) ve doğrudan yabancı yatırımlar (fdi) 

ilişkisini analiz etmek için sırasıyla Politik Risk Notu ve Doğrudan Yabancı Yatırımların GSYİH içindeki payı 

serileri kullanılmıştır. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Johansen eşbütünleşme testi ile 

incelenmiştir. Eşbütünleşme testi sonucuna göre seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca, politik istikrarsızlık ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında negatif bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bulunan sonuçlar, politik faktörlerin Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlar 

girişlerini açıklamada önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Politik İstikrarsızlık, Eşbütünleşme Testi 

JEL Kodu: C32, F21, C50 

POLITICAL INSTABILITY AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT RELATIONS 

IN TURKEY: JOHANSEN’S COINTEGRATION APPROACH 

Abstract 

This paper attempts to examine the relationship between the foreign direct investment (fdi) and political 

instability (pol) in Turkey using quarterly data from 1998Q1 to 2016Q2. To do this, Political Risk Rating and the 

Foreign Direct Investment to GDP series are used respectively. The existence of cointegration relation between 

the series is examined by Johansen cointegration test. The test results show that there is a cointegration 

relationship between the series, and a negative relationship between foreign direct investment and political 

instability. It is concluded that the political situation in Turkey proved to be of great importance in explaining 

foreign direct investment inflows. 

Key Words: Foreign Direct Investment, Political Instability, Cointegration Test 

JEL Code: C32, F21, C50 

1. Giriş 

Küreselleşmeyle birlikte gelişmekte olan ülkelerin sermaye gerekliliklerini karşılaşmasında 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY)’ın önemi büyüktür. Günümüzde DYY gelişmekte olan 

ekonomiler için en büyük dış finansman kaynağı olmaya devam etmektedirler (UNCTAD, 

2018). Ayrıca DYY, ülkelerin büyüme performansları, yeni teknoloji ve yönetim 

uygulamalarının transferi, firmaların rekabet gücünü arttırma, istihdamın artması, uluslararası 

pazarlama ağlarının oluşumu, yenilik ve beceri geliştirme, gelir kaynağı yaratma ve daha 

güçlü sermaye akımlarının oluşumunun desteklemesi açısından gün geçtikçe daha gerekli hale 

gelmektedirler (Xaypanyavd., 2015). Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 

Dünya Yatırım Raporu (2018)’na göre gelişmekte olan ekonomilere yönelik DYY’nin 2017 

yılındaki toplam değeri 671 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Başka bir deyişle, 
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dünya genelindeki toplam DYY’nin %47’si gelişmekte olan ülkelere gitmiştir. Özel olarak, 

2007-2015 yılları arasında Batı Asya alt bölgelerine doğru yapılan toplam DYY’nin dörtte 

birinden fazlası Türkiye’ye yapılmıştır (UNCTAD, 2018). 2007’de yaklaşık 22 milyar dolar 

olan DYY’nin miktarı 2015’te 18 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir (TCMB, 2018). 

Ancak Temmuz 2016'dan bu yana yaşanan siyasi istikrarsızlık, hem Türkiye ekonomisi hem 

de DYY üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Bu sebeple, Türkiye’deki DYY miktarı 2016’da 

ilk olarak 13 Milyar Dolara, 2017’de 11 Milyar Dolara düşmüştür. Bu çerçevede, siyasi 

istikrarsızlıkların yaşandığı ülkelerde DYY de olumsuz etkilenmektedir (UNCTAD, 2018). 

Bu çalışmada DYY dar anlamda, ekonominin reel sektörlerinde doğrudan yabancı 

yatırımların gerçekleşmesi olarak tanımlanmaktadır. Yabancıların kredi sağlama, hisse senedi, 

tahvil ve diğer menkul kıymetlere yatırımı gibi kısa vadeli yabancı yatırımlar ele 

alınmamıştır; çünkü kısa vadeli krediler ve portföy yatırımları gibi kısa dönemli yabancı 

yatırımlar, ekonomik ortamın veya yatırımcıların algısının değişmesi durumunda ani bir geri 

dönüş riski taşımakta, finansal ve ekonomik krizlere daha hızlı yol açabilmektedirler (Busse 

ve Hefeker, 2007). Bu sebepler göz önüne alındığında, ülkelerin öncelikli olarak DYY’yi 

çekmeyi denemeleri ve ayrıca diğer finans kaynaklarını (örn: kısa vadeli krediler ve portföy 

yatırımları) teşvik ederken çok dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir (Fernández-Arias ve 

Hausmann, 2000; Prasad vd., 2003). 

Ülkelere yönelik DYY akımlarını etkileyen unsurlar üç ana başlık altında sıralanabilir. 

Bunlar; ekonomik faktörler, politik faktörler ve yatırım ortamına ilişkin faktörlerdir 

(Schneider ve Frey, 1985; UNCTAD, 2018). Bu çalışmada ise politik risk kavramı altında 

toplanan politik faktörler (hükümet istikrarı, sosyoekonomik koşullar, yatırım profili, iç 

çatışma, dış çatışma, yolsuzluk, askerin politikada etkisi, dini gerginlikler, hukuk ve düzen, 

etnik gerginlikler, demokratik hesap verebilirlik ve bürokrasi) ve DYY ilişkisi ele alınacaktır. 

Politik risk, hükümetlerin ve diğer politik güçlerin uluslararası potansiyel eylemlerinin bir 

sonucu olarak ortaya çıkan riski ifade eder (Huang vd., 2015). Tanımından da anlaşılacağı 

üzere, politik risk yatırım ortamı için belirsizlik anlamına gelmektedir. 

Politik risk ile DYY’lar arasındaki ilişkiyi araştırmak için çeşitli çalışmalar yapılmış ve farklı 

sonuçlar elde edilmiştir. Her ne kadar politik risk arttıkça doğrudan yabancı yatırımların 

azaldığını gösteren çalışmalar olsa da (Schneider ve Frey, 1985; Jun ve Singh, 1996; Asiedu, 

2006; Busse ve Hefeker, 2007; Van Wyk ve Lal, 2008) tam tersi durumu ortaya koyan (Kim, 

2010; Al-Khouri ve Khalik 2013; Erkekoğlu ve Kılıçarslan, 2016) ve hatta aralarındaki 

korelasyonun çok az olduğu sonucunu ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır (Blonigen 

ve Piger, 2014). 

Bu çalışmada politik risk-DYY ilişkisini ele alan çalışmalara değinilerek, ekonometrik 

yöntem ve bulgulara yer verilmiştir. Daha sonra genel bir değerlendirme yapılarak politika 

önerisinde bulunulmuştur. 
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2. Literatür 

Bir ülkeye DYY’nin girişini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Son dönemlerde bu 

faktörlerin neler olduğu üzerinde yapılan akademik çalışmalar artmıştır. Genel olarak 

literatürde, politik istikrarsızlığın ekonomik veriler üzerindeki etkilerini analiz eden 

çalışmaların büyük kısmı politik istikrarsızlığın ekonomik büyüme üzerindeki muhtemel 

etkilerine odaklanmıştır.  

Konu ile ilgili literatür incelendiğinde Schneider ve Frey (1985), DYY’nin ekonomik ve 

politik belirleyicilerini analiz ettikleri çalışmalarında 54 az gelişmiş ülkeyi ele alarak 

regresyon analizi yöntemini kullanmışlardır. Politik istikrarsızlığın, doğrudan yabancı yatırım 

girişlerini önemli ölçüde azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. Jun ve Singh (1996), 31 gelişmekte 

olan ülke için politik risk ile doğrudan yabancı sermaye girişlerinin değeri arasındaki ilişki 

üzerine yaptıkları çalışmalarında, daha yüksek politik riske sahip ülkelerin daha az DYY 

çektiğini öne sürmüşlerdir. Asiedu (2006), 1984-2000 dönemi için 22 sahra-altı ülkesinde 

DYY’ların belirleyicilerini araştırdığı çalışmasında sabit etkiler modelini kullanmıştır. Politik 

istikrarsızlık ile DYY’lar arasında negatif bir ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Busse 

ve Hefeker (2007), 1984-2003 dönemi verileri kullanarak 83 gelişmekte olan ülke için yapmış 

oldukları çalışmada Sabit Etkiler Modeli, GMM yöntemlerini kullanmışlardır. Hükümet 

istikrarı, iç ve dış çatışmalar, yolsuzluk ve etnik gerilimler, yasa ve düzen, hükümetin 

demokratik hesap verebilirliği ve bürokrasi kalitesinin yabancı yatırım girişlerinin önemli 

belirleyicileri olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Diğer taraftan Kim (2010),  28 ülkeye ait 1990-2002 dönemi verileri kullanılarak politik 

istikrar ve DYY ilişkisini incelemiştir. Çalışmada havuzlanmış en küçük kareler (OLS), 

genelleştirilmiş en küçük kareler (GLS) ve rassal etkiler modeli panel veri yöntemlerini 

kullanmıştır. DYY’nin politik istikrarsızlığın olduğu ülkelere yöneldiği sonucuna ulaşmıştır. 

Al-Khouri ve Khalik (2013), 16 Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi için 1984 - 2011 dönemi 

verilerini kullanarak yapmış oldukları çalışmada politik risk ile DYY arasında pozitif ilişki 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aynı şekilde Erkekoğlu ve Kılıçarslan (2016), 2002-2012 

yıllarını kapsayan çalışmalarında politik istikrarın olduğu ve şiddetin ve yönetim etkinliğinin 

olmadığı bir ortamda DYY’nin azaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Son olarak, Blonigen ve 

Piger (2014)’in DYY’nin belirleyicileri üzerine yaptıkları ampirik çalışmada, DYY ile politik 

faktörler arasındaki ilişkinin literatürde belirtildiğinin tersine çok az olduğunu ifade 

etmişlerdir. 

3. Ekonometrik Yöntem Ve Bulgular 

Bu çalışmada 1998Q1-2016Q2 dönemi verileri kullanılarak Türkiye’de politik istikrarsızlığın 

doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Politik istikrarsızlık (pol) ve 

doğrudan yabancı yatırımlar (fdi) ilişkisini analiz etmek için sırasıyla Politik Risk Notu ve 

Doğrudan Yabancı Yatırımların GSYİH içindeki payı serileri kullanılmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişki Schneider (1985) çalışmasındaki politik model dikkate alınarak aşağıdaki 

model yardımıyla incelenmiştir. 
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𝑓𝑑𝑖 = 𝑓(𝑝𝑜𝑙, 𝑔𝑑𝑝)                                                           (1) 

Doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde önemli etkisi olduğu düşünülen Reel GSYİH değişkeni 

modele dahil edilmiştir. Reel GSYİH değişkeninin logaritması alınmış ve bu değişkende 

mevsimsellik etkisi tespit edildiğinden TRAMO/SEATS yöntemi kullanılarak mevsimsel 

etkilerden arındırılmıştır. Analizde kullanılan değişkenler TCMB Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemi (EVDS), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve PRS Group web sitelerinden 

derlenerek oluşturulmuştur. 

PRS Group tarafından hazırlanan Politik Risk Notu, bir ülkenin siyasi istikrarının belirlemek 

amacıyla kullanılmaktadır. Politik risk derecelendirmesinin amacı, ICRG (International 

Country Risk Guide) kapsamındaki ülkelerin siyasi istikrarını kıyaslanabilir bir şekilde 

değerlendirmektir. Risk notları en yüksek 100 (en düşük risk) ve en düşük 0 (en yüksek risk) 

arasında değişmektedir ve bir ülkenin risk notu ne kadar düşük ise politik risk o kadar yüksek 

olarak ifade edilmektedir. Politik Risk Notu; hükümet istikrarı, sosyoekonomik koşullar, 

yatırım profili, iç çatışma, dış çatışma, yolsuzluk, askerin politikada etkisi, dini gerginlikler, 

hukuk ve düzen, etnik gerginlikler, demokratik hesap verebilirlik ve bürokrasi kalitesi olmak 

üzere 12 alt bileşenden oluşmaktadır. 

Bu çalışmada; ele alınan model eşbütünleşme analizi çerçevesinde incelenmiştir. Bu 

bağlamda ilk olarak; serilerin durağanlıkları, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök 

testiyle incelenmiştir. İkinci aşamada ise seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı 

Johansen eşbütünleşme testiyle sınanmış ve uzun dönem eşbütünleşme katsayıları elde 

edilmiştir.  

3.1. Birim Kök Testi 

Birim kök sürecinin özelliği bir şokun kalıcı etkiye sahip olmasıdır. Dickey-Fuller (DF) testi 

ve onun uzantısı olan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi en yaygın kullanılan birim kök 

testidir. ADF testinde tahmin edilecek denklemler Denklem (2), (3) ve (4)’de verilmiştir. 

Δ𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖

𝑚

𝑖=1

Δ𝑌𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡                                                      (2) 

Δ𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖

𝑚

𝑖=1

Δ𝑌𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡                                               (3) 

Δ𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖

𝑚

𝑖=1

Δ𝑌𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡                                         (4) 

Denklem (2), (3) ve (4), Dickey-Fuller denklemlerine bağımlı değişkenin gecikmeli 

değerlerinin modele dâhil edilmesiyle elde edilmiştir. Eşitliklerde serinin birim köke sahip 

olduğunu ifade eden temel hipotez (𝐻0: 𝛿 = 0) reddedilirse serinin durağan olduğuna karar 

verilmektedir. Değişkenlerin bütünleşik derecelerini belirlemek amacıyla ADF birim kök testi 

uygulanmıştır. Elde edilen test değerleri Tablo 1'de sunulmuştur.  

Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 
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Değişken ADF Test İstatistikleri 

Kritik Değerler 

(%1) (%5) (%10) 

fdi -2.433 [3] -3.527 -2.903 -2.589 

 fdi -10.536 [1]* -3.525 -2.902 -2.588 

pol -1.042 [8] -3.534 -2.906 -2.591 

 pol -3.619 [7]* -3.534 -2.906 -2.591 

gdp -0.270 [1] -3.524 -2.902 -2.588 

 gdp -6.571 [0]* -3.524 -2.902 -2.588 

Not: Köşeli parantez içindeki değerler, değişkenlerin, AIC'ye göre belirlenmiş uygun gecikme uzunluğunu 

belirtmektedir. *, ** ve *** sırasıyla; %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi ADF test istatistiği sonuçlarına göre, analizde kullanılan tüm 

serilerin düzeyde birim kök içerdiği ve serilerinin tamamının I(1) olduğu görülmüştür. Elde 

edilen bu sonuçlara göre Johansen eşbütünleşme testinin uygulanabilmesi için gerekli ön 

koşul sağlanmıştır. 

3.2. Eşbütünleşme Testi  

Durağan olmayan zaman serileriyle yapılan regresyon analizlerinin anlamlı olabilmesi ve 

gerçek ilişkileri yansıtabilmesi, ancak bu zaman serileri arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin 

varlığıyla mümkün olmaktadır (Gujarati, 1999). İlk olarak Engle ve Granger (1987) tarafından 

literatüre kazandırılan eşbütünleşme testi daha sonra Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius 

(1990) tarafından geliştirilmiştir. Johansen yaklaşımı p. dereceden bir vektör otoregresif süreç 

ele alınarak açıklanabilir; 

𝑦𝑡 = 𝐴1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝐵𝑥𝑡 + 휀𝑡                                        (5) 

Burada yt; düzeyde durağan olmayan I(1) değişkenlerinin bir k vektörünü, xt; deterministik 

değişkenlerin bir d vektörünü, εt ise yenilik (innovation) vektörünü temsil etmektedir. 

Denklem (5) ile verilen modeli, hata düzeltme formunda Denklem (6) ile yazabiliriz; 

∆𝑦𝑡 = 𝜋𝑦𝑡−1 + ∑ 𝜏𝑖

𝑝−1

𝑖=1

∆𝑦𝑡−𝑖 + 𝐵𝑥𝑡 + 휀𝑡                                          (6) 

Denklem (6)’da𝜋 = ∑ 𝐴𝑖 − 𝐼𝑝
𝑖=1   𝑣𝑒   𝜏𝑖 = − ∑ 𝐴𝑗

𝑝
𝑗=𝑖+1  şeklinde ifade edilmektedir. 

Burada, π matrisinin indirgenmiş bir rankı olarak tanımlanan eşbütünleşme hipotezi, ' =  

biçiminde ifade edilmektedir.  ve '  (kxr) boyutlu ve rankı r olan iki matrisi temsil 

etmektedir. r; eşbütünleşme ilişkisinin sayısını (rankı), ' ; değişkenlerin denge ilişkileri 

içinde uzun dönem etkilerini gösteren eşbütünleşme vektörünü,  ; hata düzeltme modelinde 

uyarlanma hızını göstermektedir. Buna göre, Johansen eşbütünleşme yönteminde, 

kısıtlanmamış bir VAR’dan π matrisi tahmin edilmekte ve π’nin indirgenmiş rankıyla 
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belirtilen koşulların geçerliliği test edilmektedir. π matrisinin rankı, λtrace iz istatistiği 

yardımıyla elde edilmektedir. Johansen yönteminin uygulanabilmesi için, uygun gecikme 

sayısının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada gecikme uzunluğu belirlenirken 

kullanılan kriterler ve elde edilen gecikme uzunlukları Tablo 2'de sunulmuştur. 

Tablo 2: Gecikme Uzunluğu Tespiti 

Gecikme Uzunluğu Kullanılan Kriter 
Değişen Varyans Testi 

p-değeri 

p-değeri 9 LR, FPE, AIC 0.2325 

Otokorelasyon Testi 

Gecikmeler LM-İstatistiği p-değeri 

1 8.694645 0.4659 

2 11.64251 0.2342 

3 7.004807 0.6366 

4 7.559762 0.5790 

5 9.919896 0.3570 

6 13.30693 0.1492 

7 7.788563 0.5556 

8 11.56124 0.2392 

9 6.606838 0.6780 

Tablo 2'den görülebileceği gibi ele alınan model için gecikme uzunluğunun 9 alınmasının 

uygun olduğu ve bu gecikme uzunluğuna sahip modellerde, otokorelasyon ve değişen varyans 

sorununun olmadığı görülmüştür. Eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ve eşbütünleşme vektörü 

sayısını belirlemek amacıyla yapılan Johansen eşbütünleşme testi sonuçları Tablo 3'te 

sunulmuştur.  

Tablo 3: Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Boş Hipotez (H0) 
Alternatif 

Hipotez (H1) 
Özdeğer λtrace Kritik Değer %5 

r = 0 r> 0 0.392 57.712 35.192 

r ≤ 1 r> 1 0.253 25.271 20.261 

r ≤ 2 r> 2 0.092 6.296 9.164 

Tablo 3 ile elde edilen λtrace değerleri ve % 5 anlamlılık düzeyine sahip kritik değerler 

incelendiğinde Trace testi 2 eşbütünleşme denkleminin var olduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğuna karar verilmiştir. Elde 

edilen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönem eşbütünleşme katsayıları Tablo 4'te 

sunulmuştur.  

Tablo 4: Eşbütünleşme Denklemleri ve Uzun Dönem Katsayıları 

fdit =f(polt, gdpt) Normalleştirilmiş fdi pol gdp 
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eşbütünleşme katsayıları 

(β′) 
1.0000 

-0.13* 

(0.022) 

1.69* 

(0.588) 

Eşbütünleşme Denklemi fdi=34.60-0.13pol+1.69gdp 

Not: Parantez içindeki değerler, standart hataları göstermektedir. 

Tablo 4 ile verilen eşbütünleşme denklemleri, uzun dönem ilişkisini göstermektedir. Elde 

edilen uzun dönem katsayıları incelendiğinde uzun dönemde politik istikrarsızlık ile DYY 

arasında negatif, reel GSYİH ile DYY arasında ise pozitif bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Sonuç 

Bu çalışmada; Türkiye’de uzun dönemde politik istikrarsızlığın DYY üzerindeki etkileri 

eşbütünleşme analizi çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak; serilerin 

durağanlıkları, ADF birim kök testiyle incelenmiş ve ele alınan değişkenlerin düzey 

değerlerinde durağan olmayıp, birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri 

görülmüştür. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, Johansen eşbütünleşme testiyle 

sınanmıştır. Eşbütünleşme analizi sonucunda, ele alınan model için değişkenler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin var olduğuna karar verilmiştir. Elde edilen uzun dönem katsayıları 

incelendiğinde ise uzun dönemde politik istikrarsızlığın artmasının DYY’yi negatif yönde, 

reel GSYİH’nın artmasının ise DYY’yi pozitif yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla daha önce yapılmış birkaç ampirik çalışma sonuçlarıyla aynı yönde çıkan bu 

sonuçlara göre, politik risk ile DYY arasındaki negatif ilişkinin Türkiye için de geçerli olduğu 

ifade edilebilir. Bu bilgiler ışığında politika yapıcılar; ekonomik ve politik istikrar ortamının 

sağlanması, hukukun üstünlüğünün korunması, kurumsal altyapının geliştirilmesi ve ülkede 

güvenli bir ortam yaratılması yoluyla uluslararası arenada ülke imajını düzeltecek adımlar 

atmalı ve yatırımcılar için güvenli bir yatırım ortamı hazırlamalıdır. 
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1990-2015 YILLARI ARASINDA YAPILAN GENEL SEÇİMLER ETRAFINDA 

ANORMAL GETİRİ HAREKETLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Bekir ELMAS 

Yunus YILMAZ 

Öz 

Hükümetler, ülke ekonomisi ve uluslararası ticari ilişkilerde önemli fonksiyona sahiptirler. Ülkemizde uzun 

yıllardır koalisyon hükümetleri kurulmuş ve bu hükümetlerin çoğunun yaşam süreleri 6 ay veya 1,5 yıl gibi kısa 

olmuştur. Sık hükümet değişimleri özellikle ekonomi politikalarının sürdürülmesini engellemektedir.  Ayrıca 

hükümet değişiklikleri, hisse senedi piyasalarında doğrudan bir etkiye sahiptir. Literatürde, seçim tarihleri 

etrafındaki günlerde hisse senetleri üzerinde anormal getiriler elde edildiği ortaya konulmuştur. 

Bu çalışmada, 1990-2015 döneminde Türkiye’de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri ile BIST-100 endeks 

getirisi arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. İlgili dönem içerisinde 20 Kasım 1991, 24 Aralık 1995, 18 

Nisan 1999, 3 Kasım 2002, 22 Temmuz 2007, 12 Haziran 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimi 

olmak üzere sekiz genel seçim yaşanmıştır. Olay çalışması yöntemi kullanılarak, genel seçimlerin 10 gün önce 

ve sonrasını kapsayan dönemde, BIST 100 endeksinde anormal getiriler elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Genel Seçimler, Olay Çalışması, BIST-100, Anormal Getiri 

ABNORMAL RETURN MOVEMENTS AROUND THE GENERAL ELECTIONS 

BETWEEN 1990 AND 2015: CASE OF ISE 

Abstract 

Governments have significant roles on economy of countries and international trade. In our country coalition 

governments has been formed throughout years and these governments mostly had durations like; 6 months or 

18 months. The government changes, specifically, prevented sustainable economy policies. Beside that, it has a 

direct effect on share markets. In the literature, it is indicated that there are abnormal returns in shares the days 

closer to general elections.  

In this study, it is aimed to analyze the relation between ISE 100 return index and the general elections between 

1990 and 2015. In this period, there are 8 general elections as in 1991, 1995, 1999, 2002, 2007, 2011 and 2015. 

It is concluded in the study that there are abnormal returns in ISE 100 index within the period of 10 days before 

and after  the general elections by event study method. 

Key words: General Elections, Event Study, ISE 100, Abnormal Return 

1. Giriş 

Fama ve diğ., yeni bir bilgiye hızlıca adapte olan piyasa koşullarının “Etkin Piyasa” 

kavramını ifade ettiğini belirtmişlerdir (Fama ve diğ., 1969). Daha sonra ise Fama, piyasa 

etkinliğini, menkul kıymet fiyatlarının piyasadaki mevcut tüm bilgileri tam olarak yansıtması 

şeklinde tanımlamıştır (Fama, 1991). Etkin bir piyasada, bütün bilgiler tüm yatırımcılar 

tarafından serbestçe elde edilebilmekte, aynı şekilde işlem gören bütün finansal araçlar 

istenilen miktar ve hacimde alınıp satılabilmektedir (Madura, 2015:300). Piyasa etkinliği; 

Zayıf Form, Yarı Kuvvetli Form ve Kuvvetli Form olarak üç gruba ayrılır. Zayıf form piyasa 

etkinliğinde, hiçbir yatırımcının geçmişteki fiyat hareketlerine bakarak normalin üstünde bir 

getiri elde edemeyeceği kabul edilir. Bu nedenle teknik analiz gibi benzer hiçbir analizin 
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fiyatları tahmin etmede yararı yoktur (Fama, 1970). Yarı kuvvetli form etkin bir piyasada, 

geçmiş fiyat hareketlerinin yanında, kamuya açıklanmış bilgilerle normalin üstünde getiri 

sağlanamayacağı varsayılır. Dolayısıyla şirketle ilgili kamuya açıklanan tüm bilgiler ve 

finansal tablolar yatırım kararı için etkili olmamalıdır (Taner ve Kayalıdere, 2002:3). Kuvvetli 

form etkin piyasada ise yatırımcılar, kamuya açıklanmamış özel bilgilerle dahi normalin 

üstünde getiri elde edemeyecekleri kabul edilmektedir (Fama, 1970). Fakat uzun yıllardan 

beri yapılan bazı araştırmalar, çeşitli teknikleri kullanarak yatırımcıların belirli borsalarda 

normalin üzerinde bir getiri elde edebildiklerini ortaya koymuştur (Karan, 2013:279). 

Şirketler, yatırım kararlarını vermeden önce yatırım yapmayı planladıkları ülkenin politik 

koşullarını, yatırımın belirleyicisi olarak değerlendirirler. Politik açıdan hükümetin 

istikrarlılığı ve sağlamlığı yatırımı çekmede önemli bir faktördür. Hiçbir şirket, faaliyet 

göstereceği ülkedeki politik çevreyi göz ardı ederek hayatiyetini sürdüremez (Moura ve diğ., 

2011:289). Sermaye yatırımlarında özellikle hesabedilmesi gereken politik risk, yatırımdan 

sağlanacak nakit akımlarını olumsuz etkileyebilecek hükümet faaliyetlerini ifade etmektedir 

(Bekaert ve diğ., 2016). Politik risk, bir şirketi yatırım yapmaktan caydırabilir; başka bir 

deyişle, bir ülkenin siyasi ortamındaki belirsizlik düzeyinin yüksekliği, yatırımların ülkeye 

çekilmesinde zorluk yaratabilir (Keegan ve Green, 2015:129).  

Politik iklim kavramı, akla ilk olarak siyasi sistemin istikrarını getirmektedir. Sık hükümet 

değişimlerinin olduğu bir ülkede, bu değişimler beraberinde radikal politikaları getiriyor ya da 

şiddetli toplumsal çatışmaları yansıtıyorsa, bu durum işletme faaliyetleri için güvensiz bir 

ortamın göstergesidir (Annett, 2001:564-565). Bir hükümetin aşırı sağ ya da aşırı sol eğilimli 

olma derecesi, muhafazakâr ya da liberal olması bu eğilimlerin tipik göstergeleri, komünist 

partisinin büyüklüğü, yasamadaki sosyalist sandalyeler, aşırı dinci partilerin durumu ve 

politik süreç içerisinde ordunun rolü ülkedeki politik iklimin göstergesidir. Bu nedenle söz 

konusu işletmelerin politik manzarayı her yönüyle araştırmaları gerekmektedir (Gegez ve 

diğ., 2003:159). 

Uluslararası ticari ilişkilerde hükümetler önemli birer oyuncudurlar. Her hükümet, ülkesinin 

üretim ve ticaret alanlarında gelişmesini ve büyümesini desteklemelidir (Khattab, Anchor ve 

Davies, 2007:734). Ülkemizde 1960-1971 yılları arasındaki hükümetlerin ömrü 1 yıl 3 ay; 

1971-1980 yılları arasında 7 ay; 1980-1989 yılları arasında 1 yıl 6 ay, 1990’lı yıllarda ise 

ortalama hükümet ömrü 8 aydı. Sık sık değişen hükümetler, diğer politikalar gibi ekonomi 

politikalarının da sürdürülmesine engeldir, çünkü her hükümet kendi anlayışı çerçevesinde 

politikaları yürütmek istemektedir. Dolayısıyla bir hükümetin yaşam süresini aşacak 

vadelerde sonuç verecek politikalar uygulanamaz durumda kalmaktadır. Ayrıca sıklaşan 

seçimler seçim giderlerini sürekli hale getiriyor ve bunun sonucunda ise seçimlere yapılan 

harcamaların artması nedeniyle devlete yüklenen giderlerin payı yükselmektedir (Kazgan, 

2009:287). 

Finansal piyasaları etkileyebilecek en kritik risklerin başında politik seçimler gelmektedir. 

Finans literatüründe, döviz kuru, faiz oranları, enflasyon, GSMH gibi makroekonomik 

değişkenlerin sermaye piyasasına etkisini araştıran birçok çalışma mevcuttur. Ancak politik 
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seçimlerin borsadaki etkilerini inceleyen çalışma sayısı nispeten sınırlıdır. Bu nedenle bu 

çalışmada, 1990-2015 yılları arasında yapılan genel seçimler ile hisse senedi piyasaları 

arasındaki ilişkiyi irdelemek amaçlanmaktadır.  İlgili dönem içerisinde 20 Kasım 1991, 24 

Aralık 1995, 18 Nisan 1999, 3 Kasım 2002, 22 Temmuz 2007, 12 Haziran 2011, 7 Haziran 

2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimi olmak üzere sekiz genel seçim yaşanmıştır.  

2. Literatür Taraması 

Genel seçimler ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların 

çoğunluğunun yurtdışında yapıldığı, yurtiçi literatürde bu konuda çok az sayıda çalışma 

olduğu dikkati çekmektedir. 

Lobo ABD’de yaptığı çalışmada, seçimlerin yapıldığı yılda hisse senedi getirilerinin 

çoğunlukla negatif, takip eden yıllarda ise pozitif olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca 

seçimlerin sermaye piyasaları için önemli bir belirsizlik oluşturduğunu ve yine seçim 

dönemlerinde volatilitenin oldukça yüksek olduğunu belirlemiştir (Lobo, 1999). 

Bialkowski ve diğ. çalışmalarında, 27 OECD ülkesinde yapılan seçimler ile bu ülkelerin hisse 

senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, hisse senedi 

fiyatlarının seçim sonuçlarına pozitif yönde ve güçlü bir şekilde tepki verdiği sonucuna 

ulaşmışlardır (Bialkowski, Gottschalk ve Wisniewski, 2008).  

Pantzalis ve diğ. ise 33 ülkede 1974-1995 yılları arasında yapılan genel seçim tarihleri 

etrafında hisse senedi piyasa endekslerinin hareketlerini incelemişlerdir. Sonuç olarak seçim 

haftasından önceki iki hafta boyunca pozitif anormal getiriler ortaya çıktığına ulaşmışlardır 

(Pantzalis, Stangeland ve Turtle, 2000). 

Furio ve Pardo ise çalışmalarında, İspanya hisse senedi piyasalarında politik olayların 

etkilerini araştırmışlardır. Seçim dönemlerinde görevdeki kişinin değiştiği ve sağ ya da sol 

hangi taraf seçimleri kazanırsa kazansın anormal getiri oluşmadığı sonucuna ulaşmışlardır 

(Furio ve Pardo, 2010).  

Santa-Clara ve Valkonov ise ABD’de hisse senedi getirileri ile başkanlık seçimleri arasında 

karşılıklı bir ilişkinin olup olmadığını araştırmışlardır. Bu çalışmanın sonunda, Demokrat ve 

Cumhuriyetçi parti dönemlerindeki hisse senedi getirileri arasındaki farklılıkların istatistiksel 

anlamlılığa sahip olduğunu bulmalarına karşın, seçim dönemlerinden hemen önce, seçimler 

esnasında ve seçimlerden hemen sonra hisse senedi fiyat değişimlerinin istatistiksel 

anlamlılığa sahip olmadıklarını gözlemlemişlerdir (Santa-Clara ve Valkonov, 2003). 

Mandacı Türkiye’de yapılan dört genel seçimin İMKB-100 endeksi üzerindeki etkisini olay 

çalışması yöntemi ile incelemiştir. Otuz günlük olay penceresinin kullanıldığı çalışmada 

1991, 1995 ve 1999 seçimlerinden bir gün önce pozitif anormal getiri ortaya çıkmış, 

seçimlerden bir gün sonra ise negatif anormal getiri ortaya çıkmıştır. Fakat 2002 

seçimlerinden bir gün önce negatif getiri elde edilirken, bir gün sonra pozitif getiri elde 

edilmiştir. Anormal kümülatif ortalama getiriler ise olay sonrası dönemde istatistiksel 
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anlamlılığa sahipken olay öncesi dönemde bu anlamlılık söz konusu değildir (Mandacı, 

2003). 

Ada ve diğ. çalışmalarında, 1988-2011 döneminde Türkiye’de yapılan politik seçimler ve 

referandumlar ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi olay çalışması yöntemiyle 

incelemişlerdir. Seçim tarihlerinden 15 gün önce ve sonrasının olay penceresi olarak alındığı 

çalışmada, BIST-100 endeksinde anormal getiriler elde edildiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Kümülatif ortalama anormal getiriler incelendiğinde özellikle seçimlerden sonra istatistiki 

anlamlılığa sahip anormal getiriler olduğu ortaya çıkmıştır (Ada ve diğ., 2013). 

3. Araştırma Yöntemi 

Genel seçimler gibi nitel olaylar ile hisse senedi getirisi gibi nicel değişkenler arasındaki 

ilişkinin analiz edilmesinde, genellikle olay çalışması (event study) yöntemi kullanılmaktadır. 

Bu yöntemin amacı, bir olayın gerçekleştiği tarih etrafında piyasada anormal bir getirinin 

sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesidir. Anormal getiriler, genellikle olay tarihindeki 

toplam piyasa endeksi getirisinin performansı ile ilişkilendirilir (Sakarya, 2011:154). Bu 

çalışmada, ülkemizde 1990-2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerin hisse senedi 

fiyatlarında anormal getiri ortaya çıkarıp çıkarmadığının analizi amacıyla, her bir olayın 

gerçekleşmesinden 10 gün önce ve 10 gün sonrası olmak üzere toplam 21 günlük olay 

penceresi belirlenmiştir. 

Genel seçim tarihleri olay günü olarak alındığından (-10, +10) olay aralığı olay penceresi 

olarak seçilmiştir. Olay penceresi içerisinde anormal getiri olup olmadığını test etmek 

amacıyla öncelikle anormal getiri değerleri hesaplanmıştır. Bu nedenle ortalama düzeltilmiş 

getiri yöntemine göre, olay öncesi ve sonrası günler için anormal getiriler aşağıdaki formül 

(1) yardımıyla hesaplanmıştır (Chen ve Siems, 2004:352): 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − �̅�𝑖     (1) 

Formüldeki 𝑨𝑹𝒊𝒕, herhangi bir t günündeki anormal getiriyi; 𝑹𝒊𝒕, t gününde gözlenen mevcut 

endeks getirisini; �̅�𝒊 ise tahmin dönemi olan (-360, -11) periyodundaki endeks getirilerinin 

ortalamasını temsil etmektedir. 

Daha sonra hesaplanan AR değerleri, ilgili dönemin standart sapmasına bölünerek 

standartlaştırılmış ve t değerlerine ulaşılmıştır (Ada, Bolak ve Süer, 2013:27). 

𝑆𝐴𝑅𝑖𝑡 =
𝐴𝑅𝑖𝑡

𝜎𝑖
      (2) 

Örneklem büyüklüğü 30’dan küçük olduğu için, olay penceresi günlerinde anormal getiriler t 

testi ile hesaplanmıştır. Hesaplanan “t” skoru, bu çalışma için kritik değer ile 

karşılaştırılmıştır. Buna göre %95 güven aralığı için, t skoru 2,086’dan büyükse veya -

2,086’dan küçükse fark istatistiksel olarak anlamlı ve söz konusu gün için anormal getiri 

ortaya çıktığı değerlendirilmiştir. 

AR’lerin standartlaştırılmasından sonra, olay penceresi içerisinde (-10, +10), (-10, 0), (-5, 0), 

(0,+5), (0, +10) farklı dönem aralıklarında kümülatif ortalama anormal getiri(CAAR) olup 
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olmadığını ölçmek için anormal getiriler kullanılarak, kümülatif ortalama anormal getiriler 

formül (3) yardımıyla hesaplanmıştır. 

𝐶𝐴𝐴𝑅 =  ∑
1

𝑛
 ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑛
𝑖=1

𝑇2
𝑡=𝑇1

    (3) 

Kümülatif ortalama anormal getirilerin istatistiki olarak anlamlı olup olmadığının tespiti 

aşağıdaki formül (6) ile bulunan t-testi sonucuna göre yapılmıştır (Hendricks ve Singhal, 

2008:782). 

𝑡(𝐶𝐴𝐴𝑅) = √
1

𝑛.𝑘
 ∑ ∑

𝐴𝑅İ𝑡

𝜎𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑇2
𝑡=𝑇1

    (4) 

Yukarıdaki (4) numaralı formül kümülatif ortalama anormal getirilerin anlamlılığını 

belirlemede kullandığımız t-testi değerini ifade etmektedir. 

4. Araştırma Bulguları 

Tablo 1 ve 2’de olay penceresi içerisinde, genel seçimlerden önce ve sonraki 10 güne ait 

anormal getiriler ve bu getirilere ait t testi değerleri gösterilmiştir. 

Tablo 1. 01.11.2015, 07.06.2015, 12.06.2011 ve 22.07.2007 Genel Seçimlerinin Olay 

Penceresindeki Anormal Getiri Değerleri 

Gün 

01.11.2015  

Genel Seçimi 

07.06.2015  

Genel Seçimi 

12.06.2011  

Genel Seçimi 

22.07.2007  

Genel Seçimi 

AR t-istat. AR t-istat. AR t-istat. AR t-istat. 

t-10 -0,010 -0,783 -0,015 -1,064 -0,016 -1,092 0,027 1,570 

t-9 0,016 1,235 -0,011 -0,815 0,024 1,685 -0,014 -0,822 

t-8 0,009 0,729 0,007 0,522 0,002 0,142 -0,010 -0,577 

t-7 -0,009 -0,727 -0,009 -0,656 -0,003 -0,175 0,038 2,205 

t-6 0,006 0,465 -0,008 -0,544 -0,006 -0,381 0,002 0,086 

t-5 -0,002 -0,138 -0,032 -2,293 0,011 0,737 -0,006 -0,353 

t-4 -0,011 -0,860 0,012 0,853 0,014 0,982 -0,003 -0,156 

t-3 -0,008 -0,607 0,023 1,695 -0,007 -0,475 -0,011 -0,605 

t-2 -0,002 -0,135 -0,011 -0,817 -0,007 -0,473 0,042 2,413 

t-1 0,011 0,854 -0,007 -0,520 0,000 -0,008 -0,008 -0,439 

t 0,052 4,100 -0,052 -3,775 -0,003 -0,231 0,049 2,826 

t+1 -0,009 -0,739 0,004 0,287 -0,022 -1,505 -0,013 -0,741 

t+2 0,009 0,710 0,020 1,464 -0,021 -1,432 -0,002 -0,126 

t+3 -0,009 -0,694 0,013 0,975 0,002 0,162 -0,044 -2,493 

t+4 -0,013 -0,983 -0,004 -0,326 0,009 0,635 -0,019 -1,062 

t+5 0,001 0,099 -0,020 -1,520 -0,012 -0,832 -0,002 -0,140 

t+6 -0,011 -0,850 0,015 1,116 0,016 1,115 0,026 1,465 

t+7 0,007 0,513 0,006 0,451 -0,014 -0,948 -0,030 -1,696 
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t+8 0,005 0,405 0,014 1,074 0,006 0,386 0,002 0,086 

t+9 -0,003 -0,254 0,006 0,424 0,007 0,509 -0,014 -0,777 

t+10 -0,010 -0,802 0,011 0,867 -0,002 -0,161 -0,006 -0,342 

Tablo 1’e göre genel seçimler arasında olay günü itibariyle; 01.11.2015 seçimi, 07.06.2015 

seçimi ve 22.07.2007 seçimi etrafında, istatistiki anlamlılığa sahip anormal getiri ortaya 

çıkmıştır. 

1 Kasım 2015 genel seçiminde olay günü %95 güven aralığında anlamlı bir farklılık 

gözlenmekte, %5,2 oranında pozitif yönde anormal getiri ortaya çıktığı görülmektedir. 7 

Haziran 2015 genel seçiminde ise olay günü, yine istatistiki anlamlılık mevcut olmakla 

birlikte negatif yönde %-5,2 oranında anormal getiri değeri gözlenmektedir. Bu seçimden 

önceki beşinci günde de negatif yönlü ve istatistiki anlamlılığa sahip anormal getiri değeri 

belirlenmiştir. 12 Haziran 2011 genel seçiminde olay günü dahil, olay penceresi içerisindeki 

hiçbir günde istatistiki anlamlılık tespit edilmemiştir. 22 Temmuz 2007 genel seçiminde ise 

istatistiki anlamlılığa sahip pozitif anormal getiri değeri hesaplanmıştır. Olay günü %4,9 

oranında AR değeri bulunmakta, seçimden önceki ikinci ve yedinci günlerde pozitif, 

seçimden sonraki üçüncü günde ise negatif yönlü anlamlı farklılıklar gözlenmektedir.   

Tablo 2. 03.11.2002, 18.04.1999, 24.12.1995 ve 20.10.1991 Genel Seçimlerinin Olay 

Penceresindeki Anormal Getiri Değerleri 

Gün 

03.11.2002  

Genel Seçimi 

18.04.1999  

Genel Seçimi 

24.12.1995  

Genel Seçimi 

20.10.1991  

Genel Seçimi 

AR t-istat. AR t-istat. AR t-istat. AR t-istat. 

t-10 0,022 0,769 0,032 0,807 -0,048 -2,036 0,008 0,279 

t-9 0,010 0,362 0,038 0,982 -0,007 -0,294 0,007 0,216 

t-8 0,015 0,531 0,005 0,127 -0,028 -1,146 -0,010 -0,322 

t-7 -0,018 -0,653 -0,040 -1,031 0,021 0,855 -0,046 -1,420 

t-6 0,044 1,572 -0,029 -0,747 -0,001 -0,034 -0,005 -0,162 

t-5 0,004 0,126 -0,053 -1,345 0,018 0,765 -0,004 -0,136 

t-4 0,003 0,117 -0,094 -2,409 -0,025 -1,046 0,024 0,768 

t-3 -0,028 -1,010 0,093 2,385 0,037 1,515 0,009 0,287 

t-2 0,012 0,421 -0,008 -0,207 0,003 0,139 0,003 0,100 

t-1 -0,003 -0,096 0,051 1,297 0,020 0,820 0,034 1,124 

t 0,060 2,139 -0,006 -0,142 -0,069 -2,900 -0,018 -0,596 

t+1 0,097 3,489 0,094 2,398 0,050 2,087 0,032 1,055 

t+2 0,003 0,099 -0,009 -0,219 -0,023 -0,946 0,053 1,772 

t+3 0,119 4,248 0,033 0,841 -0,031 -1,311 -0,006 -0,236 

t+4 -0,018 -0,648 0,028 0,709 0,011 0,460 0,011 0,496 

t+5 -0,034 -1,211 -0,003 -0,069 -0,033 -1,381 0,008 0,420 
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t+6 -0,054 -1,935 0,034 0,871 0,003 0,125 -0,009 -0,518 

t+7 0,026 0,948 -0,008 -0,209 0,021 0,860 -0,018 -0,973 

t+8 0,044 1,585 -0,017 -0,415 0,011 0,472 -0,001 -0,027 

t+9 0,047 1,717 0,007 0,168 -0,015 -0,617 0,007 0,356 

t+10 0,034 1,215 0,010 0,249 0,002 0,082 0,021 1,032 

Tablo 2’ye göre genel seçimler arasında olay günü itibariyle; 03.11.2002 seçimi ve 

24.12.1995 seçimi etrafında, istatistiki anlamlılığa sahip anormal getiri ortaya çıkmıştır. 

3 Kasım 2002 genel seçiminin olay günü %6,0 oranında pozitif ve anlamlı anormal getiri 

ortaya çıkmıştır. Aynı seçimden sonraki birinci ve üçüncü günlerde de anlamlı farklılığa sahip 

pozitif anormal getiri değerleri görülmektedir. 18 Nisan 1999 genel geçiminde ise olay günü 

istatistiki anlamlılık bulunmazken, seçimden önceki üçüncü ve dördüncü günler ile seçimden 

sonraki birinci günlerde anlamlı farklılıklar gözlenmektedir. 24 Aralık 1995 genel seçiminde 

olay günü anlamlı farklılığa sahip ve negatif yönde %-6,9 anormal getiri gözlenmekte, aynı 

şekilde seçimden sonraki birinci günde de istatistiki anlamlılığa sahip ancak pozitif yönde 

anormal getiri ortaya çıkmıştır. 20 Ekim 1991 genel seçiminde olay günü dahil olmak üzere 

olay penceresi içerisinde hiçbir günde anlamlı farklılığa sahip anormal getiri değerine 

ulaşılamamıştır. 

 

Grafik 1. Genel Seçimlerin Olay Gününde Anormal Getirileri 

Genel seçimler için olay günü anormal getiriyi gösteren Grafik 1’de görüldüğü gibi, 

seçimlerin yardan fazlasında negatif anormal getiri ortaya çıkmıştır. Hisse senedi getirilerini 

en fazla 24.12.1995 genel seçimleri negatif yönde, 03.11.2002 genel seçimleri ise pozitif 

yönde etkilediği gözlenmektedir. 

Tablo 3. Genel Seçimler İçin Farklı Olay Aralıklarında Kümülatif Ortalama Anormal 

Getirileri (CAAR) 

Olay 

Aralığı 

01.11.2015  

Genel Seçimi 

07.06.2015  

Genel Seçimi 

12.06.2011  

Genel Seçimi 

22.07.2007  

Genel Seçimi 

CAAR t-test CAAR t-test CAAR t-test CAAR t-test 

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00% Anormal Getiri (AR)
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(-10, 

+10) 
0,442 4,093* -1,178 -12,243* 0,073 0,718 0,838 7,351* 

(-10, 0) 0,216 1,210 -1,451 -8,873* 0,352 2,400** 1,383 6,424* 

(-5, 0) -0,288 -0,778 -1,132 -2,310 0,642 4,777* 0,256 0,655 

(0,+5) 2,368 4,561* -1,588 -3,038** -1,112 -5,200* 0,658 1,135 

(0, +10) 1,654 4,488* -0,907 -2,461** -0,928 -7,013* 0,098 0,269 

Olay 

Aralığı 

03.11.2002  

Genel Seçimi 

18.04.1999  

Genel Seçimi 

24.12.1995  

Genel Seçimi 

20.10.1991  

Genel Seçimi 

CAAR t-test CAAR t-test CAAR t-test CAAR t-test 

(-10, 

+10) 
-1,601 -8,117* 0,517 3,458* -0,700 -5,878* 0,517 4,773* 

(-10, 0) -1,089 -11,081* 0,208 0,610 -0,875 -4,437* 0,831 5,652* 

(-5, 0) 0,026 0,128 -1,264 -2,391 0,540 2,709** -0,318 -1,536 

(0,+5) -4,477 -9,245* 1,120 4,465* -1,131 -4,025* -0,628 -1,633 

(0, +10) -4,048 -11,577* 1,207 8,738* -0,942 -5,681* -0,464 -2,180 

  *0,01, **0,05 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

 

Tablo 3’te genel seçimlerin farklı olay aralıkları için verilen CAAR değerlerine bakıldığında, 

olay penceresinin tamamını kapsayan (-10, +10) olay aralığında 12.06.2011 tarihli seçim 

hariç, diğer tüm seçimlerde %1 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Özellikle 

seçimlerden sonraki dönemi kapsayan (0, +5) ve (0, +10) olay aralığında yoğun bir şekilde 

istatistiki anlamlılık olduğu ve CAAR değerlerinin diğer aralıklara göre daha yüksek olduğu 

gözlenmektedir. 

5. Sonuç 

Bu çalışmada 1990-2015 döneminde genel seçim tarihleri etrafındaki günlerde Borsa 

İstanbul’da anormal getiri elde edilip edilmediği, ayrıca etkin piyasalar hipotezine göre 

BIST’ın yarı kuvvetli formda etkin olup olmadığı test edilmeye çalışılmıştır. İlgili dönem 

içerisinde sekiz genel seçim yapılmış ve bu seçim tarihlerinden önce ve sonra 10 günlük 

dönemde anormal getirilerin anlamlılığı test edilmeye çalışılmıştır. Olay penceresindeki her 

bir gün için tahmin döneminin (-360, -11) ortalama getirileri kullanılarak, beklenen getiriler 

hesaplanmış ve ilgili günün endeks getirisinden çıkarılarak anormal getiriler elde edilmiştir. 

Daha sonra ise anormal getiriler t testine tabi tutularak anormal getirilerin var olup olmadığı 

analiz edilmiştir.  

Elde edilen bulgulara göre, 1991 ve 2011 genel seçimleri dışındaki diğer seçimler etrafında 

istatistiki anlamlılığa sahip anormal getirilerin varlığına ulaşılmıştır. Bu sonuç Ada ve 

diğ.’nin (2013) ulaştığı sonuç ile paralellik göstermektedir. 3 Kasım 2002 seçimlerinden 

önceki üç seçimde koalisyon hükümetleri iktidara gelmiş, özellikle olay günü negatif anormal 

getiri değerleri ortaya çıkmıştır. Bu seçim tarihinde ise %6,0 oranında pozitif ve anlamlı 

anormal getiri ortaya çıkmıştır. Pozitif anormal getiri, uzun zaman sonra tek partinin iktidara 

gelmesi ile piyasada, belirsizlik ve istikrarsızlığın giderileceği yönündeki güçlü beklentiden 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

484 
 

kaynaklanmış olabilir. Zaten tek partinin seçildiği diğer seçimlerde de pozitif anormal getiri 

değerleri gözlenmektedir.  

Hükümetin kurulamadığı ve kısa bir süre sonra tekrar seçim kararının alındığı 7 Haziran 2015 

genel seçiminde ise olay günü, anlamlı farklılığa sahip %-5,2 oranında anormal getiri değeri 

gözlenmektedir. Aynı zamanda seçimden önceki beşinci günde de negatif yönlü ve istatistiki 

anlamlılığa sahip anormal getiri değeri belirlenmiştir. Hükümetin kurulamaması ile piyasada 

bir belirsizlik söz konusu olmuş ve borsa endeksi bu duruma negatif bir tepki ile karşılık 

vermiştir. Ancak beş ay sonra yapılan 1 Kasım 2015 genel seçiminde ise olay günü anlamlı 

farklılığa sahip, %5,2 oranında pozitif anormal getiri ortaya çıktığı görülmektedir. Bu seçim 

sonucunda yeniden tek parti iktidara gelmiş ve piyasada görece belirsizlik ortadan kalkmıştır. 

Kümülatif ortalama anormal getiriler değerlendirildiğinde ise özellikle seçimlerden sonraki 

dönemi kapsayan (0, +5) ve (0, +10) olay aralığında anormal getirilerin elde edildiği ve bu 

olay aralıklarında CAAR değerlerinin diğer aralıklara göre daha yüksek olduğu 

gözlenmektedir. Dolayısıyla yukarıda ifade edilen test sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  

Sonuç olarak piyasada, ilgili dönem içerisindeki genel seçim tarihlerinin bazılarında anormal 

getiri ortaya çıktığı belirlenmiştir. Koalisyon hükümeti ile sonuçlanan seçimlerde piyasanın 

negatif bir tepki verdiği, tek parti ile sonuçlanan seçimlerde ise daha çok pozitif bir tepki 

verdiği ifade edilebilir. Bazı seçim tarihleri etrafında anormal getiri ortaya çıkması ile Borsa 

İstanbul’un yarı kuvvetli formda etkin olmadığı da ifade edilebilir. 
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KAMU BORCU ÇEVİRME ORANI AÇISINDAN TÜRKİYE İLE BAZI 

ANGLOSAKSON VE KUZEY AVRUPA ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Ahmet ŞİT 

Mustafa ŞİT 

Haydar KARADAĞ 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, kamu borcu çevirme oranı açısından Türkiye ile bazı Anglosakson ve Kuzey Avrupa 

Ülkelerinin (İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, Finlandiya, Avusturya, İrlanda, İngiltere, ABD) 

karşılaştırılmasıdır. Kamu borcu çevirme oranı, ülkeler bütçe açığının, o ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına 

bölünmesiyle elde edilir. Çalışmada Türkiye ile bazı Anglosakson ülkelerinin kamu borcu çevirme oranı 

açısından farklılık olup olmadığı araştırmak için ülkelere ait veriler IMF, OECD, TCMB’nin resmi sitelerinden 

ve countryeconomy.com internet adresinden alınarak toparlanmıştır. Çalışmada verilere ait Microsoft Excel 

programında oluşturulan grafikler yardımı ile analiz ve yorumlar yapılmıştır. Çalışma sonucu kamu borcu 

çevirme oranı açısından Türkiye ile bazı Anglosakson ülkeleri arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Borcu Çevirme Oranı, Bütçe Açığı, Anglosakson Ülkeler 

COMPARISON OF TURKEY WITH SOME ANGLO-SAXON AND NORTHERN 

EUROPEAN COUNTRIES IN TERMS OF PUBLIC DEBT ROLLOVER RATIO 

Abstract 

The purpose of this study is to compare some Anglo-Saxon and Northern Europe countries ( Italy, Germany, 

France, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Ireland, England, USA) with Turkey in terms of public debt rollover 

ratio. Public debt rollover ratio is obtained by dividing the countries budget into gross domestic product of that 

country. Data of this countries are collected from official sites of IMF, OECD, TCMB and countryeconomy.com 

internet address is to investigate whether there is any difference in public borrowing rate public debt rollover 

ratio between Turkey and some Anglo-Saxon Countries. Analysis and interpretations were made with the help of 

the graphs created in Microsoft Excel program belonging to the data. It has been reached the conclusion that 

there is significant difference between some Anglo-Saxon countries and Turkey in terms of public debt rollover 

ratio. 

Key Words: Public Debt Rollover Ratio, Budget Deficit, Anglo-Saxon Countries. 

1. Giriş 

Bütçe açığı, ülkelerin giderlerinin gelirlerinden fazla olması anlamına gelmektedir. Bütçe 

açığı, küresel ekonomilerde ülkeler için önemli sorunlardan birisidir. Ancak ülkelerin 

gelişmişlik düzeyi yatırımla doğru orantılıdır. Yani ülkelerin yatırım yapabilmesi için gidere 

katlanması kaçınılmazdır. Ancak doğru yatırım analizi sonucu getirisi yüksek yatırımlar ve 

giderden fazla gelir elde edilecektir. Ülkelerin bütçe açıklarını azalıp, hatta kapatıp bütçe 

fazlası verdikçe ekonomik gelişmişlik düzeyleri de artacaktır. Bu sebeple ülkelerin ekonomik 

politikalarından birisi de bütçe açıklarını azaltmak ve kapatmak olmalıdır. Bu sebeple bu 

çalışmada Türkiye ile bazı Anglosakson ve Kuzey Avrupa Ülkelerinin kamu borcu çevirme 

oranı olarak nitelendirilen Bütçe Açığı/Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla rasyoları karşılaştırılmıştır. 

2. Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

                                                           
 Dr. Öğr. Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ahmetsit@kilis.edu.tr 
 Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi, msit@harran.edu.tr 
 Dr. Öğr. Üyesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, haydar.karadag@erdogan.edu.tr 
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2.1. Kamu Borcu Çevirme Oranı: Bu rasyo, ülkelerin Bütçe Açığının o ülkenin gayri safi 

yurtiçi hasılasına bölünmesiyle elde edilir. 1992 yılında imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması 

olarak da nitelendirilen Maastricht Antlaşması ülkelerin birçok alanda tedbirli olması 

gerektiğini vurgulamıştır. Bu tedbirlerden bazıları da mali kurallardır. Mali kurallar 

çerçevesinde ülkeler için genel bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yani kamu 

borcu çevirme oranının % 3’ü, genel devlet borcunun gayri safi yurtiçi hasılanın % 60’ını 

aşmaması istenmektedir. Bu kural ya da kriter, kanuni bir zorunluluk olmamakla beraber 

Ekonomik Anayasa Kuralı (Denk Bütçe Anayasası) olarak ifade edilmiştir (Corsetti ve 

Roubini 1996; 409). 

Bu doğrultuda bütçe açığı kamu borcu çevirme oranı % 3’ten çok yüksek olmayan,  oranın 

sürekli azalış göstermesi, özellikle resesyon ve kriz dönemlerinde sadece % 3’ün üzerine 

çıkması ülkelerin bütçe açıklarının ülkeler için korkutucu boyutta olmayacağı sonucuna 

varılmaktadır. 

Avrupa Birliği kapsamında imzalanan Maastricht Antlaşması’nın belirlemiş olduğu kriterlere 

uymayan ülkeler için bazı yaptırımlar uygulanabilir(Maastricht Antlaşması, Madde-104): 

 Üye olan ülkelerin menkul kıymet ihraç ederek yabancı kaynak edinmeden Bakanlar 

Konseyi’nin talep ettiği bazı bilgilerin açıklanması istenebilir. 

 Avrupa Yatırım Bankası’nın (European Investment Bank) bu ülkeye verdiği borçlarla 

ilgili kararlarını yeniden ele alarak değerlendirmesi istenebilir. 

 Bütçe açığı korkutucu boyutta olan ülkeler için, bütçe açığının düzeltileceği zamanda 

kadar, alıkonacak ve faiz ödenmeyecek bir miktar paranın topluluğa yatırılması 

istenebilir. 

 Bütçe açığı belirlenen kritere uymayan bu ülkelere gayri safi milli hasılasının binde 

2,5’i kadar para cezası verilebilir. 

2.2.Bütçe Açığı 

Bütçe açığı, literatürdeki en yalın haliyle giderlerin gelirlerden fazla olmasıdır. Bütçe açıkları 

devletler için önem arz eden bir husustur. Hatta ünlü İktisatçı Keynes, bütçe açıklarının ya da 

fazlalığının, ekonomik istikrarsızlığın düzeltilmesinde stratejik bir unsur olduğunu 

vurgulamıştır. Hatta özellikle kriz dönemlerinde bütçe açığı vermeyen bir ekonominin 

gerekliliği kendini gösterecektir (Wikipedia,2018). 

Devletlerin bütçe açıklarını kapatabilmesi için ya da gelirlerini arttırması ya da giderlerini 

azaltması gerekmektedir. Gelirler, vergi gelirlerinin arttırılması, menkul kıymet ihraç 

edilmesi, yurtiçi veya yurtdışı finansal kaynaklardan borç alınarak kapatılabileceği gibi; 

giderlerin azaltılabilmesi de tasarrufların arttırılması, sıkı para politikası uygulanması… vb. 

gibi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.  Ancak ülkelerin bütçe açığı vermemesi için de 

yatırımlarını, harcamalarını çok azaltması durumunda büyüme rakamları ve ülke gelişmişliği 

hedeflenen rakamlara ulaşmayacaktır. 

 

 

 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/european%20investment%20bank
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Grafik 1. Son 40 Yıla Ait Türkiye Bütçe Açığı Oranları (1978-2017) 

Kaynak: TÜİK 

Grafik 1 incelediğinde Türkiye’nin son 40 yılda bütçe açığı verdiği görülmektedir. Bu bütçe 

açıklarının özellikle kriz dönemlerinde arttığı ( son 40 yılın en yüksek bütçe açığı 2001 

Krizinin gerçekleştiği 2001 yılında gerçekleşmiştir) görülmektedir. 2007 yılına kadar azalan 

hatta kapanmaya yakın olan bütçe açığı 2008 Finansal Krizle birlikte tekrar artış göstermiştir, 

ardından ekonominin toparlanmasıyla birlikte azalmıştır. 

2.3.Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) 

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH), bir ülkenin ulusal sınırları içerişimde belli bir dönemde, 

üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal tutar olarak ifade edilmesidir. Bu değişken, ülkelerin 

ekonomik büyüklüklerinin tespitinde önemli bir veridir. Gayrisafi yurt içi hasıla, tüketim, 

yatırım ve devlet harcamalarının toplamından dış ticaret farkı (ihracattan ithalat düşüldükten 

sonra kalan tutar) düşüldükten sonra elde edilir. Bu veri, ülkelerin ekonomik gelişmişliğini 

gösteren temel unsurlardandır ki, bu verideki değişim ülkenin büyüme oranı olarak ifade 

edilir.  
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Grafik 2. Türkiye’nin 1998-2017 Dönemi 20 Yıllık GSYİH Rakamları (milyon TL) 

 

 

Grafik 2 incelendiğinde 1998’de yaklaşık 72 milyar TL olan gayri safi yurt içi hâsıla 

değerinde sürekli bir artış söz konusudur. Bu da Türkiye’nin ürettiği nihai malların parasal 

değerinde sürekli bir artış olduğunu ifade etmektedir. 

2.4.Anglosakson ve Kuzey Avrupa Ülkeleri 

Anglosakson kelime anlamıyla, 5.yüzyıldan 11.yüzyılın sonlarına kadar İngiltere’yi yöneten 

Cermen halkını ifade etmektedir. ABD ve İngiltere’nin ortaya çıkardığı bu sistem, realist, 

çıkara dayalı, katı bir ekonomi modelini benimsemiştir. Anglosakson ülkeler, Kıta 

Avrupasından bazı noktalarda ayrılmıştır ancak günümüzde Anglosakson ülkeler denildiğinde 

Kıta Avrupa’sında yer alan (İsveç, Finlandiya, Avusturya... gibi) bazı ülkeler de yer 

almaktadır. Ancak daha çok İngiltere ve ABD’nin yönetim ve ekonomi anlayışı hâkimdir 

(Ekşi Sözlük, 2018). 

Bu ülkeler genellikle İngilizce dilinin konuşulup hâkim olduğu yerlere verilen binevi bölge 

ismidir. Bu sistemin ekonomik açıdan özelliği, özellikle girişimcilerin karar verirken özgür 

davranmalarını sağlamadır. Bu modelde, bireysel girişim teşvik edilmektedir. Anglosakson 

ülkelerin ekonomik açıdan temeli 1700’lere dayanan iktisadın babası olarak bilinen Adam 

Smith’e dayanmaktadır. Smith, bireysel düzenlemelerin ve girişimlerin ekonomik büyüme ve 

gelişmelere neden olacağını savunmaktadır. Bu fikir özellikle 20.yüzyılın başlarından itibaren 

bazı iktisatçılar tarafından genişletilmiştir. Daha sonra üretimin kamu aracılığıyla 

gerçekleştirmesi sağlanmıştır (Worldatlas, 2018). 

Çalışmada ele alınan bazı Anglosakson ve Kuzey Avrupa Ülkeleri şunlardır; 

İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, Finlandiya, Avusturya, İrlanda, İngiltere, ABD. 
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Çalışmanın bu kısmından amaç, kamu borcu çevirme oranı olarak adlandırılan Bütçe Açığı / 

GSYİH açısından Türkiye ile bazı Anglosakson ve Kuzey Avrupa ülkeleri arasında farklılık 

olup olmadığının tespit edilmesidir. 

3.2.Yöntem 

Çalışmada, Türkiye ile 10 ülkenin kamu borcu çevirme oranı karşılaştırılmıştır. Bu ülkelerden 

İngiltere ve ABD Anglosakson ülkeleri Çalışmada yöntem olarak, Microsoft Excel 

programında çizilen grafikler yorumlanarak karşılaştırma yapılmıştır. Ülkelere ait veriler 

IMF, OECD, TCMB’nin resmi sitelerinden ve countryeconomy.com internet adresinden yıllık 

veriler alınarak toparlanmıştır. Çalışmada 2008-2017 dönemi 10 yıllık veriler alınmıştır. 

3.3.Bulgular 

Çalışmanın bu kısmında kamu borcu çevirme oranı açısından Türkiye ile bazı Anglosakson ve 

Kuzey Avrupa ülkelerinin karşılaştırması yapılmıştır. Aşağıdaki tablo 1 ve şekil 1’de Türkiye 

ve bazı Anglosakson ülkelerin kamu borcu çevirme oranı açısından aralarında farklılık olup 

olmadığı irdelenecektir. 

Tablo 1. Türkiye ve Bazı Anglosakson ve Batı Avrupa Ülkelerinin Bütçe Açığı/GSYİH 

Oranları (2008-2017) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

İtalya -2,6 -5,3 -4,2 -3,5 -3 -2,8 -3 -2,6 -2,5 -2,3 

Almanya -0,2 -3,3 -4,2 -1 0 -0,1 0,5 0,8 1 1,3 

Fransa -3,3 -7,2 -6,9 -5,2 -5 -4,1 -3,9 -3,6 -3,4 -2,6 

Belçika -1,1 -5,4 -4 -4,1 -4,2 -3,1 -3,1 -2,5 -2,5 -1 

İsveç 1,9 -0,7 0 -0,2 -1 -1,4 -1,6 0,2 1,2 1,3 

Finlandiya 4,2 -2,5 -2,6 -1 -2,2 -2,6 -3,2 -2,8 -1,8 -0,6 

Avusturya -1,5 -5,3 -4,4 -2,6 -2,2 -2 -2,7 -1 -1,6 -0,7 

İrlanda -7 -13,8 -32,1 -12,7 -8 -6,1 -3,6 -1,9 -0,5 -0,3 

İngiltere -2,8 -7,3 -9,9 -8,6 -7,1 -7,1 -5,5 -4,9 -3,8 -2,3 

ABD -3,1 -9,8 -8,7 -8,5 -6,8 -4,1 -2,8 -2,5 -3,2 -3,5 

TÜRKİYE -1,8 -5,3 -3,5 -1,3 -1,9 -1 -1,1 -1 -1,1 -1,5 

Kaynak: Eurostat 

Tablo 1’de görüldüğü üzere bazı ülkelerin bütçe açıkları verilmiştir. Bütçe açıklarının ülkeler 

itibariyle farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Özellikle İrlanda’nın rasyosunda yıllar 

itibariyle uçurum farklar olduğu görülmektedir. Artı olan veriler bütçe fazlası olan ülkelere 

göstermektedir. Bu değişim daha net görülebilmesi için aşağıda grafik 1’e bakılabilir. 
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Grafik 3. Türkiye ve Bazı Anglosakson ve Batı Avrupa Ülkelerinin Bütçe Açığı/GSYİH 

Oranları (2008-2017) 

 
Kaynak: Veriler Tablo 1’de alınarak grafiğe dönüştürülmüştür 

Grafik 3’te görüldüğü üzere, özellikle İrlanda olmak bazı gelişmiş Kuzey Avrupa ve 

Anglosakson Ülkelerinin kamu borcu çevirme oranında ciddi yüksek rakamlar göze 

çarpmaktadır. Maastricht Kriterleri’ne göre bu rasyonun referans değer (olması istenen) -3 

‘tür. Yani kamu borcu çevirme oranı ülkelerde en fazla % 3 olması arzu edilir. Ancak İrlanda, 

Fransa, ABD, İngiltere gibi ülkelerin bu değerden yüksek oranlara sahip olduğu 

görülmektedir. Bu devletlerden özellikle ABD ve İngiltere kişi başına düşen GSYİH 

bakımından dünyada üst sıralarda yer alan ülkelerdir. 

Şimdi de ülkeler bulunduğu bölgeler açısından ortalamaları alınıp Türkiye ile karşılaştırılması 

grafik 4’te yer almaktadır. 

Grafik 4. Bazı Anglosakson ve Kuzey Avrupa Ülkeleri Kamu Borcu Çevirme Oranları 

Ortalamasının Türkiye İle Karşılaştırılması (2008-2017) 

 
Kaynak: Eurostat  

Grafik 4 incelendiğinde, çalışmada ele alınan bazı Anglosakson ve Kuzey Avrupa Ülkelerinin 

kamu borcu çevirme oranı olarak adlandırılan Bütçe Açığı/GSYİH rasyolarının ait olduğu 
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bölgeye ait ortalamaları alınarak Türkiye rasyosu ile karşılaştırılmıştır. Maastricht kriterine 

göre bu rasyonun en fazla -3 olması arzu edilirken Anglosakson ülkelerinde 2017 yılı 

haricinde incelenen diğer 9 yılda bu referans değerin altında olduğu görülmüştür. Kuzey 

Avrupa ülkelerinde ise, 2008-2010 yılarında bu rasyoda önemli artış söz konusudur. Bu 

artışlarla referans değerden çok uzaklaşmışlardır. Ancak 2010 yılından sonra Kuzey Avrupa 

Ülkeleri için bu değerde azalış trendinin hâkim olduğu görülmektedir. Ve 2017 yılı itibariyle 

bu rasyo ortalaması -0,7’ye kadar düşmüştür. 

4.Sonuç ve Öneriler 

Ülkeler için bütçe açığı makro anlamda tehlikeli boyuta geçtiğinde ciddi sıkıntılar 

oluşturabilmektedir. Bu amaçla 1992 yılında Avrupa Birliği kapsamında imzalanan 

Maastricht Antlaşması ülkelere bazı ekonomik göstergelerde referans (ideal) değerler 

koymuştur. Bunlardan biri de kamu borcu çevirme oranı olarak nitelendirilen Bütçe Açığı/ 

GSYİH rasyosudur. Maastricht Antlaşması ile bu rasyo için % - 3 değeri koyulmuştur. 

Ülkelerin bu değerin altına düştükçe sıkıntı olabileceğini belirtmişlerdir. 

Çalışmada bu rasyonun bazı Anglosakson ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan grafiksel inceleme sonucunda, bu rasyonun 

ülkeler arasında farklılık olduğu, ancak özellikle 2010 yılından sonra genel olarak azalış 

trendine geçtiği görülmektedir. 

Dolayısıyla ülkeler bu rasyo açısından referans değere yakalamaları için ya Bütçe açığını 

azaltacak ya da Gayri Safi Yurt İçi Hasılasını arttıracaktır. GSYİH arttırmak için üretimi, 

turizmi kısaca gelir kaynaklarını arttırması gerekecektir. Ya da Bütçe açığını azaltacaktır. 

Zaten ülkenin gelirleri arttığında bütçe açığı azalacak ya da sıkı para politikası uygulayarak 

tasarrufa gitmesi gerekecektir. 
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VERGİNİN FONKSİYONLARI: İNDİKATİFLİK FONKSİYONU 

Polad ALİYEV• 

Leyla AKGÜN•• 

Öz 

Modern maliye biliminde verginin ekstra fiskal fonksiyonları olarak iktisadi ve sosyal fonksiyonları üzerinde 

durulmaktadır. Vergiler bu fonksiyonları aracılığıyla uygulandıkları sektörlerde üretimi, ithalatı, ihracatı 

uyarmak (kısıtlamak), gelir ve kaynakların optimal dağılımını sağlamak gibi birçok görevi yerine getirmektedir. 

Verginin ekstra fiskal fonksiyonlarını mali politikanın hedeflerine uygun kullanmadan önce vergi istatistiklerini 

tahlil etmek mali politikanın başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Zira çalışmaya göre vergilere ait 

istatistiksel verilerin karşılaştırılmalı analizi sonucunda toplumun tüm gelir türlerinin üretim düzeyi, vergi 

sisteminin gelişmişlik düzeyi ve verimliliği, vergi mükelleflerinin sosyo-ekonomik durumu gibi daha birçok 

ekonomik parametrelere dair bilgi edinmek mümkündür. Çalışmada verginin bu özelliği, onun gösterge-

indikatiflik fonksiyonu olarak nitelendirilmiştir. 

 

Çalışmada teorik ve istatistiksel bilgiler çerçevesinde verginin indikatiflik fonksiyonun karakteristik özellikleri 

ve önemi araştırılmıştır. 

  

Anahtar kelimeler: vergi, verginin fonksiyonları, kamu maliyesi, vergi tarifesi, vergi mükellefleri 

 

FUNCTIONS OF TAX: INDICATIVE FUNCTION 

Abstract 

In modern science of finance, economic and social functions are emphazed in terms of extrafiscal functions. 

Through these functions, they fulfill many tasks such as stimulating (limiting) production, importing, exporting, 

and providing optimal distribution of income and resources in the sectors where they are taxed. Analyzing tax 

statistics before using extrafiscal functions of tax in accordance with the objectives of fiscal policy is crusial to 

the succeses of fiscal policy. As a result of the comparative analysis statistical data on taxation according to the 

study, it is possible to obtain information about many economic parameters of society such as the production 

level of all types of income, level of development and productivity of tax system, socio-economic status of 

taxpayers. This characteristic of the tax in the study was described as indicative function.  

 

The characteristics and significance of the indicative function of tax were investigated in the study with 

theoretical and statistical information. 

  

Keywords: tax, functions of tax, public finance, tax table, tax payer. 

1. Giriş 

Vergiler geçmiş dönemlerden bu yana kamu harcamalarının önemli finans 

kaynaklarından biri olmakla birlikte modern dönemde ekonominin düzenlenmesinde mühim 

bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple modern maliye politikasının araçları 

içerisinde harcama politikası, borçlanma politikası, bütçe politikası ile birlikte vergi politikası 

da önemli yere sahiptir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulanan maliye politikalarında 

vergiler oldukça etkin bir mali araç olarak belirmektedir. (Özbilen, 2010: 61)  

Vergiler devletin mali kaynaklarını oluşturan temel vasıta olarak insan uygarlığının 

yarandığı tarihten bu yana mevcuttur. Eski çağlarda vergi, savaşta kaybedenlerin kazananlara 

ödemesi gereken bir borç olarak kabul edilmekte ve kaybedenlerin gelirleriyle servetlerinin 

bir bölümünün “haraç” adı altında alınmasıydı. Devletin ortaya çıkması ordunun ve devlet 

kurumlarının masraflarının finanse edilmesi ihtiyacı, vergilerin toplanmasını zaruri hale 

                                                           
• Iğdır Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Doktor Öğretim Üyesi polad.aliyev@igdir.edu.tr  
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getirmiştir. Milattan önceki yıllarda Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinde çeşitli 

uygulamaları görünen ve asli gelir kaynağı niteliğinde olan vergiler, orta çağda bu niteliğini 

önemli ölçüde kaybetmiş ve olağanüstü gelir kaynağına dönüşmüştür. Orta çağ döneminde 

vergi, istisnai boyutta uygulanmış ve anlam değişimine uğramıştır.  

Ekonomik sistem geliştikçe vergiler ister genel ülke düzeyinde isterse de bölgesel 

veya sektörel anlamda kalkınmayı amaçlayan mali ve iktisat politikalarının çok fonksiyonlu 

ekonomik aracı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Vergi Türkçe bir terim olup köken itibarı ile anlamı hediye edilen, karşılıksız verilen 

bir değeri ifade etmektedir (Akdoğan, 2014: 122) 

Vergilerin ekonomik tanımının belirlenmesinde onların yerine getirdiği işlevler özel 

bir önem taşımaktadır. Başka bir ifadeyle vergilerin mahiyeti onun fonksiyonlarında kendini 

ifade etmektedir. Verginin fonksiyonları ise onun uygulanmasından sonra ortaya çıkan 

özelliklerinin yansıtılması metodudur. Genel olarak ise hükumet gelirlerinin oluşturulması 

aracı olan vergilerin diğer işlevleri, onların hükumetin uyguladığı iktisat politikanın 

amaçlarına uygun kullanılmasında kendini ifade etmektedir.  

2. Vergi İşlevlerinin Teorik Çerçevesi 

Vergiler insanlık tarihinin eski dönemlerinden bu yana farklı şekillerde uygulanmaya 

başlanmış ve günümüzde de vergi sistemlerinin gelişim süreçleri devam etmektedir. Bu 

gelişim süreci vergilerin basit şeklinden bu günkü karmaşık ve ileri şekline kadar olan uzun 

tarihi bir yolu kapsamaktadır. Vergi sistemlerinin gelişimi ile birlikte tüm bu süreçleri 

açıklayan vergi teorileri de oluşturulmuştur. Bu teorilerin gelişimi iktisadi fikrin farklı 

yönlerinin kalkınmasıyla eş zamanlı gerçekleşmiştir. Vergilerin doğası ve mahiyetini, onların 

toplum hayatındaki rolü ve önemini ifade eden vergi teorisi tam bir bilgi sistemidir. XVII 

yüzyıla kadar vergilendirmeyle ilgili fikirler tesadüfi ve sistemleştirilmemiş olsa da bu 

yüzyıldan sonra vergi teorisi oluşturularak gelişiminin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu 

vergi tutma teorilerinin her birinde vergiler aracılığıyla devletin toplum karşısında hangi 

fonksiyonları yerine getirdiği açıklanmıştır. Vergilerin kısıtlayıcı fonksiyonlarını ilk olarak 

fark eden merkantilistler olmuştur. Merkantilizm düşüncesine göre vergiler işletmeleri 

sıkıştırarak ülkenin ihraç mallarının fiyatını yükseltmektedir (Bocutoğlu, 2012: 19). 

Orta çağ döneminde vergiyi açıklayan teorilerin büyük bir kısmı verginin devletin 

temel işlevlerini finanse eden fiskal fonksiyonu üzerinde durmuştur.  

İster (vergiyi devletin ürettiği mal ve hizmetlerin karşılığında ödenmesi gereken bir 

bedel olarak gören) değişim teorisi, isterse (vergiyi bireylerin mallarını ve canlarını emniyet 

altında bulunduran devlete ödenen sigorta primi şeklinde nitelendiren) sigorta primi teorisi ya 

da (toplumu bir üreticiler birliğine benzeterek, devleti de bu birliğin genel giderlerini 

karşılayan bir kurum olarak nitelendiren) vergiyi devletin de dahil olduğu üreticiler birliğinin 

genel giderlerine bireylerin katılma payı olarak nitelendiren vergi teorilerini kapsayan fayda 

teorisin de vergilerin yalnız fiskal fonksiyonuna vurgu yapılmaktadır (Pehlivan, 2014: 96).  

Modern dünyada ise vergiler devletin egemenlik hakkının bir sonucu olarak 

görülmektedir. Adam Smith ve David Ricardo’nun isimlerini taşıyan ve ileri bir teori kabul 

edilen klasik vergi tutma teorisi de genel olarak verginin fiskal fonksiyonu üzerinde dursa da 
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vergi politikasında günümüzde uygulanan diğer fonksiyonlara yüzeysel olarak yer 

vermektedir. 

Ricardo toprakların kıt olması nedeniyle artan rant gelirlerinin üretimin karlılığını 

düşürdüğünü göz önünde bulundurarak sermaye birikimi ve iktisadi büyümenin 

yavaşlamaması için vergilerin sadece toprak sahiplerinin rantı üzerinden alınması fikrini ileri 

sürmekle verginin düzenleyici fonksiyonlarına ilk vurgu yapan iktisatçılardandır. Çünkü 

vergilerin rant üzerine uygulanması ve sermaye üzerinden kaldırılması üretimin karlılığını 

artırmaktadır. Kar oranının artması yatırımları, sermaye birikimini ve iktisadi büyümeyi 

hızlandırmaktadır (Bocutoğlu, 2012: 103). 

Bu küçük vurgu dikkate alınmazsa klasik liberal düşüncenin diğer kuramcılarından 

olan Frederic Bastiat ve Rene Stourm gibi maliyeciler verginin teşvikçi, ahlakçı, himayeci 

taraflarını inkar etmekte ve verginin yalnız devlete ödenmesi gerektiğini, her ne amaçla olursa 

olsun örneğin sanayinin korunması için halktan para alınmasının doğru olmayacağını, sosyal 

hayatın vergiden çok daha güçlü bir takım etkenler altında bulunduğundan vergi sosyal 

amaçlara doğru götürülse bile istenilen sonuçların elde edilemeyeceğini iddia etmektedir. 

Genel olarak klasik iktisat anlayışının doğal gereği olarak kabul edilen “verginin tarafsızlığı” 

ilkesine göre, müteşebbislerin karar ve tercihlerinin olumsuz yönde etkilenmemesi için 

vergilerin olabildiğince az olması gerekmektedir (Pehlivan, 2014: 98). 

Oysa Alman Tarihçi Okulu, verginin sosyal amaçlara doğru yöneltilmesi gerektiğine 

inanmış ve verginin amacının sosyal olduğunu ileri sürmüştür. Adolf Wagner “verginin ilk ve 

en önemli finansal amacının yanı sıra sosyo-politik bir amacının olduğunu ve bu amacın 

serbest müdahile rejiminin servet bölüşümünde doğurduğu haksızlıkları minimize ettiğini” 

vurgulamaktadır (Akdoğan, 2014: 125). 

1929 Dünya Ekonomik Krizi, klasik iktisat anlayışı ile birlikte, tarafsız vergi 

anlayışının da tamamen yıkılmasına neden olmuştur. Bu kriz incelendiğinde, verginin mali 

fonksiyonunun yanı sıra, ekonomide gelişim ve istikrarın sağlanması gibi ekstra fiskal 

amaçlara sahip olduğu da tespit edilmiştir (Pehlivan, 2014: 98). Bu gelişmeler sonrası ortaya 

çıkan hem Keynesyen hem de Paracı iktisat teorilerinde vergilerin kullanılmasının temel 

amacının ekonomik kalkınmaya engel olan faktörlerin ortadan kaldırması olduğu 

belirlenmiştir. Keynesyen teoride tasarruflar olarak, paracı teoride ise para kitlesi olarak 

gösterilen ekonomik kalkınma ve dengeyi olumsuz yönde etkileyen bu faktörlerin ortadan 

kaldırılmasında verginin ekstra fiskal işlevlerinin kullanılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Vergilerin ekstra fiskal fonksiyonları üzerinde duran önemli iktisat teorilerinden biri de 

1970’li yıllarda toplam talep ürerine yoğunlaşan Keynesyen teoriye bir tepki olarak ortaya 

çıkan “Arz yanlı iktisat teorisidir”. Arz yanlı iktisat politikası olarak adlandırılan bu sürecin 

temel özellikleri Haldun Laffer etkisi ile açıklanmaktadır (Durukaya & Ceylan, 2006, s.80). 

Keynesyen iktisatçıların ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapılacak vergi indirimlerinin 

yerine, aynı miktarda kamu harcamalarını artırmak hipotezine karşı Arz Yanlı İktisatçılar 

vergilerde uygulanacak bir indirimin, ekonomi üzerinde devlet harcamalarındaki artıştan çok 

daha büyük bir etkiye sahip olacağı düşüncesini ileri sürmüşler. Dolayısıyla Arz Yanlı 

İktisatçılar değişik vergi indirimi türlerinin etkileri arasında önemli farklılıkların 
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olabileceğini, bununla beraber, yatırım, tasarruf ve işgücü arzının artmasını olumlu 

etkileyecek şekilde ayarlanmış vergi indirimlerinin yapılması durumunda, ekonominin 

durgunluktan hızlı bir şekilde çıkabileceğini vurgulamışlar (Doğan, 2006: 255). 

İncelemeler sonucu hem Keynesyen ve arz iktisatçıları hem de paracı iktisat teorisini 

ortaya atan bilim adamlarının vergilerin önemli ekstra fiskal fonksiyonları olarak iktisadi ve 

sosyal amaçları üzerinde önemle durdukları görülmektedir. Akabinde bu görüşün devamcıları 

da vergilerin bu fonksiyonlarını ekonomik sorunların çözümünde aktif bir iktisadi araç olarak 

kullanmışlar. Bu nedenle modern maliye anlayışına göre devletin vergi politikasında mali 

amaçların yanı sıra mali olmayan amaçları da izlemesi gerekmektedir (Pehlivan, 2014: 98). 

Günümüzdeki maliyeyle ilgili literatürde vergilerin kamu harcamalarını finanse etmesi 

dışındaki amaçları ekstra fiskal, başka bir ifadeyle mali olmayan fonksiyonlar olarak 

nitelendirilmektedir.  

Vergilerin birey ile devlet arasında gelirin zorunlu el değiştirilmesi olarak algılanması 

nedeniyle bireyler için bir yük niteliği taşıdığı görülmektedir. Bireyler yüklendikleri vergiler 

nedeniyle ekonomik kararlarını değiştirebilmekte ve bu durum makroekonomik düzeyde 

iktisadi yapıyı etkilemektedir. Özellikle iktisadi büyüme ve gelişimi tamamlanmamış ülkeler 

gelirin değişmediği varsayımı altında büyümeye kaynak oluşturacak tasarruf kaynağına özel 

tüketim harcamalarını kısarak ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle de vergi politikalarına 

sık sık başvurulmaktadır. Nitekim vergilerin büyümeyi uyarmak dışında makroekonomik 

denge, kaynak dağılımında etkinlik, gelirin yeniden dağılımı gibi önemli mali politik araçları 

da mevcuttur (Yıldız & Sandalcı, 2016: 1918). 

Vergilerin ekstra fiskal fonksiyonları iktisadi ve sosyal fonksiyon olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Vergilerin iktisadi fonksiyonları verginin temel iktisadi hedeflere ulaşmada bir 

araç olarak kullanılmasını öngörmektedir. Bu nedenle vergilerin, devlete gelir sağlama 

özelliğinin yanında, ekonomiyi düzenleme aracı olarak kullanılabilmesi, vergiye iktisadi bir 

fonksiyon kazandırmaktadır. Başka bir ifadeyle ekonomide büyüme ve istikrarın 

sağlanmasında vergilerden yararlanılması verginin iktisadi fonksiyonunu oluşturmaktadır 

(Pehlivan, 2014: 98). Bu fonksiyona düzenleme fonksiyonu da denilmektedir. 

Vergilerin ekonomik etkileri mali literatürde aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

• Vergilerin Tasarruf Üzerindeki Etkileri, 

• Vergilerin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri, 

• Vergilerin Emek Arzı Üzerindeki Etkileri. 

• Vergilerin Enflasyonist ve Deflasyonist Süreç Üzerindeki Etkileri (Durukaya, 

2006). 

Verginin sosyal fonksiyonu, gelir dağılımında adaletin sağlanmasında vergilerin bir 

araç olarak kullanılmasını ifade etmektedir. Daha kapsamlı düşünüldüğünde vergilerin sosyal 

fonksiyonu, istihdam, gelir dağılımı ve sosyal adaletin sağlanmasında verginin öncelikli 

olarak ve etkili bir şekilde kullanılması gereğini vurgulamaktadır. Sosyal olayların dinamik 

gelişim süreci ekonomik ve mali olayların niteliğini değiştirerek her yeni ortamda olayların 

belirleyici varsayım ve etkileri ve bunlar arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirilerek yeni 
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yaklaşım ve teorilerin ortaya atılmasına neden olmuştur. Kamu faaliyetleri ve vergilerin 

sosyal yönüne ciddi olarak yönelen ilk bilim insanı Adolph Wagner olmuştur. Wagner, 

toplum yapısında çeşitli faktörlerin etkisi altında ortaya çıkan gelir ve servet dengesizlik ve 

adaletsizliğinin vergi aracılığıyla düzeltilebileceğini savunmuştur•••. 

Vergilerin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için ilk olarak vergilerin işlevlerinin 

toplum ve ekonominin ihtiyaçlarına uygun şekilde koordine edilmesi gerekmektedir. Bu 

doğrultuda araştırılması gereken en önemli konulardan biri ekonomik gelişmenin farklı 

aşamalarında mekan ve zamana göre verginin hangi işlevine öncelik veya üstünlük 

verilmesinin iyi saptanmasıdır (Aliyev & Hopoğlu, 2016: 30). 

3. Vergilerin İndikatiflik Fonksiyonu  

Vergilerin önceki bölümde gösterilen işlevlerinin yanı sıra istatistiki olarak ülkelerin 

gelişmişlik düzeyi ve ayrı-ayrı ekonomik birimlerin gelir ve kazanç düzeyleri hakkında bilgi 

verebileceği düşünülmektedir. Araştırmalar sonucunda vergilerin hacminin, onların devlet 

bütçe ve gelirlerindeki payının vergi tarifesi (bölgeler, kurumsal birimler bazında) ve 

mükelleflerin gelirlerindeki payının karşılaştırılmalı analizi sonucunda toplumun tüm gelir 

türlerinin üretim düzeyi, vergi sisteminin gelişmişlik düzeyi, verimlilik, vergi mükelleflerinin 

sosyoekonomik durumuyla ilgili bilgi edinilebileceği tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle, 

konusu belli gelir veya mülkiyet türü olan ve bu verginin matrahına belli oranda uygulanan 

doğrudan vergi türünün bütçedeki payının dinamiği bu verginin konusunun mevcut üretim 

düzeyine ait bilgi vermektedir.  

Tablo 1: Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin GSYİH (1)ve vergi gelirleri (2) 

içindeki payı (%) 

 2011 2013 2015 2016 2017 

 59,885,000 bin 

TL  

78,726,008 bin 

TL 

105,395,330 

bin TL 

123,686,147 bin 

TL 

143,960,769 bin 

TL 

GELİR 

VERGİSİ  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

4,29 21,05 4.35 21.42 4.51 22.65 4.74 23.35 4.64 23.01 

Beyana 

Dayanan 0,23 1,12 0.20 1.00 0.19 0.96 0.21 1.02 0.20 0.97 

Basit Usulde  
0,02 0,11 0.02 0.08 0.02 0.08 0.01 0.07 0.01 0.04 

Gelir Vergisi 

Tevkifatı 3,94 19,32 4.04 19.89 4.22 21.23 4.44 21.88 4.36 21.64 

Gelir Geçici 

Vergisi 0,10 0,51 0.09 0.44 0.08 0.40 0.08 0.37 0.07 0.37 

 29,233,725 bin 

TL 

31,434,581 bin 

TL 

37,009,625 bin 

TL 

46,898,425 bin 

TL 

57,867,855 bin 

TL 

KURUMLAR 

VERGİSİ 2,10 10,28 1.74 8.55 1.58 7.96 1.80 8.86 1.86 9.25 

Beyana 

Dayanan 

Kurumlar 

Vergisi 0,31 1,53 0.17 0.81 0.08 0.42 0.18 0.88 0.14 0.71 

                                                           
••• http://www.ekodialog.com/kamu_maliyesi/verginin_fonksiyonlari.html.  

http://www.ekodialog.com/kamu_maliyesi/verginin_fonksiyonlari.html
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Kurumlar 

Vergisi 

Tevkifatı 0,03 0,12 0.01 0.06 0.01 0.07 0.01 0.07 0.01 0.06 

Kurumlar 

Geçici Vergisi 
1,76 8,63 1.56 7.68 1.48 7.46 1.61 7.91 1.71 8.49 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı istatistikleri:  

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG1.htm  

Örneğin, gelir vergisinin (tarifesi de göz önünde bulundurulduğunda) 2011-2017 yılları 

arasında bütçe gelirleri (21,05-23,35) ve GSYİH içinde en yüksek paya (4,27-4,79) sahip 

olması bu verginin konusu olan gelirlerin GSMH içerisinde en yüksek paya sahip olup 

tarifesinin de yüksek olduğunu ifade etmektedir. Hatta 2017 yılında 143.960.769 bin TL olan 

gelir vergisi bilgisi ve ortalama olarak %24-%25 olan gelir vergisi tarifesinden• yola çıkarak 

yaklaşık (143960769/0,24) 599.836.537,5 bin TL gelir vergisi matrahı üretildiğini tahmin 

edilmektedir. Belli gelir türü veya belli mülkiyet matrahı üzerine belli oranda uygulanan 

doğrudan vergi türünün bütçedeki payının dinamiği bu verginin konusunun mevcut üretim 

düzeyiyle ilgili bilgi verebileceği görülmektedir. Vergilerin GSYİH esneklikleri vergilerin 

konusu olan gelirlerin GSYİH içindeki paylarının GSYH’ye göre nasıl değiştiğini 

göstermektedir. Örneğin, 2017 yılında kurumlar vergisi tahsilatının GSYİH üzere esnekliğinin 

(1,23)•• olması bu verginin matrahı olan işletme gelirlerinin GSYİH göre daha hızlı arttığını 

göstermektedir. Ayrıca 2016 yılı için bu değerin (2,32)••• olduğu ve iki yıl arasında 

karşılaştırma yapıldığında 2017 yılında değerin düştüğü gösterdiği ve vergi matrahının, vergi 

oranının aynı kalmasına (%20•••• rağmen önceki yıla göre azaldığı görülmektedir. Aynı 

şekilde bu öngörünün dolaylı vergiler için de geçerli olduğu söz konusudur. Elde edilen katma 

değer vergisi istatistikleri ve vergi tarifelerine göre ülke içinde üretilen ve ülke dışından 

getirilen katma değerin miktarına dair bilgi edinmek mümkündür. Her bir ilin toplam vergi 

tahsilatı içindeki payı o ilin ülke ekonomisindeki önemini ifade etmektedir. Bu tahsilat 

yüzdesi her ildeki vergi sisteminin faaliyet gücünü ve bu ilin ekonomik gelişmişliğinin diğer 

illere göre hangi düzeyde olduğunu ifade etmektedir. Gelir idaresi başkanlığının verilerine 

göre 2017 yılında vergi tahsilatları içindeki en yüksek payın %44,02 ve İstanbul iline ait 

olduğu görülmektedir. İkinci sırada Kocaeli %11,49 değerle, üçüncü sırada ise %11,01 

değerle Ankara yer almaktadır. Verilere bakıldığında % 0,02-lik en düşük göstergelere sahip 

illerin Iğdır ve Tunceli olduğu görülmektedir. Gelir idaresi başkalığının verilerine dayanarak 

her bir ilin vergi tahsilatındaki payının dinamiğinin analizi sayesinde söz konusu ilin 

ekonomik gelişmişlik düzeyi, vergi politikaları, vergi sisteminin verimliliği, üretim, tüketim 

ve diğer vergi konusu olan ekonomik faaliyetlerinin mevcut dinamiğiyle ilgili bilgi 

edinilebilmektedir.  

Tablo 1 incelendiğinde 2011-2017 yılları arasında gelir vergisinin GSYİH ve vergi 

gelirlerindeki payında artış yaşanmasına rağmen kurumlar vergisinde aynı göstergelerde 

                                                           
• http://www.muhasebetr.com/gelir-vergisi-dilimleri/  
•• http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_6.xls.htm   
••• http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_6.xls.htm 
•••• http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_58.xls.htm 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG1.htm
http://www.muhasebetr.com/gelir-vergisi-dilimleri/
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_6.xls.htm
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_6.xls.htm
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_58.xls.htm
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azalış yaşandığı görülmektedir. Bu durumun nedeni 2011-2017 yılları arasında uygulanan 

vergi teşvikleri aracılığıyla kurumlar vergisinin matrahında azalışların yaşanmasıyla 

açıklanabilir. Tabloya bakıldığında basit usulde gelir vergisinin vergi gelirlerindeki payının 

onun GSYH’deki payına oranla daha hızlı düşüş gösterdiği görülmektedir. Bu düşüşe ise 

vergi mükellefleri olan küçük işletmelerin devletin masraflarının karşılamasındaki rolünün 

kısıtlı olması ve onların toplumun sosyoekonomik yapısında önemli yer almaması neden 

olmaktadır.  

Aynı zamanda ayrı ayrı ülkeler üzere vergi gelirlerinin Gayri Safi Milli Gelire Oranı, 

toplam bütçe gelirlerin yüzdesi olarak vergi gelirleri, hükümet harcamalarının yüzdesi olarak 

vergi gelirleri, kişi başına düşen vergi gelirleri gibi göstergeler bir taraftan bu ülkelerin vergi 

sistemlerinin gelişmişlik düzeyinin kıyaslanmasına olanak tanımakta, diğer taraftan ise bu 

ülkelerdeki vergi ödeyicilerinin sosyoekonomik durumu, vergi matrahlarının ve konusunun 

üretim düzeyiyle ilgili bilgi üretmektedir.   

4. Sonuç 

 Modern dönemde tüm teorilerin vergilerin artık mali fonksiyonu dışında birçok 

fonksiyonlar yerine getirdiğiyle ilgili ortak bir görüşe sahip olduğu görülmektedir. Bu 

fonksiyonlar mali politikanın bir aracı olarak vergilerin kullanılmasının amaç ve hedeflerini 

ifade etmekte ve etkin bir mali politika bakımından bu amaçların birbirinden farklı olmadığı, 

birbiri ile koordineli ve birbirini tamamlayan mali tedbirler sistemi olduğu da görülmektedir. 

Bu fonksiyonlardan biri de vergilerin gösterge-indikatiflik fonksiyonudur. Konusu belli gelir 

veya mülkiyet türü olan ve bu verginin matrahına belli oranda uygulanan doğrudan vergi 

türünün bütçedeki payının dinamiği bu verginin konusunun mevcut üretim düzeyiyle ilgili 

bilgi vermektedir. Ayrıca, vergilerin devlet gelirlerindeki payı ile onların mükelleflerin 

gelirlerindeki payının dinamiğinin karşılaştırmalı analizi sayesinde vergilerin verimliliği, 

mükelleflerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi, ekonomik faaliyet sonuçlarıyla ilgili bilgi 

edinmek mümkündür. Öte yandan herhangi bir vergi türünün hacmi ile onun tarifesi ve 

matrahı arasındaki uyum seviyesi vergi sisteminin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi 

vermektedir. İncelemeler sonucu, vergilerin bu özelliği, vergilerin indikatiflik niteliğindeki 

işlevi olarak özetlenebilir. İndikatiflik fonksiyonu vergi istatistiklerinin analizi sayesinde 

vergi sisteminin kriterlere uygunluk düzeyi, mükelleflerin mevcut sosyoekonomik durumu, 

gelişim düzeyi, ayrı ayrı gelir kategorilerinin üretim düzeyiyle ilgili bilgi elde edilmesinin 

mümkün olduğunu vurgulamaktadır. 
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VERGİ TÜRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR 

TESTİ YAKLAŞIMI 

Müge MANGA•       

M. Akif DESTEK•• 

Öz 

Vergi türlerinin ekonomik büyümeye olan etkisinin incelendiği bu çalışmada, 2006:1-2014:4 dönemleri için üçer 

aylık verilerden faydalanılarak Türkiye’deki vergi türlerinin iktisadi büyüme üzerindeki etki dereceleri analiz 

edilmektedir. İktisadi büyümeyi temsilen reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH)  değişkeninin kullanıldığı 

çalışmada, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki ARDL (Autoregressive Distributed Lag Bound Test) sınır testiyle analiz edilerek, kısa ve uzun 

dönemde ekonomik büyümeyi en fazla etkileyen vergi türünün hangisi olduğu üzerine çeşitli değerlendirmeler 

yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, kısa ve uzun dönemde iktisadi büyümeyi en fazla etkileyen vergi türünün 

özel tüketim vergisi olduğu yönündedir. Bu çerçevede, Türkiye ekonomisindeki harcama kalemleri içinde özel 

tüketim vergisinin ağırlıklı bir payının olduğu, ekonomik büyüme trendini en fazla etkileyen vergi türü olarak, 

bu vergi türünün ekonomik dalgalanmaların sınırlandırılmasında da etkin bir araç olarak kullanılabileceği 

sonucuna ulaşılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Türleri, Ekonomik Büyüme, Türkiye, ARDL Sınır Testi 

THE EFFECT OF TAX SPECIES ON ECONOMIC GROWTH: ARDL BORDER 

TEST APPROACH 

Abstract 

In this study, which examined the effects of the economic growth of tax types, 2006: 1-2014: 4 quarterly data for 

the period, benefiting from the effect on the degree of economic growth in Turkey types of taxes are analyzed. In 

doing so, the effectiveness of tax types (i.e. income tax, corporation tax, value-added tax and special 

consumption tax) on the real gross domestic product which is used as a proxy for economic growth is examined 

for both the short and the long-run using with ARDL bound test approach. The obtained findings show that the 

special consumption tax is the most effective taxation type on economic growth for both short and the long-run. 

Based on the findings, it is concluded that the special consumption taxation has weighted share in expense items 

of Turkey thus this taxation type may be used as an efficient tool against cyclical fluctuations in economic 

growth  

Keywords: Taxation Types, Economic Growth, Turkey, ARDL Bound Test  

1.Giriş 

Konjonktürel dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde kullanılan maliye politikalarının önemli 

araçlarından biri vergi uygulamalarıdır. Özellikle, durgunluğun olduğu bir dönemde vergi 

oranlarının azaltılarak kişisel kullanılabilir gelirin arttırılması, genişleme dönemlerinde ise 

vergi oranlarının arttırılarak kişisel gelirin azaltılması gibi değişimlerden olağan bir uygulama 

olarak ekonomik düzlemde sıkça faydalanılmaktadır. İktisat politikası amaçlarının 

sağlanmasında etkin bir şekilde kullanılan maliye politikası araçlarından vergiler çeşitli 

sınıflandırmaya tabi olarak açıklanmaktadır. Şekil 1’de OECD’ye göre vergi sınıflandırılması 

verilmektedir. 

Şekil 1. OECD’ye Göre Vergilerin Sınıflandırılması 

                                                           
• Arş. Gör. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisat Bölümü, mangamuge@gmail.com  
•• Arş. Gör. Dr., Gaziantep Üniversitesi, İktisat Bölümü, adestek@gantep.edu.tr  
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OECD’de Vergi Kategorileri 

Gelir Üzerinden Alınan 

Vergiler  

• Bireysel Gelir 

Vergisi 

• Kurumlar 

Vergisi  

Mal ve Hizmet 

Üzerinden Alınan 

Vergiler  

Servet üzerinden 

Alınan Vergiler  

Sosyal Güvenlik 

Gelirleri  

Kaynak: Kılıçaslan ve Yavan, 2017: 36 

Ancak vergi türleri için kullanılan en genel sınıflandırma, vergilerin belirlilik, yansıma ve 

ödeme gücüne göre dolaylı ve dolaysız vergi çeşidi olmak üzere iki farklı şekilde ayrıma tabi 

tutulmasıdır. Genel olarak, gelir ve servetten alınan vergi, dolaysız vergi olarak ifade 

edilirken, mal ve hizmet harcaması üzerinden alınan vergi ise dolaylı vergi olarak 

tanımlanmaktadır. Ülkelerin tarihsel süreçleri incelendiğinde gelişmişlik düzeyine bağlı 

olarak alınan dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki oranın değiştiği görülmektedir. Buna göre 

genellikle ülke ekonomilerinde, gelişme dönemlerinde yoğun olarak dolaylı vergiler 

kullanılırken, sanayileşme ve yeterli büyüme trendinin sağlandığı evrede ise dolaysız 

vergilerden faydalanılmaktadır (Mutlu ve Çelen, 2012: 13-18). Türk vergi sisteminde, gelir, 

harcama ve servet vergisi olmak üzere ağırlıklı olarak üç vergi türünün hakimiyeti söz 

konusudur (Şahin, 2016: 30). Gelir vergisi, gelire bağlı olarak beyana dayalı tahsil edilen 

tamamen sübjektif karakterli ve gelire odaklı olan bir vergi türüdür. Diğer bir gelir vergisi 

türü ise sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, iktisadi kamu müesseseleri ile dernek 

ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin elde ettiği gelirlerden alınan, kurumlar vergisidir 

(Karacan, 2017: 1; Şahin, 2016: 31). Kurumlar vergisi objektif, dolaysız ve tek oranlı tarife 

yapısına sahip olması dolaysıyla gelir vergisinden farklılaşmaktadır. Yapılan tüketimler 

üzerinden alınan harcama vergisi ise, özel tüketim (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Tüketilen mal ve hizmetlerden alınan KDV ve motorlu taşıtlar, 

tütün mamulleri ve lüks mallardan alınan ÖTV dışında, Damga Vergisi, Özel İletişim Vergisi, 

Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi ve Gümrük Vergisi de harcamalar vergisinin diğer 

çeşitleridir.  Üçüncü vergi türü ise kişinin serveti üzerinden alınan vergi türüdür.  Veraset ve 

İntikal, Emlak ve Motorlu taşıtlar vergisi servet vergisi adı altında yer alan vergi türleridir 

(Şahin, 2016: 30-32).  

Ekonomik büyüme ile vergi türleri arasındaki ilişki 1970’li yıllarda arz yanlı iktisadi düşünce 

akımı çerçevesinde de ele alınmıştır. Bu akım, yüksek vergi politikalarına dayalı piyasaların 

ekonomik sorunlar ile karşılaşacağını, vergi indirim politikaları ile üretime yönelik iktisadi 

ilkelerin yerine getirilmesi gerektiği üzerine odaklanmıştır (Ulusoy, 2013: 75). Genel olarak 

vergi türlerinden elde edilen gelirler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin tespit edilmesi 

amacıyla yapılan çalışmalarda, belirli bir ölçeğin üzerindeki vergi artışının ekonomik 

büyümeyi olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, yapılan çalışmada, 

2006:1-2014:4 dönemleri için üçer aylık verilerden faydalanılarak Türkiye’deki vergi 

türlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etki derecelerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. 
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Çalışmanın birinci bölümünde, vergi ve vergi türleri hakkında genel bilgilere, ikinci bölümde 

vergi gelirleri ve vergi türlerinin ekonomik büyümeye olan etkisini inceleyen çalışmaların 

detaylarına yer verilmektedir. Çalışmada kullanılan model, veri setleri ve metodolojik 

yöntemden bahsedilen üçüncü bölüm sonrasında uygulanan analiz sonucunda elde edilen 

ekonometrik bulgulara,  sonuç kısmında ise elde edilen analiz bulguları çerçevesinde çeşitli 

değerlendirmelere önerilere yer verilmektedir.   

2.Literatür Taraması 

Ekonomik büyüme ile vergi türlerinden elde edilen gelirler arasındaki ilişki üzerine literatürde 

birçok çalışma yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda genel olarak vergi türlerinin ekonomik 

büyüme üzerindeki etkilerinin çok belirgin olmadığı ve ülke ekonomilerine göre farklılık 

gösterdiği görülmektedir. Vergi oranlarındaki bir artış, ekonomik büyüme üzerinde sürekli bir 

iyileştirme veya önemli bir bozulmasının nedeni olabilmektedir.  Bu durum, sosyal devleti 

anlayışı çerçevesinde kamunun faaliyet gösterdiği etkinlik derecesinden daha yüksek oranda 

vergi uygulamalarından faydalanılması ile ilgili bir durumdur. Eğer kamu otoritelerinin, 

piyasalara sunduğu toplam hizmet maliyetinin ötesinde bir vergi uygulaması söz konusu ise 

bu durum özel sektördeki kesiminin vergi kaçırmaları gibi gayri resmi yollara başvurması 

dolayısıyla ekonomik büyümeyi negatif yönde etkileyebilir. Hem Neo-klasik hem de 

Keynesyen iktisatçılar, yüksek vergilerin ekonomik büyümeyi düşürdüğünü ifade 

etmektedirler. Öte yandan vergiler, toplumun refahını arttıran, yaşam standartlarını yükselten 

kamu mal ve hizmetlerin finansmanında kullanılması dolayısıyla ekonomiye fayda da 

sağlamaktadır. Ancak bunun için ön koşul olarak, toplanan vergilerin kamu ve özel sektörde 

insan ve sabit sermayenin üretkenliğini artırabilen, uzun vadeli ekonomik büyümeyi teşvik 

edebilen verimli alanlarda kullanılması gerektiği ifade edilebilir (Szarowska, 2013: 2).  

Bu çalışmalardan, Göçer vd. (2010)’da, dolaylı ve dolaysız vergiler ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki Türkiye’deki 1924-2009 yılları arası dönemi için sınır testi yaklaşımından 

faydalanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, uzun ve kısa dönemde dolaylı ve 

dolaysız vergiler ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusu iken, 

dolaysız vergilerin etkisinin dolaylı vergilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Terzi ve Yurtkuran (2016) çalışmasında, Türkiye ekonomisi için 1980-2013 yılları arası için 

dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz ettikleri 

çalışmalarında ekonomik büyüme ile dolaylı ve dolaysız vergiler arasında anlamlı bir 

korelasyon ilişkisinin olduğu, dolaysız vergi ile Y arasında çift yönlü; dolaysız vergiden 

ekonomik büyümeye negatif ve ekonomik büyümeden dolaysız vergiye doğru pozitif bir 

nedenselliğin olduğu, ekonomik büyüme ile dolaylı vergi arasında herhangi bir nedensellik 

ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir.  

Ünlükaplan ve Arısoy (2011) çalışmasında, Türkiye için dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri ile 

vergi yükü arasındaki ilişkiyi 1968-2006 yıllarını esas alarak incelemiştir.  Yapılan çalışmada 

uzun dönemde vergi yükü ile dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri arasında uzun dönemli 

eşbütünleşme ilişkisinin olduğuna yönelik sonuçlar elde edilmiştir. Kısa dönemde ekonomik 

büyümedeki değişimin dolaylı ve dolaysız vergilerdeki değişimin nedeni olduğu sonucuna 
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ulaşılırken, uzun dönemde ekonomik büyümenin, dolaylı ve dolaysız vergi yükünün nedenini 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bazgan (2018) çalışmasında, Romanya’daki dolaylı ve 

dolaysız vergilerin, ekonomik büyüme üzerindeki etkisi test edilmektedir. 2009 (II. çeyrek)-

2017 (II. çeyrek) dönemleri için yapılan analiz sonuçlarına göre, dolaylı vergilerin orta 

vadede ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğu ifade edilmektedir.     

Ayrangöl, vd. (2016) çalışmasında, Türkiye ekonomisindeki 1970-2014 yıllarındaki vergi 

türleri ile ekonomik büyüme arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiyi tespit etmeyi 

amaçladıkları çalışmalarında, uzun dönemde gelir vergisi dışındaki diğer vergi türleri ile 

ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü, kısa dönemde ise seçilen tüm vergi türleri ile 

ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir ilişkinin söz konusu olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Stoilova (2017) çalışmasında, 1996-2013 dönemi için Avrupa Birliğinde yer alan 

ülkelerdeki vergi türleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri analiz yöntemi ile 

test etmeyi amaçlamıştır. Yapılan çalışmada, Avrupa Birliği’ndeki ülkelerdeki hükümet 

harcamalarından ziyade elde edilen vergi gelirlerinin ekonomik büyüme üzerinde daha fazla 

etkisi olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, katma değer vergisinin ekonomik büyüme 

üzerinde negatif yönlü bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  

Macek (2014) çalışmasında, Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Şili, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, 

İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, 

Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik 

Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki seçilmiş ülkelerdeki vergi gelirleri ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, seçilen OECD 

ülkelerinde ekonomik büyümeyi teşvik etmek için yetkili kurumların,  kurumlar vergisi ve 

kişisel gelir vergi oranlarını düşürmesi ve gelir vergisi gelirlerinde oluşan azalmaların ise 

dolaylı vergi gelirlerinin arttırılması ile telafi edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Ogundana vd. (2017) çalışmasında, Nijerya ekonomisindeki dolaylı ve dolaysız vergi çeşitleri 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi test ettikleri çalışmalarında, 1994-2013 yılları 

arasında, dolaylı ve dolaysız vergi çeşitlerinin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Szarowska (2013) çalışmasında, 1995-2010 yılları arasında 24 Avrupa 

Birliği ülkesindeki ekonomik büyüme ile vergi türleri arasındaki ilişki analiz edilmektedir. 

Yapılan çalışmada, harcamalardan alınan vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 

pozitif, elde edilen gelirlerden alınan gelir vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 

ise negatif yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karras ve Furceri (2009) çalışmasında, 1965-

2003 yılları için 19 Avrupa ülkesindeki vergi oranlarındaki artış ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi test etmeyi amaçlamışlardır. Elde edilen bulgulara göre, seçilmiş ülke 

ekonomilerindeki %1 oranındaki vergi artışı, ekonomik büyümeyi %0.5-1 arasında 

azaltmaktadır. Lee & Gordon (2005) çalışmasında, 1980-1997 yılları arası için 70 seçilmiş 

ülkedeki kurumlar vergisi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz ettikleri çalışmada, 

kurumlar vergisindeki %10 azalışın, yıllık büyüme oranında, %0.6-1.8 arasında artışa yol 

açacağı sonucu elde edilmiştir.  
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Elde edilen sonuçlar, ülkelere göre, vergi türlerinden elde edilen gelirlerin ekonomik 

büyümeye etkisinin farklılık gösterdiği ortaya koymaktadır. Genel olarak konu üzerine 

yapılan çalışmaların, özellikle kurumlar vergisi olmak üzere vergi gelirlerindeki artışın 

ekonomik büyümeyi desteklediği yönünde olduğu görülmektedir.  

3.Model, Veri ve Yöntem 

Önemli bir otomatik stabilizatör olarak kabul edilen vergi çeşitlerinin, Türkiye’de ekonomik 

büyüme üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla bu çalışmada kurulan model şu şekildedir; 

𝑙𝑛𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐺𝑉𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐾𝑉𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐾𝐷𝑉𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑂𝑇𝑉𝑡 + 휀𝑡                                          (1) 

1 no’lu denklemde bulunan değişkenlerden 𝑌𝑡 ; reel gayrisafi yurtiçi hasılayı, 𝐺𝑉𝑡; gelir 

vergisi gelirlerini, 𝐾𝑉𝑡; kurumlar vergisi gelirlerini, 𝐾𝐷𝑉𝑡; katma değer vergisi gelirlerini, 

𝑂𝑇𝑉𝑡; özel tüketim vergisi gelirlerini ifade etmektedir. Kurulan modelde yer alan, Gayrisafi 

yurtiçi hasıla bağımlı değişkeni, ekonomik büyümeyi temsil ederken; diğer bağımsız 

değişkenler-sırasıyla gelir, kurumlar, katma değer ve özel tüketim vergisi-Türkiye’deki vergi 

çeşitlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etki derecesini ortaya koymaktadır. Denklemdeki 

tüm değişkenler doğal logaritmaları alınarak yapılan analizlere dahil edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan verilerden, reel gayrisafi yurtiçi hasıla verileri Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası EVDS veri tabanından, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi 

ve özel tüketim vergisi gelirleri Muhasebat Genel Müdürlüğü istatistik veri tabanından elde 

edilmiştir. Tüm veriler üçer aylık veriler olup, 2006:1 -  2014:4 dönemlerini kapsamaktadır.  

Yapılan analizin ilk aşamasında mevsimsel şoklar içeren tüm veriler mevsimsellikten 

arındırılıp, seriler için durağanlık sınaması yapılmıştır. Bu çerçevede,  mevcut çalışmada 

serilerin durağanlığı Ng ve Perron (2001) birim kök testi ile sınanmıştır. Ng-Perron Birim 

Kök Testi, Phillips-Perron (PP) Birim Kök Testindeki boyut bozulmalarını düzeltmek için 

geliştirilen 4 farklı istatistikten oluşmaktadır. Bu istatistikler, Philips-Perron Testindeki 𝑍𝑎 ve 

𝑍𝑡 testlerinin düzenlenmesiyle elde edilen  𝑀𝑍𝑎 ve 𝑀𝑍𝑡 istatistikleri; Bhargava Testinin 

düzenlenmesiyle elde edilen  𝑀𝑆𝐵 istatistiği ve ADF-GLS Testinin düzenlenmesiyle elde 

edilen  𝑀𝑃𝑇 istatistikleridir (Göktaş, 2008). 

Yapılan çalışmada, vergi çeşitlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemek 

amacıyla değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesi amacıyla ARDL 

(Autoregressive Distributed Lag Bound) sınır testi yaklaşımından faydalanılmıştır. ARDL 

yaklaşımı, farklı düzeylerden bütünleşik değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

incelenmesine izin vermesi nedeniyle sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. ARDL yaklaşımının 

bir diğer temel avantajı ise değişkenlerin uzun ve kısa dönemli katsayılarına ulaşabilmeyi 

sağlamasıdır. Ayrıca Pesaran, vd. (1999), ARDL yaklaşımının otokorelasyon ve içsellik 

sorunlarına karşı tutarlı sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Çalışmada kullanılan modelin 

ARDL versiyonu şu şekildedir; 
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dYt = c0 +  ∑ β0,idYt−i

n

i=1

+  ∑ β1,idGVt−i

n

i=1

+ ∑ β2,idKVt−i

n

i=1

+ ∑ β3,idKDVt−i

n

i=1

+ ∑ β4,idOTVt−i

n

i=1

+ δ0Yt−1 +  δ1GVt−1 + δ2KVt−1 + δ3KDVt−1 + δ4OTVt−1

+ ε1t 

Bu doğrultuda, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı yönündeki boş hipotez 

𝐻0: 𝛿0 =  𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿3 = 𝛿4 = 0, alternatif hipoteze 𝐻0: 𝛿0  ≠ 𝛿1 ≠ 𝛿2 ≠ 𝛿3 ≠ 𝛿4 ≠ 0 

sınanmaktadır. 

4.Ekonometrik Bulgular 

Durağan olmayan seriler ile yapılan analizlerin sahte regresyon riskine yol açacağı ve hatalı 

tahmin sonuçlarına neden olacağı bilinmektedir. Bu çerçevede, serilerin birim kök sınaması 

için yapılan Ng ve Perron (2001) birim kök testi sonuçları Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. Ng ve Perron Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken Düzey Değerleri Fark Değerleri 

  𝒁𝒂
𝐚  𝑴𝒁𝒕

𝐚 𝒁𝒂
𝐛 𝑴𝒁𝒕

𝐛 

lnY -11.809 -2.429 -12.833** -2.528** 

lnGV -10.155 -2.208 -14.520*** -2.666*** 

lnKV -17.001* -2.905* -14.747*** -2.713*** 

lnKDV -13.416** -2.544** -60.418*** -5.454*** 

lnOTV -6.984 -1.864 -16.639*** -2.880*** 

Not: *, **,*** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Kritik değerler Ng ve Perron 

(2001), Tablo 1’den alınmıştır asabit ve trend, b sabit. 

Ng ve Perron birim kök testi sonuçlarına göre, KV ve KDV değişkenleri dışındaki tüm 

değişkenlerin düzey değerlerinin %10 anlamlılık düzeyinde birim kök içerdiği görülmektedir. 

Buna karşın, KV değişkeni için %10, KDV değişkeni için ise %5 anlamlılık düzeyinde boş 

hipotezin reddedildiği ve serilerin durağan oldukları görülmektedir. Y, GV ve OTV 

değişkenlerinin ise fark değerlerinde durağan oldukları tespit edilmiştir. %10 anlamlılık 

düzeyi üzerinden çıkarsama yapılacak olursa Y, GV ve OTV değişkenlerinin birinci 

mertebeden durağan 𝐼(1), KV ve KDV değişkenlerinin ise 𝐼(0) oldukları görülmektedir. 

Değişkenlerin farklı seviyelerden bütünleşik olmaları, uzun dönemli ilişkinin incelenmesi 

amacıyla ARDL yaklaşımının kullanılması gerektiğini pekiştirmektedir.  

ARDL tahmininin yapılabilmesi için öncelikle uygun ARDL modelinin belirlenmesi 

gerekmektedir. ARDL modeli için belirlenen gecikme uzunlukları ve hesaplanan F- istatistiği 

sonuçları Tablo 2’de görülmektedir. Bu doğrultuda, F- istatistiğinin 3.680 olarak 

hesaplandığı, elde edilen F-istatistiğinin %10 anlamlılık düzeyinde değişkenler arasında uzun 

dönemli ilişkinin varlığını göstermektedir.  
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Tablo 2.Uygun ARDL Modeli Tahmin Sonuçları 

Model Optimal Gecikme F-ist. 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝐺𝑉𝑡 , 𝐾𝑉𝑡 , 𝐾𝐷𝑉𝑡 , 𝑂𝑇𝑉𝑡) 2,1,1,0,0 3.680* 

Kritik Değerler 

Alt Sınır 𝑰(𝟎)  Üst Sınır 𝑰(𝟏) 

%1:   3.74  %1:   5.06 

%5:   2.86  %5:   4.01 

%10: 2.45  %10: 3.52 

Not: *, **,*** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Kritik değerler Pesaran vd. 

(2001) çalışmasından alınmıştır. 

Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığının belirlenmesi sonrasında tahmin 

sonuçlarının tutarlılığının sınanması için gerekli teşhis testlerinin yapılması gerekmektedir. 

Bu çerçevede ilk olarak teşhis testlerinden parametrelerin istikrarlılığının sınandığı CUSUM 

ve CUSUMQ testleri yapılarak elde edilen sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir.  

Şekil 2. CUSUM ve CUSUMQ İstikrar Testleri 
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
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CUSUM 5% Significance  
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CUSUM of Squares 5% Significance  

Şekil 2 incelendiğinde kurulan modelde yer alan parametrelerin istikrarlı olduğu 

görülmektedir. Teşhis testleri sonuçları ve detaylarının verildiği Tablo 3’te de yapılan diğer 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

509 
 

testlerin sonuçlarına yer verilmektedir. Bu testlerden, Jarque-Berra testi sonucunda hata 

terimlerinin normal dağılıma sahip olduğu, Breusch - Godfrey LM testi sonucunda modelde 

otokorelasyon sorununun olmadığı, ARCH testi sonucunda hata terimlerinin sabit varyans 

varsayımını sağladığı, Ramsey testi sonucunda ise kurulan modelde doğru fonksiyonel 

formun kullanıldığı görülmektedir.  

Tablo 3. Uzun ve Kısa Dönemli Katsayı Tahmini 

Uzun Dönem Katsayı t-istatistiği Prob. 

Sabit 3.241 1.191 0.242 

lnGV 0.343** 2.717 0.010 

lnKV                -0.011 -0.200 0.842 

lnKDV 0.201* 2.005 0.053 

lnOTV   0.408*** 3.416 0.001 

Kısa Dönem    

Sabit -0.008** -2.161 0.039 

∆lnGDP(-1) 0.328*** 3.021 0.005 

∆lnGV 0.004 0.080 0.936 

∆lnKV 0.028** 2.259 0.032 

∆lnKDV 0.086*** 3.471 0.001 

∆lnOTV 0.162*** 2.977 0.006 

ECM(-1) -0.501*** -5.243 0.000 

Teşhis Testleri 

ARS: 0.641 

 F-istatistiği Prob. 

JB 2.676 0.262 

BG 0.054 0.947 

ARCH 1.347 0.280 

RAMSEY 1.292 0.267 

CUSUM İstikrarlı  

CUSUMQ İstikrarlı  

Not:*, **,*** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. ARS: Düzeltilmiş 𝑅2’yi, BG: 

Breusch-Godfrey testini, JB: Jarque-Berra testini ifade etmektedir. 

Belirlenen modelde yer alan değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiyi gösteren 

katsayı sonuçları Tablo 3’te verilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde GV, 

KDV ve OTV değişkenlerinin istatistiki olarak anlamlı ve pozitif işaretli oldukları 

görülmektedir. KV gelirlerinin, uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmadığı söylenebilmektedir. Buna karşın GV, KDV ve ÖTV’den elde edilen 
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gelirlerin uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu 

görülmektedir. Ekonomik büyüme üzerindeki etkileri açısından değerlendirildiğinde ise uzun 

dönemde Türkiye’de en etkin vergi türünün ÖTV olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun 

nedeni olarak Türkiye’de özel tüketim vergilerinin petrol ve doğalgaz ürünleri gibi konutlarda 

ve sanayide kullanılması zorunlu olan akaryakıt türleri üzerinden alınmasının yanı sıra alkol 

ve tütün ürünleri gibi bağımlılık yaratan ürünler üzerinden alınması gösterilebilmektedir. 

Nitekim bu ürünlerin satışlarına yüksek vergi oranları uygulanmasına rağmen talep 

esnekliklerinin düşük olması sebebiyle tüketimlerinde pek fazla değişmenin olmadığı 

bilinmektedir. Ayrıca, Türk vergi sistemindeki ÖTV oranının ağırlıklı payındaki artış da bu 

durumu desteklemektedir. ÖTV’den sonra vergi türleri içinde gelir vergisinin, katma değer 

vergisine göre daha etkili olduğu görülmektedir.  

Tablo 3’deki kısa dönemli katsayılar incelendiğinde hata düzeltme teriminin negatif işaretli ve 

istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Uzun dönem katsayı tahmininden farklı olarak 

kısa dönemde KV değişkeninin istatistiki olarak anlamlı olduğu, fakat GV değişkeninin ise 

anlamsız olduğu görülmektedir. Ayrıca,  kısa dönemde ekonomik büyüme üzerinde en etkili 

vergi türünün ÖTV olduğu, ÖTV’yi sırasıyla KDV ve KV vergi türlerinin izlediği 

görülmektedir. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada Türkiye’deki gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve özel 

tüketim vergisinin ekonomik büyüme üzerindeki etkinlik derecesi incelenmektedir. İktisadi 

büyümeyi temsilen gayri safi yurt içi hasıla değişkenlerinin kullanıldığı çalışmada vergi 

çeşitleri arasındaki ilişkinin analiz edilebilmesi için 2006:1 - 2014:4 dönemleri arası için üçer 

aylık veriler ile ARDL modelinden faydalanılmaktadır. ARDL sınır testi yönteminin tercih 

edilmesinin sebebi ise serilerin tamamının farklı düzeylerde bütünleşik olmasıdır. Değişkenler 

arasındaki ilişkinin kısa ve uzun dönemli katsayılarının tahmin edildiği çalışmada yapılan 

analiz sonucunda uzun dönemde, kurumlar vergisi gelirlerinin ekonomik büyüme üzerinde 

herhangi bir etkisi söz konusu değil iken, gelir vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim 

vergisi gelirlerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönlü bir etki oluşturduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Ayrıca analiz sonuçlarına göre, vergi gelirlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 

açısından uzun ve kısa dönemde Türkiye için en etkili vergi türünün özel tüketim vergisi 

olduğu da söylenilebilir. Uzun dönemli elde edilen sonuçlara göre, ekonomik büyümeyi 

etkilenme derecesine göre, özel tüketim vergisini, gelir vergisi ve katma değer vergisi takip 

etmiştir. Kısa ve uzun dönem için elde edilen tahmin sonuçları,  özel tüketim vergisi adı 

altında alınan vergi türünün esnekliği düşük ve zorunlu mallardan alınan bir vergi olmasına 

bağlanabilir. Buna göre iktisadi büyüme değişikliklerin yoğunlukta olduğu dönemlerde 

dalgalanmaların azaltılması için özel tüketim vergilerinin kullanılması gerektiği ifade 

edilebilir.  
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TMS-11 ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN VERGİ REJİMİNİN İŞLETME 

KARLILIĞINA ETKİSİ 

Abdulkadir BİLEN 

Osman SEYİTOĞULLARI 

İsmail Ercan BÖRÜ 

Öz 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan işletmelerin yaptıkları işler genellikle bir hesap döneminden fazla 

sürmektedir. İnşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde temelde iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlar, 

tamamlanmış sözleşme yöntemi ve tamamlanma oranı (yüzdesi) yöntemidir. Tamamlanmış sözleşme yöntemine 

göre söz konusu işin kar ya da zarar tutarının belirlenmesi için işin büyük bir kısmının veya tamamının 

bitirilmesi gerekmektedir. Ancak, Türkiye Muhasebe Standardı 11’e göre tamamlanma yüzdesi yöntemi 

kullanılmaktadır.TMS-11 standardına göre yapılan kayıtlar dönemsellik esası kavramına dayanmaktadır.  

Dönemsellik kavramı gereği işe ilişkin gelir ve giderlerin ilgili döneme doğru bir şekilde yansıtılması 

gerekmektedir. Ancak, özel vergilendirme uygulamaları bu kavramla ters düşmektedir. Dolayısıyla, işletmenin 

bilançosu ilgili dönemde gerçek verileri yansıtmamaktadır. Bu nedenle bilgi kullanıcılarına ve diğer ilgililere 

güvenilir veriler sunulmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, TMS-11 çerçevesinde uygulanan özel vergilendirme 

hükümlerinin işletme karlılığına olan etkisini araştırmaktır. Buna ek olarak, muhasebe kayıtlarının gelir 

tablosuna olan etkilerini örneklerle açıklamaktır. 

Anahtar Kelimeler: TMS 11, İnşaat Sözleşmeleri, Vergilendirme. 

THE EFFECTS OF TAX REGIME FOR BUSINESS PROFITABILITY WITH IN THE 

FRAMEWORK OF TMS 11 

Abstract 

Construction and contracting companies who are performing construction and repair do their works usually more 

than one accounting period. Basically, two methods are used in accounting for construction contracts. These are 

“Completed Contract Method” and “Completion Percentage’’ methods. According to the completed contract 

method, a large part or all of the work has to be completed in order to determine the amount of profit or loss. 

However, according to Turkish Accounting Standards 11 percentage of completion method is used by 

accountants.  

The concept of periodicity requires that the income and expenses related to work are reflected in the relevant 

period. However, special taxation implementations contradict this concept. So that reliable information is not 

provided to information users and other interested parties. Therefore, the entity's balance sheet does not reflect 

actual data in the current period. The purpose of this study is to investigate the effect of the special taxation 

implementations on business profitability in the framework of TMS-11. In addition, the effects of the accounting 

records on the income statement are explained by examples. 

Key Words: TMS 11, Construction Contracts, Taxation. 

Giriş 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de inşaat sektörü ekonominin 

ivmelenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yerli ve yabancı sermayenin sürekli ilgi 

duyduğu bu sektör, birbirine bağlı dolaylı veya dolaysız 200’den fazla sektörle ilişkili 

olmasından dolayı ekonominin lokomotifi olarak tanımlanmaktadır (Adıyaman, 2010: 32). 
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Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonominin büyüme hızı genellikle inşaat 

sektörünün büyüme hızıyla paralellik göstermektedir. 

İnşaat kavramı hukuk içerisinde çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Kullanım açısından 

yapılan en genel tanımda yapı kavramı şu şekilde açıklanmaktadır; “Karada ve suda, daimi 

veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve 

tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler” şeklinde tanımlanmaktadır. Her türlü bina, 

yol, köprü, liman, baraj, enerji iletim hattı, kanalizasyon, kanal, tünel ve benzeri yapılar inşaat 

kavramı içinde değerlendirilmektedir. 

Vergi hukuku ve Muhasebe uygulamaları yönünden incelendiğinde ise inşaatlar özel inşaatlar 

ve Taahhüt şeklinde yapılan inşaatlar olmak üzere 2 kısma ayrılır (Usül, 2015:3): 

1- Taahhüt Şeklinde Yürütülen İnşaat İşleri 

a) Yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri 

b) Yıllara yaygın olmayan inşaat ve onarma işleri 

2 – Özel İnşaat İşleri 

a) Kendi nam ve hesabına bina inşa ederek satmak amacıyla yapılan inşaat işleri, 

b) Kat karşılığı inşaat işleri, 

c) Satmak amacı olmaksızın kendi arsa veya arazisi üzerine konut ve işyeri inşaat işleri 

d) Kiraya vermek amacıyla inşaat yapılması 

3- İşin yürütülmesi (yatırım) amacıyla yapılan inşaat işleri ( İşyeri amacıyla inşa edilen 

büro, fabrika, tesis vb. inşaatlar) 

4- Özel maliyet ve yap işlet devret kapsamında yapılan inşaat işleri 

5- Yapı kooperatiflerince yürütülen inşaat işleri 

Bu çalışmada yıllara yaygın inşaat kavramının özelliklerinden bahsedilip, muhasebe ve 

vergisel açıdan incelenmiştir. İşletmelerin şu anda yürürlükte olan vergi kanunlarına göre ne 

gibi avantaj ve dezavantajlara sahip olduğuna değinilmiştir. 

1.Tms-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı 

1.1 Standardın Amacı 

Bu Standardın amacı inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe 

uygulamasının açıklanmasıdır. İnşaat sözleşmelerine konu olan işlerin özelliği gereği, 

sözleşme kapsamındaki işin başlamasıyla tamamlanması farklı hesap dönemlerine 

girmektedir. Bu nedenle inşaat sözleşmelerine ilişkin muhasebe uygulamasındaki esas konu, 

sözleşme kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin inşaat işinin gerçekleştirildiği hesap 

dönemlerine dağıtılmasıdır. 

Bu Standart, sözleşme gelir ve maliyetlerinin gelir tablosunda ne zaman gelir ve gider olarak 

gösterilecekleri konusunda Kavramsal Çerçeve ’de belirtilen muhasebeleştirme ilkelerini esas 
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alır. Ayrıca Standart, anılan ilkelerin uygulanmasına yönelik bir rehber niteliğindedir (Ağca, 

2009: 15). 

1.2 İnşaat İşlerinde Değerleme 

Vergi Usul Kanunu’nun 269. maddesine göre iktisadi işletmelere ait gayrimenkuller maliyet 

bedeli ile değerlenir. Gayrimenkullerde maliyet bedeline ‘’satın alma bedeli’’nden başka, 

mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit 

giderlerin de ilave edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Kanunun 271. maddesinde ise, inşa edilen binalarda inşa ve imal giderleri satın alma bedeli 

yerine geçer denilmiştir. 

İnşaat İşinde Maliyet Unsurları 

✓ Arsa tedariki, 

✓ Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılması, 

✓ İnşaatla ilgili her türlü malzeme giderleri, 

✓ İşçi ve memurların ücretleri, 

✓ İnşaat işi ile ilgili vergi, resim, harç vb. ödemeler, 

✓ İnşaat işi ile ilgili olarak ödenen tazminatlar, 

Buna ek olarak taahhüt şeklinde yapılan inşaat işlerinde yapılan sözleşmeden kaynaklı ortaya 

çıkan birtakım maliyetler vardır. Bu maliyetler TMS 11’de maddeler halinde belirtilmiştir. 

Sözleşme maliyetleri aşağıdakilerden oluşmaktadır (www.kgk.gov.tr): 

Belirli bir sözleşme ile doğrudan ilişkili maliyetler, 

✓ Gözetim dahil inşaat alanı işçilik maliyetleri, 

✓ İnşaatta kullanılan malzeme maliyetleri, 

✓ İnşaatta kullanılan tesis ve makinelerin amortismanı, 

✓ Tesis, makine ve malzemelerin inşaat alanına getirilmesi ve buradan götürülmesi ile 

ilgili taşıma maliyetleri, 

✓ Tesis ve makine kiralama maliyetleri, 

✓ Sözleşmeyle doğrudan ilişkili tasarım ve tenkil destek hizmetleri maliyetleri, 

✓ Tahmini garanti maliyetleri dahil olmak üzere, garanti kapsamında yapılan işler ve 

büyük onarımlarla ilgili öngörülen maliyetler, 

✓ Üçüncü kişilerin ödeme talepleri. 

✓ Genel olarak sözleşmeye konu edilen işle ilişkisi kurulabilen ve sözleşmeye 

yüklenebilecek olan maliyetler, 

✓ Sigorta, 

✓ Belirli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkisi kurulamayan tasarım ve teknik destek hizmeti 

maliyetleri, 

✓ İnşaat genel giderleri. 

✓ Sözleşme hükümlerine göre özellikle müşteriye yüklenebilecek olan diğer maliyetler 
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Bir inşaat işinin yıllara yaygın inşaat ve onarma işi olması için birtakım şartları sağlaması 

gerekmektedir. Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak: 

✓ Yapılan iş, inşaat veya onarma işi olmalı, 

✓ Başkası hesabına yapılmalı 

✓ Bir takvim yılından daha fazla sürmeli 

2. TMS 11’e Göre İnşaat Sözleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi 

İnşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde temel olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerden biri mevcut muhasebe sisteminde uygulanmakta olan tamamlanmış sözleşme 

yöntemi ve TMS 11’in öngördüğü tamamlanma yüzdesi yöntemidir. Bu yöntemlerden 

tamamlanma yüzdesi yöntemi, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik ilkesi ile 

diğer yönteme göre daha uyumludur (Akdoğan ve Sevilengül, 2007: 45). 

TMS 11 standardının amacı, inşaat sözleşmeleri ile ilgili gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe 

uygulamalarının açıklanmasıdır. Standartta, inşaat sözleşmelerine konu olan işlerin özellikleri 

gereği sözleşme kapsamındaki işin başlanması ile tamamlanmasının farklı muhasebe 

dönemlerine girmesi ve bu nedenle inşaat sözleşmeleri ile ilgili muhasebe uygulamalarındaki 

esas konunun; sözleşme kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin, inşaat işinin 

gerçekleştirildiği hesap dönemlerine dağıtılması gerektiği vurgulanmaktadır. Aynı zamanda 

bu durum muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik kavramının bir gereğidir 

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TMS11.pdf 

Standart kapsamında inşaat sözleşmeleri sabit fiyatlı sözleşmeler ve maliyet artı kar 

sözleşmeleri olarak sınıflandırılmaktadır.  

Sabit fiyatlı sözleşmeler, “yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatını (ihale bedeli) veya üretim 

birimi başına sabit bir tutarı (birim fiyat) kabul ettiği ancak belli koşullarda maliyet 

güncelleştirmesine (eskalasyon) konu olan inşaat sözleşmesidir”. 

Maliyet artı kar sözleşmesi ise, “yükleniciye kabul edilebilir ya da başka bir şekilde 

tanımlanmış maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar eklenerek 

ödeme yapılan inşaat sözleşmesidir” şeklinde ifade edilmektedir. (TMS 11, Madde 3) 

Yıllara yaygın inşaat işlerinin muhasebeleştirilmesinde esas konu, farklı dönemlerde tahsil 

edilen hakkedişlerin, buna bağlı olarak yapılan giderlerin ve maliyetlerin hangi dönemlerde 

muhasebeleştirileceği ve buna ek olarak da bu işe ait kâr veya zararın hangi dönemde ortaya 

çıkmış sayılacağı ve vergilendirileceğidir. 

Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde kazancın tespit yöntemleri şu şekilde belirtilmiştir 

(Adrian ve Adrian, 2006: 77) : 

✓ Tamamlanmış Sözleşme (Completed Contract) Yöntemi 

✓ Tamamlanma Yüzdesi (Percentage of Completion) Yöntemi 

Tamamlanmış Sözleşme Yönteminde, sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilen yıllara 

yaygın inşaat işinden kaynaklanan gelir, maliyet, gider ve kârın (zararın) kayda alınması için 

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TMS11.pdf
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söz konusu işin tamamen veya büyük ölçüde bitirilmiş olması gerekmektedir. Sözleşmeyle 

ilgili maliyet ve gelirlerin makul bir biçimde izlenemediği durumlarda bu yöntem en ideal 

seçenektir. Ancak bu yöntem muhasebenin dönemsellik ve tahakkuk kavramları ile 

çelişmektedir. Yöntem kullanıldığında her dönemin gelir ve gideri gerçekleştirildiği dönem 

kayıtlara alınmamakta ve dönem sonucu ile ilgili sağlıklı değerlendirme yapmak 

zorlaşmaktadır (Karyağdı, 2009: 110). 

Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi; yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerinde, iş ilerledikçe gelirin 

ve kazancın da oluştuğu esasına dayanmaktadır (Epstein, 2010: 18). Söz konusu iş tümüyle 

tamamlanmadan önce de yıllara yaygın taahhüt işlerinde kâr veya zararın hesaplanmasına 

olanak verir. Bu yöntemde gerçekleşen hâsılat tutarının tespit edilmesinde, inşaatın bütününe 

göre, tamamlanan kısmın yüzdesi esas alınır. Tamamlanma derecesinin hesaplanmasında o 

tarihe kadar gerçekleşen maliyetler, toplam tahmini maliyetlere oranlanarak, inşaatın 

tamamlanma yüzdesi bulunur. Böylece dönemsellik kavramına uyum, her dönemin gelir ve 

giderlerinin eşleştirilmesiyle sağlanmaktadır (Şenlik, 2005: 42). 

Tamamlanma yüzdesi yöntemine bir örnek verecek olursak; 

Sözleşme tutarı 10.000.000 tl, tahmini maliyeti 9.000.000 tl olan ve 2 yıl sürecek olan bir 

inşaat işinde birinci yılın sonunda 3.000.000 tl harcama yapılmış, karşılığında 3.750.000 tl 

hak ediş düzenlenmiş olsun. 

Maliyet yöntemine göre, tamamlanma yüzdesi 3.000.000/9.000.000 = %33,3 olarak 

hesaplanan maliyete isabet eden gelirin de 10.000.000 x %33,3= 3.333.000 tl hesaplanması 

gerekmektedir. 

Gerçekleşmiş maliyete göre tahsil edilen geliri aşan (3.750.000 – 3.333.000)= 417.000 tl 

bilançonun pasifinde 382 nolu hesapta (gelecek yıl gelirleri) gösterilmeli, gelir tablosunda ise 

kar (3.333.000 – 3.000.000)= 333.000 TL gösterilmelidir. 

2.1 İnşaat taahhüt işlerinde hesap planı uygulamaları 

Tekdüzen hesap planında taahhüt şeklindeki inşaat işlerinin 740-Hizmet üretim maliyeti 

hesabında gösterilmesi önerilmektedir. İşin devam etmesi halinde maliyetler bilançoda 170-

178 nolu hesaplarda, gelirler ise bilançoda 350-358 nolu hesaplarda gösterilmelidir. Dönem 

içerisindeki pazarlama – satış giderleri “760 – Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” 

hesabına, genel yönetim giderleri 770 – Genel Yönetim Giderleri hesabına, finansman 

giderleri de 780 – Finansman Giderleri hesabına kaydedilir. 

İşin tamamlandığı dönemde gelir tablosunda maliyetler 622-Satılan hizmet maliyeti 

hesabında, gelirler ise 600-Yurt içi satışlar hesabında gösterilir. İnşaat ve Taahhüt işlerine ait 

"350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakkediş Bedelleri" hesabındaki gelirler dönem 

sonunda 600 – Yurtiçi Satışlar hesabına devredilir ve dönem sonunda işin kar veya zararı 

belirlenir (Yereli, Kayalı ve Demirlioğlu, 2011: 122). 

3. Türk Vergi Sistemimizde Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi 
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Gelir Vergisi Kanunun ’da muhasebe ilkelerinden dönemsellik ilkesine aykırı olarak İnşaat, 

Taahhüt ve Onarma işleri için özel bir düzenleme yer almaktadır. 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım 

işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak 

aynı yıl beyannamesinde gösterilir. Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat 

ve onarım işinin hâsılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı 

sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim 

yılını takip eden yılın Mart ayının on beşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.” 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf 

Kanun koyucular süresi bir yılı geçen inşaat işlerini yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olarak 

nitelemişlerdir. Ancak, bu süre bir takvim yılı yani 365 gün olarak değil de hesap dönemini 

dikkate alarak belirlenmiştir. Bu nedenle aynı hesap dönemi içinde başlayıp biten işler yıllara 

yaygın inşaat işi olarak kabul edilmez. 

GVK 42. maddesinde belirtildiği üzere inşaat bitene kadar kar veya zarar beyan 

edilmediğinden yıllara yaygın inşaat işlerinde geçici vergi ödemesi de yapılmaz.  Ancak 5520 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre yıllara sari inşaat 

işlerinde taşeronlara yapılan ödemeleri üzerinden %3 stopaj kesintisi yapılması mecburidir. 

Yapılan vergi kesintileri işin bitimine kadar 295 - Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar hesabında 

takip edilir. Geçici kabul yapıldıktan sonra işin kar zararı beyan edilirken çıkan vergiden 

mahsup edilebilir. 

Küresel rekabet ortamında işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmesi ve elde ettikleri geliri 

yatırıma dönüştürebilmeleri için giderlerini minimum seviyede tutmaları gerekmektedir.  

Gider kalemlerinin önemli bir kısmını ise ödenecek vergiler oluşturmaktadır. Bu nedenle yurt 

dışında yapılan inşaat işlerine yönelik bazı vergisel avantajlar uygulanmaktadır.  

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak 

Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, başkaca bir koşula bağlanmaksızın 

kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Yurt dışında inşaat, onarma, montaj faaliyetlerinde 

bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yasada belirtilen giderlere ek olarak bu 

faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurtdışındaki 

bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de 

indirebilirler. 

Yıllara yaygın inşaat işlerinde işveren tarafından müteahhide yapılan hakkediş ve avanslardan 

%3 gelir/kurumlar vergisi tevkifatı yapılması gerekir. Döviz cinsinden yapılan ödemelerde 

ödeme tarihindeki kur dikkate alınarak tevkifat yapılacaktır. Aleyhe doğan kur farklarında 

daha önce fazla kesilen verginin iadesi mümkün değildir. İade ancak işin tamamlandığı 

dönemde yapılabilir. Tevkifata tabi bir inşaat işinin kısmen veya tamamen taşeronlara 

devredilmesinde de işin süresi birden fazla yıla yaygın ise tevkifat yapılması gerekir. 

Avanslardan kesilen verginin ilk hakkediş üzerinden kesilecek vergiden mahsup edilmelidir 

(Demir, 2015:840). 
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Sonuç ve Değerlendirme 

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca inşaat sözleşmelerinin 

muhasebeleştirilmesinde temel olarak iki yöntemden bahsedilmektedir. Bunlardan biri 

tamamlanmış sözleşme yöntemi diğeri ise tamamlanma yüzdesi yöntemidir. 

Tamamlanma yüzdesi yöntemine göre yıllara yaygın inşaat işlerinde kar veya zarar oluştuğu 

dönem hesaplanarak beyan edilir. Bu şekilde işletmenin aynı döneme isabet eden gelir ve 

giderini karşılaştırmak mümkün olmaktadır.  Bu yöntem hem muhasebenin temel ilkelerinden 

dönemsellik ilkesine aykırılık teşkil etmezken hem de hesap dönemi içerisindeki kar veya 

zarar durumu tespit edilmiş olmasını sağlar. Ancak tamamlanma yüzdesi yönteminde 

maliyetlerin tahmini şekilde hesaplanması yıllar itibariyle hesaplanan karların gerçeklik 

oranını düşürmektedir. 

Tamamlanmış sözleşme yönteminde ise iş bitiminde beyan edilen maliyet ve hasılat 

objektifliğin artmasını sağlar. Bu yöntemde işin bitiminde beyan edilen kar veya zarar 

kesindir, tahmini bir hesaplama yapılmamaktadır. Ancak tamamlanmış sözleşme yönteminin 

dönemsellik ilkesine aykırılık oluşturması, gelir ve giderin karşılaştırılamaması hem mali 

tablo kullanıcılarının hem de işletme yönetiminin karar almasını güçleştirir. Ayrıca bu yöntem 

mali tabloların yıllar itibariyle karşılaştırılmasını ve analizini zorlaştırır. 

Tüm bu veriler ışığında vergi sistemimizin muhasebenin temel ilkelerinden ‘’dönemsellik’’ 

ilkesine uygun şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir. Bu sayede dünyada da 

benimsenmiş olan uygulamaya entegre olabilme imkânı sağlanmış olacaktır. 

Kaynakça 

Adıyaman B. (2010). “İnşaat Sektörünün Genel Değerleme”, Türkiye Birinci Sektörel 

Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu (29-35),  Kayseri SMMMO. 

Adrian J. J. ve Adrian, D. J. (2006). Construction accounting: financial, managerial, 

auditing, andtax, Fourth Edition Illinois, USA: Stipes Publishing L.L.C. 

Ağca A. vd., (2009). Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Ankara: Maliye Ve Hukuk 

Yayınları. 

Akdoğan Nalan ve Sevilengül Orhan (2007). Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 13. Baskı, İstanbul: İSMMMO, Yayın No:7. 

Demir E. (2015). “Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt Ve Onarım İşlemlerinde Vergilendirme Ve 

Muhasebeleştirme Esasları Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, s.834-845. 

Epstein B. J., Jermakowicz E. K. (2010). 2010 Interpretation and application of international 

financial reporting standards, Canada: Wiley&Sons,Inc. 

Usül H.(2015). TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre İnşaat Muhasebesi, Detay 

Yayıncılık, Ankara. 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

520 
 

Karyağdı M. (2009). “İnşaat işlerinde vergi ve muhasebe mevzuatı ile inşaat sözleşmelerine 

ilişkin Türkiye muhasebe standardı TMS-11’in analizi-1”. Yaklaşım Dergisi, 17 (197): 108-

114. 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye Muhasebe Standartları, TMS/TFRS Seti, 

TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri,  http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TMS11.pdf, erişim tarihi: 

10.10.2018. 

Şenlik M. (2005). İnşaat Muhasebesi. 1.Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Yereli A. N., Kayalı N., & Demirlioğlu, L. (2011). İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Türkiye 

Muhasebe Standardı (Tms 11) Çerçevesinde Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinin 

Muhasebeleştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 113-135. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf erişim tarihi: 09.10.2018. 

  

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TMS11.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

521 
 

 

 

 

 

BANKACILIK  

/ 

BANKING 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

522 
 

TÜRKİYE KATILIM BANKACILIĞI SİSTEMİNDE YENİ BİR REGÜLE EDİCİ 

BİRİM: DANIŞMA KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE SEKTÖRE 

SAĞLAYACAĞI KAZANIMLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Özgür ÇATIKKAŞ• 

Selim DURAMAZ•• 

Ayhan YATBAZ••• 

Öz 

Çalışma, Türkiye’de katılım bankacılığı sisteminde Mayıs 2018 itibariyle faaliyete geçen danışma kurulunun 

sektöre sağlayacağı kazanımları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde, Türkiye Bankalar 

Birliği (TKBB) bünyesinde hayata geçirilen Danışma Kurulu, uluslararası sektör düzenlemelerini izlemek, 

sektördeki uygulama farklılıklarını gidermek ve katılım bankacılığı alanında standartlar oluşturmak, kamu 

kuruluşlarına faizsiz finans sistemi ile ilgili görüş sunmak gibi görevlerle donatılmış olup, kurulun donatıldığı 

görev ve fonksiyonlarıyla bu kapsamda Türkiye katılım bankacılığına sunacağı faydalar çalışmada 

değerlendirilmiştir. Danışma Kurulunun oluşturulması kuşkusuz katılım bankacılığına duyulan güveni artıracak 

olup bununla birlikte TKBB bünyesinde oluşturulmuş olması katılım bankalarının kendi kendilerini 

denetleyeceği anlamına geldiği için bu güveni olumsuz yönde etkileyeceği beklenmektedir. 

Giriş 

Gün geçtikçe kurumları, ürünleri ve hizmetleri yenilenen ve büyüyen katılım bankacılığının 

Türk bankacılık sektörü içindeki payı da günden güne artmaktadır. Ülkemizde 1980’lerde 

yabancı sermaye ile başlayan katılım bankacılığı faaliyetlerine devamında özel sermayenin de 

iştirak etmesi söz konusu olmuş, yerli katılım bankaları da sektöre dahil olmuştur. Sektörün 

büyüme potansiyeline kamusal sermaye de kayıtsız kalmamış, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 

gibi kamusal sermayeli konvansiyonel bankalar da katılım bankacılığı alanına yönelerek 

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım unvanlarıyla sektördeki yerlerini almışlardır. 

Katılım bankacılığı sisteminin büyümesi ile sektöre ve piyasalara yönelik regülasyon 

hizmetlerinin gerekliliği kaçınılmaz bir unsurdur. Bu kapsamdaki düzenlemeler de özellikle 

katılım bankacılığı piyasasında son dönemde bu doğrultuda arttırmaktadır. Bu kapsamda 

farklı ülkelerin faizsizlik bankacılık piyasalarında yıllardır faaliyet gösteren, ancak Türkiye 

katılım bankacılığı sisteminde geçmişten bugüne eksikliği hissedilen ve oluşturulmasına 

yönelik yapıcı eleştirilerin söz konusu olduğu “Danışma Kurulu” sistemi nihai süreç 

çerçevesinde Mayıs 2018 itibariyle sektördeki yerini almıştır. 

Çalışmada öncelikle faizsiz bankacılık sistemindeki unsurlardan biri olan “Danışma 

Kurul”larının ne olduğu, hangi görevleri icra ettiği açıklanmış olup, devamında dünyadaki 

Danışma Kurulları incelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise Türkiye’de Danışma 
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Kurulu’nun kuruluş süreci, günümüzdeki yapısı ve sektöre sağlayacağı kazanımlar üzerine 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

I. Faizsiz Bankacılık Sisteminde Danışma Kurulları 

İslami Finans kuruluşlarını konvansiyonel benzerlerinden ayıran en önemli faktörlerden 

birinin danışma kurulları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle faizsiz finans kuruluşlarının 

yapacağı faaliyetler ve sunacağı ürünlerde bu danışma kurulunun fetvalarına gereksinim 

duyulmaktadır (Özdemir ve Aslan, 2017: 44). Katılım bankalarının faaliyetlerinin mevzuat 

düzenlemelerinin yanında İslam fıkhına uygunluğu gerekmektedir. Katılım bankalarının 

faaliyetlerinin İslam fıkhına uygunluğu dünyada “Sharia Board” olarak bilinen danışma 

kurullarının sorumluluğundadır (Dinç, 2016: 83). Bu kapsamda İslami bankalara yönelik fıkhi 

danışma kurullarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler söylenebilir: 

• Fıkhi Danışma Kurulu, İslami bankalar ve finansal kurumları geleneksel 

olanlarından ayıran en temel özelliklerden biridir. 

• Fıkhi Danışma Kurulları İslami bankalarca sunulan ürün ve hizmetleri İslam fıkhı 

açısından uygun olup olmadığını değerlendirirler. 

• Fıkhi Danışma Kurulları genellikle hem İslam fıkhı hem de İktisat, işletme, 

bankacılık gibi teknik alanlarda uzmanlaşmış kimselerden oluşmaktadır. 

• Fıkhi Danışma Kurulları sayesinde İslami bankaların faaliyetlerinin İslami 

uygunluk açısından denetimi sağlanmış olur. Böylece oluşabilecek şüphelerin de 

önüne geçilebilir. 

• Fıkhi Danışma Kurulları dünyada daha çok Sharia’a Board (Şer’i Kurul) olarak 

bilinmektedir. 

İslami bankaların kendi bünyesinin dışında genellikle devlet eliyle oluşturulan İslami 

uygunluk denetimi yapan ayrı bir birim olarak Merkezi Danışma Komiteleri 

oluşturulmaktadır. Bu Komiteler İslami bankaların kendi bünyelerinde oluşturdukları danışma 

kurullarının üyelerinin uygunluğunu ve aldıkları kararları denetlemekte ve onaylamaktadırlar. 

Böylelikle İslami bankaların İslami açıdan meşruiyetlerini güvence altına almaktadır. Ayrıca 

İslami bankaların bünyesinde bulunan danışma kurulları arasında koordinasyon görevi 

görmekte ve aralarındaki uyumu artırmaktadır. 

Iı. Dünyadaki Farklı Danışma Kurulları 

İslami finans alanında öncü bir ülke olan Malezya’nın yanı sıra BAE, Bahreyn, Endonezya, 

Bangladeş ve Pakistan’da da İFK’lerin kendi danışma kurullarının haricinde merkezi bir 

danışma kurulu bulunmaktadır. Merkezi danışma kurulunun bulunması ile İFK’lerin işlemleri 

hakkında oluşabilecek şüphelerin önlenmesi ve bu kuruluşların faaliyetlerinin İslami 

uygunluk açısından denetimi sağlanmış olmaktadır (ASBÜ, 2017: 29). 

Pakistan’da merkezi danışma kurulu İslami Bankaların faaliyetleri ile ilgili en üst karar 

organıdır. Bunun yanında her İslami bankanın kendi danışma komitesi teşkil etmesi ve üyeleri 

ataması zorunludur. Üyeler faaliyetlerden sorumludur. Komite üyelerine ilişkin kriterler State 
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Bank of Pakistan (SBP-Pakistan Merkez Bankası) tarafından belirlenmiştir. Buna göre 

finansal işlemlerle ilgili değerlendirme yapabilecek ve fetva verebilecek yeterlilikteki üyeler 

bankalar tarafından belirlenir. Belirlenen üye adayları SBP’ye bildirilir. Uygunluk alındıktan 

sonra banka tarafından atamaları gerçekleştirilir (Dinç, 2016: 91). Aşağıda merkezi danışma 

kurulu bulunan bazı ülkelerin yer aldığı bir tablo sunulmuştur: 

Tablo 1: Danışma Kurullarına Yönelik Bazı Ülke Uygulamaları 

Hem Merkezi Hem de Banka Bünyesinde Danışma 

Kurulu Bulunan Ülkeler 

Sadece Banka Bünyesinde Danışma Kurulu 

Bulunan Ülkeler 

• Malezya 

• BAE,  

• Bahreyn,  

• Endonezya,  

• Bangladeş ve  

• Pakistan 

• Suudi Arabistan,  

• İran,  

• Katar ve  

• Kuveyt 

Kaynak: Çalışmada yararlanılan kaynaklar ışığında tarafımızca oluşturulmuştur. 

Iıı. Pakistan Örneği 

Pakistan Merkez/Devlet Bankası (State Bank of Pakistan – SBP) bünyesinde bulunan Şer’i 

Danışma Komitesi (The Shariah Advisory Committee - SAC) İslami bankalar ve finansal 

kurumların sunduğu ürün ve hizmetleri düzenleyen en üst karar organıdır. Komitenin (SAC) 

üyeleri genel olarak İslam alimleri ve teknik üyelerden (muhasebeci, hukukçu, SBP yetkilisi, 

İslami finans alanında uzman kimseler) oluşmaktadır. SBP İslami Bankacılık Departmanı 

tarafından İslami Bankacılık Kuruluşları için Şer’i Yönetim Çerçevesi (Shari’ah Govarnance 

Framework for Islamic Banking Institutions) adıyla bir düzenleme yapılmıştır. Bu 

düzenlemeye göre; 

• Her İslami banka kendi bünyesinde en az üç üyeden oluşan Şer’i Kurul 

oluşturmak zorundadır. 

• Kurul üyelerine ilişkin kriterler SBP tarafından belirlenmektir. 

• Finansal işlemlerle ilgili değerlendirme yapabilecek ve fetva verebilecek 

yeterlilikteki üye adayları banka yönetim kurulu tarafından belirlenerek SBP’nin 

onayına sunulur. 

• SBP’nin onay vermesi halinde banka yönetim kurulu atamaları gerçekleştirilir. 

Iv. Türk Katılım Bankacılığı Sisteminde Yeni Bir Oluşum: Danışma Kurulu  

Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının kendi bünyelerinde oluşturdukları resmi bir 

Fıkhi Danışma Kurulu bulunmamaktadır. Bu konuda herhangi bir yasal düzenleme veya 

kurum (BDDK, TKBB) düzenlemesi de mevcut değildir. Bununla birlikte her katılım bankası 

sunduğu ürün ve hizmetler için gönüllü olarak icazet belgeleri düzenletmektedirler. Mevcut 

uygulamaya göre bu belgeler hem ilahiyat ve hem de iktisat alanlarında uzman olan en az üç 

kişi tarafından imzalanmaktadır. 
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Farklı ülkelerde İslami finans sistemine ve kurumlarına geçmişten bu yana hizmet veren 

Danışma Kurulları ve benzeri uygulamaların Türkiye’de bulunmaması sektör açısından bir 

eksiklik olarak karşımıza çıkmaktaydı. Dolayısıyla ülkemizde de faizsiz finans piyasalarına 

yönelik hizmet verecek bir Danışma Kurulu’nun kurulması gerekliliğine yönelik yapıcı 

eleştiriler geçmişten bu yana dile getirilen konuların başında gelmekteydi.  

Önceki süreçte, İslami finans alanında faaliyet gösteren kurumlar, sunacakları ürünlerde dini 

açıdan meşruiyet sorununu aşmak için danışma kurulunun fetvalarına duyduğu gereksinimi 

kendi politikaları ile gidermekteydi. Bu kapsamda ülkemizde faaliyet gösteren katılım 

bankalarının her birinin kendine özgü bir danışma kurulu mevcuttur. Ancak bu durum 

beraberinde bazı katılım bankalarında sunulan ürünlerin diğer katılım bankaları tarafından 

uygun görülmemesi gibi süreçleri ortaya çıkarabilmekte, bu durum da toplumda kafa 

karışıklığına neden olmaktaydı. Bu nedenle merkezi bir danışma kurulunun olması ve sektöre 

standardizasyon sağlamasının sektör açısından önemi çok büyüktür (ASBÜ, 2017: 29). 

Bununla birlikte, katılım bankaları alınan fetvalarla ilgili resmi bir açıklama yapmamakta, 

alınan fetvanın kaynağı ve içeriği ile ilgili bir bilgi resmi kanallarla sunulmamaktadır. Üstelik 

zaman zaman farklı uzmanlar tarafından aksi yönde yorumlar çıkmakta ve müşteriler 

nezdinde sistemin meşruiyeti ile ilgili ciddi şüpheler uyanmaktadır (Çürük, 2013: 173). 

Süreç içinde danışma kurulunun oluşturulmasına yönelik konuyla ilgili kuruluşların buna 

yönelik bazı altyapı çalışmaları mevcut olmuştur. BDDK ve TKBB tarafından gerçekleştirilen 

çalıştay raporu sonucunda kurulması önerilen Merkezi Danışma Kurulu’nun üstlenebileceği 

görevler ve yetkileri konusunda şu önerilerde bulunulmuştur (BDDK ve TKBB, 2014: 81; 

Duramaz, 2016:95):  

• Türkiye’de faizsiz finans uygulamaları hakkında standartlar belirlemek.  

• Faizsiz finansla ilgili dünya genelindeki gelişmeleri de takip etmek suretiyle, yeni 

ürün ve yöntemler geliştirme konusunda sektöre yol göstermek.  

• Periyodik bilimsel toplantılarla temel konularda yorumda bulunmak, görüş ve 

öneriler getirmek.  

• Danışma kurullarından kendisine intikal eden konuları görüşerek karara 

bağlamak.  

• İlgili kamu otoritelerinden gelecek talepleri değerlendirip görüş beyan etmek.  

• Düzenleyici kamu kurumlarının talebi halinde gerekli bilgileri vermek.  

• Bilimsel araştırmalar yapmak, konferanslar, seminerler, çalıştaylar düzenlemek, 

ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmak.  

• Faizsiz finans kuruluşlarının belirlenecek standartlara uyumluluğunu denetlemek.  

Tüm bu gelişmeler yansımalarını olumlu olarak göstermiş ve nihai olarak ülkemizde 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu 80.maddesi gereğince “Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında” tebliğ ile beraber Danışma Kurulu, Türkiye Katılım 
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Bankaları Birliği bünyesinde, Mayıs 2018 itibariyle faaliyete geçmiştir. Kurul, günümüzde 

Türkiye katılım bankacılığı sektörüne yönelik önemli düzenlemeler arasında yer almaktadır.  

Söz konusu tebliğ kapsamında Danışma Kurulu, beş yıllık süreyle görevlendirilen 5 üyeden 

oluşmaktadır. Danışma kurulundaki üyelerden üçü İslami bilimler alanında doktora eğitimine 

sahip olan, biri Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan ve diğeri de 

ekonomi alanında eğitim alan kişilerden oluşmaktadır. 

Tablo 2: TKBB Danışma Kurulu Üyelerinin Özellikleri ve Sayısı 

Üye Olacak Kişilerin Özellikleri Üye Sayısı 

İslami bilimler alanında doktora derecesi 3 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önerilen aday/adaylar 1 

İşletme, iktisat, maliye, bankacılık, hukuk ve dengi dallarda lisans veya lisansüstü diplomaya ve 

katılım bankacılığı alanında en az yedi yıl yönetici deneyimine sahip 

1 

Kaynak: İlgili yönetmelik hükümleri esas alınarak tarafımızca oluşturulmuştur. 

Söz konusu Kurul Üyelerinden bir kişi başkan, bir kişi de başkan vekili olarak tayin edilir. 

Kurul bünyesinde ayrıca uzman ve uzman yardımcıları da istihdam edilmektedir. Bunların 

görevleri genel olarak aşağıdaki gibidir: 

• Gündemdeki konulara ilişkin hususlarda araştırma ve inceleme faaliyetleri 

yürütmek 

• Çalışma raporları hazırlamak, 

• Alınan kararları kayıt altına almak 

Uzmanlar araştırma ve inceleme faaliyetleri ise aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır: 

• Faizsiz finans alanındaki birincil kaynaklarda ilgili hükümlerin belirlenmesi,  

• Akademik kaynaklar üzerinden farklı görüşlerin derlenmesi ve  

• İlgili uluslararası standartlar ve uygulamaların gözden geçirilmesini içerir.  

TKBB Danışma Kurulunun düzenleyeceği toplantılar genel olarak aşağıdaki şekilde 

gerçekleşmektedir: 

• Ayda bir kez olmak üzere her ay düzenli olarak en az dört kişiyle toplanır. 

• Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir ve üç gün öncesinden üyelere 

duyurulur. 

• Toplantıya gündem maddesiyle alakalı kuruluş temsilcileri ya da uzmanlar 

katılabilir. 

• Kararlar gerekçeli olarak yazılır ve üyelerce imzalanır. Kararlarda, incelenen ve 

tartışılan konunun özeti, kararın gerekçesi ve dayanağı ile muhalif kalan üyelerin 

gerekçeleri yer alır. Muhalif kalan üyeler muhalefet gerekçelerini 15 gün 

içerisinde bildirir. 

• Toplantılar TKBB içinde, elektronik ortamda ya da belirlenecek başka herhangi 

bir yer olabilir. 
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• Toplantı gündemi başkan, BDDK ve TKBB’nin yanı sıra TKBB’ye yapılan 

başvurulara göre şekillenebilir. 

Yönetmelik çerçevesinde kurulun görevleri özetlendiğinde; kurul, uluslararası sektör 

düzenlemelerini izlemek, sektördeki uygulama farklılıklarını gidermek ve katılım bankacılığı 

alanında standartlar oluşturmak, kamu kuruluşlarına faizsiz finans sistemi ile ilgili görüş 

sunmak gibi görevlerle donatılmıştır (TKBB, 2018). Kurulun görevleri aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

• Katılım bankalarının uymaları gereken meslek ilke ve standartlarını belirlemek 

ve bunlara ilişkin değerlendirme yapmak 

• Katılım bankaları arasındaki uygulama farklılıklarını gidermek üzere genel 

nitelikli kararlar almak ve bunlara ilişkin değerlendirme yapmak 

• Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşlarına 

ve diğer kuruluşlara faizsiz finans faaliyetleri kapsamında görüş bildirmek 

• Katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarının tanıtımı veya eğitimi amaçlı 

programlar düzenlemek, yayınlar yapmak ve bu amaçla düzenlenen programlara 

iştirak etmek 

Sonuç 

Bilindiği gibi katılım bankalarının en önemli sorunlarını sermaye yeterliliği ve likidite 

ihtiyaçları oluşturmaktadır. Katılım bankaları büyüdükçe yeni sermayeye ihtiyaç 

duymaktadır. Katılım bankaları mevzuatının geliştirilmesi ve standardizasyonunun 

sağlanması diğer bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.   

Türkiye’deki katılım bankalarının gelecek vizyonu ile ilgili önemli noktalardan birisi de 

danışma kurullarının oluşturulmasıdır. Danışma kurulunun oluşturulması ile diğer ülkelerde 

olduğu üzere Türkiye’de de katılım bankacılığının ivme kazanması şüphesiz ki kaçınılmazdır. 

Bu çerçevedeki kazanımlar tarafımızca şöyle yorumlanmaktadır: Öncelikle kurulun yüksek 

eğitim alan din alimleri ve aynı zamanda ekonomistlerin bir araya gelerek oluşturulması söz 

konusudur. Nitekim sektöre yönelik düzenlemelerde hem dini hem de ekonomiyi ilgilendiren 

konuların uzmanlar tarafından bir arada ele alınacak olması büyük önem taşımaktadır. Bu 

durumun ortaya çıkaracağı en önemli etki yatırımcıların algısı üzerinedir. Nitekim dini 

hassasiyetler neticesinde halen katılım bankacılığı sisteminden uzak duran önemli bir 

potansiyel müşteri kitlesinin varlığı düşünüldüğünde, bu kesimin faizsiz sisteme daha fazla 

yakınlaşması ve kazandırılması söz konusu olabilecektir. Aynı şekilde yeni ürün gelişiminde 

kurulun karar ve tavsiyeleriyle dini unsurların daha fazla göz önünde bulundurulması 

mümkün olacaktır. Böylelikle daha fazla ürünle ve mevcut ürünlerin niteliğinin artırılmasıyla 

birlikte sektöre yönelik hizmetlerin arttırılması müşteri kitlesini arttırabilecek diğer bir 

unsurdur. Müşteri sayısının artması ile sürecin devamı katılım bankalarının büyümesine, 

karlılıklarının artmasına ve toplam bankacılık sektörü içindeki payının artmasına önemli katkı 

sağlayacaktır. Yine kurulun kamu kuruluşlarına faizsiz finans faaliyetleri ile görüş bildirmesi 

kamunun ihraç edeceği faizsiz finansman araçlarının niteliğini artırmasına bağlı olarak faiz 
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hassasiyeti bulunan kişilerde bir güven artışı sağlanacak ve böylelikle kamunun piyasadan 

faizsiz yollarla fon temininin artmasına etkisi olacaktır. Kurulun bir diğer görevi kapsamında 

meslek standartlarını uluslararası faaliyetler kapsamında standardize etmesi ile birlikte katılım 

bankacılığı sisteminin küresel finans sistemi ile hızlı entegrasyonu ve hızlı revize edilmesinin 

etkisi yine olumlu bir şekilde sektöre yansıyacaktır. 

Söz konusu Danışma Kurulu ile ilgili özet olarak aşağıdaki değerlendirmeleri yapmak 

mümkündür. 

• TKBB mevcut katılım bankalarının oluşturduğu bir birliktir. Bu durum katılım 

bankalarının kendi kendilerini denetmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 

TKBB bünyesinde oluşturulan böyle bir Danışma Kurulunun bağımsız olarak 

hareket etmesi çok mümkün görülmemektedir.  

• TKBB Danışma Kurulu katılım bankalarından tamamen bağımsız, TKBB 

bünyesinde olmayan ayrı bir tüzel kişilik olarak oluşturulmalıdır. 

• Araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunacak uzmanların nitelikleri de 

üyelerde aranan niteliklere uygun olmalıdır. Yapılan düzenlemede bu konuda 

açık bir bilgi bulunmamaktadır. 

• Bu düzenlemenin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için öncelikle İslami Finans 

Yasasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

• Pakistan örneğinde olduğu gibi öncelikle bağımsız merkezi bir danışma kurulu 

oluşturulmalı ve her katılım bankası kendi bünyesinde danışma kurulu 

oluşturmalıdır. 

• Danışma Kurullarının faaliyetleri Kurun ismine de yansımalıdır. İsminde İslamî, 

fıkhî, Şer’i gibi İslam’ın ilke ve kurallarını çağrıştıracak bir kelimeye yer 

verilmelidir.   
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GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARINCA 

KULLANDIRILAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI 

Haydar KARADAĞ 

Mustafa ŞİT 

Ahmet ŞİT 

Öz 

Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonlarının gelişimi ve Türkiye’de ki katılım 

bankalarınca gayrimenkul sektörüne yönelik kullandırılan tüketici kredileri ile ilgili veriler incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda, Türkiye ekonomisinde de katılım bankalarınca gayrimenkul finansmanı için kullandırılan 

konut kredilerinin giderek arttığı tespit edilmiştir. Özellikle Türkiye ekonomisinde büyümenin yavaşladığı 2010-

2011 yıllarından sonra gayrimenkul finansmanında kullanılan kredilerin tutarlarındaki yükseliş hızlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Piyasası, Katılım Bankacılığı, Türkiye Ekonomisi 

REAL ESTATE INVESTMENT FUNDS USED IN PARTICIPATION BANKS WITH 

THE FINANCING OF THE REAL ESTATE SECTOR 

Abstract 

In this paper, development of real estate investment funds in the world and in Turkey and data on consumer 

credit granted for the real estate sector by participation banks in Turkey were examined. In conclusion, consumer 

credit granted for the real estate sector by participation banks in Turkish economy has been determined to be 

increasing. Especially after growth slowed in 2010-2011, Turkey's economy has accelerated the increase in the 

amount of the loans used to finance real estate. 

Keywords: Real Estate Market, Participation Banking, Turkish Economy. 

1. Giriş  

Bireylerin yapmış oldukları tasarrufların atıl yatırımlara yönelecek olması sağlıklı bir 

ekonominin işlemesine engel olmaktadır. 2008 yılından önce ABD gayrimenkul piyasasında 

başlayıp, sonrasında ABD ekonomisine yayılan, ardından tüm dünya ekonomilerini etkileyen 

Mortgage krizi ile birlikte para ve sermaye piyasalarında yeni ürün ve finansal hizmetlere 

yönelik arayışlar başlamıştır. Mortgage krizine karşı Katılım bankacılığının İngiltere gibi bazı 

ekonomilerin küresel krizden fazla etkilenmediklerine dair yaptıkları tespit sonucu, Katılım 

bankacılığına yönelik ilgi artmaya başlamıştır (Tekbaş, 2013: 2). 

1980’li yıllardan itibaren ‘faizsiz bankacılık’ kavramı, ekonomi literatürüne girmeye 

başlamıştır. Türkiye’de de 2005 yılında ‘Katılım Bankaları’ adı altında faaliyette bulunan 

faizsiz bankacılık sistemi, kendilerinden fon talebinde bulunan birey ya da kurumlar adına bir 

mal satın alıp, aynı malı müşterisine satmakta; tasarrufunu mevduat olarak yatırmak isteyen 

müşterisine ise, yapmış olduğu işlerden kazandığı kardan pay vererek çalışmaktadır 

(Karahöyük, 2013: 210).  

Bu çalışmada katılım bankaları tarafından geliştirilen gayrimenkul yatırım fonları hakkında 

bilgiler ayrı bir başlık olarak ayrıntılı şekilde verilmiştir. Son bölümde ise, dünyada ve 
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Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonlarının gelişimi ve Türkiye’de ki katılım bankalarınca 

gayrimenkul sektörüne yönelik kullandırılan tüketici kredileri ile ilgili verilerek incelenerek 

yorumlanmıştır.  

2. Literatür - Kapsam 

 Kayahan, Görkaş ve Önk (2016) yaptıkları çalışmada, Osmanlı devletine özgü bir uygulama 

olan para vakıflarının tamamen nakit paradan oluşan bir sermaye ile kurulduğunu 

belirtmişlerdir. Para vakıfları faaliyet gösterdikleri dönemde tefeciliğin önüne geçerek, fon 

kullandırmak isteyenlere meşru şartlar çerçevesinde kazanç sağladıkları gibi, katılım 

bankaları da faiz hassasiyetinden dolayı fon kullanmak ve fon talep etmek noktasından 

çekingen kalan toplumun bir kısmına ulaşarak finansal ihtiyaçları İslam ilkelerine uygun bir 

şekilde karşılayarak, uzun vadede girişimleri desteklemektedirler. 

Pehlivan (2016) çalışmasında, katılım bankalarının 2006 yılından itibaren bankacılık 

sektöründeki paylarının yükseldiğini belirtmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir 

büyüme süreci yaşayan katılım bankalarının modern ve etkin yönetimlerini sürdürmeleri, fon 

kaynak ve kullanma olanaklarının geliştiği bölgelerde şube sayısını artırmaları, bireysel 

bankacılık hizmetlerini çeşitlendirmeleri, bu sisteme olan ilginin de artmasına neden olacaktır. 

Said (2011) çalışmasında, İslami bankaların sukuk kullanımının, 2007-2009 kriz döneminde, 

bu bankaların performansını etkileyip etkilemediğini sorgulamaktadır. Yapılan analizde 

bankaların güçlülüğü, karlılığı, etkinliği ve yatırımlarını nasıl değerlendirdiği finansal rasyolar 

yardımıyla ölçülmektedir. Banka performansındaki sukuk kullanımının duyarlılığı regresyon 

analizi ile test edilmiştir. Çalışma sonucunda bankaların; 2008’de 2007’ye oranla daha zayıf 

olduğu ve sukuk ihraçlarının performansa etkili olmadığı yapılan regresyonla ortaya 

konulmaktadır. 

Jobst vd. (2008)’in çalışmasında, sukuk piyasasının önemli bir ölçüde büyüme 

gerçekleştirdiği ve Müslüman olan ve olmayan birçok ülkenin ilgisini çektiğini 

belirtmektedirler. Yaşanan sub-prime krizinden sonra yeni arayışlara başlanmış ve bu durum 

sukuka popülerlik kazandırmıştır. Bununla birlikte ekonomilerin başarılı sukuk ihracı 

gerçekleştirebilmesi için; çeşitli yasal belirsizliklerin giderilmesi gerekmektedir. 

Zeitun (2012) çalışmasında, 2002-2009 yılları arasında Körfez ülkelerindeki katılım ve 

geleneksel bankaların performanslarının belirleyicilerini araştırmış, öz sermayenin geleneksel 

bankaların karlılığını belirlemede önemli olduğunu, bankaların yaşının ve mülkiyetinin 

performans üzerine etkisi olmadığını, bankaların karlılığını gayri safi milli hasılanın olumlu, 

enflasyonun olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. 

Siraj ve Pillai (2012), Körfez Arap ülkelerinde faaliyet gösteren İslami ve geleneksel 

bankaları 2005-2010 yılları için karşılaştırmış ve İslami bankaların likidite ve kârlılığının 

daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.  

3. Gayrimenkul Yatırım Fonlarının Gelişimi 

3.1. Dünya’da ve Türkiye’de Gayrimenkul Fonlarının Gelişimi 
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Finansal kriz ile birlikte birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin paraları yabancı para 

cinsinden değer yitirmiş, ülke borsalarında önemli oranlarda değer kayıpları yaşanmıştır. 

Bununla birlikte kaybolan güven ortamı ile birlikte ülkeye giren yabancı sermaye miktarları 

azalmış, tahvil ve bonolarda risk primleri artmış ve bankaların piyasalardan yapmış oldukları 

borçlanmalarda önemli oranda düşüşler görülmüştür. Ekonomi idarecileri, kontrolsüz bir 

şekilde hızla büyüyen kredilerin ve aşırı yükselen aktif fiyatlarının neden olduğu sistemik 

riskleri görememişler, alınması gereken önlemleri yeterli oranda ve zamanında ele 

alamamışlardır (Erdönmez, 2009: 85).  

Kriz gayrimenkul sektörünü derinden etkilemekle birlikte, mortgage kredilerinin geri 

ödenmemesi sebebiyle bankacılık sektörünü, sonrasında bütün finans kesimini ve sonuçta 

ülke ekonomilerini tümüyle etkilemiştir. Krizin etkileri ise, GSMH rakamları üzerinde net bir 

şekilde gözlemlenmiştir. 

Tablo 1. Çeşitli Ülke Ekonomilerinde Reel GSMH Büyüme Oranları (%) 

Kaynak: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ‘‘Real Gross Domestic Product – Forecasts 

Percentage Change Over Previous Period,’’ (Çevrimiçi) https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm, 18 

Eylül 2017. 

Genel itibariyle dünya ekonomisinde 2008 yılına gelinceye kadar iktisadi büyüme oranları, 

dalgalanmalara rağmen, olumlu yönde seyrederken, 2008 yılından itibaren daralma eğilimi 

gözlemlenmektedir. İncelenen ülke ekonomileri, 2009 yılında önemli ölçüde daralma eğilimi 

göstermiştir. Dünya ekonomisinde söz sahibi olan ABD ekonomisi, 2008 ve 2009 yıllarında 

sırasıyla %-0,3 ve %-2,8 oranlarında daralmıştır. 

Tablo 2. Çeşitli Ülke Ekonomilerinde Mortgage Kredilerinin GSMH’ya Oranı (%) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A.B.D. 76.7 80.5 82.5 81.5 81.8 69.9 65.8 61.8 59.6 57.1 55.7 55.4 

Almanya 50.5  49.5 46.0 44.7 46.6 44.7 43.1 43.0 42.8 42.3 42.2 42.3 

Birleşik 

Krallık 
68.3  73.4 70.5 63.4 78.7 76.0 76.7 72.7 72.4 71.3 68.0 65.3 

Fransa 28.1  30.9 33.2 35.1 37.7 39.8 40.9 41.7 42.7 43.0 43.7 44.8 

İspanya 51.1  56.7 59.8 60.4 62.9 62.9 62.3 61.7 59.8 56.6 52.3 48.9 

İtalya 14.6  15.8 16.5 16.2 17.8 21.9 22.5 22.7 22.5 22.1 22.0 22.0 

Portekiz 50.1  55.3 57.6 58.8 63.1 63.6 64.7 65.6 62.6 59.2 54.9 51.6 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A.B.D. 3,5 2,7 1,9 -0,3 -2.8 2.5 1.6 2.2 1.7 2.4 2.6 1.6 

Almanya 1,8 3,9 3,4 0,8 -5.6 4.0 3.7 0.7 0.6 1.6 1.5 1.8 

Birleşik 

Krallık 2,5 2,6 3,5 -0,8 -4.3 1.9 1.5 1.3 1.9 3.0 2.2 1.8 

Fransa 2,3 2,7 2,2 -0,2 -2.9 1.9 2.1 0.2 0.6 0.7 1.2 1.1 

İspanya 2,9 4,1 3,5 0,9 -3.6 0.0 -1.0 -2.9 -1.7 1.4 3.2 3.2 

İtalya 1,9 2,3 1,5 -1,2 -5.5 1.7 0.7 -2.9 -1.8 0.2 0.7 1.0 

Portekiz 2,2 1,4 2,4 0,0 -3.0 1.9 -1.8 -4.0 -1.1 0.9 1.6 1.4 

Rusya 6,4 7,7 8,1 5,2 -7.8 4.5 4.3 3.5 1.3 0.7 -2.8 -0.2 

Yunanistan 3,0 5,5 3,0 -0,2 -4.3 -5.5 -9.2 -7.3 -3.2 0.4 -0.3 -0.1 
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Rusya 0.2  0.9 1.9 2.2 2.8 2.4 2.3 3.0 3.6 2.9 3.9 5.7 

Yunanistan 22.8  26.2 29.8 32.1 33.9 35.6 37.9 39.0 39.3 39.0 38.5 34.9 

Türkiye 1.8  2.8 3.8 3.0 4.4 4.9 4.7 5.5 5.4 5.8 5.7 5.4 

Kaynak: Avrupa Mortgage Federasyonu – European Mortgage Federation (EMF), Hypostat 2017 

Gayrimenkul piyasasının finansmanı için kullanılan mortgage kredileri, seçilen ülke 

ekonomilerinin GSMH’ları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin ABD 

ekonomisinde, mortgage kredileri/GSMH oranı, 2005 yılında %76,7 oranında iken, 2008 

yılında %81,5 oranına yükselmiştir. ABD’de mortgage krizinin de etkisiyle gerileme 

göstermeye başlayan mortgage kredileri/GSMH oranı, 2011 yılında %65,8 ve 2016 yılında 

%55,4 oranlarında gerçekleşmiştir. 

Tablo 3. Çeşitli Ülkelerde Kullanılan Toplam Konut Kredileri (Milyon Euro) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A.B.D

. 

8,508

,858  

8,473

,576 

8,114

,598 

8,622

,907 

8,185

,478 

7,822

,706 

7,888

,477 

7,561

,392 

7,215

,575 

8,186

,393 

9,232

,847 

9,754

,767 

Alman

ya 

1,162

,588  

1,183

,834 

1,155

,742 

1,145

,404 

1,146

,969 

1,152

,195 

1,163

,783 

1,184

,853 

1,208

,822 

1,237

,410 

1,279

,456 

1,326

,901 

Birleşi

k 

Krallı

k 

1,377

,023 

1,567

,072 

1,576

,978 

1,245

,107 

1,342

,736 

1,392

,970 

1,439

,814 

1,501

,265 

1,483

,422 

1,612

,453 

1,755

,387 

1,544

,729 

Fransa 498,3

00  

572,6

00 

646,5

00 

700,2

00 

730,5

00 

795,2

00 

843,2

00 

870,0

40 

902,6

40 

922,6

07 

958,3

68 

997,8

07 

İspany

a 

475,5

71  

571,8

03 

646,6

76 

674,4

34 

678,8

72 

680,2

08 

666,9

46 

641,5

10 

612,8

19 

586,6

09 

562,8

28 

544,4

99 

İtalya 217,1

47  

244,3

14 

265,4

54 

264,2

88 

280,3

37 

352,1

11 

367,6

45 

365,5

88 

361,3

90 

359,1

37 

362,3

32 

368,1

69 

Portek

iz 

79,45

2  

91,89

6 

101,0

94 

105,2

09 

110,6

85 

114,5

15 

113,9

16 

110,5

20 

106,5

85 

102,4

69 

98,51

6 

95,37

7 

Rusya 1,558  6,744 16,98

5 

25,92

7 

23,42

5 

27,66

7 

35,41

2 

49,52

2 

58,44

2 

48,77

7 

49,36

2 

69,87

8 

Yunan

istan 

45,42

0  

57,14

5 

69,36

3 

77,70

0 

80,55

9 

80,50

7 

78,39

3 

74,63

4 

71,05

5 

69,40

8 

67,59

3 

61,39

7 

Türkiy

e 

7,440  11,73

9 

17,50

0 

16,43

1 

19,51

3 

28,42

9 

29,98

9 

36,14

6 

37,04

8 

44,27

0 

45,09

6 

44,16

7 

Kaynak: Avrupa Mortgage Federasyonu (EMF), Hypostat 2017. 

ABD’de 2005 yılında konut kredilerinin toplam değeri 8.508.858 milyon Euro seviyesinde 

iken, 2016 yılında 9.754.767 milyon Euro seviyesine yükselmiştir. Fransa’da 2005 yılında 

498.300 milyon Euro düzeyinde iken, 2016 yılında 997.807 milyon Euro düzeyine 

yükselmiştir. Genel itibariyle, incelenen ülke ekonomilerinde, mortgage kredi miktarlarında 

2005 yılından 2010 yılına kadar artış eğiliminde olan konut kredilerinin toplam değerinin, 

2010 yılından itibaren dalgalı bir seyir izlediği gözlemlenmiştir. 

İncelenen ülkelerin Mortgage faiz oranları 2003 yılından 2016 yılına kadar genel itibariyle 

dalgalı bir seyir izlemiştir. Rusya ve Türkiye incelemeye dahil edilen diğer ülkelere göre daha 

yüksek faiz oranlarına sahipken, Türkiye’deki faiz oranlarında dalgalı bir seyrin olduğu 

gözlemlenmiştir. 2008 yılında yaşanan finansal krizin sonucunda bankaların ve finansal 

kurumların kredibiliteleri azalırken, birçoğu da ödeme güçlüğüne düşmüşlerdir. Bu nedenden 
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dolayı bankalar, fazla risk almayarak, varlıklarını kolaylıkla sürdürebilecek durumda olan 

firmalara bile kredi vermekten kaçınmışlardır (Erdönmez, 2002: 67). 

Bununla birlikte Türkiye ekonomisi 2008 yılında da finansal kriz sürecinden geçmiştir. 

Yaşanan krizlerden sonra, özellikle bankacılık ve finans kesimine yönelik düzenlemeler 

yapılmıştır. 2009 yılındaki daralma eğilimine rağmen, bankacılık kesiminin güçlü bir yapıya 

sahip olması, krizin derinleşmesine engel olmuştur. Nitekim Türkiye ekonomisi 2010 ve 2011 

yıllarında sırasıyla %11,1 ve %8,5 oranlarında büyüme göstermiştir. 

Tablo 5. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve İktisadi Faaliyet Kollarına Göre 

Zincirlenmiş Hacim ve Değişim Oranları (2009 Temel Fiyatlarıyla) (Bin TL) 
 

Tarım, 

Avcılık ve 

Ormancılık 

İmalat Sanayi İnşaat 
Gayrimenkul 

Faaliyetleri 
GSYİH 

GSYİH 

Büyüme 

Oranları 

(%) 

2005      78.370.970 
     

141.064.789 
     50.423.577 

     

102.542.622 

     

924.223.073 9,0 

2006      79.585.310 
     

154.926.320 
     63.310.660 

     

103.789.148 

     

989.932.592 7,1 

2007      74.636.413 
     

165.378.668 
     70.004.100 

     

104.636.976 

    

1.039.730.731 5,0 

2008      78.013.732 
     

166.204.969 
     66.746.421 

     

105.002.633 

    

1.048.519.070 0,8 

2009      81.234.274 
     

151.436.401 
     56.156.969 

     

104.835.007 

     

999.191.848 -4,7 

2010      87.464.906 
     

165.969.976 
     65.780.033 

     

109.524.258 

    

1.083.996.979 8,5 

2011      90.473.489 
     

199.202.715 
     82.053.416 

     

114.954.459 

    

1.204.466.935 11,1 

2012      92.459.744 
     

203.704.562 
     88.848.605 

     

119.886.379 

    

1.262.160.182 4,8 

2013      94.603.925 
     

222.669.208 
     101.312.953 

     

123.390.074 

    

1.369.334.107 8,5 

2014      95.164.941 
     

236.241.645 
     106.382.898 

     

126.506.357 

    

1.440.083.365 5,2 

2015 
     

104.084.510 

     

250.183.050 
     111.600.218 

     

129.525.877 

    

1.527.725.206 6,1 

2016 
     101 399 

804 

     

259.788.258 
     117.588.337 

     

134.171.405 

    

1.576.365.403 3,2 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘‘Temel İstatistikler: Ulusal Hesaplar,’’ (Çevrimiçi)  

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, 13 Eylül 2017. 

Yaşanan 2000-2001 yıllarındaki finansal krizler sırasında Türkiye ekonomisi, 2009 temel 

fiyatlarına göre, GSYİH büyüklüğü 2009 yılında %-4,7 oranında daralma göstermiştir. 

Gayrimenkul faaliyetleri ise, istikrarlı bir şekilde büyümesini, 2009 yılı hariç, sürdürmüştür.  

3.2. Katılım Bankalarında Gayrimenkul Fonlarının Gelişimi 

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları tarafından 

kullandırılan konut kredilerinin tutarlarıyla ilgili, veriler incelenecektir. Tablo 7’de sunulan 

verilere göre Türkiye’de gayrimenkul finansmanı için kullandırılan konut kredilerinin tutarları 

giderek artmaktadır. 2006 yılında 1.876.775 bin TL konut kredisi verilmişken son 10 yılda bu 

rakam 13 kat artarak 14.081.290 bin TL’e yükselmiştir. Özellikle Türkiye ekonomisinde 

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

535 
 

büyümenin yavaşladığı 2010-2011 yıllarından sonra gayrimenkul finansmanında kullanılan 

kredilerin tutarlarındaki yükseliş hızlanmıştır.  

Bu yükseliş toplam kredi tutarlarında da görülmektedir. Son 10 yılda toplam kredi tutarlarında 

da 9 kat artış olmuştur.  Konut kredilerinde gözlenen artışa rağmen toplam kredi tutarları 

içerisinde ki oranı değişmemiştir. İncelenen dönem içerisinde konut kredilerinin toplam 

krediler içerisindeki oranı ortalama % 17 civarında olmuştur. 

Tablo 7: Katılım Bankaları Tarafından Kullandırılan Konut Kredileri (Bin TL) 

YILLAR 
KONUT 

KREDİLERİ 

TOPLAM 

KREDİLER 

TOPLAM İÇİNDEKİ 

PAY % 

2006 1.876.775 9.242.922 20,30 

2007 2.176.419 13.828.649 15,74 

2008 2.457.752 17.442.361 14,09 

2009 3.193.241 23.616.324 13,52 

2010 4.523.183 31.079.189 14,55 

2011 6.591.434 38.658.537 17,05 

2012 8.878.060 48.270.117 18,39 

2013 12.181.902 61.823.939 19,70 

2014 13.448.069 64.018.366 21,01 

2015 15.282.083 72.849.324 20,98 

2016 14.081.290 77.866.669 18,08 

2017* 12.695.531 88.410.066 14,36 

      * İlk 8 Aylık Veri Kaynak: TCMB 

Sonuç 

20. yüzyılda hızla gelişmeye başlayan Katılım Bankaları gayrimenkul sektörünün gelişimine 

kayıtsız kalmamakta ve bu sektöre yönelik özellikle İslami kaygıları da gözeterek çeşitli 

finansman çeşitlerini geliştirerek, gayrimenkul projelerine yönelik yeni yatırım fonları ortaya 

koyma eğilimine girmişlerdir.   

Yaşanan finansal krizlere karşı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek artmaya 

başlayan İslami finans enstrümanları, gerek ticari hayattaki karlılığın sürdürülebilir olması 

gerekse ülke hazine yönetimlerinin borç yönetimindeki dinamik yapılarının devamı için 

Katılım bankalarınca yaygınlaştırmaya başlamaktadırlar. 

Bu çalışma da Katılım Bankalarının gayrimenkul sektörüne yönelik olarak sunduğu finansal 

fonlar incelenmiştir. Öncesinde dünyada ve Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonlarının 

gelişimi incelenmiştir. Gayrimenkul piyasasının finansmanı için kullanılan mortgage 

kredilerinin GSMH’a oranı ABD ekonomisinde, 2005 yılında %76,7 oranında iken, 2008 

yılında %81,5 oranına yükselmiştir. ABD’de mortgage krizinin de etkisiyle gerileme 

göstermeye başlayan mortgage kredileri/GSMH oranı, 2011 yılında %65,8 ve 2016 yılında 

%55,4 oranlarında gerçekleşmiştir. 
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İncelenen ülkelerin mortgage kredi miktarlarında 2005 yılından 2010 yılına kadar artış 

eğiliminde olan konut kredilerinin toplam değerinin, 2010 yılından itibaren dalgalı bir seyir 

izlediği gözlemlenmiştir. Yine incelemeye konu olan ülke ekonomilerinde Mortgage faiz 

oranları 2003 yılından 2016 yılına kadar genel itibariyle dalgalı bir seyir izlemiştir. Rusya ve 

Türkiye incelemeye dahil edilen diğer ülkelere göre daha yüksek faiz oranlarına sahipken, 

Türkiye’deki faiz oranlarında dalgalı bir seyrin olduğu gözlemlenmiştir. 

Türkiye ekonomisinde de katılım bankalarınca gayrimenkul finansmanı için kullandırılan 

konut kredilerinin tutarları giderek artmaktadır. 2006 yılında 1.876.775 bin TL konut kredisi 

verilmişken son 10 yılda bu rakam 13 kat artarak 14.081.290 bin TL’e yükselmiştir. Özellikle 

Türkiye ekonomisinde büyümenin yavaşladığı 2010-2011 yıllarından sonra gayrimenkul 

finansmanında kullanılan kredilerin tutarlarındaki yükseliş hızlanmıştır. İncelenen dönem 

içerisinde konut kredilerinin toplam krediler içerisindeki oranı ortalama % 17 civarında 

olmuştur. 
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İSLAMİ FİNANS VE BANKACILIK EĞİTİMİNİN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU, 

ÖRNEK UYGULAMA ÇALIŞMASI 

Yavuz TÜRKAN•                                    

Muzaffer BARMAN••  

Öz 

Dünya ekonomi literatürüne yaklaşık 50 yıl önce fikir olarak giren İslami bankacılık düşüncesi, 1970’li yıllarda 

uygulama evresine geçmiştir. Ülkemizde ise İslami bankacılık faaliyetlerine 1983 yılında çıkarılan KHK ile 

başlanmıştır. Türkiye’de son yıllarda İslami bankacılık faaliyetleri artış göstermesine rağmen sektörün 

ihtiyaçlarını karşılayacak donanım ve bilgi düzeyine sahip eleman eksikliği yaşanmaktadır. Yapılan araştırmalar 

neticesinde Türkiye’de İslam ekonomisi ve finansına yönelik eğitim veren Sabahattin Zaim Üniversitesi ve KTO 

Karatay Üniversitesi olmak üzere iki adet lisans programı ile birkaç üniversitemizde lisans düzeyinde seçmeli 

derslerin varlığına ulaşılmıştır. Ayrıca üniversitelerimizde lisansüstü eğitim veren 6 yüksek lisans ve 4 doktora 

programına rastlanmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında Bingöl Üniversitesi İİBF’den 114 öğrencilik örneklem 

seçilerek anket uygulanmıştır. Analizler neticesinde öğrencilerin İslami finans ve bankacılık konusunda bilgi 

sahibi oldukları ancak yeteri düzeyde olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin %75,4’nün üniversiteden aldığı 

eğitimle bunları öğrendiği belirtilmiştir. Bu durum da üniversitelerimizde verilecek İslami finans ve bankacılık 

eğitiminin bu alanda son derece önemli olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İslami Finans, İslami Bankacılık, Banka Algısı, Bingöl 

ISLAMIC FINANCE AND BANKING EDUCATION SITUATION IN TURKEY, THE SAMPLE 

APPLICATION 

Abstract 

Approximately 50 years ago the idea of literature the world economy entered the Islamic banking as the idea 

that, in the 1970s, starting from the idea stage to the application stage. In our country Islamic banking activities 

began with the DECREE issued in 1983. Turkey in recent years, despite the increase in Islamic banking 

activities to meet the needs of the sector level of lack of hardware and information element. As a result of the 

researches Islamic economy and finance in Turkey Sabahattin Zaim University and KTO Karatay University two 

undergraduate programs with a few undergraduate-level has been reached the presence of elective courses. There 

are also 6 master and 4 phD in our universities. In recent years, although an increase in this number it is 

insufficient. The study and application on the part of Bingöl University Faculty of Economics and 

Administrative Sciences students has been applied on the survey. It is stated that 75.4% of the students have 

learned these through the education they have received from the university. This will be given in our university 

Islamic finance and banking is extremely important in this area of education.   

Keywords: Islamic Finance, Islamic Banking, The Bank's Perception, Bingöl. 

Giriş 

Günümüzde endüstri sektörünün gereksinim duyduğu sermayenin temininde en önemli mali 

desteği bankalar vermektedir. İktisadi yaşamın can damarı olarak ifade edilen bankaların 

sağlıklı bir şekilde çalışması ekonomiler için son derece önemli bir faktördür. 

Ülkemizde ve dünyada halkın bir bölümü, faizden uzak durmaktadır. Bu sebeple klasik 

(mevduat) bankalara gitmeyen fonlar atıl kalmaktadır. Bu var olan durum hem genel iktisadi 

yaşam açısından, hem de tasarruf sahibi açısından bir kayıptır. İslami Bankalar, finans 

sektöründe bir farklılaşma olarak, faiz duyarlılığı sebebi ile klasik (mevduat) bankalara 

gitmeyen fonları iktisadi hayata kazandırmak; tasarruf sahiplerinin fonlarını güvenli bir 
                                                           
• Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finans.,  yturkan@bingol.edu.tr     
•• Öğretmen, Bingöl Sudüğünü İlkokulu, ras_45_89@hotmail.com   
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şekilde saklamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olmak gayesiyle kurulmuştur. Bu 

metotlarla elde edilen kazancın, ticari kazanım özelliğine sahip olduğu ve faizden bütün 

olarak farklılık gösterdiği konusunda fikir birliği oluşmuştur.  

Ortadoğu ve Asya’nın önemli bir kesiminde 1980’li yıllarda popüler bir ifade olan İslami 

Finans, son 10 yıllık zaman diliminde ise hızla Avrupa ve Amerika’da da yayılarak 

popüleritesini arttırmıştır. Dünyada, küresel finans sektörünün 127 trilyon dolar olmakta iken 

İslami finans endüstrisi büyüklüğünün ise 2,1 trilyon dolara ulaşmıştır. İslami finansın 2018 

hedefi 3,4 trilyon dolar. ( Ekovitrin Mayıs ). İslami ilkelere uygun finansal uygulamalar yılda 

yaklaşık olarak %15-20 oranında büyümektedir. Bugün itibariyle işlem hacmi 2 trilyon doları 

geçmiş durumdadır ama bütün dünya genelinde, özellikle Müslümanların ağırlıklı olduğu 

ülkelerde çok daha yüksek potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyel henüz yeterince farkına 

varılıp değerlendirilememektedir. Başka bir deyişle, İslamî prensipler baz alınarak 

oluşturulmuş finansal varlıklar, hâlen gerçek potansiyelinin çok altındadır. 

Müslüman nüfusun azınlıkta olduğu Batılı bir ülke olan İngiltere’nin uzun süreli bir şekilde 

attığı adımlara bakıldığında, Türkiye’nin bu konuya ilişkin süreçleri daha hızlı bir şekilde 

yürütmesi gerektiği görülmektedir.  

Alternatif bir finansman yöntemi olarak ortaya çıkan İslami finans ve katılım bankacılığı ciddi 

bilimsel araştırmalara konu olacak niteliktedir. İslami finans ve katılım bankacılığı 

araştırmalarının mevcut sistem bünyesinde henüz başlangıç seviyesinde olduğu söylenebilir. 

Önemli düzeyde bir büyüklüğe ulaşan sektörde sistemin işleyişine ilişkin modellemeler, risk 

unsurları, geleneksel bankacılıkla rekabeti zorlayan finansal araçlar ve uluslararası finansal 

işleyiş içerisindeki işlevi konularında ciddi bilimsel araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.  

İslam ekonomisi ve finansı son yıllarda dünyada ve Türkiye’de ki üniversitelerde ihtiyaç 

duyulan bölümlerin başında gelmektedir. Bu durum İslam ekonomisi, İslami finans ve 

bankacılığı alanında ortaya çıkabilecek problemlere çözümler üretebilen ve yeni modeller 

oluşturabilecek personel ve uzmanlar yetiştirme ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. En önemli 

pay ise üniversitelere düşmektedir. Üniversitelerin İslam ekonomisi, faizsiz finans, katılım 

bankacılığı konusunda alanında lisans ve yüksek lisans derslerine ağırlık vermesi 

gerekmektedir. Bu bölümler ile insan kaynağı ihtiyacı karşılanabilecektir. Ülkemizde İslami 

bankaların faaliyete geçtiği yıllardan itibaren çeşitli üniversitelerce, bu alanla ilgili konular da 

yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına rastlanmaktadır. Üniversitelerimizin bu alana daha 

fazla ağırlık vermesi ve ihtiyaç duyulan kalifiyeli elemanların yetiştirilmesi son derece önem 

arz etmektedir. 

Çalışmanın ilk bölümünde İslami finansal araçlar ele alınarak incelenmiştir. İkinci bölümünde 

ise Türkiye’de İslami finans ve bankacılık eğitimi veren üniversiteler sıralanmış, eğitim 

sistemi hakkında genel bilgiler sunulmuştur. Son bölümde ise Bingöl Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik yapılan anket çalışması sonuçlara ele alınarak 

yorumlanmış ve öğrencilerin bu alan hakkındaki bilgi düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır 
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1. İslami Finansal Araçlar  

İslami bankalarının kullanmış olduğu finansal araçlar aşağıda kısaca ifade edilmiştir: (Türkan, 

2018, s. 193) 

1.1.  Murabaha  

Murabaha, bugün İslami bankaların en fazla kullanmış olduğu finansal araçtır. Murabaha 

Sistemi, ihtiyaç duyulan ürünün satın alınıp belli bir kar payı eklenerek satılması işlemidir. 

Kur’an da “Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, 

“Alışveriş de faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram 

kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden 

vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah’a kalmıştır. (Allah, onu affeder.) 

Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardır.” belirtilen 

ayet-i kerimede de alışverişin helal olması bu sisteminde bu mantık üzerine gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Çünkü murabaha sistemi normal alışveriş işleminde olduğu gibi 

gerçekleşmekte müşteriler tarafından talep edilen ürünler İslami bankalar tarafından alınarak 

belli bir kar payı eklenip satış işlemi gerçekleştirilmektedir, bu durum da fıkhi açıdan vadeli 

satıma örnek olarak gösterilmektedir. Ayrıca Ali el-Kari Buhari’nin Hz. Aişe’den nakletmiş 

olduğu hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem (A.S.M.)’ın “Bir Yahudi’den belli bir süreliğine 

vadeli olarak bir yiyecek satın aldı ve çelik zırhını da rehin olarak yanına koydu.” ifade 

edilmiştir. Bu durum da mezhep imamları tarafından vadeli satışa delil gösterilmiş ve “Ribevi 

olmayan bir malın peşin olarak satılması caiz olduğu gibi müddeti belli olmak şartıyla vadeli 

olarak satılması da caizdir.” (Kadıhan, 1980, s. 1282) şeklinde belirtilmiştir. 

1.2. Muşaraka  

İslam hukukunda Şirket’i İnan olarak ifade edilen muşaraka, sermayedarların bir araya 

gelerek oluşturdukları ortaklık türüdür. Muşarakada taraflardan biri sermayesini koyarken, 

diğeri hem sermayesini hem de emeğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de ki İslami Bankalar 

genellikle inşaat vb. projelerde finansman taleplerini muşaraka ile karşılamaktadır. Muşaraka 

sisteminde kar elde edilmesi durumunda başta anlaşılan oranlarda kar payı dağıtımı 

gerçekleştirilirken, zarar hasıl olması durumunda her bir ortak sermayesi oranında zarardan 

hissedar olmaktadır. (Türkan, 2018, s. 196) 

1.3. Mudaraba   

Mudaraba, taraflardan birinin sermayesini diğerinin ise sadece emeğini koyduğu bir ortaklık 

türüdür. Kıyad olarakta adlandırılmaktadır. Sermayedar “Rabb’ül Mal”, işleten kişi ya da 

kurum ise “Mudarib” olarak nitelendirilmektedir. Mudaraba’ya Kur’an’dan getirilen deliller 

şu ayet-i kerimlerdir: "Allah diğer bir kısım insanların yeryüzünde kendi lütfundan rızık 

aramak üzere yolculuk yapacaklarını bilir" (el-Müzzemmil, 73/20); "Cum`a namazı kılındığı 

zaman, yeryüzünde dağılınız ve Allah`ın lütfundan rızık arayınız" (el-Cum`a, 62/10); "Hac 

mevsiminde, ticaret yaparak Rabbinizin lütfundan rızık istemenizde size bir sakınca yoktur" 

(el-Bakara, 2/198). Ayrıca mudaraba için Peygamber efendimiz (S.A.V.)’in “Üç şey vardır ki 
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onlarda bereket vardır: Bir zamana kadar mal satmak, Mudâraba muamelesi yapmak, evde 

yemek için buğdayı arpaya katmak. (İbnu Macce)” hadisi şerifi ile de belirtilmektedir. 

(Türkan, 2018, s. 195) 

1.4. Leasing/Finansal Kiralama (İcara) 

Müşterinin ihtiyaç duyduğu menkul ya da gayrimenkulün banka tarafından satın alınarak 

müşteriye kiralanması ve sözleşmede aksine hüküm yoksa müşterinin kira müddeti sonunda 

malın sahibi olması durumunu kapsamaktadır. Kiralama işlemi daha çok orta ve uzun vadeli 

bir finansman türü olmakta ve sanayici KOBİ’lerin makine, tezgah ve ekipman gibi, 

murabaha finansmanına nazaran daha yüksek tutarlı ihtiyaçlarının karşılanmasında 

yararlanılmaktadır. Leasing işlemi iki şekilde yapılmaktadır. İlk olarak faaliyet kiralamasıdır. 

Bu yöntemde yatırım konusu varlığın belirli bir dönem için sadece kullanım hakkını elde 

etmek amacıyla kiralanması söz konusudur. Diğer yöntem olan finansal kiralama ise 

"kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle 

temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre 

feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakılmasını öngören bir 

sözleşmedir" (Finansal Kiralama Kanunu, 2013). Leasing işlemi fıkhı açıdan tartışmalara 

konu olmuştur. Bazı İslam hukukçuları leasingin "bir akitte iki akit" ve "şartlı satım" yasakları 

kapsamına girdiğini iddia ederek caiz olmadığını savunmuşlardır. Leasing uygulaması, 

konvansiyonel bankaların da sıklıkla başvurdukları fon kullandırma yöntemlerinden biridir 

(Türkan, 2018, s. 197). 

1.5 Selem Satış Yöntemi 

Selem vadeli bir malı peşin mala satmak veya hazır olmayan vasıflı bir malın peşin mal ile 

değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İslam hukukunun ihtiyaç halinde bu duruma cevaz 

verdiği belirtilmektedir. İslami bankalar da ihtiyaç sahibi çiftçilerden güvenilir mudilere 

ihtiyaçları nispetinde para ödeyerek ürünlerini ileriki bir tarihte satın alarak bu malların 

satışını gerçekleştirebilmektedir. Böyle bir durumda çiftçiler faizli işlemlere bulaşmaktan 

kurtulmuş olmaktadırlar. (Türkan, 2018, s.198) 

1.6. İstisna Yöntemi (Eser Sözleşmesi) 

İstisna, genellikle inşaat sektöründe gerçekleştirilecek projelerde iki taraf arasında yapılan bir 

iş sözleşmesidir. İstisnada taraflardan biri proje için gerekli ürünleri alırken, diğer taraf 

üretimi gerçekleştirmektedir. İslami bankalar büyük altyapı projelerini finanse etmek için son 

dönemlerde bu yönteme başvurmaktadırlar. İslami bankalar selem yönteminde olduğu gibi, 

projelerde iki farklı istisna sözleşmesiyle tarafları birleştirebilmektedir. İlk sözleşmede banka, 

ürünleri satın alan tarafla ödeme koşullarını belirten bir anlaşma yapmakta, ikincisinde ise 

banka, ürünlerin tedarikçisiyle sözleşme yapmaktadır. Banka genellikle ürünleri peşin 

ödeyerek, üzerine kâr payını ekleyip ürünü alan tarafa taksitle satmaktadır. Bu işlemlerde söz 

konusu istisna akitlerinin kesinlikle birbirinden bağımsız olması gerekmektedir. (Türkan, 

2018, s.199) 
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1.7 Sukuk (Gelir Ortaklığı Senedi) 

Sukuk (Gelir Ortaklığı Senedi) Sukuk, ayn (mal), menfaat, hizmet, belirli bir proje veya 

yatırımın varlıkları üzerinde eşit değerdeki hisseleri temsil eden vesikalar olarak 

tanımlanmıştır. Sukuk bir menkul kıymetleştirme olarak değerlendirilmektedir. Ancak katılım 

bankalarının uyguladığı sukuk -yani faizsiz menkul kıymetleştirme- ile konvansiyonel 

sistemdeki menkul kıymetleştirme arasında bazı temel farklar vardır. 

• Konvansiyonel sistemde menkul kıymetleştirmeye esas olan varlık "alacak" ya da 

"faiz"ken sukukta ise mevcut bir varlık, menfaat ya da ortaklık hissesidir.  

• Faizli uygulamada ihraç eden açısından alacağın tahsili riski yokken, faizsiz sistemde 

ticaret veya ortaklık riski bulunmaktadır.  

• Faizli uygulamada tüm menkul kıymetleştirme türlerinin ikinci el tedavülü varken, 

faizsiz sistemde selem, istisna ve murabahaya dayalı sukuk için ikinci el söz konusu 

değildir. (Türkan, 2018, s. 197) 

2. Türkiye’de İslami Finans Ve Bankacılık Eğitimi 

 İslam iktisadına dair faaliyetlere 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlanmıştır. Bunun 

devamında ise İslami finansı ileri planda tutan uygulamalar geliştirilmiştir. Bu gelişmeler 

neticesinde İslami finans ve bankacılıkla ilgili eğitimin verilmesi gündeme gelmiştir. 

Uluslararası alanda eğitim çalışmalarına 1980’li yıllarda başlanmışken, ülkemizde bu durum 

daha yeni gelişme göstermektedir. 

Aktif büyüklüğüne göre dünyada 8. sırada yer alan Türkiye’nin İslami Bankacılık eğitimi 

alanında ilk 10 ülke arasına giremediği, Malezya ve İngiltere’nin ise bu platform da en ileri 

seviyedeki ülkeler olduğu görülmektedir. Hem İslami bankacılıkla ilgili ders veren, hem de 

İslami Bankacılık programı bulunan kurum sayısına bakıldığında birinci sırada yer alan 

İngiltere’yi, Malezya takip etmektedir. İslami bankacılık eğitimi alanında gelişmiş olan 

ülkelerdeki faaliyetlerin incelenerek Türkiye’ye uygun hale getirilmesi eğitim programlarımız 

açısından son derece önemlidir. (www.tkbb.org) 

İslami bankacılık açısından sağlıklı adımlar atılabilmesi için vasıflı insan kaynağına 

gereksinim duyulduğu apaçık bir gerçektir. İslami finans sektörü günümüzde önemli bir 

noktada görüldüğü için eğitim alanında da çeşitli değişikliklere de ihtiyaç duyulmaktadır.  

Türkiye’de 2012 sonrasında kimi üniversitelerin bünyesinde İslam ekonomisi ile finansına 

yönelik araştırma merkezleri açılmasına ve eğitimlerin verilmesine karşın yeterli seviyelerde 

görülmemektedir. 

2.1 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Üniversiteler 

Yapılan araştırmalar neticesinde ülkemizde sadece iki üniversite de lisans programına 

ulaşılmıştır. Bu üniversiteler; 

• Konya KTO Karatay Üniversitesi - İslam Ekonomisi ve Finans bölümü  
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• İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İslam Ekonomisi ve Finans bölümü  

Ayrıca bazı üniversitelerimizde lisans bölümde seçmeli derslere rastlanmıştır. Elde edilen 

bulgular aşağıdaki gibidir: 

• Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü 7. yarıyılda seçmeli ders olarak “İslam Ekonomisi” ve 8.yarıyılda 

“İslami Finans” dersleri verilmektedir. 

• Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

İşletme bölümü 5.yarıyılda seçmeli ders olarak “İslam’da Finansal Piyasa ve 

Bankacılık”  

• Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme ve İktisat bölümü 

6.yarıyılda seçmeli ders olarak “İslam İktisadı ve Finansı”, 7.yarıyılda seçmeli ders 

olarak “İslami Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar” ve 8.yarıyılda ise seçmeli 

ders olarak “Mukayeseli Konvansiyonel ve Faizsiz Bankacılık” dersi verilmektedir. 

2.3 Yüksek Lisans Programları 

Ülkemizde İslami finans ve bankacılık noktasında yüksek lisans programlarına daha fazla 

ağırlık verildiği görülmüştür. Yapılan araştırmalar neticesinde yüksek lisans eğitimi veren 

üniversite ve programlar aşağıda sıralanmıştır. 

• Bingöl Üniversitesi - İslam İktisadı ve Hukuku Yüksek Lisans Programı 

• İstanbul Üniversitesi - İslam İktisadı ve Finansı Yüksek Lisans Programı  

• İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İslami Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans 

Programı  

• Marmara Üniversitesi - İslami Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Program  

• Sabahattin Zaim Üniversitesi - İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans Yüksek 

Lisans Programı 

• Sakarya Üniversitesi - İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans Programı 

2.3 Doktora Programları  

Türkiye’de İslami finans ve bankacılık alanında doktora programları az olmakta olup yapılan 

araştırma sonucunda doktora programı olan üniversiteler ve programlar aşağıda sıralanmıştır:  

• İstanbul Üniversitesi- İslami İktisadı ve Finansı (Türkçe) 

• İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi- İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans 

(Türkçe) 

• İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) 

• Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı (Türkçe) 

3. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İslami Finans 

ve Bankacılığa Bakış Açısının Analizi 

3.1. Çalışmanın Amacı ve Yöntemi 
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Bu araştırmanın amacı Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin 

İslami finans ve bankacılığa bakış açısının analiz edilmesidir. Bu amaçla Bingöl Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi okuyan öğrenciler üzerine anket çalışması uygulanarak 

İslami finans ve bankacılık hakkındaki bilgi düzeyleri ve tercihleri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu 

nedenle fakültede yer alan 515 öğrencilik evrenden 114 öğrencilik örneklem oluşturulmuştur. 

Anketler öğrencilere eksiksiz bir şekilde uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket 

programı aracılığıyla frekans analizine tabi tutulmuş ve sonuçlar yorumlanarak ifade 

edilmiştir. 

3.2. Literatür Araştırması 

Çalışmada Türkiye’de İslami finans ve bankacılık eğitimi esas alınmasına rağmen ulaşılan 

kaynakların oldukça yetersiz olduğu görülmüştür. Literatüre yansıyan araştırmalar uluslararası 

islami finans ve ekonomisi açısından aşağıda ki gibidir.  

Orhan (2017), Türkiye’de İslam ekonomisi ve finansı lisansüstü programları müfredatı ile 

ilgili araştırma raporunda İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve 

Sakarya Üniversitesin de verilen müfredat programlarını karşılaştırmalı olarak analiz ederek 

eksikleri ortaya koyup çözüm önerileri sunmaya çalışmıştır.  

Saraç (2016), Türkiye’deki İslam ekonomisi ve finansı eğitimine dair özet bir raporunu 11. 

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nda sunarak Türkiye’nin durumunu 

ortaya koymaya çalışmıştır. 

Nu’man ve Ali (2016), İslam iktisadı ve finansı eğitimine ilgilendiren konferanslardan elde 

edilen bulguların analizini yapmıştır. Analizin sonuçlarına göre üzerinde anlaşılan konulardan 

birisi, İslam hukukuna dayanan bir İslam iktisadı ve finansı paradigmasının yanında konunun 

alt yapısını oluşturan yöntemi de geliştirmek gerekmektedir. Bunun önündeki en büyük 

handikap, koordinasyon ve bilgi alışverişinin eksik olmasıdır. Bu problemin çözümü için 

alanında uzmanların temel İslam iktisadı ve finans kavramları üzerinde bir terminoloji 

oluşturmalarına ihtiyaç vardır. Bir başka çözüm önerisi ise müfredatın standart bir yapıya 

sahip olması gerektiğidir. Bu duruma ilişkin önemli bir adım, ICIFE’nin (International 

Council of Islamic Finance Education) Malezya merkezli olarak kurulmuş olmasıdır. 

Doğrudan Türkiye ile ilgili olmasada Türkiye’ye de yer veren bir araştırma olarak Küresel 

İslamî Finans Eğitimi Raporu (2013), İslam iktisadı ve finans eğitimi veren ilk 10 içinde 

saydığı Türkiye’ye ilişkin 7 tane akademik kurum, 5 tane akademik olmayan kurum olduğu 

bilgisini paylaşmıştır. Toplamda 12 olan bu sayı Türkiye’nin Fransa ile beraber yükselen bir 

ivme yakaladığını vurgulanmaktadır. Ek olarak, küresel bazdaki İslam iktisadı ve finansı 

eğitiminin %95’inin İngilizce verildiği, %0.8’inin ise Türkçe olduğu belirtilmiştir.   

Rusya ve eski SSCB ülkelerindeki İslam iktisadı ve finansı eğitimine bahis eden 

makalelerinde Akhtyamova ve arkd. (2015), bilhassa İslam ülkelerindeki iktisat ve finans 

olgularını ile ilişkilerini bazı konularda önermektedirler. Konulardan dikkat çekebilecek ve 

değerlendirilebilecek olanlarını şöyle sıralanmıştır: İslam ülkelerinin iktisadı ve dış ticaret 
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ilişkileri, modern İslam ekonomisi hukuku, İslami ülkelerde para ilişkileri, uluslararası 

finansal raporlama standartları ve İslam ülkelerinde para, kredi ve banka. 

Hasan’ın (2008-2009) lisansüstü seviyede İslamî finans ve bankacılık eğitiminin durumunu ve 

sorunlarını Malezya üzerinden tartıştığı makalesinde, İslamî finans ve bankacılık eğitiminin 

yüksek lisans ve doktora programlarının seviyelerinin lisans programlarından vahim bir halde 

olduğunu, bilhassa yeterlilik, derinlik, koordinasyon ve istikamet konularında yetersizliğe 

sahip olduğu belirtilmektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanan 

müfredatının İslami içerikleri içermediğini belirtmekte olup bunun yerine iktisad 

programlarını takip ettikleri bahis etmektedir. 

3.3. Bulgular ve Yorumlar 

Çalışmanın bu kısmında Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğrencilerinden ankete katılanların cinsiyet, yaş, okuduğu bölüm, sınıfı, öğrenim şekli ve 

İslami bankacılık hakkında bilgi düzeyi sunulmaktadır. Ayrıca sorulan bireysel sorular 

içerisinde İslami Finans ve Bankacılığı nasıl öğrendikleri sorusu da yöneltilmiştir. Bu soruya 

öğrencilerin %75,4’nün üniversiteden aldığı eğitimle bunları öğrendiği tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin demografik özellikleri ve likert tipi ankete vermiş oldukları cevaplar Tablo 1’de 

belirtilmiştir. 

Tablo 1: Demografik Göstergeler 

  Sayı  Yüzde 

Cinsiyet Erkek 56 49,1 

Kız 58 50,9 

Toplam 114 100 

Yaş 18 yaş ve altı 1 0,9 

19-24 97 85,1 

25-29 16 14,0 

Toplam 114 100 

Bölüm İktisat 51 44,7 

İşletme 63 55,3 

Toplam 114 100 

Sınıf 2. Sınıf 35 30,7 

3.Sınıf 26 22,8 

4.sınıf 53 46,5 

Toplam 114 100 

Öğrenim şekli Normal 79 69,3 

İkinci  35 30,7 

Toplam 114 100 
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Bilgi düzeyi  Az 34 29,8 

Normal 71 62,3 

Çok 9 7,9 

Toplam 114 100 

Aile 2 1,8 

İslami finans ve 

bankacılığı nasıl 

öğrendikleri 

Üniversite 86 75,4 

Arkadaş 9 7,9 

Medya 8 7,0 

Diğer 9 7,9 

Toplam 114 100 

 

Ankete katılan Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin % 49,1’i 

erkek iken   %50,9’u kızdır.  Yaş grubuna göre dağılımına bakıldığında 19-24 yaş grubu ile 

25-29 yaş grubu toplam katılımcıların % 99,1 ‘ini oluşturduğu görülmektedir. Ankete katılan 

öğrencilerin % 44,7’si iktisat bölümü, % 55,3’ü işletme bölümünde okumaktadır. 

Katılımcıların % 30,7’si (35) 2. sınıf , % 22,8’i(26)  3. sınıf ve % 46,5‘i(53) 4.sınıfta 

okumaktadır.  Ankete katılan öğrencilerin % 69,3‘ü öğrenim şekli normal öğretimdir. 

Araştırma sorularını yanıtlayan 71 katılımcı (% 62,3’ü)  İslami bankacılık hakkında normal 

bilgiye sahiptir 

Tablo 2: Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerin İslami 

Bankacılığa Bakış Açısının Değerlendirme Puanları 
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M1 
İslami Bankacılık ürün ve hizmetlerinin tanıtımı 

yeterince yapılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

M2 
İslami Bankacılık ismi bu bankaların “faizsizlik 

özelliğini” yeterince temsil etmektedir. 
1 2 3 4 5 

M3 İslami Bankacılık, İslami şartlara uygundur. 1 2 3 4 5 

M4 
İslami Bankacılık uygun yatırım ürünleri 

sunmaktadır. 
1 2 3 4 5 

M5 
İslami Bankacılıktaki katılımcılık esası geleneksel 

bankacılıkla aynıdır. 
1 2 3 4 5 

M6 
İslami bankacılık kar ve zarara katılma esas olarak 

çalışan kuruluşlardır. 
1 2 3 4 5 

   M7 
İslami bir banka para – para mantığı yerine ticari bir 

ürün – para mantığına yansıtmaktadır. 
1 2 3 4 5 

M8 
  İslami Bankacılığı, finansal gayelerim doğrultusunda 

düşünürüm 
1 2 3 4 5 

M9 
 Genel olarak finansal sistemde “faiz” bazı alındığı 

için İslami Bankacılık gerçekçi değildir 
1 2 3 4 5 

M10 
İslami Bankacılık, klasik(mevduat) bankacılığın iyi 

bir seçeneğidir. 
1 2 3 4 5 

M11 
 İslami prensiplere (ilkelere) ilişkili oldukları için 

İslami Bankacılığı kullanacağım. 
1 2 3 4 5 

M12 
 İslami Bankacılık, kredi alma noktasında mevduat 

bankacılığından göre daha cazip    imkanlar sunar. 
1 2 3 4 5 

M13 
 İslami Bankacılık kredi kullanımında, klasik 

bankacılıktaki gibi nakit para verilir. 
1 2 3 4 5 

M14 
İslami Bankacılık faaliyetleri geleneksel bankacılık 

faaliyetlerinden farklıdır. 
1 2 3 4 5 

M15 

İki tip banka arasında seçim yapmak zorunda 

kalırsam, kazançlarının İslami ilkelere uygunluğuna 

bakıp tercih yaparım. 

1 2 3 4 5 

M16 İslami Bankacılık, İslam ekonomisi modeli olabilir. 1 2 3 4 5 

M17 
İslami bankacılık tarafından gerçekleştirilen isteğe 

bağlı emeklilik fonlarında faiz söz konusudur. 
1 2 3 4 5 

M18 
İslami Bankacılığın uyguladığı vade farkı faiz olarak 

düşünülmektedir.                                                   
1 2 3 4 5 

M19 
İslami bankalar, mevduat bankalarıyla kıyasladığımda 

hizmet kalitesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. 
1 2 3 4 5 

M20 
İslami Bankalar, geleneksel bankalarla aynı imaj ve 

popülariteye sahip değildir. 
1 2 3 4 5 

M21 
İslami Bankacılık, banka vasfını taşıdığı için 

geleneksel bankacılık ile aynıdır. 
1 2 3 4 5 

M22 İslami Bankacılık iddia ettikleri gibi faizsiz işlem 1 2 3 4 5 
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yürütmez. 

M23 
İslami Bankacılık bireysel emeklilik fonlarında faiz 

yoktur. 
1 2 3 4 5 

M24 
İslami Bankacılık kredi kullanımında nakit para 

verilmez. 
1 2 3 4 5 

M25 
İslami Bankacılık daha ucuz maliyetle kaynak 

kullandırır. 
1 2 3 4 5 

M26 İslami Bankacılık daha düşük maliyette hizmet sunar. 1 2 3 4 5 

M27 
İslami Bankacılık da nakit para vermek yerine varlık 

satın alıp, satılır. 
1 2 3 4 5 

M28 
İslami Bankacılık, geleneksel bankacılıktan daha 

yüksek oranda kaynak kullandırır. 
1 2 3 4 5 

M29 
Banka tercihim faiz getirisi yüksek olduğu için 

geleneksel bankacılıktır. 
1 2 3 4 5 

M30 
İslami bankacılıkta sermayenin getirisi olan kâr 

unsurunun oranı, önceden bellidir. 
1 2 3 4 5 

M31 
 İslami bankacılık yatırımlarınıza daha yüksek kazanç 

sağlar. 
1 2 3 4 5 

M32 
Diğer bankalardan farklı avantajlar sağlamalarına 

dikkat ediyorum.  
1 2 3 4 5 

M33 
Bankaların güvenilir olmaları, işlem hızı ve kalitesine 

dikkat ediyorum 
1 2 3 4 5 

M34 

İslami bankacılıkta mal alım-satım faaliyetlerinde 

finansman sağlama ve alınan malın fiyatını doğrudan 

satıcıya ödeme ilkesi önemlidir. 

1 2 3 4 5 

M35 
 İslami bankalar yüksek masraf alması durumunda 

faizli bankalarla çalışmayı düşünürüm. 
1 2 3 4 5 

M36  İslami bankacılığın faizsiz olması güvenirliği artırır. 1 2 3 4 5 

M37 
 İslami bankacılığın kalkınma üzerinde etkisinin 

olumlu olacağını düşünürüm. 
1 2 3 4 5 

M38 
İslami bankalarına emanet para ile yatırım yapmak 

uygundur. 
1 2 3 4 5 

M39 
İslami bankacılığında yapılan yatırımlarda zarar etme 

ihtimali vardır 
1 2 3 4 5 

M40 
Hangi bankaların İslami bankacılık hizmeti verdiğini 

biliyorum. 
1 2 3 4 5 

M41 

İslami bankalarının klasik(mevduat) bankalardan ayırt 

eden en önemli özelliğinin kazancının ‘‘faizsiz’’ 

olmasıdır. 

1 2 3 4 5 

M42 
İslami bankalar finans sektörüne yeni bir ivme 

kazandırır. 
1 2 3 4 5 

M43 
İslami bankalar başka bankaların sağlayamadığı bir 

kısım hizmet ve imkânlara sahiptirler.  
1 2 3 4 5 

M44 
İslami bankalar kredi verirken geleneksel bankalar 

gibi geri ödemede faizli biçimde tahsil ederler. 
1 2 3 4 5 

M45 
İslami bankacılık konusunda Diyanet İşleri gerekli 

bilgilendirmeyi yapıyor. 
1 2 3 4 5 

M46 
İslami bankacılıkta fetva kurulları ile denetleme 

yapılır. 
1 2 3 4 5 
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Tablo 3: Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerin Görüşleri 
Değişken 

Başlığı 

Hiç 

Katılmıyorum 

 

Katılmıyorum 

 

Karasızım 

 

Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 f % f % f % f % f % 

M1 29 25.4 37 32,5 32 28,1 11 9,6 29 25,4 

M2 13 11,4 22 19,3 39 34,2 33 28,9 7 6,1 

M3 6 5,3 12 10,5 51 44,7 29 25,4 16 14,0 

M4 9 7,9 13 11,4 54 47,4 28 24,6 10 8,8 

M5 25 21,9 27 23,7 40 35,1 16 14,0 6 5,3 

M6 9 7,9 18 15,8 39 34,2 30 26,3 18 15,8 

M7 7 6,1 20 17,5 42 36,8 29 25,4 16 14,0 

M8 11 9,6 23 20,2 33 28,9 34 29,8 13 11,4 

M9 20 17,5 29 25,4 40 35,1 16 14,0 9 7,9 

M10 7 6,1 27 23,7 26 22,8 35 30,7 19 16,7 

M11 11 9,6 13 11,4 36 31,6 30 26,3 24 21,1 

M12 8 7,0 26 22,8 37 32,5 31 27,4 12 10,5 

M13 18 15,8 18 15,8 49 43,0 17 14,9 12 10,5 

M14 9 7,9 11 9,6 43 37,7 35 30,7 16 14,0 

M15 6 5,3 10 8,8 35 30,7 37 32,5 26 22,6 

M16 5 4,4 11 9,6 36 31,6 41 36,0 21 18,4 

M17 18 15,8 27 23,7 43 37,7 15 13,2 11 9,6 

M18 18 15,8 31 27,2 41 36,0 16 14,0 8 7,0 

M19 7 6,1 18 15,8 51 44,7 21 18,4 17 14,9 

M20 12 10,5 14 12,3 42 36,8 32 28,1 14 12,3 

M21 19 16,7 28 24,6 45 39,5 12 10,5 10 8,8 

M22 18 15,8 30 26,3 39 34,2 12 10,5 15 13,2 

M23 5 4,4 17 14,9 46 40,4 27 23,7 19 16,7 

M24 11 9,6 18 15,8 39 34,2 25 21,9 21 18,4 

M25 4 3,5 12 10,5 63 55,3 20 17,5 15 13,2 

M26 7 6,1 17 14,9 58 50,9 26 22,8 6 5,3 

M27 6 5,3 13 11,4 42 36,8 28 24,6 25 21,9 

M28 8 7,0 14 12,3 54 47,4 23 20,2 15 13,2 

M29 31 27,2 21 18,4 40 35,1 10 8,8 12 10,5 

M30 16 14,0 13 11,4 47 41,2 24 21,1 14 12,3 

M31 7 6,1 13 11,4 58 50,9 25 21,9 11 9,6 

M32 6 5,3 16 14,0 36 31,6 33 28,9 23 20,2 

M33 9 7,9 14 12,3 33 28,9 37 32,5 21 18,4 

M34 9 7,9 14 12,3 42 36,8 32 28,1 17 14,9 

M35 18 15,8 28 24,6 40 35,1 16 14,0 12 10,5 

M47 

İslami bankalarda toplanan fonların maliklerine belli 

bir kar taahhüdü bulunulmadığı gibi yatırılan 

sermayenin garantisi dahi yoktur. 

1 2 3 4 5 

M48 

 İslami bankalar kar payı olarak nitelendirdikleri 

getirileri belirlerken piyasadaki faiz oranını baz 

alırlar. 

1 2 3 4 5 
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M36 9 7,9 13 11,4 29 25,4 41 36,0 22 19,3 

M37 9 7,9 12 10,5 39 34,2 32 28,1 22 19,3 

M38 10 8,8 17 14,9 51 44,7 27 23,7 9 7,9 

M39 13 11,4 22 19,3 34 29,8 24 21,1 21 18,4 

M40 12 10,5 17 14,9 32 28,1 34 29,8 19 16,7 

M41 19 16,7 9 7,9 35 30,7 22 19,3 29 25,4 

M42 9 7,9 12 10,5 39 34,2 34 29,8 20 17,5 

M43 8 7,0 11 9,6 46 40,4 38 33,3 11 9,6 

M44 26 22,8 25 21,9 38 33,3 13 11,4 12 10,5 

M45 22 19,3 24 21,1 43 37,7 17 14,9 8 7,0 

M46 16 14,0 19 16,7 49 43,0 16 14,0 14 12,3 

M47 13 11,4 24 21,1 45 39,5 23 20,2 9 7,9 

M48 16 14,0 16 14,0 51 44,7 13 11,8 18 15,8 

 

M1: Katılımcıların % 32,5’i İslami bankacılık ürün ve hizmetlerinin tanıtımının yeterince 

yapılmadığını belirtmişlerdir. 

M2: Katılımcıların %34,2’si İslami bankacılık ismi bu bankaların ‘‘faizsizlik özelliğini’’ 

yeterince temsil etme konusunda kararsız olduğunu belirtmişlerdir. 

M3: Katılımcıların %44,7’si İslami bankacılık, İslami şartlara uygun olup olmadığı 

konusunda kararsız olduğunu belirtmişlerdir. 

M4: Katılımcıların %47,4’ü İslami bankacılık uygun yatırım ürünleri sunma konusunda 

kararsız olduğunu belirtmişlerdir. 

M5: Katılımcıların %35,1’i İslami bankacılıktaki katılımcılık ilkesi geleneksel bankacılık ile 

aynı olması konusunda kararsız olduğunu belirtmişlerdir. 

M6: Anket katılanların %34,2‘si İslami bankacılık kar – zarara katılma esas olarak kuruluştur 

görüşüne kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M7: Katılımcıların % 36,8’i İslami bir banka para – para mantığı yerine ticari bir ürün-para 

mantığı yansıtmaktadır konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M8:İslami bankacılığı finansal amaçları doğrultusunda düşünenlerin oranı %29,8’dir.  

M9: Katılımcıların %35’1‘i genel olarak finansal sistemde ‘‘faiz’’ bazı alındığı için İslami 

Bankacılık gerçekçi olmadığı olduğu konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M10: Katılımcıların %30,7‘si İslami Bankacılık, klasik(mevduat) bankacılığın iyi bir 

seçeneği olarak gördüğünü belirtmektedir. 

M11: Katılımcıların %31,6’sı İslami prensiplere(ilkelere) uygun oldukları için İslami 

bankacılığı kullanma konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M12: Katılımcıların %32,5‘i İslami bankacılık kredi alma konusunda mevduat 

bankacılığından daha cazip fırsatlar sunma konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 
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M13: Katılımcıların %43‘ü İslami bankacılık kredi kullanımında, klasik bankacılık olduğu 

gibi nakit para verir konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M14: Katılımcıların %37,7‘si İslami bankacılık faaliyetleri geleneksel bankacılıktan 

faaliyetlerinden farklı olduğu konusunda kararsızlık yaşadığını belirtmektedir. 

M15: Katılımcıların %32,5‘i İki tip banka arasında seçim yapmak zorunda kalırsam,  

kazançlarının İslami ilkelere uygunluğuna bakacak olduğunu belirtmektedir.  

M16: Ankete katılanların %36‘sı İslami bankacılık, İslami ekonomisi modeli olur görüşünü 

benimsemekte olduğunu belirtmektedir. 

M17: Katılımcıların  %37,7‘si İslami bankacılık tarafından gerçekleştirilen isteğe bağlı 

emeklilik fonlarında faiz olduğu konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M18: Katılımcıların %36‘sı İslami bankacılığın uyguladığı vade farkı faiz olarak düşünme 

konusunda kararsızlık yaşadığını belirtmektedir. 

M19: Katılımcıların %44,7‘si İslami bankalar, diğer bankalarla karşılaştırdığımızda hizmet 

kalitesi daha iyi olduğu konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M20: Katılımcıların %36,8‘i İslami bankalar, geleneksel bankalarla aynı imajı ve 

popülariteye sahip değil görüşüne kararsız olduğunu belirtmektedir.  

M21: Katılımcıların %39,5‘i İslami bankacılık, banka vasfını taşıdığı için geleneksel 

bankacılık ile aynı olduğu görüşünde kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M22: Katılımcıların %34,2‘si İslami bankacılık iddia ettikleri gibi faizsiz işlem yürütmez 

görüşüne kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M23: Katılımcıların 40,4‘ü İslami bankacılık bireysel emeklilik fonlarında faiz yoktur 

görüşünde kararsız olduğunu,  

M24: Katılımcıların %34,2‘si İslami bankacılık kredi kullanımında nakit para verilmez 

görüşüne kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M25: Katılımcıların %55,3‘ü İslami bankacılık daha ucuz maliyetle kaynak kullandırır 

görüşüne kararsız olduğunu görülmektedir. 

M26: Katılımcıların %50,9‘u İslami bankacılık daha düşük maliyette hizmet sunar görüşüne 

kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M27: Katılımcıların %36,8‘i İslami bankacılık da nakit para vermek yerine varlık satın alıp, 

satılır görüşüne kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M28: Katılımcıların %47,4‘ü İslami bankacılık, geleneksel bankacılıktan daha yüksek oranda 

kaynak kullandırma görüşüne kararsız olduğunu belirtmektedir. 
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M29: Katılımcıların %35,1’i banka tercihi faiz getirisi yüksek olduğu için geleneksel 

bankacılık konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M30: Katılımcıların %41,2’si İslami bankacılıkta sermayenin getirisi olan kar unsurunun 

oranı önceden belli olduğu görüşünde kararsız olduğunu belirmektedir. 

M31: Katılımcıların %50,9‘u İslami bankacılık yatırımlara daha yüksek kazanç sağlar 

görüşüne kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M32: Katılımcıların %31,6‘sı diğer bankalardan farklı avantajlar sağlamalarına dikkat etme 

konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M33: Katılımcıların %32,5‘i bankaların güvenilir olmaları, işlem hızı ve kalitesine dikkat 

ettiklerini belirtmektedir. 

M34: Katılımcıların %36,8’i İslami bankacılıkta, mal alım-satım faaliyetlerinde finansman 

sağlama ve alınan malın fiyatını doğrudan satıcıya ödeme ilkesi önemli olduğu konusunda 

kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M35: Katılımcıların %35,1‘ i İslami bankalar yüksek masraf alması durumunda faizli 

bankalarla çalışmayı düşünme konusunda kararsız olduğunu belirmektedir. 

M36:  Katılımcıların %36’sı İslami bankacılığın faizsiz olması güvenirliği arttırdığı görüşüne 

sahip olduğunu belirtmektedir. 

M37: Katılımcıların % 34,2‘si İslami bankacılığın kalkınma üzerinde etkisinin olumlu 

olacağını düşünme konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M38: Katılımcıların %44,7‘si İslami bankalarına emanet para ile yatırım yapmak uygun 

olması konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M39: Katılımcıların %29,8‘i İslami bankacılık da yapılan yatırımlarda zarar etme ihtimali var 

olması konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M40: Katılımcıların %29,8‘i hangi bankaların İslami bankacılık hizmeti verdiğini bilmekte 

olduğunu belirmektedir. 

M41: Katılımcıların  % 30,7‘si İslami bankalarının klasik(mevduat) bankalardan ayırt eden en 

önemli özelliğinin kazancının ‘‘faizsiz’’ olması konusunda kararsız olduğunu  

M42: Katılımcıların % 34,2’si İslami bankalar finans sektörüne yeni bir ivme kazandırma 

konusunda kararsız olduğunu,  belirtmektedir. 

M43: Katılımcıların % 40,4‘ü İslami bankalar başka bankaların sağlamadığı bir kısım hizmet 

ve imkânlara sahip olma konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M44: Katılımcıların % 33,3‘ü İslami bankalar kredi verirken geleneksel bankalar gibi geri 

ödemede faizli biçimde tahsil etme konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 
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M45: Katılımcıların % 37,7‘si İslami bankacılık konusunda Diyanet İşleri gerekli 

bilgilendirmeyi yapma konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M46: Katılımcıların  % 43‘ü İslami bankacılıkta fetva kurulları ile denetleme yapması 

konusunda kararsız olduğunu belirtmektedir. 

M47: Katılımcıların,%39,5‘i İslami bankalarda toplanan fonların maliklerine belli bir kar 

taahhüdü bulunulmadığı gibi yatırılan sermayenin garantisi dahi yok görüşüne kararsız 

olduğunu belirtmektedir. 

M48: Katılımcıların %44,7‘si İslami bankalar kar payı olarak nitelendirdikleri getirileri 

belirlerken piyasadaki ‘‘faiz’’ oranını baz alır görüşüne kararsız olduğunu belirtmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Küresel bir ihtiyaç haline gelen finansal sektör ile reel sektör ilişkisinin sağlıklı kurulması 

dünya ekonomik sistemi için ciddi bir ihtiyaç haline gelirken, İslami finans sektörü bu 

ihtiyaca cevap verecek nitelikte dikkate değer bir potansiyel taşımaktadır. Bu yüzden sadece 

Müslüman ülkelerde değil, başta İngiltere olmak üzere birçok batı ülkesinde piyasalar 

oluşturulmakta ve konuya ilişkin araştırma merkezleri, akademik programlar açılmaktadır. 

Ülkemizde de son yıllarda benzer girişimler artmış ancak yeterli seviyelere gelmemiş 

durumdadır.  

İslami finansın iktisat, işletme ve hukuk yanında dini bilimler konusunda da yetkinlik 

gerektirmesi, disiplinler arası çalışmayı zorunlu kılmaktadır. İslami finans ve bankacılık 

ülkemizde yüksek bir potansiyele sahip olmakla birlikte henüz gelişme aşamasındadır. Bu 

açıdan, yeterli desteğin sağlanması durumunda, nitelikli yüksek lisans ve doktora programları 

yürütülerek, sektördeki sosyal, yönetsel, iktisadi, fıkhi vb. sorunlara odaklanarak özgün 

çözümler üretecek araştırmalar yaparak ve işgücü yetiştirmeye yönelik eğitim programları 

düzenleyerek sektörün gelişimine ve büyümesine katkı sağlama sorumluluğunu üstlenmeye 

hazır olduğunu göstermektedir. 

Çalışmada üniversitelerimizde İslami finans ve bankacılık konusunda eğitim veren kurumlar 

incelenmiş lisans düzeyinde çok az üniversiteye rastlanmıştır. Lisansüstü düzeyinde artışlar 

yaşanmasına rağmen istenen potansiyele ulaşılamadığı görülmüştür. İslami finans ve 

bankacılık noktasına ağırlık veren üniversitelerden biri olan Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik anket çalışması uygulanmıştır. Anket 

sonuçlarına göre İslami bankacılık ile ilgili sorulan sorulara Bingöl Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yanıtları arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin %74,6’sı İslami bankacılığın faizsiz olduğunu belirtmektedir.  % 49,1’i İslami 

bankacılık ile mevduat bankasının aynı olmadığını, %34,2’si İslami bankacılık ismi bu 

bankaların “faizsizlik özelliğini” yeterince temsil etme konusunda yetersiz olduğunu ifade 

etmiştir. %44,7’si İslami bankacılığın, İslami şartlara uygun olup olmadığı konusunda 

kararsız olduğunu; %30,7’si ise İslami bankacılığın, geleneksel(mevduat) bankacılığın iyi bir 

alternatifi olarak gördüğünü belirtmektedir. %32,5’i iki çeşit banka arasında seçim yapmak 
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zorunda kalırsa tercihini İslami bankacılıktan yana olduğunu belirtmektedir. %32,5’i 

bankaların güvenilir olmasına, işlem hızı ve kalitesine dikkat etmektedir.  %36’sı İslami 

bankacılığın faizsiz olması güvenirliği arttırdığı görüşüne sahip olduğunu, %29,8’i hangi 

bankaların İslami bankacılık hizmeti verdiğini bilmekte olduğunu belirmektedir. Özellikle bu 

eğitimlerin daha çok nereden öğrenildiğine dair sorulan soruya %75,4’ü üniversiteden bu 

bilgilere ulaştığını ifade etmiştir. 

Ankete katılanların çoğunluğu sorulara kararsızım cevabı vermiştir. Bu durum öğrencilerin 

İslami bankacılık konusunda bir tereddüt yaşadığını göstermektedir. Bu kararsızlığın 

giderilmesi için: 

1- İslami finans ve bankacılık konusunda öğrenciler bilgilendirilmelidir. 

2- İslami bankacılık ve mevduat bankacılığı karşılaştırmalı olarak gösterilip arasındaki 

farklar belirtilmelidir. 

3- İslami finans ve bankacılık konusunda seminerler düzenlenerek öğrencilerin bilgi 

seviyeleri arttırılmalıdır. 

Yapılan analizler neticesinde verilecek iyi bir eğitimin öğrencilerin İslami finans ve 

bankacılık kavramına olan bakış açılarının değiştirebileceği ve daha nitelikli elemanların 

yetişmesine imkân sağlayacağı görülmektedir. 
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ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİMİ VE İŞLETME YAPILARINDAKİ DEĞİŞİM 

Baran Akkuş• 

Sevim Bakır KAYA•• 

Öz 

Buhar gücünün kullanılarak ilk sanayi devriminin (1.0) ortaya çıkmasından sonra, ikinci sanayi devrimi (2.0) 

elektrik enerjisinin kullanılmasıyla birlikte seri üretime geçilmesiyle olmuştur. Dijital sanayi devrimi olarak 

adlandırılan üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise elektroniklerin kullanılmasıyla üretim giderek otomatikleşmiştir. 

Son olarak yaşanan gelişmelerle birlikte halen yaşamakta olduğumuz dördüncü sanayi devrimi (4.0) başlamıştır. 

Şüphesiz bu sürecin her aşamasının insanlığın tarihi açısından, çok önemli ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel 

etkileri olmuştur.  

Benzer etkiler Birinci Sanayi Devrimi ile üretim için inşa edilen fabrikalarda/işletmelerde de yaşanmıştır. Birinci 

Sanayi Devriminde işletmelerde üretim faaliyeti ağır bastığı için işletmelerin teknik yönü, sürecin diğer 

aşamalarında ise yönetim, pazarlama ve finans yönü öne çıkmıştır. Sürecin son aşamasının ise işletmeye dönük 

tüm kabulleri/bilgileri değiştirdiğini söylemek mümkündür. Öyle ki işletme deyince mutlaka bir mekandan 

ziyade sanal işletmeden veya büyük işletme deyince holdingten ziyade yaygın internet ağı üzerindeki alışveriş 

siteleri artık anlaşılmaktadır. 

 Ayrıca artık birbirleriyle veri alışverişinde bulunan robotların üretimin her aşamasında insana ihtiyaç duymadan 

daha az hata ile üretim gerçekleştirebildikleri bir süreç söz konusudur. Böylece esneklik ve hızın önem kazandığı 

günümüzde işletmeler oldukça esnek ve müşteri ihtiyaçlarına hızla cevap verebilecekleri bir yapıya 

kavuşmaktadırlar. Dijitalleşmenin sanayiye entegre edildiği bir üretim süreci ile birlikte işletmelerin yapısı da 

değişim göstermektedir. Bu çalışmada da endüstri 4.0 devriminin işletmelerin yapıları ve en başta üretim, 

pazarlama ve insan kaynakları gibi fonksiyonlarına olası etkileri açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Sanayi Devrimi, Dijitalleşme, İşletme, Üretim. 

INDUSTRY 4.0 REVOLUTION AND CHANGE IN BUSINESS STRUCTURES 

Abstract 

After the emergence of the first industrial revolution (1.0) using steam power, the second industrial revolution 

(2.0) was made by the use of electric energy and serial production. In the third industrial revolution (3.0), which 

is called the digital industrial revolution, production is increasingly automated by the use of electronics. Finally, 

the fourth industrial revolution (4.0), which we are currently living with, has begun. Undoubtedly, every stage of 

this process has had important economic, social, political and cultural influences in terms of the history of 

mankind. Similar effects were experienced in the factories / businesses built for production by the First Industrial 

Revolution. In the first Industrial Revolution, the technical aspects of the enterprises were emphasized because 

the production activities were heavily depressed in the enterprises and the management, marketing and financing 

aspects emerged at the other stages. It is possible to say that the last stage of the process changes all the 

assumptions/ informations about the operation. As such, it is now clear that the shopping sites on the widespread 

Internet network are no longer understood from the fact that the place is purely a virtual venue or a large 

enterprise.  

It is also a process whereby robots exchanging data with each other can produce with fewer mistakes without the 

need for human beings at every stage of production. Today, when flexibility and speed are important, businesses 

are becoming very flexible and able to respond quickly to customer needs. Along with a production process in 

which digitalization is integrated into the industry, the structure of the enterprises also changes. In this study, we 

will try to explain the effects of the industry 4.0 revolution on the structures of the enterprises and on the 

functions such as production, marketing and human resources in the first place. 

Keywords: Industry Revolution, Digitization, Business, Manufacturing. 
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Giriş 

İlk sanayi devrimi 18. yüzyılda buhar makinesinin icadı ile başlamıştır. Bu dönemde 

mekanizasyonun önem kazanması ile birlikte kitlesel üretim başlamıştır. İkinci sanayi devrimi 

ise 20. yüzyılın başlarında elektrik enerjisinin sanayide kullanılması ve seri üretime 

geçilmesiyle birlikte yaşanmıştır (Yıldız, 2018: 547). 1970’lerde ortaya çıkan üçüncü sanayi 

devrimi ise üretim süreçlerinde bilgisayar ve otomasyonun kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. 

Endüstri 4.0 kavramı ise ilk olarak 2011 yılında Almanya’daki Hannover Fuarında ortaya 

atılmıştır. Böylece Avrupa’da ve Almanya’da hükümetlerin önemsediği bir konu haline 

gelmiştir. Endüstri 4.0 genel olarak üretimde, siber fiziksel sistemlerin uygulanması olarak 

yorumlanır. Yaklaşık on yıldır bir araştırma alanı olarak yer almaktadır. Şu anda endüstri 4.0 

teknolojileri kullanılmaktadır. Yakın gelecekte yoğun gelişmeler yaşanabilecektir. Hatta 

araştırmacılar için oldukça önemli bir araştırma alanı olacağı öngörülmektedir (Ghobakhloo, 

2018: 910-911). 

1. Endüstri 4.0’ın Ortaya Çıkış Nedenleri  

Başta Almanya olmak üzeri teknolojinin geliştiği ülkeler hem rekabet avantajı oluşturmak 

hem de maliyetleri düşürmek amacıyla dördüncü sanayi devrimini ortaya çıkarmışlardır. 

Böylece işgücüne olan gereksinimin azalacağı ve ucuz işgücü dolayısıyla uzak doğuya 

kaymakta olan üretim durumunun önleneceği öngörülmektedir. Ayrıca bir diğer neden olarak 

tüketicilerin hızla değişen taleplerine ve kişiselleştirilmiş isteklerine aynı hızda cevap 

verebilecek üretim sistemlerine olan ihtiyaç gösterilebilir. Tüm bu sebepler endüstri 4.0’ı 

tetikleyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Pamuk ve Soysal, 2018: 45). 

Lasi vd. (2014: 239) ’e göre ise, endüstri 4.0’ı ortaya çıkaran sosyal, ekonomik ve politik 

değişimler söz konusudur. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

- Geliştirme sürelerinin kısaltılması ihtiyacı ve inovasyon kapasitesinin işletmeler için 

önemli bir başarı faktörü haline gelmesi. 

- Artık ticaretteki durumu alıcıların belirlediği bir ortam sonucunda, tüketicilerin 

kişiselleştirilmiş ürün talebinin oluşması. 

- Yeni durumlara uyumlu olarak üretimde ve ürün geliştirmede esneklik gereksinimi. 

- Bu durumlar neticesinde hızlı karar alma gereksinimi nedeniyle hiyerarşisinin 

azaltılması gerekliliği. 

- Kaynaklara ulaşmadaki güçlük, kaynak fiyatlarındaki artış ve ekololojik konulara 

odaklanmış toplumsal değişimler sonucunda ekonomik ve ekolojik verimlilikte artış 

ihtiyacı. 

2. Endüstri 4.0 ve İşletmelerdeki Değişim 

İşletmeler açısından değerlendirildiğinde, işletmelerin teknolojinin hızla geliştiği günümüzde 

bu değişimlerin dışında kalmaları mümkün görünmemektedir. İşletmelerin yapılarında 

değişim olmakla birlikte, artık günümüzde e-işletmeler oldukça yaygınlaşmıştır. Ayrıca 

dijitalleşmenin yoğun etkisiyle fiziki varlığı olan işletmelerde ise fonksiyonları arasındaki 

iletişim dijitalleşmiştir (Çağıl ve Ergün, 2008: 547). İşletmelerdeki değişimlerin daha iyi 
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anlaşılabilmesi için “Endüstri 4.0” ile birlikte bazı fonksiyonlarındaki değişimlerin 

irdelenmesi faydalı olacaktır.   

2.1.  Endüstri 4.0 ve Üretim 

Endüstri 4.0 ya da diğer adıyla dördüncü sanayi devriminde temel amaç dijital gelişmelerden 

faydalanarak daha rekabetçi hale gelebilmektir. Üretimde akıllı sistemlerin yer aldığı bir süreç 

yaşanmaktadır. Bunu da “nesnelerin interneti” kavramıyla açıklamak mümkündür. Bu 

kavram; bilgisayar dışındaki nesnelerinde internete bağlanarak veri alıp gönderebildiği bir 

durumu açıklamaktadır.  (Dengiz, 2017: 38).  

Üretim süreci incelendiğinde akıllı sanal fiziksel sistemlerin yer aldığı, akıllı fabrikaların 

temel oluşturduğu bir yapı söz konusudur. Kendi kendini kontrol edebilen, iyileştirebilen 

üretim ortamları mümkün olacaktır. Bu gelişmeler neticesinde üretimin otomatikleşmesi ve 

dijitalleşmesi ile birlikte karanlık üretim yapılabilecektir. Böylece üretim sürecinde insana 

ihtiyaç duymadan, bilgisayarlar tarafından kontrol edilebilen makinelerin birbirleriyle iletişim 

halinde olduğu ve bu şekilde üretimin yapıldığı bir süreç gerçekleşmektedir (Akben ve Avşar, 

2018: 28,31). Kullanılan ileri teknoloji ile birlikte müşteri taleplerine anında cevap verebilen 

ve esnek üretimin hat safhaya ulaştığı bir süreç söz konusudur. Müşteri talepleri açısından 

bireyselleştirilmiş üretimden bahsedilebilir (Brettel vd., 2014: 37-38).  

2.2.  Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları 

Endüstri 4.0’ın yaygınlaşması ile birlikte istihdamda nitelik ve şartlarda değişiklikler 

yaşanacağı görülmektedir. Artık üretim sürecinin daha pratik hale geleceği bir dönem 

yaşanacaktır. Bununla birlikte tedarik zincirinin de daha teknolojik olmasıyla birlikte insan 

kaynağına olan ihtiyaç azalacaktır. Farklı görüşlerde olmakla birlikte istihdam koşullarında 

farklılaşma olacağı açıktır. Hatta bazı meslekler yok olacak ancak yeni mesleklerde ortaya 

çıkacaktır (Yalçın, 2018: 122).  

Basit üretim süreçlerinde teknolojinin daha yoğun kullanılması ile birlikte, bu üretim 

süreçlerinde karmaşıklık artacaktır. Böylece eğitimli işgücü ihtiyacı ortaya çıkacaktır 

(Hecklau vd., 2016: 1) 

2.3.  Endüstri 4.0 ve Pazarlama 

Küreselleşme ile birlikte hem müşteri ihtiyaçlarında hem de pazar yapısında hızlı bir değişim 

yaşanmıştır. Artık işletmeler yeni müşteri bulmak ve müşterilerini korumak için yeni ürünler 

ve stratejiler geliştirmek durumundadırlar. İnovatif bir yaklaşım işletmelerin ilerlemelerini 

sağlayacak yegane anahtardır. Dijitalleşmenin etkisiyle işletmelerdeki yenilikler hız 

kazanmıştır. Endüstri 4.0’ın içeriğinin de dijitalleşmeye dayandığı görülmektedir. Endüstri 

4.0’ı uygulayan bir işletmenin müşteri ihtiyaçlarını karşılama oranı yükselmekte, bu sayede 

rekabetçi olabilmektedir (Ungerman, Detkova and Gurinova, 2018: 132-133).    

Birinci endüstri devriminden sonra ürün odaklı üretim ve pazarlama söz konusu olmuştur. Bu 

dönemdeki pazarlama anlayışında müşteri taleplerinin önemsenmediği, üretilen ürünlerin 

satılacağının varsayıldığı bir anlayış vardır. Bu dönem pazarlama açısından “pazarlama 1.0” 
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dönemi olarak ta adlandırılmaktadır. “Pazarlama 2.0” olarak adlandırılan sonraki dönemde, 

müşteri isteklerinin dikkate alındığı, müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmeye çalışıldığı bir 

döneme geçilmiştir. Endüstri devrimleri ile birlikte pazarlama alanında da büyük değişimler 

yaşanmıştır. Pazarlama 3.0 dönemi ile birlikte ise insan merkezli bir dönem başlamıştır. Bu 

dönemde müşteriler bilinçlidir. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte artık pazarlama 4.0 

olarak adlandırılan dönemde sanal pazarlama oldukça önem kazanmaktadır (Ertuğrul ve 

Deniz, 2018: 160-161).   

Sonuç  

İşletmelerin yapılarında ciddi değişikliğe gitmelerini gerektiren “Endüstri 4.0” ile artık 

birbirleriyle veri alışverişinde bulunan robotların, üretimin her aşamasında insana ihtiyaç 

duymadan daha az hata ile üretim gerçekleştirebildikleri bir süreç söz konusudur. Böylece 

esneklik ve hızın önem kazandığı günümüzde, işletmeler oldukça esnek ve müşteri 

ihtiyaçlarına hızla cevap verebilecekleri bir yapıya kavuşmaktadırlar.  

İnsan kaynaklarında da dönüşümün etkisinin hissedildiği/hissedileceği açıktır. Niteliksiz 

işgücü dönüşümle birlikte işgücü piyasasında yer bulamayacaktır. İş bulmak isteyenlerin ve 

mevcut çalışanların niteliklerini artırmaları zorunludur. Dijitalleşmeyle birlikte insan 

vasıtasıyla yapılan birçok iş yok olacaktır. Ancak yeni mesleklerin ortaya çıkacağı tahmin 

edilmektedir.   

Pazarlama açısından değerlendirildiğinde ise; müşteri ihtiyaç ve isteklerinin çok hızlı bir 

şekilde tespit edilebildiği bir süreç yaşanmaktadır. Hatta önümüzdeki süreçte müşterinin 

bireysel isteklerine anında cevap verebilen sistemlerin var olacağı bir pazarlama anlayışı 

şaşırtıcı olmayacaktır.        

İşletmeler açısından “Endüstri 4.0” birçok fırsat barındırdığı gibi birçok işletme için tehditler 

söz konusudur. Ancak tüm işletmelerin göz ardı etmemesi gereken husus, adı ister “Dijital 

Devrim”, “Endüstri 4.0 ya da Sanayi 4.0” ister “Dördüncü Sanayi Devrimi” olsun, 

teknolojideki dönüşümün artık kaçınılmaz olduğudur. Özellikle üretim işletmelerinde kısa 

sürede hissedileceği aşikardır. Ancak tüm işletmelerin zaman içinde bu değişimden 

etkileneceği öngörülebilir. 
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PAZARLAMANIN DEĞİŞEN GÜCÜ: DİJİTAL DÖNEME GEÇİŞ VE PAZARLAMA 

4.0 YAKLAŞIMLARI 

Yusuf Ozan Yıldırım• 

Öz 

Dünyanın dijital çağa geçmesi ve özellikle nesnelerin internetinin yaygınlaşması, pazarlamada köklü değişiklere 

sebep olmaktadır. Pazarlamanın insanlara bakış açısı daha önceleri dağıtım ve satış odaklı iken, sonradan 

ulaşımın kolaylığı ve memnuniyet gibi unsurlar sayesinde, insanlara ve müşteri deneyimlerine odaklı bütünleşik 

bir pazarlama yaklaşımı gelişmesini sağlamıştır. Bütünleşik pazarlama sayesinde pazarlamacılar müşteri 

odaklılık yerine insan odaklılığı ve pazarlamanın merkezinde insanın olduğu bir yaklaşımı benimsemektedir. 

Bütünleşik pazarlama yaklaşımı endüstri 4.0’ın gelişmesi ile birlikte, pazarlamayı 3.0 olan insan boyutundan ve 

geleneksellikten kopararak, pazarlama 4.0’ın doğmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada bütünleşik pazarlama 

yaklaşımının pazarlamayı nasıl 4.0’a taşıdığını ve pazarlama 4.0’ın güncel yaklaşımlarından bahsedilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bütünleşik Pazarlama, Pazarlama 4.0, Pazarlama 4.0 Yaklaşımları 

CHANGING POWER OF MARKETING: ENTERING DIGITAL ERA AND 

MARKETING 4.0 APPROACHES 

Abstract 

Entering digital era and especially internet of things are leading major changes at marketing. At first the scope of 

marketing was about distributions and sales, but in order to develop holistic marketing approach and with the 

help of ease of distrubution and customer satisfaction, marketing has focused on humancentric approaches and 

customer experiences. Thanks to this holistic marketing, marketers has chosen to be humancentric over customer 

oriecnted. With all this evolution of marketing and emergence of industry 4.0, holistic marketing changed the 

marketing perpective from being just humancentric and  tradtional of version 3.0 to a new born marketing 4.0. In 

this study, how the holistic marketing approach drives marketing to 4.0 and marketing 4.0 approaches is 

discussed. 

Key Words: Holistic Marketing, Marketing 4.0, Marketing 4.0 Aproaches 

Giriş 

Pazarlamanın bütünleşik bir yaklaşım sayesinde birçok disiplin ile çalışması,  insan hayatını 

kolaylaştıracak uygulamaların ve pazarlama aktivitelerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

Yıllar boyunca pazarlamada geleneksel boyuttan uzaklaşmak için çalışmalar yapılmıştır. 

Ancak pazarlamanın yalnızca pazarlama departmanı ile olmaması ve tamamen bütünsel 

yaklaşılmasını savunan bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlamayı geleneksel olmaktan 

kurtararak insan odaklı bir yaklaşımı ortaya çıkarmış ve böylelikle pazarlama 3.0 ortaya 

çıkması sağlanmıştır.  

Endüstrinin dijitalleşmesi sayesinde ise bütünleşik pazarlama yaklaşımı tüketicilerin artık 

sadece duyguları, hisleri ve ruhları olan bir varlık olmadığını ve aslında tüketicilerin 

dijitalleştiğinin farkına varmıştır. Böylelikle dijital tüketiciye yönelik dijital pazarlama 

aktivitelerinin ortaya çıkmasını bütünleşik pazarlama sağlamıştır. Sonuç olarak bütünleşik 

yaklaşımlar ve çalışmalar sayesinde pazarlama bir versiyon daha ilerleyerek tamamen dijital 

olan insan odaklı bir yaklaşım olan pazarlama 4.0 ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada bütünleşik pazarlama uygulamaları sayesinde gelişen pazarlamanın son 

versiyonu olan 4.0’ın günümüzde hangi kavramlar ile karşımıza çıktığı incelenmiştir.  
                                                           
• Dicle Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 
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Geleneksel Pazarlamadan Bütünleşik Pazarlamaya Geçiş 

Geleneksel pazarlama ürün ve ürünün doğası, tüketici davranışları ve firmalar arası rekabet 

benzeri prensipleri temel almaktadır. Bu prensipleri sayesinde geleneksel pazarlama 

yaklaşımında, yeni ürün geliştirme, satış geliştirme ve planlama, ürün satış ve iade süreci gibi 

temel stratejiler kullanılmaktadır. Kısacası geleneksel pazarlamada ürün, satış, promosyon 

gibi pazarlamanın temel ilkeleri üzerine kurulu bir strateji benimsenmektedir (Grundey, 2008: 

142). Geleneksel pazarlama yaklaşımı, pazarlamanın bütünleşik bakış açısına geçmeden önce 

1999 yılında deneyimsel pazarlamayı ortaya atan Bernd Schmitt tarafından, uzun süredir 

değişmeyen bir yaklaşım olarak görülmektedir. Buna göre; geleneksel pazarlama analitik 

odaklı akılcı bir yaklaşım sunarak, müşterileri analitik ve rasyonel bir varlık olarak rekabetin 

merkezinde görmektedir (Schmitt, 1999: 54). Hayatın koşullarının hızla değişmesi ve 

müşterilerin aslında rasyonel düşünüp rasyonel kararlar vermediğinin incelenmesi sonucu, 

bütünleşik pazarlama daha insan odaklı bir yaklaşım benimseyerek pazarlamayı geleneksel 

boyuttan uzaklaştırmaktadır. 

Bütünleşik Pazarlama 

Ekonomideki ve teknolojideki hızlı değişimler sayesinde, pazarlamanın bütünleşik bir 

yaklaşım olması ve özgün olması gerektiği düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Geleneksel 

pazarlamanın aksine bütünleşik pazarlamanın önceliği, müşteri ile direk temas ederek 

etkileşimli ve kalıcı bir ilişki sağlamaktır. Bu sebeple bütünleşik pazarlama müşterilere 

sunulan teklifleri geliştirmek ve memnuniyeti daha kalıcı hale getirecek deneyimler 

oluşturmak ile pazarlama aktiviteleri ile markayı daha net, daha tutarlı bir değere entegre hale 

getirmeyi amaçlamaktadır (Choi vd., 2014: 235). 

Sadece kar odaklı olan kitle pazarlama teknikleri artık önceki pazarlama dönemlerindeki gibi 

etkili olmamaktadır. Bütünleşik pazarlama konsepti sayesinde, pazarlamacılar firmaların iç ve 

dış birçok durumunu hesap ederek zor kararlar verme sürecini geçmişteki yöntemler ile 

yapmak zorunda kalmamaktadır. Bu sebeple artık pazarlama sadece pazarlama departmanına 

bırakılan bir göre olmaktan çıkarak firmanın zorlu hayat koşullarında ayakta durabilmesi 

adına tüm departmanlarının ortak alanı olmaya başlamaktadır. Böylelikle, her ayrıntının bir 

önemi olduğu daha güçlü bir pazarlama yaklaşımı ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, 

bütünleşik pazarlama müşteriler, çalışanlar rakip firmalar, ekonomi, hayat koşulları çevre gibi 

bütün bakış açılarının toplamı ile değer sunmaktadır (Sheth ve Sisodia, 2006: 300) Bütünleşik 

pazarlamanın bu bakış açısı sayesinde artık müşteri bir paydaş olarak görülmekten ziyade bir 

varlık ve tamamen insan olduğu bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Pazarlamada insan 

duygularına yönelik çalışmaların bütünleşik pazarlama yaklaşımı ile ortaya çıkması sonucu, 

pazarlamada talep yaratmak için sadece satış odaklı olmanın yanlış olduğu ve tüketicilerin 

güvenin yitirilmemesi gerektiği savunularak, pazarlama tasarımında daha büyük bir kurumsal 

vizyon, misyon ve değerler ile pazarlama 3.0 ortaya çıkmaktadır (Kotler vd., 2010: 45).  Son 

yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi tüketiciler, pazarlar ve pazarlamanın hızlı 

bir değişim süreci içinde olmasına olanak sağlamıştır. Pazarlama 1.0 üretim teknolojinin 

gelişmesi sayesinde ortaya çıkarken, pazarlama 2.0 bilgi ve internetin bir sonucu olarak ortaya 
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çıkmaktadır. Pazarlamadaki bütünsel bakış açısının ve müşteri odaklı deneyimlerin ortaya 

çıkması ile birlikte ise pazarlama 3.0 ortaya kavramı ortaya çıkmaktadır (Kotler vd., 2010: 5). 

Pazarlama 4.0 

Teknolojinin evrimi sayesinde dünyanın son yıllardaki değişimi ve pazarlamanın buna bağlı 

olarak ilerlemesi daha müşteri odaklı bir dönem olan pazarlama 3.0’ın doğmasına sebep 

olmuştur. Artık pazarlamada sadece geleneksel ihtiyaç ve isteklere odaklanmak yerine insanı 

tatmin etmek, ruh ve duyguları hesaba katan bir yaklaşım benimsenmiştir. Sonrasında ise, 

bütünleşik pazarlamanın sayesinde pazarlama 3.0’ın ortaya çıkması sonrası dijital çağ ve 

endüstri 4.0 gelişimleri, pazarlamayı hızlı bir gelişime sürükleyerek versiyon 4.0’ın ortaya 

çıkmasını yardımcı olmuştur (Jara vd., 2012: 852). 

Pazarlama 4.0 karmaşık ve stabil olmayan piyasalar, agresif küresel rekabet, yeni 

teknolojilerin ortaya çıkması ve yıkıcı inovasyonların yaygınlaşması sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Böylesine dinamik bir yapıda olan sistem, dünya çapında küresel işlemler ve 

müşteri faaliyetlerinin gerçek zamanlı izlenebilmesine de olanak sağlamaktadır. Bu durum 

sayesinde müşteriler, bu yeni dijital altyapıya sahip pazarlama sisteminin merkezini 

oluşturmaktadır. Bu sayede pazarlama 4.0 ile geleneksel yapıdaki müşterilerin karar verme 

sürecinin yerine dönüştürülmüş ve hızlı süreçler ile dijital tüketicinin karar verme yolculuğu 

sürecini ortaya çıkarmaktadır. Dijital tüketicilerin ortaya çıkması ve bilişim teknolojilerinin 

evrimi nedeniyle son yıllardaki değişiklikler sayesinde, pazarlama yeni nesile ulaşan bir 

dönüşüm geçirmektedir. Bu yeni nesil sadece temel ihtiyaçları, istekleri ve endişeleri tatmin 

edecek ürünleri aramaz aynı zamanda yaratıcılıklarını ve değerlerini de bulmak isterler. 

Böylelikle bu yeni nesil ile pazarlama 4.0 yaklaşımları ortaya çıkmaktadır (Vassileva, 2017: 

47). 

Pazarlama 4.0 Yaklaşımları 

Pazarlama 4.0 ile firmalar ve müşterileri arasında çevrimiçi ve çevrimdışı bir etkileşim ile 

bütünleşik bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Pazarlama 4.0’ın bütünleşik pazarlama bakış açısı 

ile incelenmesi durumunda ise, dijital ekonomi sayesinde sağlanan dijital etkileşim tek başına 

yeterli görülmemektedir. Aslında giderek çevrimiçi olan bir dünyada, bütünleşik yaklaşımlar 

ile çevrimdışı bir dokunuş firmaların farklılaşmasını sağlamaktadır. Son olarak pazarlama 4.0 

müşteri katılımını güçlendirmek için bir çok bütünleşik açıdan bir çok yaklaşımlardan 

yaralanmaktadır (Kotler vd., 2017: 43). 

Yapay Zekâ (Artificial Intelligence) 

İnsana özgü olan düşünce süreçleri muhakeme yeteneği ve davranış psikolojisinin daha 

kompleks ve daha başarılı bir şekilde bir makine tarafından yapılması durumuna yapay zeka 

denmektedir. Yapay zekâda en önemli nokta, insan performansına en ideal bir şekilde yakın 

olan rasyonellik derecesine ulaşacak bir sistem elde etmektir (Russel ve Norvig, 2010: 1).  

Bütünleşik pazarlama görüşüne göre; pazarlamanın sadece bir departmana özgü olmaması ve 

başka alanlardan etkilenmesinden dolayı, pazarlama alanı gelişmiş teknolojilerden büyük 
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ölçüde etkilenmiştir. Yapay zekâ, robotik ve makine öğrenimi gibi aktiviteler bu gelişmeyi 

hızlandırmaktadır. Bir çok online pazarlama aktiviteleri yapay zeka sayesinde, kullanıcının 

tepkilerine göre otomatik güncellemeler yapabilir, kullanıcı verilerine göre ürün önerileri 

sunabilir ve hatta kullanıcı ile iletişime geçebilir hale gelmektedir (Siau ve Yang, 2017: 1). 

Yapay zekanın bu şekilde pazarlamada insanlar ile iletişime geçmesini ve bir çok karmaşayı 

ortadan kaldırmasından dolayı, mobil uygulamalar başta olmak üzere bir pazarlamada bir çok 

alanda “chatbot” tarzı yazılımların ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Hill vd., 2015: 245). 

Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) 

Pazarlama 4.0 ile bilgisayar teknolojileri işbirliğini geliştirmek adına daha fazla 

kullanılmaktadır. İnsanlar arasındaki işbirlikçi araçlar arttıkça, insan-bilgisayar arayüzü 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu gibi uygulamalar sanal gerçeklik ve nesneleri üç 

boyutlu olarak tasvir ederken pazarlama 4.0 ile bu uygulamalar insanların hayatını 

kolaylaştırmaktadır. (Kato ve Billinghurst, 1999: 1). Bütünleşik pazarlama sayesinde başka 

bir alandaki ( örneğin 3 boyutlu sinema) bu gelişmeler temel bileşenlerini koruyarak monitör 

tabanlı arayüzler sayesinde, birçok şeyin görselleşmesini sağlamaktadır (Azuma, 1997: 356).  

Örneğin, arttırılmış gerçeklik kullanarak bir mobilya takımının müşterisi, mobilyanın kendi 

evindeki fiziksel koşullarda nasıl olacağını görebilmektedir (Scholz ve Smith, 2015: 5). 

Dijital İçerik Pazarlaması (Digital Content Marketing) 

İçerik pazarlaması, pazarlama ve iş süreci içerisinde değerli içerikler oluşturmak ve 

müşterilere bu içerikleri dağıtmayı planlamaktadır. Bütünleşik yaklaşımın geçerli olduğu 

pazarlama 4.0 yaklaşımlarından dijital içerik pazarlaması stratejisinde tüm hikâye 

kanallarından(çevrimiçi, kişisel, mobil, sosyal vb.) yararlanılmaktadır (Pulizzi, 2014: 5). 

Teknolojinin hayatı kolaylaştırması sayesinde dijital içerik ve dijital ürün kavramları 

pazarlamada yer edinmektedir. Bu sayede müşterilere sadece ilgi odaklarına yönelik 

tasarlanabilir teklifler sunulabilmektedir. (Kantilla, 2010: 4). 

Oyunlaştırma (Gamification) 

Pazarlama 4.0 yaklaşımlarından müşteri ile tamamen bütünleşik bir iletişim içerisinde olan 

daima motive eden bu yaklaşımın tam olarak bir tanımı bulunmamaktadır. Geniş kabul gören 

tanıma göre oyunlaştırma, oyun mekaniğinin kullanımı ve deneyim tasarlanması ile insanların 

hedeflerine dijital ortamda ulaşabilmeleri için motive edilme durumudur (Burke, 2014: 5).  

Günümüzde oyunlaştırmanın en güncel aktiviteleri gittikçe daha da yaygınlaşan çevrimiçi 

platform olan sosyal medya ve mobil uygulamalar ile sunulmaktadır. Oyunlaştırma sayesinde 

tüketiciler sürekli bir motivasyon içerisinde bireysel yaratıcılıklarını kullanarak etkileşim 

içinde olurlar ve farklı bakış açıları kazanarak verimliliklerinin artması sağlanır (Marcos vd., 

2016: 101). 

Lokasyon Tabanlı Hizmetler (Location Based Services) 

Lokasyon tabanlı hizmetler, bir kişinin veya bir nesnenin konumunu şekillendirmek için 

kullanılan hizmetlere denmektedir. Konumun temel takibi 1980’li yıllarda kamyon 
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taşımacılığı hizmetlerinden yola çıkarak günümüze gelmektedir. Ancak sanayinin 

dijitalleşmesi üzerine, pazarlama stratejilerinin bütünleşik bakış açılarıyla gelişerek konum 

tabanlı pazarlama hizmetlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Lokasyon tabanlı hizmetler 

arasında rehber hizmetleri, navigasyon, filo yönetimi, uygulamalı reklamlar gibi stratejiler 

geliştirilmektedir (Pura, 2005: 511). Konuma duyarlı olan bu tür hizmetler sayesinde, 

müşteriler hakkında birçok bilgiye ulaşılabilmekte ve gerçek zamanlı iletişim 

kurulabilmektedir. Örneğin belirli bir konumdan geçen bir müşterinin daha önceki 

alışverişlerinden elde edilen verilerden yola çıkılarak, telefonuna gönderilen kişiye özel 

reklamlar (Junglas ve Watson, 2008: 67). 

Mobil Pazarlama (Mobile Marketing) 

En geniş anlamda mobil pazarlama mobil aygıtlar, teknoloji ve çeşitli iletişim 

kanallarını(Akıllı cihazlar, tablet, telefon vb.) kapsamaktadır. Mobil pazarlama sayesinde 

müşteriye her yerde ve her an ulaşmak mümkündür. (Shankar vd., 2016: 38). Dahası mobil 

pazarlama, bütünleşik pazarlama yaklaşımları ve pazarlama 4.0 sayesinde hızla gelişmekte 

olup tüketicilerin ikinci hayatına çeşitli mobil uygulamalar ile temas edebilmektedir 

(Lamberton ve Stephen, 2016: 163). Bu sebeple birçok firma mobil uygulamalara ve 

stratejilere yönelmektedir. Bu durumun en temel sebebi mobil cihazların müşterinin üzerinde 

taşınabiliyor olmasından kaynaklanmaktadır (Hofacker vd., 2016: 2). 

Nöro Pazarlama (Neuro Marketing) 

Nöro bilimin kullanılmasının yaygınlaşması ve bu bilimin pazarlamanın bütünleşik yaklaşımı 

ile disiplinler arası çalışmaları sayesinde, nöropazarlama yaklaşımı ortaya çıkmaktadır. Nöro 

pazarlama sayesinde tüketicilerin davranışlarındaki sebeplerin ortaya çıkarılması, karar verme 

sürecine ilişkin temel bilgiler ve davranışsal süreçler açığa çıkmaktadır. Tüketici tercihleri ve 

nöro pazarlama bütünleşik bir yaklaşımla kombine edildiğinde doğruluğu bilimsel anlamda 

incelenebilen bir teknik ortaya çıkmaktadır. Bu teknikler sayesinde tüketicinin zihinlerine ve 

algılarına yönelik pazarlama aktivitelerinin güçlendirilmesi söz konusu olabilmektedir 

(Stanton vd., 2016: 2). Bu sebeple firmalar, bir ürünün lansmanını iyileştirmek veya reklam 

odaklı çalışmalarda geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak, elektronik cihazlar vasıtasıyla 

tüketicinin zihnindeki izlenim hakkında yorumlar yapabilmektedir (Yadava vd., 2017: 2). 

Çok Kanallı Pazarlama (Omni-Channel Marketing) 

Pazarlama 4.0 sayesinde müşterilere ulaşmak artık birçok kanal üzerinden gerçekleşmektedir. 

Perakendeciler başta olmak üzere, firmalar müşterilere ulaşmak adına hem çevrimiçi hem 

çevrimdışı tüm kanalları kullanmaktadır (Gao ve Su, 2016: 3). Çevrimiçi ve çevrimdışı tüm 

kanallar kullanılarak müşterilere her zaman ulaşabilecek aktiviteler sayesinde artık pazarlama 

geleneksel boyuttan ayrılıp tamamen dijital çağı yakalamaktadır. Bu iletişim kanalları 

sayesinde müşterilere ürünler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmakta ve müşteri 

yönlendirilebilmektedir (Ailawadi ve Farris, 2017: 7). 

Hikayeleştirme (Story Telling) 
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Hikayeleştirme, tüketicilerin maruz kaldıkları binlerce tanıtım arasında firmanın 

hatırlanabilirliğini yükseltmektedir. Hikayeleştirmede, bir olay öykülendirilerek müşterilere 

aktarılmaktadır. Hikaye anlatımında olaylar tüketicilerin zihinlerinde yer edinecek bir şekilde 

oluşturulmaktadır. Bütünleşik pazarlama sayesinde, pazarlama 4.0’ın bu yeni yaklaşımı bir 

çok alan ile beraber çalışılarak hikayeler geliştirilmesine olanak sağlamaktadır (Pera, 2014: 

5). Hikayeleştirme ve müşterilerin deneyimleri pazarlama 4.0 yaklaşımında dijital ortama 

taşınarak, müşterilerde yaşanan gerçeğin anını sıfır noktasına çekmektedir. Hikayeleştirme 

sonrası ürün ile buluşan tüketiciler,  birbirlerinin deneyimlerini sanal ortamlarda aktarıp “zero 

moment of truth” kavramının doğmasına sebep olmaktadır (Pulizzi, 2012: 121). 

Kullanıcı Deneyimi (User Experience) 

Kullanıcı deneyimi kavramı insan-bilgisayar etkileşimi sayesinde ortaya çıkmış olup, 

pazarlamanın kullanılabilirlik, deneyimsel pazarlama, teknolojik hazcılık gibi birçok kavramı 

ile özdeşleşmektedir (Hassenzahl ve Tractinsky, 2006: 91). Bu alanın en cazip tarafı verinin 

direk olarak müşteriden elde ediliyor olmasıdır. Düşünme, kullanılabilirlik, tasarım nitelikleri 

gibi aktiviteler kullanıcı deneyimlerinden yola çıkılarak oluşturulmaktadır. Böylelikle müşteri 

deneyimlerinde en unutulmaz ve hatırlanabilir anılar oluşturulabilmektedir (Sauro ve Lewis, 

2012: 1). 

Vlogging 

Bloglar genellikle insanların düşüncelerini ve fikirleri paylaştığı sanal ortamlara denmektedir. 

2002 sonrasında “youtube” benzeri video paylaşım ortamlarının gelişmesi ile birlikte bloglar 

artık video ortamına dönüşerek vlog teriminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Vlog’lar 

sayesinde insanlar belirli bir konu hakkında bilgilerini anlık internete yükleyerek büyük bir 

kitleye ulaşabilmektedir. Pazarlamadaki ağızdan ağza iletişim tüketicilerin dijitalleşmesi ile 

beraber vlog ortamına aktarılmıştır (Ranger ve Bultitude, 2014: 362). Bu sayede, tüketicilerin 

ilgisini çekecek ünlü vlog sahipleri ortaya çıkmıştır. Bu dinamikler sayesinde belirli bir konu 

veya ürün hakkındaki tüketim deneyimleri bu ünlü vlog sahipleri tarafından paylaşılmaktadır 

(Lovelock, 2016: 4).  Sonuç olarak vloglar sayesinde ağızdan ağza iletişim kurularak 

geleneksel yöntemlerden uzaklaşılmıştır. Son olarak finansal açıdan herhangi bir kazancın söz 

konusu olmadığı vloglarda tanıtılan ürün veya hizmetler büyük bir kitleye sıfır maliyet ile 

ulaşabilmektedir (Trusov vd., 2009: 91). 

Giyilebilir Teknoloji (Wearable Computing) 

Sanayinin dijitalleşmesi sayesinde insanlar artık teknolojiyi sadece belirli bir bilgisayar veya 

aracı kullanmak yerine, giymeye başlamaktadır. Giyilebilir teknolojiler bu açıdan 2012 

yılında hayatımıza smart saat teknolojisi ile girmiş olup, yakın gelecekte gözlük ve kıyafet 

gibi benzeri alanlarda da görülebileceği düşünülmektedir (Swan, 2012: 220). Pazarlama 3.0 

ile insana odaklanan bütünleşik pazarlama yaklaşımı sanayinin dijitalleşmesi ile beraber artık 

tamamen dijital bir insana yönelik pazarlamanın uygulandığı pazarlama 4.0’ı doğurmaktadır. 

Örneğin giyilen bir bilek bandı, insanların fiziksel aktivitelerini ve egzersiz, diyet gibi 
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durumlarını depolayıp, uyku düzenine kadar birçok öneri verebilmektedir (Morris ve 

Aguilera, 2012: 63). 

Sonuç 

Endüstri gelişimin dijitalleşmeye başlaması, pazarlamanın disiplinler arası çalışmalar ile 

bütünleşik bir yaklaşımla gelişmesine olanak sağlamıştır. Pazarlama alanının sadece 

pazarlamacılara bırakılmayacak kadar önemli olduğunun farkına varılması üzerine gelişen 

bütünsel yaklaşım ve hızla gelişen teknoloji ile beraber gelen dijitalleşmenin etkisiyle birlikte, 

pazarlama 4.0 anlayışı ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmada pazarlamanın bütünsel yaklaşımı sayesinde, geleneksel bakış açısından 

uzaklaştığı ve önce insana sonra ise tamamen dijitalleşmiş olan tüketiciye nasıl odaklanıldığı 

üzerine kavramsal çerçeve incelenmiştir. Buna göre; pazarlama 4.0 ile ilgili güncel pazarlama 

yaklaşımları kısaca incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre; ileriki araştırmacılar bu metinde 

belirtilen pazarlama 4.0 yaklaşımlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirerek, pazarlama 4.0’ın 

gelişmesine katkıda bulunabilirler.  
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GÜNCELLENEN YAPISI İLE COSO ERM-BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE 

Recep GÜNEŞ• 

Erhan POLAT•• 

Öz 

Kurumsal risk yönetimi alanında uluslararası kabul gören sistemlerden biri de COSO ERM-Bütünleşik 

Çerçevedir. İlk kez 2004 yılında yayımlanan COSO ERM’nin daha iyi anlaşılması ve uygulanabilmesi amacıyla 

6 Eylül 2017 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Çalışma bu değişikliklerin irdelenmesini amaçlamaktadır. 

Çalışma kapsamında COSO ERM teorik düzeyde incelenmiştir. Yapılan teorik analiz sonucunda COSO 2004 

ERM, sekiz bileşenden oluşan bir küp biçiminde gösterilmiş ve buna bağlı prensiplere yer verilmemiştir. 

Güncellenen yapısı ile COSO 2017 ERM, beş bileşen ve buna bağlı yirmi prensipten oluşan bir diyagram 

şeklinde gösterilmiştir. COSO 2017 ERM’de tüm risk kararlarının kurumun misyonu, vizyonu ve temel değerleri 

ile uyumlu olması ve kurumsal risk yönetiminin strateji ve performans ile uyumlaştırılması esas alınmıştır. 

Bu çalışmada, COSO ERM 2017 ile getirilen riskin strateji ve performans ile bütünleştirilmesi kapsamında 

kurumların, kurumsal risk yönetimi uygulamalarına katkı sunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Risk, Kurumsal Risk Yönetimi, COSO 2004 ERM, COSO 2017 ERM 

COSO ERM-INTEGRATED FRAMEWORK WITH UPDATED BUILD 

Abstract 

One of the internationally recognized systems in the area of corporate risk management is the COSO ERM-

Integrated Framework. An amendment was made on September 6, 2017 to better understand and implement the 

COSO ERM, which was first published in 2004. The aim of the study is to examine these changes. 

COSO ERM was studied at the theoretical level. As a result of the theoretical analysis, COSO 2004 ERM is 

shown in the form of a cube consisting of eight components and the related principles are not included. With the 

updated structure, the COSO 2017 ERM is shown as a diagram consisting of five components and twenty related 

principles. In COSO 2017 ERM all risk decisions are in harmony with the mission, vision and core values of the 

institution and harmonization of corporate risk management with strategy and performance is taken as basis. 

In this study, institutions were tried to contribute to institutional risk management applications within the scope 

of integration of risk and strategy with COSO ERM 2017. 

Key words: Risk, Corporate Risk Management, COSO 2004 ERM, COSO 2017 ERM 

Giriş 

COSO, etkin iç kontrol sistemi, kurumsal risk yönetimi ve dolandırıcılık caydırıcılığı yoluyla 

örgütsel performansı ve yönetişimi iyileştirmeye kendini adamış gönüllü özel sektör 

girişimidir. Sponsor kuruluşlar; Amerikan Muhasebe Derneği (AAA), Amerikan Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Enstitüsü (AICPA), Mali Yöneticiler Uluslararası (FEI), İç 

Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (IMA) olmak üzere beş kâr 

gütmeyen kuruluştan oluşmaktadır (COSO, 2004). 

COSO’nun Misyonu “Organizasyonel performansı ve yönetişimi geliştirmek ve 

kuruluşlardaki sahteciliğin boyutunu azaltmak için tasarlanan kurumsal risk yönetimi, iç 
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kontrol ve dolandırıcılık caydırıcılığı hakkında kapsamlı çerçevelerin ve rehberliğin 

geliştirilmesi yoluyla düşünce liderliği sağlamaktır.” (COSO 2017:1). 

Bu çalışma kapsamında COSO ERM’de meydana gelen değişiklikler 2004-2017 süreci 

incelenmiştir. 

1. COSO ERM Güncellemelerinde Tarihsel Süreç 

Treadway Komisyonu Sponsorluk Organizasyonları Komitesi (COSO) kurumsal risk 

yönetimine ilişkin çalışmalara 2001 yılında başladı. 2004'te COSO, Kurumsal Risk Yönetimi-

 Entegre Çerçeve'yi yayınladı ve düşünce liderliklerini Kurumsal Risk Yönetimi'ne 

genişletti. COSO ERM 2004 çerçevesi kurumlara; risklerin belirlenmesi, belirsizliklerin 

tanımlanması ve risklerin nasıl izlenebileceğine yönelik önemli bir dizi uygulamaları 

içermekteydi (Ernst vd.).  

2004 yılında yayımlanan COSO ERM- Bütünleşik çerçeve 8 bileşenden ibarettir. Şekil 1’de 

COSO ERM 2004 bileşenleri bir küp şeklinde gösterilmiştir. 

Şekil. 1: COSO ERM 2004 

 

Kaynak: COSO 2004. 

COSO ERM 2004 küpü bileşenleri, hedefleri ve kategorileri temsil eder. Küpün üst tarafında 

ERM planlaması kategorileri, ön kısım bileşenleri temsil eder ve sağ taraf, hedefleri temsil 

eder. Birlikte küp, ERM planlaması sürecini temsil eder (COSO, 2004).   

COSO ERM 2004 küpü iç kontrol küpünün bileşenlerini de kapsaması yeni bir küp olarak 

değil iç kontrol sistemi küpüne “hedef belirleme, olay tanımlama ve risklere cevap verme” 

başlıkları ile eklenen üç yeni bileşen ile gösterilmiştir. Bu nedenle uygulamada bazı 
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karışıklıklara yol açmıştır (Pierce ve Goldstein 2016). COSO ERM 2004’ün diğer eksiklikleri 

şöyle sıralanmaktadır (Kurt ve Uçma, 2018).  

✓ Örgütün stratejisini etkileyen dışsal güçlerin olması (küresel rekabet ortamı, 

teknoloji temelli işletme süreçleri, paydaşların daha şeffaf raporlamaya ihtiyaç 

duyması vb.), 

✓ Örgüt stratejisinin dayandığı varsayımları etkileyebilecek koşulların değişmesi,  

✓ Örgüt stratejinin uygulanmasından kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesidir. 

2008 yılında ortaya çıkan finansal krizler başta olmak üzere, değişen iş dünyası gereklilikleri, 

iç kontrol sistemi ve kurumsal risk yönetimi çerçevesinde güncellenme sorununu gündeme 

getirmiştir. İlk olarak 2013 yılında güncellenen COSO İç Kontrol – Bütünleşik Çerçeve 

yayınlanmıştır (https://www.protiviti.com). 

10 Şubat 2014'te, COSO, risk yönetimiyle ilgili en iyi uygulama rehberi olarak kabul 

edilen Kurumsal Risk Yönetimi- Entegre Çerçeve güncellemelerini yapacak bir projeye 

başlayacaklarını açıkladı. COSO, 14 Haziran 2016 tarihinde, Kurumsal Risk Yönetimi-

 Strateji ve Performans ile Risklerin Uyumlandırılması için altı aylık bir yorum dönemi 

açtı. Çerçevenin nihai taslağı, Kurumsal Risk Yönetimi- Entegrasyon Stratejisi ve 

Performansı, 6 Eylül 2017'de yayınlandı (Pierce ve Goldstein 2016). Böylece COSO kurulu, 

2004 yılında yayımladığı Kurumsal Risk Yönetimi – Entegre Çerçeve (Enterprise Risk 

Management-Integrated Framework) isimli dokümanı 2017 yılı Eylül ayında güncelledi ve 

COSO Kurumsal Risk Yönetimi-Strateji ve Performans ile Entegre (Enterprise Risk 

Management- Integrating with Strategy and Performance) ismini aldı. Yayınlanan yönetici 

özetinde değişim nedenleri aşağıdaki başlıklar halinde ifade edilmektedir (COSO, 2017); 

✓ Strateji oluşturma ve yürütmede kurumsal risk yönetimi rolünü ve stratejiyi 

kararların içerisine dahil etmek, 

✓ Kurumsal risk yönetimi ve performans arasındaki ilişkisini arttırmak, 

✓ Yönetişim ve gözetim için gerekli algıyı sağlamak, 

✓ Küreselleşmeyi gözeterek, daha karmaşık yapıdaki işletme çevresine yönelik 

örgütün amaçlarına ulaşmasına ve amaçların belirlenmesinde riskin gözetimini 

sağlamak, 

✓ Daha şeffaf olarak raporlama yapılmasına yardımcı olmak,  

✓ Teknoloji içeren işletme süreçlerini yaygınlaştırmak, 

✓ Her seviyedeki yönetim kademesinin dahil olabileceği kurumsal risk yönetimi 

pratiklerini tasarlamak, uygulamak ve yürütmek için temel tanımlar, kavramlar, 

unsurlar ve ilkeler belirlemektir. 

✓  

2. COSO ERM 2004-2017 Karşılaştırılması 
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COSO 2017 güncellenmesinde risk kavramı 2004 yılına göre revize edilmiştir. Buna göre 

2004 yılında risk ““Risk, bir olayın ortaya çıkma olasılığı ve hedeflerin başarısını olumsuz 

yönde etkileme olasılığıdır” şeklinde tanımlanmıştı. 2017 yılında ise risk “olayların 

gerçekleşmesi ve hedeflerin başarısını etkileme olasılığıdır” şeklinde tanımlanmıştır (Fox, 

2018). Risk kavramındaki bu değişim kurumsal risk tanımına da yansımıştır. COSO KRY 

2004 tanımı 2017 yılında güncellenen çerçevede değiştirilmiştir.  

COSO 2004’e göre KRY; “Bir kurumun yönetim kurulu, yöneticileri ve tüm çalışanlarından 

etkilenen, stratejinin belirlenmesinde ve kurum genelinde uygulanan, kurumu etkileme 

potansiyeli olan olayları belirleme ve risk iştahı çerçevesinde riskin yönetilmesi amacıyla 

dizayn edilen, kurumun hedeflerini başarması için makul güvence sağlayan bir süreçtir.” 

şeklinde tanımlanmıştır (http: //teolupus.com). 

2017 yılında güncellenen çerçevede KRY tanımı değiştirilmiştir. Kurumsal risk yönetimi; 

“Organizasyonun değer yaratma, koruma ve realize etmede, riski yönetmek için 

güvenebilecekleri, stratejinin belirlenmesi ve yürütülmesine entegre edilen, kültür, imkân ve 

uygulamalardır” şeklinde tanımlanmıştır. 2017 yılı COSO KRY tanımının temel unsurları şu 

şekilde sıralanabilir (http: //teolupus.com); 

✓ Kurumsal risk yönetiminin temel amacı, değer oluşturmak, korumak ve realize etme 

çalışmalarının önemsenmesi, 

✓ Kurumsal risk yönetimi uygulamalarının şirketlerde stratejinin belirlenmesi ve 

yürütülmesine entegre edilmesi, 

✓ Stratejiye entegre olunması kavramı ile sadece risklerin optimum seviyeye indirilmesi 

değil, değerin arttırılması ve sürdürülmesi için fırsatların oluşmasına katkı sağlaması 

ve 

✓ Yönetimin riskleri aktif bir şekilde yönettiği uygulamalar olarak tanımlamıştır. 

COSO ERM 2004 ile 2017 arasındaki farklılıklara bakıldığında 2017 yılında bileşenler yeni 

organize edilen ilkeler ile desteklenmiştir. Alternatif stratejilerin değerlendirilmesi, kurumun 

iş hedeflerinin belirlenmesi ve riskin önem derecesinin değerlendirilmesi daha ayrıntılı olarak 

ele alınmaktadır. 2004 yılında ERM bileşenleri 8 adet iken 2017 yılında 5 adet olarak 

sıralanmıştır. Ayrıca bileşenlerin açıklanmasına yönelik 20 ilke tanımlanmıştır. COSO ERM 

2004-2017 karşılaştırması Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: COSO ERM 2004-2017 karşılaştırılması  

2017 

BİLEŞENLER 

 2017 İlkeler 2004 

MODELİNEDE 

VARMIY DI? 

2004 BİLEŞENLER 

Yönetişim ve 

Kültür 

1 Yönetim Kurulunun Risk 

Gözetimini Uygulaması 

VAR İç Ortam 

2 Operasyonel Yapının Kurulması VAR 

3 İstenilen Örgüt Kültürünün VAR 
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Belirlenmesi/Tanımlanması 

4 Kurumun Temel Değerlerine 

Bağlılığın Gösterilmesi 

VAR 

5 Yetenekli Bireyleri Cezbetme, 

Geliştirme ve Elde Tutma 

VAR 

Strateji ve Hedef 

Belirleme 

6 Kurumun Genel Durumunu 

Analiz Etme 

VAR Hedef Oluşturma  

7 Risk İştahını 

Belirleme 

VAR 

8 Alternatif Stratejileri 

Değerlendirme 

Çoğu anahtar 

kavram eksik 

9 Kurumun İş Hedeflerini 

Belirleme 

Bazı anahtar 

kavram eksik 

 

Performans 10 Riskleri Tanımlama ya da 

Belirleme 

VAR Olay Belirleme 

11 Riskin Önem Derecesini 

Değerlendirme 

Çoğu anahtar 

kavram eksik 

Risk Değerlendirme 

12 Riskleri Öncelik Sıralaması VAR 

13 Risk Cevapları Belirleme ve 

Seçme 

VAR Riske cevap verme, 

Kontrol Aktiviteleri 

14 Portföy Bakış Açısı Geliştirme VAR Riske cevap verme 

 

Gözden Geçirme 

ve Revizyon 

15 Önemli Değişiklikleri İzleme VAR İzleme 

16 Risk ve Performansın Gözden 

Geçirilmesi 

VAR 

17 Kurumsal Risk Yönetiminde 

Gelişimin Sürdürülmesi 

VAR 

Bilgi, İletişim ve 

Raporlama 

18 Bilgi ve Teknolojik 

Avantajlardan Yararlanılır 

VAR Bilgi&İletişim 

19 Risk Bilgisini İletme VAR 

20 Risk, Kültür ve Performans 

Raporlama 

VAR 

Kaynak: Kyleen and Terr (2018).  

Çerçeve, birbiriyle ilişkili beş bileşen halinde düzenlenmiştir (COSO, 2017); 

✓ Yönetişim ve Kültür: Yönetişim, kurumun risk yönetimini belirler, kurumsal 

risk yönetiminin önemini güçlendirir ve gözetim sorumluluklarını belirler. 

Kültür, etik değerlere, istenen davranışlara ve kurumdaki risk anlayışına 

ilişkindir. 

✓ Strateji ve Hedef Belirleme: Kurumsal risk yönetimi, strateji ve hedef 

belirleme, stratejik planlama sürecinde birlikte çalışır. Bir risk iştahı kurulur 

ve strateji ile uyumludur; İş hedefleri stratejiyi uygulamaya sokarken, 

riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve yanıtlamak için bir temel olarak 

hizmet verir. 

✓ Performans: Stratejinin ve iş hedeflerinin başarısını etkileyebilecek riskler 

tanımlanmalı ve değerlendirilmelidir. Risk iştahı bağlamında riskler öncelik 

sırasına göre önceliklendirilmektedir. Organizasyon daha sonra risk 
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tepkilerini seçer ve üstlendiği risk miktarının portföy görünümünü alır. Bu 

sürecin sonuçları kilit risk paydaşlarına raporlanmaktadır. 

✓ Gözden Geçirme ve Revizyon: Kurum performansı incelendiğinde, bir 

kuruluş, kurumsal risk yönetimi bileşenlerinin zaman içinde ve önemli 

değişiklikler ışığında ne kadar iyi çalıştığını ve hangi revizyonlara ihtiyaç 

duyulduğunu değerlendirebilir. 

✓ Bilgi, İletişim ve Raporlama: Kurumsal risk yönetimi, kurum içinde yukarı, 

aşağı ve kurum genelinde gerek iç gerekse dış kaynaklardan gerekli 

bilgilerin elde edilmesi ve paylaşılması için sürekli bir süreç gerektirir. 

COSO ERM 2004 bir küp ile gösterilmişken 2017 yılında bir diyagram şeklinde 

gösterilmiştir. Böylece iç kontrol sistemi küpü ile iç içe geçen ve karışıklığa yol açan 

gösterimden vaz geçilmiştir. Yeni diyagram, tüm risk kararlarının şirketin misyonu, vizyonu 

ve temel değerleri ile uyumlu olması gerektiğini göstermektedir. Risk kararları için bileşenler 

strateji ve iş hedeflerine uygulanarak performansın artması hedeflenmiştir (Pierce ve 

Goldstein, 2016). COSO ERM 2017 bileşenleri Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2. COSO ERM 2017 Gösterimi 

 

COSO ERM 2017’de risk profiline yeni bir yaklaşım getirilerek, risk, performans, risk iştahı 

ve risk kapasitesi birbiriyle bütünleştirilmiştir. Riske daha kapsamlı bir bakış açısı ile daha 

risk duyarlı bir karar verme yaklaşımı getirilmiştir (http://www.bobiturk.com). Bu amaçla 

performans bağlantılarını bir grafik ile göstermiştir.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bobiturk.com/
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Grafik 1: Performans bağlantıları 

 

Kaynak: COSO, (2017:23). 

Kurum yöneticileri, sadece risk ya da sadece performansa odaklanmaları sonucunda kabul 

edilebilir risk iştahının dışına çıkabilirler. Bu nedenle farklı performans düzeylerinde farklı 

risklerin oluşabileceği bir anlayış ile risk yönetimi uygulamaları performansın kabul edilebilir 

farklılığın dışına çıkmasına karşın önlem alınması gerekir. Böylece COSO KRY güncellenen 

yapısı kurumların her kademesinde uygulanacak risk yönetiminde performans ile risk uyumu 

arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. COSO, bu grafik ile risk- performans-risk iştahı ve risk 

kapasitesini birleştiren bir risk profili ile göstermiştir. Risk ve risk farkındalığı açısından karar 

vermede daha kapsamlı bir bakış açısı ile yaklaşıldığını belirtmiştir (COSO, 2017:23). 

COSO, 2017 yılında yapılan değişikliklerin temel nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır (http: 

//pwc.blogs.com); iş yapmanın karmaşıklığında meydana gelen değişmeler ve geçmişte 

görülenden daha hızlı bir şekilde yeni risklerin ortaya çıkması, değişen müşteri davranışları, 

öngörülemeyen küresel ekonomik konjonktür üzerinde önemli bir etkinin ortaya çıkması, 

teknoloji gelişimi ve daha fazla şeffaflık çağrısının stratejik planlama süreçlerini ve 

operasyonel yetenekleri zorlamasından kaynaklandığı belirtilmiştir.  

COSO KRY 2017 çerçevesinin temel öğesi; Kurumsal Risk Yönetimi- Strateji ve Performans 

ile Bütünleşmek olmuştur. Güncellenen çerçeve dokuz temel öğe ile tanımlanmıştır. Bunlar şu 

şekilde sıralanmaktadır (http://www.merkezmalihizmetler.org); 

✓ Yeni bir yapının getirilmesi, 

✓ KRY'nin farklı faydaları, 

✓ KRY tanımının basitleştirilmesi,  

✓ Entegreli risk yönetimi üzerine odaklanma, 

✓ Çerçevede işletme perspektifi benimseme,  

http://pwc.blogs.com/
http://pwc.blogs.com/
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✓ Risk yönetimi ve iş modeli arasındaki ilişkiyi gösteren yeni kavramsal grafikler 

bulunması, 

✓ Örgütün tüm seviyelerinde risk yönetimi, 

✓ Örgüt kültürüne önem verilmesi,  

✓ Bilgi teknolojisinin değişen rolüne değinilmesi. 

Sonuç 

COSO ERM 2004 yılında yayımlanmasının ardından ortaya çıkan şirket skandalları, 

ekonomik krizler, risklerin yapısında meydana gelen değişiklikler, 2004 yılında COSO’nun 

ERM uygulamalarının iç kontrol sistemi ile karıştırılması vb. birçok neden gösterilerek 

güncelleme ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle 2017 yılında COSO ERM yeniden 

güncellenmiş ve günün koşullarına yönelik strateji ve risk arasındaki ilişkinin vurgulandığı 

yeni bir görünüm ile ilgi sahiplerine sunulmuştur.   

Kaynaklar 
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ÇEVRE MUHASEBESİNE YÖNELİK İŞLETME YAKLAŞIMLARININ 

BELİRLENMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA 

Abdulkadir BİLEN• 

Osman SEYİTOĞULLARI 

İsmail Ercan BÖRÜ 

Öz 

Günümüzde insan hayatını olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurlardan biride hiç kuşkusuz çevresel 

sorunlardır. Ekonomik kalkınmanın kilit bileşenlerinden olan üretim işletmeleri faaliyetleri ile birtakım çevresel 

sorunlara sebebiyet vermekte ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu işletmelere düşen 

temel görev neden oldukları sorunları belirleyip gerekli önlemleri almaktır. Bu noktada, basit olarak muhasebe 

sürecinde çevresel duyarlılığın gözetilmesi olarak kabul gören çevre muhasebesi işletmeler adına bir çözüm yolu 

olarak sunulmaktadır. 

Bu çalışmada, Şanlıurfa OSB’de faaliyetlerini sürdüren 90 işletmenin çevre muhasebesine yönelik yaklaşımları 

ankete dayalı olarak incelenmiştir. Çalışmada güvenilirlik analizi yapıldıktan sonra t – testi ve tek yönlü anova 

analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çevresel yatırımların varlığı, görev, çalışan sayısı ve kurumsal yapı 

değişkenlerine göre işletmelerin çevre muhasebesi yaklaşımlarının farklılaştığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevresel Sorunlar, Çevresel Yatırımlar, Çevre Muhasebesi. 

AN EMPIRICIAL RESEARCH ON THE DETERMINATION OF BUSINESS 

APPROACHES TO ENVIRONMENTAL ACCOUNTİNG 

Abstract 

Nowadays, there is no doubt that environmental problems are negatively affecting human life. The production 

businesses and its operation activities, which are key components of economic development, cause some 

environmental problems and affect quality of life in a negative way. The basic duty of these businesses is to 

identify the problems and take the necessary precautions. At this point, environmental accounting, which is 

simply regarded as a consideration of environmental sensitivity in the accounting process, is presented as a 

solution for businesses. 

In this study, the approach of environmental management of 90 companies operating in Şanlıurfa OIZ was 

investigated based on the questionnaire. After the reliability analysis was done, t - test and one - way anova 

analysis were applied respectively. As a result of the research, it has been determined that the environmental 

accounting approaches of the enterprises have differentiated according to the existence of environmental 

investments, the duty, the number of employees and the institutional structure. 

Key Words: Environmental Issues, Environmental Investments, Environmental Accounting. 

Giriş 

                                                           
• Prof. Dr., Dicle Üniversitesi İİBF., İşletme Bölümü, abilen@dicle.edu.tr  
**Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İİBF., İşletme Bölümü, osman.seyitogullari@dicle.edu.tr  

***Arş. Gör., Hakkari Üniversitesi İİBF., İşletme Bölümü, ismailercanboru@hakkari.edu.tr. 

 

 

 

 

mailto:abilen@dicle.edu.tr
mailto:osman.seyitogullari@dicle.edu.tr
mailto:ismailercanboru@hakkari.edu.tr


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

582 
 

Günümüzde canlıların hayatını olumsuz yönde etkileyen etmenlerden biride hiç kuşkusuz 

çevresel yapının bozulmasıdır. Her ne kadar ekonomik ve teknolojik gelişmelerin 

gerçekleşmesinde üretim işletmelerin payları büyük olsa da faaliyetleri sonucunda çevresel 

yapının bozulmasına neden olmaktadırlar. Giderek söz konusu çevresel bozulmaların 

kaçınılmaz hal alması ile birlikte tüketicilerde farkındalık oluşmuş ve satın alma tercihleri 

noktasında ilgili üretim işletmelerinin çevresel politikalarını da önemsemeye başlamışlardır. 

Bu aşamada şeffaflık çerçevesinde işletmelerin çevresel yaklaşımlarını ilgili çevrelere 

yansıtmak açısından çevre muhasebesi önemli bir işlev görmektedir. Bu bağlamda bu 

araştırma kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren üretim 

işletmelerinin çevre muhasebesi hakkındaki yaklaşımlarını yansıtmak amacıyla demografik 

değişkenler ekseninde çeşitli analizler yapılmış ve sonuçları uygulama aşamasında ortaya 

konulmuştur.   

1. Literatür 

1.1.  Çevre Muhasebesi Kavramı 

Çevre muhasebesi; “bir şirketin tüm faaliyetlerinin çevresel olarak sınıflandırılması, 

envanterinin tutulması, envanterdeki değişimlerin izlenmesi, bu değişimlerin parasal ve/veya 

fiziksel boyutlarının ortaya konulması ve bunun, şirket bilançosuyla bütünleştirilip şirketin 

gerçek karlılığının ortaya konulması yönündeki düzenlemelerdir” (Gönen ve Atabarut, 2005: 

25). 

Konuya yönelik ortaya konulan bir diğer tanıma göre çevre muhasebesi; çevresel maliyetlerin 

tanımlanmasını, ölçülmesini ve dağıtımını,  söz konusu maliyetlerin işletme için 

yorumlanmasını ve bu bağlamda oluşan bilgilerin şirket hissedarları ile paylaşılmasını 

kapsayan bir süreç olarak kabul edilmektedir (Pramanik ve diğ., 2008: 4). 

Literatüre kazandırılan farklı bir tanıma göre ise çevre muhasebesi, çeşitli yönetim 

kademelerine uygun kararlar verme yönünde çevresel faydalı bilgiler sağlayan bir süreç ve 

çevre ile ilgili bir kuruluşun hem parasal hem de parasal olmayan faaliyetlerinin ifadesi olarak 

kabul görmektedir (PAEC, 2002: 5). 

1.2.  Çevre Muhasebesinin Amaçları 

Genel olarak çevresel duyarlılığın ön planda tutulduğu çevre muhasebesinin amaçlarını şu 

şekilde sıralamak mümkündür(Mathews, 1997’ den aktaran Yakhou ve Dorweiler, 2004: 19): 

✓ Toplumun çevresel konulara dikkati çekmek, 

✓ Çevresel konuların değerlendirilmesine katkı sağlayacak standartları geliştirerek 

raporlamak ve analiz etmek, 

✓ Muhasebe uygulamalarında çevresel faktörleri gözeten alanlar üzerine eğitim 

programları gerçekleştirmek, 

✓ En iyi göstergeler dikkate alınarak çevre muhasebesi uygulamaları geliştirmek.  

1.3.  Çevre Muhasebesinin Faydaları 
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Günümüzde yoğun rekabetin ve hızlı değişimin hüküm sürdüğü iş piyasasında çevresel 

duyarlılığı ön planda tutan paydaş tercihleri işletmelerin yapısal süreçlerini de 

şekillendirmektedir. İşletmeler adına önemli bir işlev gören muhasebe sürecinde çevresel 

unsurları gözetmek bir takım faydalar sunmaktadır. Çevre muhasebesini benimsemenin gerek 

işletmelere gerekse tüm paydaşlara sunabileceği faydaları aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Gupta, 2011: 4; Bilen ve Seyitoğulları, 2016: 1745): 

✓ Daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşma yönünde etkinlik göstermektedir.  

✓ Yıllık çevresel maliyetlerin değerlendirilmesine yönelik yardımcı olur.  

✓ Hissedarların refah düzeyinin yükseltilmesine katkı sunmaktadır.  

✓ Çevresel projelerin tasarruf ve maliyetlerinin hesaplanmasına yardımcı olur.  

✓ Tasarım projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde çevresel hassasiyetlerin 

gözetilmesine imkan tanır. 

✓ Çevresel faktörlerin performans değerleme kriterlerinin belirlenmesi sürecine entegre 

edilmesine hizmet sunmaktadır. 

✓ Çevresel performans yönetim sistemlerinin işletme yönetim sistemleri ile 

bütünleştirilmesine katkı sağlar.  

✓ Çevreye ilişkin sorumlulukları, harcamaları, yatırımları ve raporları dış kullanıcıların 

hizmetine sunar.  

2. Araştırmanın Yöntemi 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Örneklemi 

Araştırmanın amacı, günümüzde ekonomik kalkınmanın kilit bileşenlerinden olan üretim 

işletmelerinin çevre muhasebesine yönelik yaklaşımlarını tespit etmektir. Bu amaçla Şanlıurfa 

ili Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren üretim işletmeleri araştırmanın ana 

kütlesini temsil etmektedir. Çalışmaya katkı sağlayan 90 işletme örneklem olarak kabul 

edilmiştir. Çalışmanın esas amacı demografik değişkenler ekseninde araştırmaya konu olan 

işletmelerin çevre muhasebesine yönelik yaklaşımlarını anket yöntemi ekseninde ön plana 

çıkarmaktır. 

Bu çerçevede yapılan çalışmanın hipotezleri aşağıdaki gibi gösterilmektedir: 

H1: Kurumsal yapı değişkenine göre çevre muhasebesine yönelik ifadelere katılım düzeyi 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.  

H2: Katılımcıların çevre muhasebesine yönelik yaklaşımları görev değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir.  

H3: Çalışan sayısı değişkenine göre çevre muhasebesine yönelik ifadelere katılım düzeyi 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 
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H4: Çevresel yatırımların varlığı değişkenine göre çevre muhasebesine yönelik ifadelere 

katılım düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma kapsamında edinilen veriler,  Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini 

yürüten 90 üretim işletmesinde karar verici konumunda bulunan ilgililerle görüşülerek anket 

yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Çetin’in (2011) hazırladığı ve Seyitoğulları 

(2016) tarafından geliştirilen araştırma ölçeğinden yararlanılmış ve ilgili ölçekten iki bölüm 

esas alınmıştır. İlk bölüm araştırmaya konu işletmelerin demografik özelliklerini yansıtmakta 

ve 7 sorudan oluşmaktadır. Diğer bölüm ise ilgili işletmelerin çevre muhasebesi 

yaklaşımlarını tespit etmeyi esas edinen (20) sorudan oluşmaktadır.  

İlgili ölçeğe yönelik yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach's Alpha güvenirlik 

katsayısı değeri 0,922 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, geliştirilen ölçeğin güvenilir olduğunu 

(%92) göstermektedir. 

Araştırma kapsamında elde edilen verilere yönelik yapılan normallik testi sonucunda çarpıklık 

ve basıklık değerleri -2 ve +2 aralığında bulunduğundan dağılımlar normal olarak kabul 

edilmiştir. Bu bağlamda verilerin analizinde t – testi ve tek yönlü anova testi kullanılmıştır. 

Çalışmada istatistiki anlamlılık düzeyi ise p < 0.05 olarak kabul görmüştür. 

2.3. Araştırmanın Bulguları Ve Değerlendirme 

Bu başlık altında araştırma kapsamında elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda elde 

edilen bulgulara ve değerlendirilmelere yer verilmiştir. 

2.3.1. Araştırmaya Konu Olan İşletmeler İlgili Genel Bulgular 

Araştırmaya katılan üretim işletmelerinin %13,3’ü  (12 işletme) gıda,  % 15,6’sı tekstil  (14 

işletme), % 11,1’i yapı malzemeleri  (10 işletme), % 12,2’si ambalaj- plastik (11 işletme), % 

15,6’sı metal makine  (14 işletme), % 12,2’si tarım ürünleri  (11 işletme), % 10’u orman 

ürünleri (9 işletme) sektöründe faaliyet göstermektedir. Geri kalan  %10’luk kesim  (9 

işletme) ise diğer sektörlerde faaliyetlerini sürdüren işletmelerden oluşmaktadır. 

Araştırma anketini yanıtlayan katılımcıların idari olarak yürüttükleri görevler bakımından,  % 

20’si sahip - müdür   (18 kişi),  % 34,4’ ü müdür – müdür yardımcısı  (31 kişi),  % 25,6’sı 

yönetici  (23 kişi)  ve geri kalan % 20 ise muhasebe meslek elemanı (18 kişi ) konumunda 

bulunmaktadır. 

Araştırmaya konu olan işletmelerin, % 21,1’i 1 – 5 yıl (19 işletme), %34,4’ü 6 – 10 yıl (31 

işletme), %28,9’u 11 – 15 yıl (26 işletme), %15,6’ sı ise 16 – ve üzeri (14 işletme) arasında 

sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Araştırmaya katılan işletmelerin % 8,9’u 1 – 9 Kişi (8 işletme), % 48,9’u 10 – 49 Kişi (44 

işletme), % 37,8’ i 50 – 250 Kişi (34 işletme) ve  geri kalan % 4, 4’ ü ise 251 ve üzeri çalışan 

istihdam etmektedir. 
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Katılımcı işletmelerin kurumsal olarak % 6,7’si şahıs işletmesi (6 işletme), %66,7 ’si limitet 

şirket (60 işletme), %26,6’sı anonim şirket (24 işletme) yapılanmasına sahip işletmelerden 

oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan işletmelere çevresel sorunları önlemeye yönelik yatırımlarının olup 

olmadığı sorulduğunda, % 73,3’ü Evet (66 işletme) ve geri kalan %26,7’si ise Hayır (24 

işletme) yanıtını vermiştir. 

Katılımcı işletmelere çevresel yatırımlarını hangi esas çerçevesinde gerçekleştirdikleri 

sorulduğunda, % 21,1’i zorunluluk esası (19 işletme) ve % 52,2‘si gönüllülük esası (47 

işletme) çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Geri kalan % 26,7’lik kesim (24 

işletme) ise çevresel sorunları önlemeye yönelik yatırımlarının olmadığını ifade etmiştir. 

2.3.2. Kurumsal Yapı Değişkeni ile Çevre Muhasebesi Yaklaşımı Arasındaki Farklılık 

Analizi (Anova testi) 

Araştırmaya katılan işletmelerin kurumsal yapılarının şekline göre çevre muhasebesine 

yönelik ifadelere katılma düzeyleri arasında farklılık olup olmadığını test etmek için Anova 

testi yapılmıştır.  

Tablo 1 Kurumsal Yapı Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans( Anova) Analizi Sonuçları 

Kurumsal Yapı Değişkeni  
Kareler 

Toplamı df 

Kareler 

Ortalaması F P 

 

Çevre Muhasebesi  

Gruplar arası  4,111 2 2,055 5,934 0,004 

Gruplar içi  30,132 87 0,346 
  

Toplam  34,243 89    

Tabloda 1’de görüldüğü üzere araştırmaya konu olan üretim işletmelerinin kurumsal yapıları 

ile çevre muhasebesi arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur (F = 5,934; p< 0,05). Bu 

farklılığın hangi işletmeler  lehine olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan  Post Hoc Scheffe 

testine göre, çevre muhasebesine ilişkin ifadelere katılım düzeyinde kurumsal olarak limited 

ve anonim şirket yapılanmasına sahip işletmelerin, şahıs işletmesi yapılanmasına sahip 

işletmelerden farklılaştıkları bulunmuştur. Bu bağlamda, muhasebe süreçlerinde çevresel 

unsurları gözetme konusunda limited ve anonim şirket yapılanmalı işletmelerin, şahıs 

işletmelerine göre daha fazla duyarlılık gösterebileceği söylenebilir.  

Ortaya çıkan farklılık “Kurumsal yapı değişkenine göre çevre muhasebesine yönelik ifadelere 

katılım düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır” hipotezinin kabulü anlamına 

gelmektedir.  
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2.3.3. Görev Değişkeni ile Çevre Muhasebesi Yaklaşımı Arasındaki Farklılık Analizi 

(Anova testi) 

Araştırmaya konu olan işletmelerde görüşülen yetkili kişilerin görev durumlarına göre çevre 

muhasebesine yönelik ifadelere katılma düzeyleri noktasında anova testi yapılmıştır. İlgili 

sonuçlar tablo 2 de gösterilmiştir. 

Tablo 2 Görev Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans ( Anova) Analizi Sonuçları 

Görev Değişkeni 
Kareler 

Toplamı df 

Kareler 

Ortalaması F P 

Çevre Muhasebesi Gruplar arası  6,383 3 2,128 6,568 0,003 

Gruplar içi  27,86 86 0,324 
  

Toplam  34,243 89    

Tabloda 2’de görüldüğü gibi ilgili işletmelerden araştırmaya katkı sunan kişilerin görevleri ile 

çevre muhasebesine yönelik ifadeleri kabul etme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (F = 6,568;  p< 0,05).  Bu noktada farklılığın ilgili işletmelerdeki görev 

bakımından hangi gruplar lehine olduğunu ortaya çıkarmak adına yapılan Post Hoc Scheffe 

testinden elde edilen bilgiler sonucunda çevre muhasebesine ilişkin ifadelere katılım 

düzeyinde sırasıyla; muhasebe meslek mensuplarının yöneticilerden ve yöneticilerin ise sahip-

müdür konumunda bulunan katılımcılardan farklılaştıkları tespit edilmiştir.  

Ortaya çıkan farklılık “Görev değişkenine göre çevre muhasebesine yönelik ifadelere katılım 

düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır” hipotezinin kabulü anlamına gelmektedir.  

2.3.4. Çalışan Sayısı Değişkeni ile Çevre Muhasebesi Yaklaşımı Arası Farklılık Analizi 

(Anova testi) 

Katılımcı işletmelerin çalışan sayısı baz alındığında çevre muhasebesine yönelik 

yaklaşımlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla anova testi yapılmıştır. İlgili 

sonuçlar tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3 Çalışan Sayısı Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans ( Anova) Analizi Sonuçları 

Çalışan sayısı değişkeni   
Kareler 

Toplamı df 

Kareler 

Ortalaması F P 

Çevre Muhasebesi  Gruplar arası  4,551 3 1,517 4,394 0,006 
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Gruplar içi  29,692 86 0,345 
  

Toplam  34,243 89    

Tabloda 3’te görüldüğü üzere araştırmaya destek sağlayan işletmelerin istihdam ettikleri 

çalışan sayısı miktarları ile çevre muhasebesine yönelik ifadelere katılma düzeyleri anlamlı 

bir farklılık görülmektedir (F = 4,394;  p< 0,05). Bu bağlamda çalışan sayısı itibariyle 

farklılığın hangi işletmeler lehine olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc Scheffe 

testinden edinilen bilgiler sonucunda çevre muhasebesine ilişkin ifadelere katılım düzeyinde 

251 ve üzerinde çalışana sahip işletmelerin, 1 – 9 aralığında çalışana sahip işletmelerden 

farklılaştıkları belirlenmiştir.  

Ortaya çıkan bu farklılık “Çalışan sayısı değişkenine göre çevre muhasebesine yönelik 

ifadelere katılım düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır” hipotezinin kabulü 

anlamına gelmektedir.  

2.3.5. İşletmelerin Çevresel Yatırımlarının Varlığı İle Çevre Muhasebesi Yaklaşımları 

Arası Farklılık Analizi ( t testi) 

Katılımcı işletmelerin çevresel yatırımlarının varlığına göre çevre muhasebesi yaklaşımlarının 

farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla t – testi yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 4 Çevresel Yatırımlar Değişkenine Göre Farklılık Analizi (t testi) Sonuçları 

Çevresel yatırımlar  

N  Ortalama (X)  

Standart 

sapma  t  sd  p  

 

Çevre 

Muhasebesi 

Evet  66 4,824 0,52993 4,824 88 0,001 

Hayır  24 4,483 0,61955 4,483 35,965 0,187 

Tablo 4’te görüldüğü üzere işletmelerin çevresel sorunları önlemeye yönelik yatırımlarının 

durumu ile çevre muhasebesine ilişkin yargıları kabullenme düzeyleri, farklılık analizine tabi 

tutulmuş olup anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (t=4,824; p<0,05). Bu farklılığın hangi 

işletmeler lehine olduğu değerlendirildiğinde çevresel sorunlara yönelik yatırımları olanların 

lehine, yatırımları olmayanların aleyhine bir durum olduğu gözlenmektedir. Bu durum 

neticesinde çevresel sorunlara ortadan kaldırmaya yönelik yatırım gerçekleştiren işletmelerin 

daha olumlu bir çevre muhasebesi yaklaşımı sergiledikleri ileri sürülebilir.  

Bu bağlamda “Çevresel yatırımların varlığı değişkenine göre çevre muhasebesine yönelik 

ifadelere katılım düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.” şeklindeki hipotez kabul 

edilmiştir. 
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Sonuç 

İşletme kaynaklı çevresel sorunların belirlenmesinde, gerekli önlemlerin alınmasında ve 

işletmelerin çevresel politikalarının ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılmasında etkili bir işlev 

gören çevre muhasebesi uygulamasının tercih edilmesi ile birlikte rekabetin ve hızlı değişimin 

hakim olduğu iş dünyasında sürdürülebilir bir şirket profiline ulaşılabilir. 

Bu çalışmada, Şanlıurfa OSB’de faaliyetlerini sürdüren 90 işletmenin çevre muhasebesine 

yönelik yaklaşımları ankete dayalı olarak incelenmiştir. Çalışmada güvenilirlik analizi ile 

normallik testi yapıldıktan sonra t – testi ve tek yönlü anova analizi uygulanmıştır.  

Araştırma sonucunda çevresel yatırımların varlığı, görev, çalışan sayısı ve kurumsal yapı 

değişkenlerine göre çalışmaya katkı sunan işletmelerin çevre muhasebesi yaklaşımlarının 

farklılaştığı belirlenmiştir. 

Kaynakça 

Bilen Abdülkadir ve Seyitoğulları Osman (2016). “İş Örgütlerinde Çevre Muhasebe Algısına 

Yönelik Bir Araştırma: Diyarbakır İli Örneği”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları 

Dergisi, 5 (7),1743 – 1756.   

Çetin Eray (2011). “Üretim İşletmelerinin Sosyal bir Sorumluluk Olarak Çevre Muhasebesine 

Verdikleri Önem: Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren Üretim 

İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Gönel, F. ve Atabarut. T., (2005). Şirketlerin Yeni Yönetim Aracı: Çevresel Muhasebe, 

TUSİAD Yayın No: 404, İstanbul. 

Gupta, V.K. (2011). Environmental Accounting and Reporting – An   Analysis of  Indian 

Corporate Sector,  http://www.wbiconpro.com/110-Gupta.pdf(09.10.2018).  

PAEC,(2002). Final Report on Environmental Accounting andReporting, Parliament of 

Victoria,http://www.parliament.vic.gov.au/images/stories/committees/paec/reports/54th/46th_

report__EnvironmentalAccounting_2002.pdf(07.09.2018). 

Pramanik, A. K., SHİL, N. C., DAS, B., (2008). Environmental Accounting and Reporting 

whit Special Reference to India, MPRA Paper No. 7712. s: 1-27. 

Mathews, H. C., (1997). Twenty–five years of social and environmental accounting research.  

Accounting, Auditing and Accountability Journal 10(4): 481–531’ den aktaran Yakhou M., 

Dorweiler V.P., (2004). Environmental Accounting: An Essential Component Of Busıness 

Strategy, Business Strategy and the Environment, Sayı: 13, Sayfa: 65-77. 

  

http://www.wbiconpro.com/110-Gupta.pdf


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

589 
 

KGK VE AAOIFI KAVRAMSAL ÇERÇEVELERİNE YÖNELİK BİR 

KARŞILAŞTIRMA 

Ayhan YATBAZ 

Öz 

Bu çalışma AAOIFI (İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Örgütü) tarafından yayımlanan 

kavramsal çerçeve ile IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu) ile tamamen uyumlu olarak 

standartlar yayımlayan KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından 

yayınlanan kavramsal çerçeveyi karşılaştırmalı olarak sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada genel olarak KGK 

kavramsal çerçeve ile AAOIFI kavramsal çerçeve temel hatlarıyla karşılaştırılmış ve aradaki önemli farklılıklar 

ve benzerlikler vurgulanmıştır. İslami finansal kuruluşlar 1970’lerin sonlarına doğru ortaya çıkmış ve hızla 

dünyada yayılmaya başlamıştır. 1990’lara gelindiğinde, kendilerine özgü ürün ve hizmetlerinden dolayı bu 

kuruluşlar için ayrı bir muhasebe standardı ihtiyacı gündeme gelmiştir. Bu amaçla 1991 yılında birçok ülkenin 

ve İslami finansal kuruluşun katılımıyla AAOIFI kurulmuştur. AAOIFI sadece finansal muhasebe alanında değil 

aynı zamanda fıkıh, denetim, yönetim ve etik alanlarında da standartlar yayınlamaktadır. KGK ise 2011 yılında 

Türkiye’de kurulmuş bir kamu kurumudur. Bu kurum IASB tarafından yayınlanan standartlarla tam uyumlu 

muhasebe ve finansal raporlama standartları yayınlamaktadır. AAOIFI muhasebe standartları Türkiye’de 

uygulanmamaktadır. Aynı zamanda IASB’ye göre dünyada daha sınırlı bir uygulama alanına sahiptir. KGK 

açısından genel amaçlı finansal raporlar öncelikli olarak kreditörler ve yatırımcılara yönelik faydalı finansal bilgi 

sunmayı amaçlamaktadır. AAOIFI’ye göre genel amaçlı bir finansal rapor işletme bakış açısına göre hazırlanmış 

finansal muhasebenin birincil çıktısı olup öncelikli olarak sermaye sağlayıcılarını amaçlamaktadır. Söz konusu 

çalışmanın İslami muhasebenin Türkiye’de tanınması noktasında literatüre katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İslami Muhasebe, İslami Bankacılık, Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçeve, 

KGK, AAOIFI 

A COMPARISON OF POA AND AAOIFI CONCEPTUAL FRAMEWORKS 

Abstract 

This paper aims to present comparison of conceptual framework published by the Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and POA (Public Oversight, Accounting and Auditing 

Standards Authority) fully converged with the standards issued by the International Accounting Standards Board 

(IASB). In the study, the POA conceptual framework and the AAOIFI conceptual framework were compared 

with the baseline and significant differences and similarities were emphasized. Islamic financial institutions 

emerged towards the end of the 1970s and began to spread rapidly around the world. When it came to the 1990s, 

a separate accounting standard for these organizations came to the fore because of their unique products and 

services. For this purpose, AAOIFI was established in 1991 with the participation of many countries and Islamic 

financial institutions. AAOIFI publishes not only financial accounting but also standards in fiqh, audit, 

governance and ethics. POA is a public institution established in Turkey in 2011. The authority publishes 

accounting and financial reporting standards in full compliance with the standards issued by the IASB. AAOIFI 

accounting standards do not apply in Turkey. At the same time, AAOIFI has a more limited application area in 

the world than the IASB. In terms of the POA, general purpose financial reports primarily aim to provide useful 

financial information for creditors and investors. According to AAOIFI, a general-purpose financial report, is the 

principal output of financial accounting prepared from an entity perspective which is targeted primarily at capital 

providers. AAOIFI has set the objectives of financial accounting and financial reports for Islamic financial 

institutions separately. 

Keywords: Islamic Accounting, Islamic Banking, Conceptual Framework for Financial Reporting, POA, 

AAOIFI 
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Giriş 

Muhasebe mali nitelikteki işlemlerin tanımlanması, ölçülmesi, sınıflandırılması ve 

raporlanması süreci olarak tanımlanabilir. Bu sürecin ülke çapında ya da uluslararası çapta 

genel geçer getirilmesi, başka bir ifadeyle standartlaştırılması da muhasebe standartlarını 

ortaya çıkarmaktadır. Muhasebe sürecinin standartlaştırılması ihtiyacı genel olarak aynı 

türden işletmelerin finansal durumlarını ve performanslarını karşılaştırabilmek ve böylelikle 

yatırımcılar ve kreditörlere yönelik faydalı finansal bilgiler sunmaktan kaynaklanmaktadır. 

Dünyada uluslararası düzeyde finansal muhasebe standartları düzenleyen iki kuruluş 

bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan ilki Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu/UMSK 

(International Accounting Standards Board/IASB) olup tüm sektörlere yönelik finansal 

muhasebe ve raporlamaya yönelik Uluslararası Muhasebe Standartları/UMS (International 

Accounting Standards/IAS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları/UFRS 

(International Financial Reporting Standards/IFRS) adıyla standartlar yayınlamaktadır. Söz 

konusu standartlar Türkiye’de uygulanmaktadır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu (KGK) bu standartları Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları (TFRS) adıyla Türkçeye çevirerek yayınlamaktadır. 

Dolayısıyla KGK muhasebe standartlarından söz edildiğinde aynı zamanda UMSK muhasebe 

standartları kastedilmektedir. 

Uluslararası düzeyde muhasebe standartları düzenleyen diğer kurum ise İslami Finansal 

Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu/İFKMMO (Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions/AAOIFI)’dir. Bu kurum UMSK’dan farklı 

olarak muhasebe standartlarının yanında ayrıca denetim, yönetim, etik ve Şer’i alanlarda da 

standartlar düzenlemektedir. Aslında bu durum KGK için de geçerlidir. Her ne kadar UMSK 

muhasebe ve raporlama dışında standart düzenlemekteyse de KGK muhasebenin yanı sıra 

başka uluslararası kuruluşların denetim, yönetim ve etik alanlardaki standartlarını Türkçeye 

kazandırarak yayınlamaktadır. İFKMMO’nun bir diğer önemli farkı ise kurumun adından da 

anlaşılacağı üzere sadece İslami finansal kuruluşlara yönelik standartlar düzenlemesidir. 

Kavramsal çerçeveler gerek KGK gerekse de İFKMMO olsun yayınlanan muhasebe 

standartlarının temelini teşkil etmektedir. Kavramsal çerçeveler oluşturan finansal tablolara 

alma, finansal tablo unsurları, faydalı finansal bilginin özellikleri, muhasebenin temel 

varsayımları gibi muhasebe süreciyle ilgili temel konuları düzenlemektedirler. KGK bu 

kapsamda Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçeve’yi, İFKMMO da İslami 

Finansal Kuruluşlar İçin Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçeve’yi 

yayınlamışlardır. Bu çalışmada söz konusu kavramsal çerçeveler karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. Böylelikle aradaki farklılıklar ve benzerlikler ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçeve Kavramı 

Finansal raporlamaya yönelik yayınlanmış olan iki kavramsal çerçeve mevcuttur. Bunlardan 

ilki KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından 
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yayınlanmış olan Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçeve, diğeri ise AAOIFI 

(İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu) tarafından yayınlanmış 

olan İslami Finansal Kuruluşlar İçin Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçevedir. 

KGK, Türkiye’de muhasebe ve denetim alanında standartlar belirleme yetkisi bulunan kamu 

kişiliği haiz tek yetkili mercidir. KGK, IASB (UMSK) tarafından UMS/UFRS adıyla 

yayınlanan standartları TMS/TFRS adıyla Türkçeye çevirerek yayınlamaktadır. 

TMS/TFRS’ler tüm finansal kuruluşlar ve BIST’e kayıtlı şirketler tarafından uygulanmak 

zorundadır. KGK kavramsal çerçeve anlamında Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal 

Çerçeve adlı bir düzenleme yayınlamıştır. Bu düzenleme bir standart olmamakla birlikte 

TMS/TFRS’lerin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. 

KGK tarafından yayınlanan Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçeve işletme 

dışındaki kullanıcılar için hazırlanan ve sunulan finansal tabloların tabi olacakları usul ve 

esasları belirlemektedir. Bu kapsamda finansal raporlamanın amacı, faydalı finansal bilginin 

niteliksel özellikleri, finansal tabloları oluşturan unsurların tanım, tahakkuk ve ölçümleme 

esasları ile sermaye ve sermayenin devamlılığı (korunması) kavramları ele alınmaktadır. 

AAOIFI Kavramsal Çerçeve ise İFK’lere yönelik finansal muhasebe ve raporlamanın temel 

amaçlarının yanı sıra temel kavramlarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 

İFK’lere yönelik finansal muhasebe ve raporların amaçları, finansal raporlar ve süreç, finansal 

tabloların unsurları ile finansal muhasebe süreci, tanımlama, ölçme kavramları ve muhasebe 

varsayımları ele alınmaktadır. 

AAOIFI Bahreyn’in Manama kentinde uluslararası, özerk ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş 

olarak 1991 yılında kurulmuştur. UMSK farklı olarak sadece İslami finansal kuruluşlara 

yönelik olmak üzere muhasebenin yanı sıra denetim, yönetim, etik ve Şer’i konularda 

standartlar belirlemektedir. AAOIFI çağdaş muhasebe düşüncesinde belirlenmiş olan 

amaçlardan yola çıkarak, bu amaçları İslam şeriatı bağlamında test edip daha sonra bunlardan 

İslam şeriatıyla uyumlu olanları kabul etmek, uyumlu olmayanlarıysa reddetmek şeklinde 

ifade edilebilen bir standart geliştirme yaklaşımı benimsemiştir. Bununla birlikte İslam’ın 

özünü ve öğretilerini esas alarak amaçlar belirleyip daha sonra bu amaçları çağdaş muhasebe 

düşüncesi bağlamında değerlendirmek şeklinde de başka bir yaklaşım daha mevcuttur. 

AAOIFI kavramsal çerçeve anlamında İslami Finansal Kuruluşlarca Yapılan Finansal 

Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve düzenlemesini yapmıştır. 

Tablo 1: KGK ve AAOIFI Arasındaki Temel Farklılıklar 

KGK AAOIFI 

• Seküler Batı dünyası bakış açısına göre 

şekillenmiştir. 

• Tüm şirketlere yönelik standartlar belirlemektedir 

• İslami finansal ürün ve hizmetlere özgü herhangi 

bir standart mevcut değildir 

• Sadece finansal muhasebe ve raporlama 

standartları düzenler 

• İslami dünya bakış açısına göre şekillenmiştir 

• Sadece İslami bankalar ve finansal kuruluşlara 

yönelik standartlar belirlemektedir 

• Her bir İslami finansal ürün ve hizmet için standart 

geliştirilmiştir 

• Finansal muhasebenin yanı sıra Şer’i, denetim, 

yönetim ve etik alanlarda da standartlar 
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düzenlemektedir 

Kaynak: Çalışmada yararlanılan kaynaklar ışığında yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Muhasebenin Temel Varsayımları 

Muhasebede tüm işlem ve kayıtlar belirlenmiş varsayımlar çerçevesinde yapılmaktadır. KGK 

Kavramsal Çerçevede finansal tabloların işletmenin sürekliliği varsayımı doğrultusunda 

hazırlandığı ifade edilmiştir. AAOIFI’ye göre ise finansal tablolar muhasebe kişiliği, 

süreklilik, dönemsellik ve para biriminin satın alma gücünün istikrarı varsayımlarına göre 

hazırlanmaktadır. 

Tablo 2: Muhasebenin Temel Varsayımları  

KGK AAOIFI 

• İşletmenin Sürekliliği kavramı 

• Muhasebe kişiliği kavramı 

• Süreklilik kavramı 

• Dönemsellik kavramı 

• Para biriminin satın alma gücünün istikrarı 

Kaynak: Çalışmada yararlanılan kaynaklar ışığında yazar tarafından hazırlanmıştır. 

KGK’ya göre finansal tablolar normal şartlarda işletmenin devamlılığı ve öngörülebilir bir 

gelecekte de faaliyetlerini devam ettireceği varsayımı doğrultusunda hazırlanmaktadır. 

Böylelikle işletmenin tasfiye ve faaliyet hacmini önemli ölçüde azaltma niyet ve ihtiyacı 

taşımadığı varsayılır. AAOIFI Kavramsal Çerçeveye göre süreklilik kavramından farklı 

olarak işletmenin, sahip ve ortaklarından ayrı bir kişiliğe sahip olduğu varsayılmıştır. Bununla 

birlikte işletmenin sürekli olarak kabul edilen ömrünün birbirinden bağımsız belli dönemlere 

ayrıldığı öngörülmüştür. Bu kapsamda gelir ve giderlerin dönemlere yansıtılmasında tahakkuk 

esası ve nakit esası birlikte kabul edilmiştir. Oysa bu durum KGK Kavramsal Çerçevede 

sadece tahakkuk esası şeklindedir. Son olarak AAOIFI’ye göre para biriminin satın alma 

gücünün istikrarlı olduğu başka bir deyişle değerinde çok önemsiz değişmelerin meydana 

geldiği varsayılmıştır. 

Finansal Raporlamanın Amacı 

KGK Kavramsal Çerçevede finansal raporlamanın amacı işletmenin finansal durumu, finansal 

performansı ve nakit akışları hakkında geniş bir kullanıcı kitlesine ekonomik kararlar alırken 

faydalı olacak bilgi sağlamak ve yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları nasıl 

kullandığının sonuçlarını göstermek şeklinde açıklanmıştır. AAOIFI Kavramsal Çerçevede ise 

İFK’nin Şer’i kurallara ve amaçlarına uyumu ile bu uygunluğu oluşturması hakkında bilgiler 

sağlamak, İFK’nin kaynak ve yükümlülükleri ile bunlarla ilgili işlem, olay ve durumların 

etkisi hakkında bilgiler sağlamak, Zekât hesaplamayla ilgili bilgiler sağlamak, İFK’nin 

emanetçi olarak sorumluluklarını yerine getirip getirmediği hakkında bilgiler sağlamak ve 

İFK’nin sosyal sorumluluklarını yerine getirip getirmediği hakkında bilgiler sağlamak olduğu 

belirtilmiştir. 

Tablo 3: Finansal Raporlamanın Amacı 
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KGK AAOIFI 

• İşletmenin finansal durumu, finansal performansı ve 

nakit akışları hakkında geniş bir kullanıcı kitlesine 

ekonomik kararlar alırken faydalı olacak bilgi 

sağlamak 

• Yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları 

nasıl kullandığının sonuçlarını göstermek 

• İFK’nin Şer’i kurallara ve amaçlarına uyumu ile bu 

uygunluğu oluşturması hakkında bilgiler sağlamak 

• İFK’nin kaynak ve yükümlülükleri ile bunlarla ilgili 

işlem, olay ve durumların etkisi hakkında bilgiler 

sağlamak 

• Zekât hesaplamayla ilgili bilgiler sağlamak 

• İFK’nin emanetçi olarak sorumluluklarını yerine 

getirip getirmediği hakkında bilgiler sağlamak 

• İFK’nin sosyal sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediği hakkında bilgiler sağlamak 

Kaynak: Çalışmada yararlanılan kaynaklar ışığında yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Finansal Tablolara Alma ve Ölçme 

KGK Kavramsal Çerçeveye göre işlem, olay ve koşullar finansal tablolara alınırken bunların 

ekonomik anlamı ve özü esas alınmakta ve nakit akışı bilgileri hariç diğer tüm finansal 

tablolar tahakkuk esasına göre hazırlanmaktadır. AAOIFI Kavramsal Çerçeveye Göre ise 

finansal tablolara alma esnasında işlem, olay ve koşulların ekonomik anlamı ve özü ile 

birlikte hukuki şekilleri de dikkate alınmaktadır. Finansal tablolar hazırlanırken de hem 

tahakkuk esasına hem de nakit esasına göre hareket edilmektedir. 

Finansal tablo unsuru olarak tanımlanan mali nitelikteki bir olayın, işlemin veya koşulun 

hangi tutarlar üzerinden finansal tablolarda gösterileceği konusu ölçme kavramı ile ifade 

edilmektedir. AAOIFI Kavramsal Çerçevede varlığın edinme maliyeti, varlığın belirli bir 

tarihteki net gerçekleşebilir veya nakit eşdeğer değeri, varlığın belirli bir tarihteki yerine 

koyma maliyeti gibi ölçme öz değerleri (measurement attributes) tanımlanmıştır. Ölçme öz 

değerleri finansal muhasebe amaçlarına göre ölçülmesi geren varlık ve yükümlülüklerin öz 

değerlerini ifade etmektedir. Bunun dışında tarihi maliyet (historical cost) ve makul değer 

(fair value) kavramlarına yer verilmiştir. KGK Kavramsal Çerçevede ise benzer olarak tarihi 

maliyet, cari maliyet, makul değer ve bugünkü değer kavramlarına yer verilmiştir. 

Finansal Tablolar, Finansal Tablo Unsurları ve Kullanıcıları 

Finansal tablolar işletmenin finansal durumu, finansal performans, nakit akış durumu, 

özkaynaklardaki değişim, zekât fonuyla ilgili değişimler gibi konular hakkında faydalı bilgiler 

sunan raporlardır. KGK ve AAOIFI’ye göre düzenlenmesi gereken genel amaçlı finansal 

raporlar aşağıdakilerden oluşmaktadır. 

Tablo 4: Genel Amaçlı Finansal Raporlar  

KGK AAOIFI 

• Finansal durum tablosu veya bilanço 

• Gelir tablosu 

• Özkaynak değişim tablosu 

• Nakit akış tablosu 

• Finansal durum tablosu veya bilanço 

• Gelir tablosu 

• Nakit akış tablosu 

• Özkaynak (ortaklar) değişim tablosu 
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• Zekât ve yardım fonundaki fonların kaynakları ve kullanımları 

tablosu 

• Karz fonundaki fonların kaynakları ve kullanımları tablosu 

• Bilanço dışı yatırım hesap sahiplerinin özkaynak değişim tablosu 

• Tekâfül şirketlerinde poliçe sahiplerinin katkılarındaki değişim 

tablosu 

Kaynak: Çalışmada yararlanılan kaynaklar ışığında yazar tarafından hazırlanmıştır. 

KGK’ya göre tüm işletmeler finansal durum tablosu veya bilanço, gelir tablosu, özkaynak 

değişim tablosu ve nakit akış tablosunu düzenlemek zorundadır. AAOIFI’ye göre bunların 

dışında Zekât ve yardım fonundaki fonların kaynakları ve kullanımları tablosu, karz 

fonundaki fonların kaynakları ve kullanımları tablosu, bilanço dışı yatırım hesap sahiplerinin 

özkaynak değişim tablosu ile İslami sigorta (tekafül) şirketleri tarafından ayrıca tekâfül 

şirketlerinde poliçe sahiplerinin katkılarındaki değişim tablosu düzenlenmelidir. Finansal 

tablolar varlık, borç, özkaynak, gelir ve gider unsurlarından oluşur. Unsur mali nitelikteki 

işlem, olay ve koşulların finansal etkilerinin gruplandırılmasından oluşan geniş sınıflardır. 

Genel amaçlı bir finansal raporun temel unsurları aşağıdakilerden oluşur. 

Tablo 5: Finansal Tablo Unsurları 

Finansal Durum Tablosu Unsurları Gelir Tablosu Unsurları 

KGK AAOIFI KGK AAOIFI 

• Varlıklar 

• Borçlar 

• Özkaynaklar 

• Varlıklar 

• Yükümlülükler 

• Yatırım hesap 

sahiplerinin hakları 

• Bilanço dışı kalemler 

• Özkaynaklar 

• Gelirler 

• Giderler 

• Gelirler 

• Giderler ve kayıplar 

• Yatırım hesaplarından 

getiriler 

Kaynak: Çalışmada yararlanılan kaynaklar ışığında yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Finansal tabloların amacı işletmeyle ilgili mümkün olduğunca geniş bir kullanıcı kitlesine 

faydalı finansal bilgiler sunmaktır. Söz konusu bilgi kullanıcıları işletmeyle ilgili gerekli olan 

bilgilere ulaşma imkânına göre asli kullanıcılar ve ikinci derece kullanıcılar şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır. Aşağıda KGK ve AAOIFI’ye göre asli ve ikinci derece bilgi kullanıcıları 

grupları verilmiştir. 

Tablo 6: Finansal Tablo Kullanıcıları 

Aslî Kullanıcılar İkincil Kullanıcılar 

KGK AAOIFI KGK AAOIFI 

• Mevcut ve potansiyel 

yatırımcılar 

• Kredi verenler 

• Borç veren diğer 

taraflar 

• Yatırımcılar (özkaynak 

ve yatırım hesap 

sahipleri) 

• Kreditörler (cari hesap 

sahipleri dahil) 

• Borç verenler 

• İFK çalışanları 

• Devlet ve düzenleyici 

kurumlar 

• İşletme yönetimi 

• Devlet ve düzenleyici 

kurumlar 

• İşletme yönetimi 

Kaynak: Çalışmada yararlanılan kaynaklar ışığında yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Asli kullanıcılar işletmeyle ilgili gerekli bilgilere ulaşma imkânı ve otoritesi bulunmayan 

kesimlerdir. Devlet ve şirket yönetimi genellikle genel amaçlı finansal tablolara gerek 

duymaksızın istedikleri bilgiye ulaşma imkân ve yetkisine sahiptir. Bu bakımdan genel amaçlı 

finansa raporlar öncelikli olarak bu imkâna sahip olmayan kesimlere yönelik bilgiler sunmayı 

amaçlamaktadır. Bu kesimler KGK’ya göre mevcut ve potansiyel yatırımcılar, kredi verenler 

ve borç veren diğer taraflar şeklinde belirtilmiştir. AAOIFI’ye göre mevcut ve potansiyel 

ortaklar, yatırım hesap sahipleri, cari hesap sahipleri de dahil kreditörler, borç verenler ve İFK 

çalışanları şeklindedir. 

Genel amaçlı finansal tablo kullanıcılarına yönelik sunulacak bilginin söz konusu 

kullanıcıların alacakları ekonomik kararlarda faydalı olabilmesi için birtakım özelliklere sahip 

olması gerekmektedir. Bu özellikler genel olarak temel niteliksel özellikler, tamamlayıcı 

niteliksel özellikler ve destekleyici niteliksel özellikler şeklinde gruplara ayrılabilir. Aşağıda 

bu ayrımı gösteren bir tablo sunulmuştur.  

 

Tablo 7: Faydalı Finansal Bilginin Niteliksel Özellikleri 

 KGK AAOIFI 

Temel 

Niteliksel 

Özellikleri 

İhtiyaca 

Uygunluk 

Gerçeğe 

Uygun 

Sunum 

Yüksek 

kalite 

(İhtiyaca) 

Uygunluk 

Güvenilirlik 

Tamamlayıcı 

Niteliksel 

Özellikler 

• Tahminlerde 

kullanılabilme, 

• Teyit etme (geri 

dönüt) 

• Tam, 

• Tarafsız, 

• Hatasız 

• Doğru ve 

gerçeğe 

uygun 

sunum, 

• Karar 

yararlılığı 

• Şeffaflık 

• Öngörücü 

değer, 

• Geri bildirim 

değeri 

• Zamanlılık 

• Güvenilir temsil, 

• Tarafsızlık, 

• Ekonomik olayın 

özünün yanı sıra 

hukuki şekline göre 

sunum, 

• Tamlık, 

• Doğrulanabilirlik, 

• Tutarlılık 

Destekleyici 

Niteliksel 

Özellikleri 

• Karşılaştırılabilirlik 

• Doğrulanabilirlik 

• Zamanlılık 

• Anlaşılabilirlik 

• İhtiyatlılık 

• Karşılaştırabilirlik 

• Anlaşılabilirlik 

Kaynak: Çalışmada yararlanılan kaynaklar ışığında yazar tarafından hazırlanmıştır. 

KGK’ya göre faydalı bilginin iki temel niteliksel özelliği ihtiyaca uygun ve gerçeğe uygun 

sunum şeklindedir. Faydalı finansal bilginin ihtiyaca uygunluğu tahminlerde kullanılabilme 

ve geri dönüt sağlayabilme yeteneğine bağlıdır. Gerçeğe uygun sunum sağlayabilmesi de 

sunulan bilgilerin tam, tarafsız ve hatasız (en az hata) olmasına bağlıdır. Bununla birlikte 

faydalı finansal bilginin karşılaştırılabilirlik, doğrulanabilirlik, zamanlılık ve anlaşılabilirlik 

şeklinde ifade edilen destekleyici niteliksel özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

AAOIFI’ye göre ise faydalı finansal bilginin üç temel niteliksel özelliği bulunmaktadır: 

Yüksek kalite, ihtiyaca uygunluk ve güvenilirlik. Faydalı finansal bilginin yüksek kalite 

göstergesi bilginin doğru ve gerçeğe uygun sunumu, karar yararlılığı ve şeffaflık özelliklerine 
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sahip olması gerekmektedir. Benzer şekilde öngörücü değer, geri bildirim değeri ve 

zamanlılık özelliklerine sahip olması da bilginin ihtiyaca uygun olduğunu göstermektedir. Bir 

diğer temel niteliksel özellik olan güvenilirlik ise güvenilir temsil, tarafsızlık, ekonomik 

olayın özünün yanı sıra hukuki şekline göre sunum, tamlık, doğrulanabilirlik ve tutarlılık 

özelliklerinin sağlanmasına bağlıdır. Son olarak faydalı finansal bilginin ihtiyatlılık, 

karşılaştırılabilirlik ve anlaşılabilirlik şeklinde ifade edilen destekleyici niteliksel özelliklere 

sahip olması gerekmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçeveler bir standart olmamakla birlikte finansal 

muhasebe ve raporlama standartlarına temel teşkil eden düzenlemelerdir. Uluslararası bir 

kurum olan IASB’nin muhasebe ve raporlama düzenlemelerini esas alarak Türkiye’de 

muhasebe ve raporlama standartları yayınlayan KGK bu anlamda Finansal Raporlamaya 

Yönelik Kavramsal Çerçeveyi yayınlamıştır. Türkiye’de henüz yer bulmamakla birlikte bir 

başka uluslararası kuruluş olan AAOIFI de İslami Finansal Kuruluşlar İçin Finansal 

Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçeveyi yayınlamıştır. Çalışmada her iki Kavramsal 

Çerçeve karşılaştırılmış aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Bu kapsamda, 

süreklilik varsayımının yanı sıra AAOIFI Kavramsal Çerçevede muhasebe kişiliği, 

dönemsellik ve para biriminin satın alma gücünün istikrarı varsayımlarına yer verilmiştir. 

Finansal tablolar konusunda da KGK Kavramsal Çerçevede belirtilen finansal tablolara ek 

olarak AAOIFI’ye göre Zekât ve yardım fonundaki fonların kaynakları ve kullanımları 

tablosu, karz fonundaki fonların kaynakları ve kullanımları tablosu, bilanço dışı yatırım hesap 

sahiplerinin özkaynak değişim tablosu ve tekâfül şirketlerinde poliçe sahiplerinin 

katkılarındaki değişim tablosu olmak üzere dört temel tablonun düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bir başka farklılık da finansal tablo unsurlarında ortaya çıkmaktadır. AAOIFI’ye göre 

bilançonun pasif tarafında ilaveten yatırım hesap sahiplerinin haklarına ve gelir tablosunda da 

bunlardan sağlanan gelir ve giderler gösterilmelidir. Tüm bunların yanı sıra iki kurumun 

Kavramsal Çerçevelerinde en önemli farklılık finansal raporlamanın amaçları noktasında 

ortaya çıkmaktadır. AAOIFI’ye göre finansal raporlamanın birincil amacı İFK’nin Şer’i 

kurallara ve amaçlarına uyumu ile bu uygunluğu oluşturması hakkında bilgiler sağlamaktır. 

Ayrıca finansal bilgi ve kaynakların nasıl kullanıldığı bilgisinin yanı sıra Zekât hesaplamayla 

ilgili bilgiler sağlamak ve İFK’nin sosyal sorumluluklarını yerine getirip getirmediği hakkında 

bilgiler sağlamak da finansal raporlamanın amaçları kapsamındadır. KGK’ya göre finansal 

raporlamanın iki temel amacı kısaca işletmeyle ilgili finansal bilgiler sunmak ve kaynakların 

nasıl kullanıldığını göstermektir. 

Kaynakça 

AAOIFI, The Conceptual Framework for Financial Reporting in Islamic Financial Institutions 

Çatıkkaş Ö., Ersoy, M. ve Yatbaz, A., İslami Muhasebe ve Geleneksel Muhasebenin Karşılaştırmalı Olarak 

İncelenmesi,  

KGK, Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçeve 
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AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK RAPORLAMA 

SİSTEMLERİNİN (GRS) KARŞILAŞTIRILMASI 

Cuma ÇAKMAK 

Mehmet Emin KURT 

Öz 

Çalışmanın Problemi: Hasta güvenliği konuları sağlık sistemlerinin önemli konuları arasında bulunmaktadır. 

Hasta güvenliğinin tesis edilmesi, tıbbi hataların takip edilmesi ve önlenmesinde Güvenlik Raporlama 

Sistemleri’nin (GRS) katkısı oldukça fazladır. GRS, sağlık tesislerinin ve profesyonellerinin tıbbi süreçlerde 

karşılaştıkları hataları bildirebilecekleri, ulusal anlamda yaygın olarak gerçekleşen hatalar ve bunların 

iyileştirilmesine yönelik önlemler hakkında bilgi edinebilecekleri bir platformdur (Sağlık Bakanlığı, 2016).  

GRS’ nin ülkeler arasında karşılaştırılması ulusal sistemlerde iyileştirmeyi beraberinde getirebilir. Çalışmanın 

Amacı: Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği ülkelerinin ve Türkiye’nin Güvenlik Raporlama Sistemlerinin 

karşılaştırılmasıdır. Metot: Araştırma literatür taraması şeklinde yapılmıştır. Ayrıca ülkelerin GRS sistemleri ve 

GRS’ ye ilişkin raporları incelenmiştir. Araştırmaya 21 Avrupa Birliği Ülkesi ve Türkiye olmak üzere 22 ülke 

dâhil edilmiştir. Bulgular: Türkiye, sağlık çalışanlarının bildirimde bulunmasının gönüllü olduğu bir sisteme 

sahiptir. AB ülkeleri arasında 14 ülkenin GRS sistemi gönüllülük esasına dayalıdır. AB ülkeleri arasında 13 

ülkenin GRS üzerinden sağlık kuruluşunun bildirim yapması zorunlu değilken 3 ülkenin zorunlu, 3 ülkenin 

gönüllü 2 ülkenin ise bildirim yapması zorunludur. Türkiye’de sağlık kuruluşunun bildirim yapması gönüllülük 

esasına dayalıdır. Türkiye’de hasta ve hasta yakınları tarafından ya da vatandaşlar tarafından bildirim 

yapılabilmektedir. AB ülkeleri arasında; 14 ülkenin GRS sistemi hastalar tarafından bildirim yapılmasına izin 

verirken, 7 ülkenin hasta tarafından bildirim yapması gönüllük esaslıdır. AB ülkeleri arasında hasta yakını 

bildirimine bakıldığında, 16 ülkenin hasta yakını bildirimine izin verilmezken 5 ülkenin hasta yakını bildirimi 

yapabilmesi gönüllülük esaslıdır. Kamu tarafından bildirim yapılabilme özelliğine bakıldığında 17 ülkenin kamu 

tarafından bildirim yapılmasına izin verilmezken 4 ülkenin bildirimi gönüllülük esaslıdır. Son olarak hata 

bildirimlerinin hukuksal bağlayıcılıklarına bakılmıştır. Genel anlamda gönüllülük esasına sahip sistemlerin 

hukuksal bağlayıcılıkları yoktur. Türkiye GRS sistemi gönüllülük esaslı olduğundan sağlık çalışanları için 

hukuksal bağlayıcılığı yoktur. 21 AB ülkesi arasında, 7 ülke sisteminin hukuksal bağlayıcılığı yoktur. 10 ülkenin 

kısmen hukuksal bağlayıcılığı vardır. Almanya hakkında bilgi yoktur. 3 ülkenin hukuksal bağlayıcılığı vardır. 

Sonuç: Güvenlik raporlama sistemleri zorunluluk ve gönüllülük esaslarına göre ayrılmaktadır. Gönüllülük esaslı 

GRS’ ye sahip ülkelerde sağlık çalışanları rahat bir şekilde bildirim yapabilmektedir. Sistemlerin sağlık çalışanı, 

hasta, hasta yakını tarafından bildirim yapmalarına izin vermesi önemlidir fakat verilerin güvenilirliği ve 

karşılaştırmaların yapılabilmesi açısından bunların ayrı kategoriler altında toplanması gerekir. Ayrıca 

anomizasyonu sağlamak adına sağlık çalışanlarının kişisel bilgilerinin saklı tutulması gerekir.  Sistemlerin 

hukuksal bağlayıcılıklarının olduğu ülkelerde sağlık çalışanları bildirim yapmaktan çekinebilir. Sonuç olarak, 

GRS’ lerin tıbbi hataların izlenmesinde ve bu konuda önlemlerin alınmasında önemli rolü bulunmaktadır. 

Önemli olan sistemin rasyonel bir şekilde planlanması ve kurgulanmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Raporlama Sistemi, Avrupa Birliği Ülkeleri, Türkiye. 

COMPARISON OF EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TURKEY'S SAFETY 

REPORTING SYSTEM (SRS) 

Abstract 

Background: Patient safety issues are among the important topics of health systems. The contribution of Safety 

Reporting Systems (SRS) to the establishment of patient safety, the monitoring and prevention of medical errors 

is very important. The SRS is a platform for healthcare facilities and professionals to learn about the common 

mistakes in national terms and the measures to be taken to improve them in order to report any errors they 

encounter in medical procedures (Ministry of Health, 2016). Comparison of GRS among countries may bring 
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improvements in national systems. Aim: The aim of this study was to compare the countries of the European 

Union and Turkey's Safety Reporting System. Method: The research was done in the form of literature review. 

In addition, countries' reports on SRS systems and SRS have been examined. 21 European Union countries and 

Turkey have been included to the research. A total of 22 countries were evaluated within the scope of the study. 

Results: Turkey's safety reporting system is voluntary. Healthcare professionals are free to make notifications. 

Among the EU countries, the GRS system of 14 countries is based on volunteerism. It is obligatory for health 

institution of 13 countries in the European Union countries to make a notification. Within the EU countries, It is 

compulsory for 3 countries to be notified and 3 of them are voluntary. Making notification of the health 

institutions in Turkey is on a voluntary basis. Notification by patients and their relatives, or by the citizens in 

Turkey can be made. Among the EU countries; While the SRS system of 14 countries allows notification by 

patients, it is voluntary for the 7 countries to report by the patient. When we look at the report made by the 

patient's relatives between EU countries, For 16 countries, It is not possible for the patient’s relatives to make 

notification on the safety reporting system. However, reporting in 5 countries is voluntary. Given the ability to 

be notified by the public, the notification of the 4 countries is voluntary when 17 countries are not allowed to be 

notified by the public. Finally, the legal bindings of error reports are examined. Generally speaking, systems that 

are voluntary are not legally binding. Turkey for health professionals is voluntary based SRS system is not 

legally binding. Between the 21 EU countries, the 7 countries system is not legally binding. There are partial 

jurisdictions in 10 countries. There is no information about Germany. 3 countries have legal binding. 

Conclusion: Safety reporting systems are separated by mandatory and voluntary basis. In countries with 

voluntary GRS, healthcare professionals are able to report comfortably. It is important that the systems allow 

health workers, patients and relatives to make notifications, but they need to be collected under separate 

categories in order to be able to compare the reliability of the data. In addition, personal information of health 

workers should be kept in order to provide anomization. In countries where there are legally binding systems, 

health care workers may be denied reporting. As a result, SRS plays an important role in monitoring medical 

errors and taking measures in this regard. The important thing is that the system is planned and constructed in a 

rational way. 

Keywords: Safety Reporting System, European Union countries, Turkey. 

1. Literatür İncelemesi  

1.1. Tıbbi Hata Tanımı, Nedenleri ve Türleri 

Amerikan Tıp Enstitüsünün (IOM) 2000 yılı raporu hasta güvenliği ve tıbbi hatalar 

konusunda çok sayıda referans gösterilen bir rapor olmakla birlikte bu konuların gündeme 

getirilmesi ve bu konulara araştırmacılar, akademisyenler ve saha da çalışanların dikkatlerinin 

çekilmesi açısından önem arz etmektedir. Rapora göre, Amerika’da her yıl tıbbi hatalardan en 

az 44,000 ile 98,000 arasında hasta yaşamını kaybetmekte ve tıbbi hatalardan ölüm sebebi 

tüm ölüm sebepleri içerisinde 8. sırada yer almaktadır (IOM 2000). Raporun yayınlandığı yıl 

üzerinden 18 yılı aşkın bir süre geçmiştir. Son yıllarda yapılan bir başka çalışmada ise 

Amerika’da tıbbi hatalardan kaynaklı ölümlerin tüm ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada 

yer aldığı ve tıbbi hatalardan her yıl 400,000 civarında insanın öldüğü ifade edilmektedir 

(Makary ve Daniel 2016). Yani tıbbi hatalardan ölüm nedeni tüm ölüm nedenleri arasında 3. 

sıraya yükselmiştir. Bu durum, tıbbi hataların, sağlık sistemi ve insan sağlığı açısından 

ciddiyetini gözler önüne sermektedir. İnsan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratığı kadar 

ekonomi üzerinde de ciddi bir yük oluşturan tıbbi hataların yarattığı ekonomik kayıplar farklı 

araştırmacılarca incelenmiştir. Örneğin, Donaldson vd.’ne (2000) göre, İngiliz sağlık sistemi 

içerisinde meydana gelen tıbbi hataların Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) dava masrafları 

için 1,3 milyar sterline ve yıllık olarak ilave yatak günleri için ise 2 milyar sterline mal olduğu 

tahmin edilmektedir. Amerikan Tıp Enstitüsü (2000) göre ise Amerika Birleşik Devletleri’nde 

tıbbi hatalardan kaynaklı olarak ortaya çıkan fiziksel, finansal ve sosyal maliyetlerin 17 
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milyon dolar ile 29 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Null ve arkadaşları 

(2006)  ise hatalı tıbbi uygulamalardan kaynaklı yıllık ekonomik maliyetin çok daha yüksek 

olduğunu ve 282 milyar dolar civarında olduğunu ifade etmektedir. Dünya Tabipler Birliği 

tarafından 1992 yılında kabul edilen bildiriye göre; “Tıbbi yanlış uygulama (malpraktis); 

doktorun tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya 

tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlanmaktadır. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik 

Meslek Etiği Kuralları’na göre tıbbi hata; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile 

bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır” (Türk Tabipler Birliği, 2012). 

Tıbbi uygulama hatası bir hekimin tedavi sırasında kabul edilen standart normlardan saparak 

hastaya zarar verecek bir eylemde bulunması veya ihmal olarak tanımlanmaktadır. 

Malpraktis, genellikle kabul edilen tıbbi standartlara aykırı olan ve hastaya zararlı sonuçlar 

veren tedavi anlamına gelir (Gorney, 2005). Tıbbi uygulama hatası, mesleki ihmalden 

kaynaklandığı için özel hukuka tabidir (White, 2003). Malpraktis durumunda, tıbbi 

uygulamadaki bilgi-beceri eksikliği ya da ihmal nedeniyle hastanın sağlığına zarar 

gelebilmekte (TTB, 2010) hasta yaralanmakta veya yaşamını kaybedebilmektedir. 

Tıbbi hataların temelde iki nedenden kaynaklandığı ifade edilebilir. Bunlar; insan faktöründen 

kaynaklanan hatalar ve sistem faktöründen kaynaklanan hatalardır. Fakat Akalın (2005) 

dikkatli olarak incelediğinde tıbbi hataların kişisel yetersizlikler ve hatalardan daha çok 

sistemsel yetersizlikler ve eksikliklere atfedilmesinin daha doğru olacağını belirtmektedir. Bu 

sebepten, insanların yetersizlikleri veya eksiklikleri yüzünden cezalandırılması yerine 

sistemdeki aksaklıkların giderilmesinin yerinde olacağının altını çizmektedir.  

McNutt vd. (2002:2000) tıbbi hataların kök nedenlerini 3 başlık altında toplamakta ve Tablo 

1’de bunları belirtmektedir.  

Tablo 1. Tıbbi Hataların Kök Nedenleri 

İnsandan Kaynaklan Faktörler 

✓ Yorgunluk 

✓ Eğitim yetersizliği 

✓ İletişim yetersizliği 

✓ Güç/kontrol  

✓ Kibir/düşmanlık 

✓ Karar vermede yetersizlik 

✓ Sezgilerle hareket etmek 

✓ Mantık hatası 

Örgütsel Faktörler 

✓ İşyeri tasarımı 

✓ Planlama/politikalar 

✓ Yönetsel/finansal yapı 

✓ Önceliklendirme/Liderlik 

✓ Görev tanımı ile uyuşmazlık 

✓ Personelin yanlış dağıtımı 

Teknik Faktörler 

✓ Yetersiz otomasyon 

✓ Yetersiz ve eksik ekipman  

✓ Karar vermeye destek eksikliği 
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✓ Karmaşıklık 

✓ Entegrasyon eksikliği 

✓ Zorlayıcı faktörlerin olmayışı 

✓ Geri dönüşü olmayan hatalar 

✓ Aşırı bilgi yüklemesi 

✓ Kontrol listelerinin olmayışı 

Leape ve diğerleri, Tıbbi Uygulama Çalışması’ n da tıbbi zararla sonuçlanan hata çeşitlerini; 

teşhis edici, tedavi edici, önleyici ve diğer hatalar olarak dört başlık altında toplamışlardır 

(Institute of Medicine 2000). Akalın’ a (2005) göre, tıbbi hatalar şu başlıklar altında 

toplanabilir: 1.İlaç hataları, 2.Cerahi hatalar, 3.Tanı koyma hataları, 4.Sistem yetersizliğinden 

kaynaklanan hatalar, 5. Diğer (hastane enfeksiyonu, yanlış kan transfüzyonu vb. gibi) 

1.2. Hasta Güvenliği Tanımı  

Tıbbi hataların insan sağlığına üzerinde olumsuz etkiler yarattığı, hastaların yaralanması 

ve/veya ölümü ile sonuçlanabilecek ciddi zararlara neden olduğu ifade edilmişti. Bu 

nedenlerden, sağlık sistemleri içerisinde bazı arayışların ortaya çıktığı hastaların sıfır hata ile 

sağlık hizmetini kullanması konusunda çabaların ortaya görülmüştür.  2017 yılında 

Amerika’da faaliyet gösteren Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı,  Amerikalıların % 42’ sinin 

kendileri veya yakınlarının tıbbi hata deneyimi yaşadıklarını ortaya koymuştur (National 

Patient Safety Foundation 2017). Bu çarpıcı sonuç hasta güvenliğine yönelik bazı adımların 

atılmasını ve hasta güvenliğinin önemsenmesi gerektiğini göstermektedir.  

Hasta güvenliği, sağlık hizmetinden kaynaklanan hataların önlenmesi veya sağlık 

hizmetinden kaynaklanan hatalardan kaynaklı olarak hastada meydana gelen zararın 

azaltılması veya ortadan kaldırılmasıdır (Akalın 2005). 

1.3.Tıbbi Hataların Önlenmesi ve Hasta Güvenliğinin İzlenmesinde Güvenlik 

Raporlama Sistemleri  

Sağlık hizmetlerinde meydana gelen hataları tanımlamak, hatalardan dolayı hastaların zarar 

görmesini engellemek ve tıbbi hataları azaltmaya çalışmak, hataların bildirilmesi ve analiz 

edilmesi ile mümkündür (İntepeler, Dursun 2012). Dolayısıyla, sağlık sistemlerinde meydana 

gelen tıbbi hataların azaltılması ve güvenlik tedbirlerinin alınabilmesi için güvenlik raporlama 

sistemlerine olan ihtiyaç artmaktadır (Institute of Medicine 2000).  Giraldo ve diğerlerine 

(2016) göre, sağlık bakım hizmetlerinde kalite ve güvenliğin artırılması için güvenlik 

raporlama sistemlerinin önemli bir rolü bulunmaktadır.  

1.3.1.Güvenlik Raporlama Sisteminin Tanımı  

Hasta güvenliği olay raporlama sistemleri veya daha genel bir terimle güvenlik raporlama 

sistemleri, sağlık hizmetlerinde kullanılmakla birlikte hasta güvenliği olaylarını ve kalite 

problemlerini tespit etme çabalarının başlıca dayanak noktasıdır. Olay raporlaması, sağlık 

hizmeti kullanıcılarına ve hizmet sağlayıcılara ayrıntılı bilgi sağlamakta kullanılan tüm 

gönüllü veya zorunlu sistemlerdir (AHRQ-Agency for Healthcare Research and Quality, 

2018). Sağlık Bakanlığı (2016) tarafından yayınlan raporda GRS, “Sağlık tesislerinde 

gerçekleşen ve sağlık profesyonellerinin tıbbi süreçlerde karşılaştıkları hataları bildirdikleri, 
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ulusal düzeyde yaygın olarak gerçekleşen tıbbi hatalar ve bunların iyileştirilmesine yönelik 

önlemlerin alındığı önemli bir platformdur” şeklinde tanımlanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2016). 

1.3.2.Güvenlik Raporlama Sisteminin Amaçları 

Avrupa Komisyonu “Reporting and Learning Systems for Patient Safety Incidents across 

Europe” 2014 yılı raporunda üye ülkelerin güvenlik raporlama sistemleri konusundaki temel 

motivasyon unsurunu şöyle açıklamaktadır: Üye ülkelerin sağlık sistemleri içerisine hasta 

güvenliği kültürünü koyarak yaralanma, tıbbi hata, istemeyen olaylardan dersler çıkararak 

bunu öğrenen bir örgüt kültürü haline getirmek ve hataların tekrar edilmesini önlemek adına 

suçlama kültürünü ortadan kaldırmak hesap verebilirlik kültüründen yola çıkarak raporlama 

yapmayı teşvik etmek olarak belirtmektedir (European Commission, 2014).  

Sağlık Bakanlığı (2016) Güvenlik Raporlama Sisteminin Temel Amaç ve Hedeflerini şöyle 

açıklamıştır.  

1. Ulusal boyutta bir veri havuzu oluşturarak tıbbi süreçlerde meydana gelen tıbbi hata 

bildirimlerini toplamak. 

2. Bildirimlerin analizi yapılarak kalite standartlarının geliştirilmesi ve sistemsel 

iyileştirmeler ve gelişmeler sağlamak. 

3. Raporların analiz edilerek istenmeyen olayları önlemeye yönelik ulusal stratejiler ve 

kurumsal düzeyde iyileşme faaliyetlerini belirlemek. 

4. Tıbbi hatalar ve tıbbi hatalara yönelik bildirimlerin yapılması konusunda sağlık 

personelinde farkındalık yaratmak.  

5.  Elde edilen raporlar ile sağlık tesislerinde iyileştirme fırsatları yakalamak açısında yol 

gösterici olmak.  

6. Bilgi merkezi vasıtası ile sağlık tesislerine iç güvenlik raporlama sistemlerini nasıl 

yapılandırabilecekleri konusunda rehberlik etmek. 

1.3.3.Güvenlik Raporlama Sisteminin Türleri  

Ülkeler, sağlık sistemlerinde meydana gelen tıbbi hataları, istenmeyen olayları sağlık 

çalışanları, hastalar, hasta yakınları ve sağlık hizmeti kuruluşu aracılığıyla yapılan bildirimler 

üzerinden takip etme, analiz etme, değerlendirme ve düzeltici faaliyetlerde bulunmak 

amacıyla raporlama sistemleri geliştirmişleridir. Dolayısıyla, sağlık sistemleri içerisinde 

birçok raporlama sisteminin işletildiği görülmektedir. Raporlama sistemlerinin zorunluluk 

veya gönüllük esaslarına göre kurgulandığı aynı zamanda raporların kişilerden veya 

kurumlardan da alındığı görülmektedir (IOM, 2000). Ulusal raporlama sistemini kullanan 

ülkelerin bazılarında zorunlu raporlama sistemi mevcutken bazı ülkelerin raporlama sistemi 

tamamen gönüllülük esaslıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ise hem gönüllü hem de 

zorunlu raporlama sistemlerinin mevcut olduğu görülmektedir. Amerikan Tıp Enstitüsü, 

zorunlu ve gönüllü raporlama sistemlerinin aynı anda kullanılması ve bu iki sistemden elde 

edilen verilerin ayrı ayrı kullanılması ve karşılaştırmanın bu iki sistem üzerinden yapılması 

gerektiğini vurgulamaktadır (IOM, 2000). Aşağıda bu raporlama sistemleri kısaca 

açıklanmıştır. 
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1. Zorunlu Raporlama Sistemleri;  

Raporlama sistemleri iki amacı karşılamak için tasarlanmaktadır. Bunlar; sağlık sisteminin bir 

parçası olan sağlık kurumlarının performansını ölçmek ve hasta güvenliğini geliştirmektedir.  

Sağlık kurumlarının performansının değerlendirildiği durumda, raporlama sistemleri 

genellikle zorunludur. Ciddi zarar veya ölüm içeren belirli vakalara odaklanır, belirli vakaya 

göre para cezaları veya diğer cezalarla sonuçlanabilir ve olay hakkındaki bilgiler halk 

tarafından bilinebilir. Bu tür sistemler, ciddi yaralanmalara ilişkin elde edilen raporlar 

sayesinde hasta güvenliğini sağlamaktan sorumlu kurumları ve sağlık hizmeti sağlayıcılarını 

sorumlu tutar ve halkın haber alma, olayı öğrenme hakkına cevap verir. Bu tür olayların 

meydana gelme olasılığını azaltan iç güvenlik sistemlerini uygulamak için sağlık kuruluşlarını 

teşvik eder (IOM,2000) 

2. Gönüllü Raporlama Sistemleri;  

Gönüllü raporlama sistemleri, hasta güvenliğini geliştirmek için genel bir programın parçası 

olmaktadır ve daha önce açıklanan zorunlu raporlama sistemlerini tamamlayacak şekilde 

tasarlanabilmektedir. Genel olarak çok daha geniş bir dizi hataya odaklanan ve ciddi zarara 

uğramadan önce sistemin zayıflıklarını tespit etmek için çaba gösteren gönüllü raporlama 

sistemleri, kalite iyileştirme çabalarını desteklemek için sağlık kuruluşlarına zengin bilgi 

sağlayabilmektedir (IOM, 2000). 

2. Yöntem 

2.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği ülkeleri ve görece yeni bir ulusal güvenlik raporlama 

sistemine sahip olan Türkiye’nin raporlama sistemlerinin karşılaştırılmasıdır.  

2.2. Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmada ülkelerin raporlama sistemleri, güvenlik raporlama sistemlerine ait uluslararası 

raporlar ve Türkiye’nin güvenlik raporlama sistemi (https://grs.saglik.gov.tr/) ile Sağlık 

Bakanlığı (2016) tarafından yayınlanan “Güvenlik Raporlama Sistemi: 2016 yılı İstatistik ve 

Analiz Raporu” isimli rapor incelenmiştir.  

2.3. Bulgular 

Tablo 2. Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin GRS sistemlerin Karşılatırılması 

Ülkeler  Sağlık 

Çalışanı 

Bildirimi   

Sağlık 

kuruluşu  

Bildirimi  

Hasta  

Bildirimi 

Hasta 

Yakını 

Bildirimi 

Kamu 

tarafından 

Bildirim 

Sistemin 

Hukuksal 

Bağlayıcılığı 

Var Mıdır?  

Avusturya Gönüllü  Yok  Yok  Yok  Yok Yok  

Belçika  Gönüllü  Yok  Gönüllü  Yok  Yok Kısmen  

Hırvatistan Zorunlu  Yok  Gönüllü  Yok  Yok Kısmen  

Kıbrıs  Gönüllü Yok  Yok  Yok  Yok Kısmen  

Çek 

Cumhuriyeti 

Gönüllü  Yok  Yok  Yok  Yok Yok  

Danimarka  Zorunlu Yok  Gönüllü Gönüllü  Yok Var 

https://grs.saglik.gov.tr/
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Estonya  Zorunlu Yok  Yok Yok  Yok Kısmen  

Fransa  Zorunlu  Yok  Gönüllü  Gönüllü Gönüllü  Kısmen  

Almanya  Gönüllü  Gönüllü  Gönüllü  Gönüllü  Gönüllü  Bilgi Yok 

Macaristan  Gönüllü  Gönüllü  Yok  Yok  Yok  Yok  

İrlanda  Zorunlu  Var Yok  Yok  Yok  Kısmen  

İtalya Zorunlu  Var Yok Yok Yok  Kısmen  

Letonya Gönüllü  Yok  Yok Yok Yok  Kısmen  

Lüksemburg Gönüllü  Yok  Yok Yok   Yok  Yok  

Hollanda Gönüllü  Yok  Yok Yok Yok  Kısmen  

Norveç Zorunlu  Yok Yok Yok Yok  Var 

Slovakya  Gönüllü  Zorunlu Yok  Yok  Yok  Yok  

Slovenya  Gönüllü  Zorunlu  Yok  Yok  Yok  Yok  

İspanya  Gönüllü  Yok  Yok  Yok Yok  Yok  

İsveç  Zorunlu  Zorunlu  Gönüllü Gönüllü  Gönüllü  Var 

Birleşik 

Krallık  

Gönüllü  Gönüllü  Gönüllü Gönüllü  Gönüllü  Kısmen  

Türkiye Gönüllü  Yok Gönüllü  Gönüllü  Gönüllü  Yok 

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye, sağlık çalışanlarının bildirimde bulunmasının gönüllü 

olduğu bir sisteme sahiptir. AB ülkeleri arasında 14 ülkenin GRS sistemi gönüllülük esasına 

dayalıdır. AB ülkeleri arasında 13 ülkenin GRS üzerinden sağlık kuruluşunun bildirim 

yapması zorunlu değilken 3 ülkenin zorunlu, 3 ülkenin gönüllü 2 ülkenin ise bildirim yapması 

zorunludur. Türkiye’de sağlık kuruluşunun bildirim yapması gönüllülük esasına dayalıdır. 

Türkiye’de hasta ve hasta yakınları tarafından ya da vatandaşlar tarafından bildirim 

yapılabilmektedir. AB ülkeleri arasında; 14 ülkenin GRS sistemi hastalar tarafından bildirim 

yapılmasına izin verirken, 7 ülkenin hasta tarafından bildirim yapması gönüllük esaslıdır. AB 

ülkeleri arasında hasta yakını bildirimine bakıldığında, 16 ülkenin hasta yakını bildirimine 

izin verilmezken 5 ülkenin hasta yakını bildirimi yapabilmesi gönüllülük esaslıdır. Kamu 

tarafından bildirim yapılabilme özelliğine bakıldığında 17 ülkenin kamu tarafından bildirim 

yapılmasına izin verilmezken 4 ülkenin bildirimi gönüllülük esaslıdır. Son olarak hata 

bildirimlerinin hukuksal bağlayıcılıklarına bakılmıştır. Genel anlamda gönüllülük esasına 

sahip sistemlerin hukuksal bağlayıcılıkları yoktur. Türkiye GRS sistemi gönüllülük esaslı 

olduğundan sağlık çalışanları için hukuksal bağlayıcılığı yoktur. 21 AB ülkesi arasında, 7 ülke 

sisteminin hukuksal bağlayıcılığı yoktur. 10 ülkenin kısmen hukuksal bağlayıcılığı vardır. 

Almanya hakkında bilgi yoktur. 3 ülkenin hukuksal bağlayıcılığı vardır. 

3. Sonuç  

Güvenlik raporlama sistemleri zorunluluk ve gönüllülük esaslarına göre iki kategoriye 

ayrılmaktadır. Gönüllülük esaslı GRS’ ye sahip ülkelerde sağlık çalışanları rahat bir şekilde 

bildirim yapabilmektedir. Sistemlerin sağlık çalışanı, hasta, hasta yakını tarafından bildirim 

yapmalarına izin vermesi önemlidir fakat verilerin güvenilirliği ve karşılaştırmaların 

yapılabilmesi açısından bunların ayrı kategoriler altında toplanması gerekir. Ayrıca 

anomizasyonu sağlamak adına sağlık çalışanlarının kişisel bilgilerinin saklı tutulması gerekir.  

Sistemlerin hukuksal bağlayıcılıklarının olduğu ülkelerde sağlık çalışanları bildirim 

yapmaktan çekinebilir. Sonuç olarak, GRS’ lerin tıbbi hataların izlenmesinde, hasta 

güvenliğinin sağlanması ve izlenmesinde ve bu konuda önlemlerin, düzeltici faaliyetlerin ve 
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geri bildirimlerin yapılmasında önemli rolü bulunmaktadır. Önemli olan sistemin rasyonel bir 

şekilde planlanması ve kurgulanmasıdır. Ayrıca literatür incelenmesi doğrultusunda hem 

zorunlu hem de gönüllü raporlama sistemlerinin bir arada kullanılması daha doğru olacaktır.  
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TÜRKİYE’DE İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASINA GÖRE 

SAĞLIK HARCAMALARI VE ÇEVRESEL KİRLİLİK GÖSTERGELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Melike Atay Polat•  

Suzan Ergün•• 

Öz 

Sanayi devriminden bu yana ekonomik faaliyetlere ve fosil enerji tüketimine bağlı olarak artan çevresel 

kirliliklerin bireylerin sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen önemli bir unsur olduğu ortaya çıkmıştır. Çevresel 

kirliliklerden kaynaklanan sağlık sorunları ise beraberinde sağlık harcamalarında hızlı bir artışı getirmiştir. Bu 

çalışmanın amacı, Düzey 2 istatistiki bölge birimlerinde sağlık harcamaları ile çevresel kirlilik göstergeleri 

arasında bir ilişkinin olup olmadığını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Karşılaştırmalı analizler, 2010-

2016 yılı verileri kullanılarak yapılmıştır. Çalışma, Düzey 2 istatistiki bölge birimlerinde sağlık harcamaları ve 

çevre ilişkisini farklı göstergeler açısından karşılaştırmalı olarak ele alan tek çalışma olması bakımından önemli 

olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimleri, Sağlık Harcamaları, Çevresel Kirlilik Göstergeleri. 

COMPARISON OF HEALTH EXPENDITURES AND INDICATORS OF 

ENVIRONMENTAL POLLUTION INDEX BY CLASSIFICATION OF 

STATISTICAL REGION UNITS IN TURKEY 

Abstract 

Since the industrial revolution, increasing environmental pollution due to economic activity and fossil energy 

consumption has emerged that come out to be an important factor affecting the health of individuals in the 

negative. Health problems caused by environmental pollution have brought a rapid increase in health 

expenditures. The aim of this study is to show comparatively whether there is a relationship between health 

expenditures and environmental pollition indicators in the Level-2 statistical regional units. Comparative 

analyzes were made using year 2010-2016 data. It may be important to be the only study that viewing 

comparatively health expenditures and environmental relations in the Level-2 statistical regional units in terms 

of different indicators.  

Key Words: Level- 2 Statistics Regional Units, Health Expenditures, Indicators of Environmental Pollution. 

1. Giriş 

1940’lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı ile başlayan süreçte gelişmekte olan ülkeler 

bağımsızlıklarını ilan etmişler ve gelişmiş ülkeler de ekonomilerini iyileştirmeye yönelik 

çabalarını yansıtan bir kalkınma dönemini başlatmışlardır. Bu dönemle birlikte başlayan ve 

günümüzde devam eden ekonomik kalkınma faaliyetleri insan sağlığını olumlu ve olumsuz 

olarak iki şekilde etkilemiştir. Ekonomik kalkınmanın olumlu etkileri ortalama yaşam 

beklentisini artırması, bebek ölüm oranını azaltması ve yaşam kalitesini yükseltmesi şeklinde 

ortaya çıkarken; olumsuz etkileri ise fosil enerji kaynaklarının tüketimi, iklim değişiklikleri, 

küresel ısınma, ormanların yok edilmesi, hayvan ve bitki türlerinin tükenmesi, hava, su ve 

toprak kirliliğine sebep olması gibi tümüyle insan sağlığını bozmaya yönelik olmaktadır. 

Dolayısıyla hızlı kalkınmayla birlikte çevrenin kirlenmesi beraberinde insan sağlığını tehdit 
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etmeye başlamıştır. Bu durumun fark edilmesiyle birlikte kalkınma kavramı 1970’li yıllarda 

ülkelerin ekonomik büyümelerinin yanında insana odaklı ve çevrenin korunmasına yönelik 

çabaları da içererek bir değişim sergilemiş ve “Sürdürülebilir Kalkınma” anlayışını ortaya 

çıkarmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Düzey 2 istatistiki bölge birimlerinde sağlık harcamaları ile çevresel 

kirlilik göstergeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını karşılaştırmalı olarak ortaya 

koymaktır. Karşılaştırmalı analizler, 2010-2016 yılı verileri kullanılarak yapılmıştır.   

Sağlık harcamalarını etkileyen pek çok faktör arasında iller bazında mevcut olan çevresel 

kirlilik göstergelerinden sadece iki tanesi (PM10 ve SO2) kullanılarak konu bakımından 

sınırlama getirilmiştir.  Bunun yanında çalışmanın zaman ve mekan sınırlamasını ise 2010-

2016 dönemi için Düzey 2 istatistiki bölge birimleri oluşturmaktadır. 

Çalışma, Düzey 2 istatistiki bölge birimlerinde sağlık harcamaları ve çevre ilişkisini farklı 

göstergeler açısından karşılaştırmalı olarak ele alan tek çalışma olması bakımından önemli 

olabilir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra yer alan ikinci 

bölümde, sağlık ve çevre ilişkisini ortaya koymak amacıyla literatüre yer verilecektir. Üçüncü 

bölümde, Düzey 2 istatistiki bölge birimlerinde sağlık harcamaları karşılaştırılmıştır. 

Dördüncü bölümde, Düzey 2 istatistiki bölge birimlerinde çevresel kirlilik göstergeleri 

incelenmiştir. Son bölüm, sonuç kısmına ayrılmaktadır.  

2. Sağlık ve Çevre İlişkisini İnceleyen Çalışmalar 

Dünyada çeşitli faaliyetlere bağlı olarak artan sağlık sorunları beraberinde sağlık 

harcamalarını artırmaktadır. Sağlık harcamalarının düzeyi gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde farklılık gösterebilir. Sağlık harcamalarını etkileyen ulusal ve uluslararası çalışmalar 

(Akdur (2008), Arslanhan (2010), Korkmaz ve Yılmaztürk (2011), Bilgel ve Tran (2013), 

Linden ve Ray (2017), Öztürk ve Uçan (2017)) değerlendirildiğinde sağlık harcamalarını 

etkileyen unsurları Tablo 2’de gösterildiği gibi demografik, ekonomik, sosyal ve çevresel 

olarak dört farklı kategoride sınıflandırmak mümkündür.  

Tablo 2. Sağlık Harcamalarını Etkileyen Unsurlar 

Nüfus ve Demografik Göstergeler 

• Nüfus 

• 65 yaş ve üzeri nüfus 

• Bebek ölüm oranı 

• Beş yaş altı ölüm hızı 

• Ortalama yaşam beklentisi 
Ekonomik Göstergeler 

• Ekonomik Büyüme 

• İşsizlik 

• Enflasyon 

• Vergiler 

• Sigara vb. harcamaları 
Sosyal Göstergeler 

• Eğitim yatırımları 
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• Sağlık yatırımları 

• Okuryazarlık oranı 

• Teknolojik gelişmeler 
Çevre ve Enerji Göstergeleri 

• Çevresel kirlilik göstergeleri 

• Enerji Tüketimi 

Akdur (2008)’a göre sağlık harcamalarını belirleyen faktörler, sosyo-kültürel yapıya ilişkin 

faktörler ve sağlık politikasına ilişkin faktörler olarak iki türlüdür. Bunlardan sosyo-kültürel 

yapı toplumun gelir düzeyi ve sağlık kültürü ile ilgili iken sağlık politikası sağlık 

hizmetlerinin karşılanma türü ve sağlık hizmetlerinin finansmanı ile ilgilidir. Gelişmiş 

ülkelere göre gelir düzeyi düşük olan toplumlarda olumsuz çevre koşullarına bağlı olarak 

artan salgın hastalıklar ve çeşitli kazalar ile artan sağlık masrafları sağlık hizmetlerine daha 

fazla kaynak aktarımını gerektirmektedir. Diğer taraftan eğitim düzeyi yüksek, sağlık ve çevre 

bilincinin gelişmiş olduğu toplumlarda sağlık hizmetlerine ayrılan pay daha düşüktür.  

Arslanhan (2010), Türkiye’de 1980-2008 döneminde sağlık harcamalarının gelişimini AB 

ülkeleri ile kıyaslamıştır. Ayrıca Türkiye’de sağlık harcamalarında yaşanan artışların 

nedenlerini kullanılan tedavi yöntemine, doğumda yaşam beklentisine ve bebek ölüm oranına 

bağlamıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de araştırılan dönemde sağlık harcamalarındaki artışların 

AB ülkeleri ile benzer şekilde doğumda yaşam beklentisini artırdığı ve bebek ölüm oranını da 

düşürdüğü tespit edilmiştir.   

Korkmaz ve Yılmaztürk (2011) çalışmalarında Türkiye’de toplam sağlık harcamalarının 

sigara kullanımı, kanser hastalığı, obezite, ilaç kullanımı hastane yatak sayısı gibi sağlık 

alanında yapılan yatırımlara bağlı olarak değişebileceğini belirtmişlerdir.   

Bilgel ve Tran (2013) sağlık harcamaları ve sağlık düzeyi göstergelerinin tartışmalı olduğunu 

ifade etmişlerdir. Sağlık düzeyi göstergelerinden biri olan doğumda yaşam beklentisinin 

sağlık harcamaları düzeyiyle pozitif yönlü bir ilişkisinin olduğunu açıklamışlardır. Benzer 

şekilde yaşlı nüfusundaki bir artışın da sağlık harcamalarını artırdığını ifade etmişlerdir.  

Öztürk ve Uçan (2017)’a göre Türkiye’de sağlık harcamalarını artıran çeşitli nedenler vardır. 

Bu nedenler; nüfusun sağlık ihtiyaçları, gelir artışı, teknolojik gelişmeler, ortalama yaşam 

süresine bağlı olarak kronik hastalıklardaki artışlar, sağlık bilincinin gelişmesidir.   

Ülkelerin kalkınmasını sağlamaya yönelik uyguladıkları politikaların çevre ve sağlık üzerine 

çeşitli olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır. Örneğin artan tüketim, sanayileşme, verimli 

arazilerin yok edilmesi, ulaşım faaliyetlerinde artışlar, akarsuların kirletilmesi ve hızlı nüfus 

artışları beraberinde kalkınmayı olumsuz etkilemektedir. Kalkınmayı sağlamaya yönelik 

faaliyetler ise iklim değişimlerine, küresel ısınmaya, ormanların yok olmasına ve temiz içme 

suyuna erişimine engel olması gibi pek çok çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. 

Çevre koşullarının bozulması sonucunda da sağlık sorunları meydana gelmektedir (Erden ve 

Turan Koyuncu, 2016: 10). Özellikle gelişmişlik düzeyinin düşük olduğu toplumlarda 

bireylerin düzensiz beslenmesi hastalıklara karşı direnci düşürmektedir. Ayrıca bu tür 

toplumlarda çevrenin korunması konusunda bireylerin farkındalığının düşük düzeyde 
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olmasıyla birlikte çevresel kirliliğin yaygınlaşmasının sağlık üzerine olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Tablo 1’de farklı türden çevre sorunlarının insan sağlığına olası etkileri yer 

almaktadır.   

Tablo 1. Çevresel Sorunların İnsan Sağlığına Olası Etkileri 

Çevresel Sorun Sağlık Sonuçları 

• Küresel ısınma ve diğer hava olaylarının 

şiddeti ve yoğunluğu 

• Bulaşıcı vektör ve parazitler 

• Yerel ekolojik değişimin yarattığı su ve gıda 

kaynaklı bulaşıcı ajanlar 

• İklim değişimi ve diğer hava olaylarının 

neden olduğu hastalık ve zararlıların gıda 

verimini etkilemesi 

• Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan 

altyapı hasarı ve zorunlu göç 

• Polen ve sporlardan kaynaklı hava 

kirliliğinin biyolojik etkileri 

• Ekonomik, altyapısal ve doğal kaynak 

arzından kaynaklı sosyal, ekonomik ve 

demografik sorunlar 

• Ozon tabakasının incelmesi 

• Sıcak ve soğuğa bağlı hastalık ve ölüm 

olayları 

• Vektör kaynaklı hastalıkların coğrafi 

yayılımı 

• Diyare ve diğer bulaşıcı hastalıkların 

sıklaşması 

• Özellikle çocukların gelişimini olumsuz 

etkileyen kötü beslenme ve açlık 

• Bulaşıcı hastalık riski ve psikolojik 

bozukluklar 

• Astım ve alerjik rahatsızlıklar ve diğer akut 

ve kronik solunum bozuklukları ve ölümler 

• Çok geniş kamu sağlık sorunları 

bulunmaktadır. Ruhsal sağlık ve beslenme 

bozuklukları, bulaşıcı hastalıklar ve iç 

çatışma 

• Cilt kanseri, katarakt ve muhtemel 

bağışıklık sistemi sorunları, tarım ve su 

sistemleri ile düşük verimlilik üzerindeki 

dolaylı etkilerin yarattığı diğer hastalıklar 

Kaynak: Erden ve Turan Koyuncu, 2014: 14. 

Çevresel tahribatın sağlık harcamaları üzerindeki etkisi özellikle son dönemlerde 

araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Jerrett vd. (2003) Kanada’nın 49 şehri için yatay kesit 

verileri kullanılarak sağlık harcamaları ile çevre kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Çevre kirliliğinin fazla olduğu şehirlerde sağlık harcamalarının daha yüksek olduğu, çevre 

korunması üzerine daha fazla harcama yapan şehirlerde ise sağlık hizmeti harcamalarının 

düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Assadzadeh vd. (2014)’de 2000-2010 döneminde çevre 

kirliliğinin sağlık harcamaları üzerindeki etkisini sekiz petrol ihracatçısı ülke için 

incelenmiştir. CO2 emisyonunun sağlık harcamaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

pozitif etkiye sahip olduğunu ve yaşam beklentisinin sağlık harcamaları üzerinde negatif 

etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Sağlık harcamaları ile çevresel kirlilik ilişkisini Türkiye 

için inceleyen çalışmalardan biri olan Erden ve Turan Koyuncu (2014), 1980-2002 yılları 

arasında ekonomik kalkınma, çevresel kirlilik göstergesi ve sağlık harcamaları arasındaki 

ilişkiyi VAR modeli kullanarak incelemişlerdir. Nedensellik testi sonucuna göre, ekonomik 

kalkınma sonucunda CO2 emisyonunda ortaya çıkan artışların sağlık harcamalarını artırdığı 

görülmektedir. Türkiye için yapılan bir başka çalışmada ise Ecevit ve Çetin (2016), 1960-

2011 dönemi için ekonomik büyüme ve çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkisini 

eşbütünleşme ve nedensellik testleri ile incelemişlerdir. Sonuç olarak, kişi başına düşen 

gelirin bebek ölüm oranını negatif etkilediğini, karbon salınımının bebek ölüm oranını pozitif 
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etkilediğini ve bebek ölüm oranı ile karbon salınımı arasında çift yönlü bir nedensellik 

ilişkisinin olduğunu tespit etmişlerdir.  

3. Düzey 2 Bölgelerinde Sağlık Harcamaları Göstergeleri 

Sağlık harcamaları bireylerin sağlıklarının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla 

uygulanmaktadır. Sanayileşme sonucunda artan üretimde enerji girdisinin fosil enerji 

kaynaklarıyla karşılanması ve kentleşme ile birlikte kırsal kesimden göçün kent nüfusunu 

artırması sağlık hizmetlerine olan talebi artırarak kamu kesimi harcamalarının bir türü olan 

sağlık harcamalarını etkilemektedir. Ülkeler sağlık harcamalarının finansmanında iki 

kaynaktan yararlanmaktadırlar. Sağlık harcamalarının ilk finansman kaynağını merkezi ve 

devlet idarelerinden yapılan kamu harcamaları oluştururken; ikinci kaynağı hanehalkı ve 

kurumsal sektörün sağlık harcamalarından oluşan özel sağlık harcamaları oluşturmaktadır. 

Sağlık harcamalarındaki artışların ortalama yaşam beklentisi, bebek ölüm oranı, beş yaş altı 

ölüm oranı ve yaşlı ölüm oranı gibi sağlık durumu göstergeleri üzerinde iyileştirmelere sebep 

olduğu görülmektedir. Diğer taraftan sağlık harcamalarındaki artışlar sağlıklı bireylerin 

istihdama katılımının sağlanması ve teknolojiye dayalı yatırımların artırılmasıyla birlikte 

ülkenin gelişimine de katkı sunmaktadır.  

Sağlık hizmetleri ve sağlık harcamaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Sağlık hizmetlerindeki kalite, talep edilen hizmet düzeyi ve 

hizmetin sunum şekli ülkelerin gelir düzeyleriyle benzerlik göstermektedir. Şöyle ki, gelişmiş 

ülkelerde sağlık hizmeti sunan kurum sayısı, sağlık personel sayısı ve teknolojiye dayalı 

sağlık malzemeleri yeterli düzeyde iken gelişmekte olan ülkelerde tam tersi durum söz 

konusudur.  Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde sağlık sorunları tedavisinin gecikmesi sağlık 

kalitesini düşürürken ilaç kullanımının fazla olması da sağlık harcamalarının bu ülkelerde 

gelişmiş ülkelere göre daha fazla olmasına sebep olmaktadır (Korkmaz ve Yılmaztürk, 2011: 

78). 

Dünyada sağlık harcamalarının gelişimi Dünya Bankası verilerinden hareketle incelendiğinde 

Dünya Bankası gelir düzeylerine göre ülke gruplarında 2015 yılında kişi başına cari sağlık 

harcamalarının düşük gelirli ülkelerde yaklaşık 37 dolar, alt orta gelirli ülkelerde yaklaşık 82 

dolar, düşük orta gelirli ülkelerde yaklaşık 234 dolar, üst orta gelirli ülkelerde 457 dolar ve 

yüksek gelirli ülkelerde ise yaklaşık 4.875 dolar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu durum 

gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre sağlık sektörüne daha fazla yatırım 

yapıldığını göstermektedir. Bu seyrin temel nedenlerinden biri sanayileşme ve kentleşmenin 

yaygın olduğu bölgelerde çevresel kirliliğin artmasına bağlı olarak bireylerin sağlık 

kalitesinin düşmesidir. Ayrıca, nüfus artışıyla birlikte mal ve hizmet talebindeki artışlar 

ekonomik faaliyetlerin artmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde fosil enerji kaynaklarının yaygın kullanımı sonucunda ortaya çıkan 

çevresel kirlilik de salgın hastalıkların artmasıyla birlikte insan sağlığını tehdit ederken sağlık 

harcamalarını da artırmaktadır.  
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Türkiye’de ise sağlık harcamalarının gelişimi TÜİK verilerine göre incelendiğinde ise toplam 

sağlık harcamasının 2010 yılında 8.248 milyon TL’den 2015 yılında 104.568 milyon TL’ye 

ulaştığı görülmektedir. Kişi başına cari sağlık harcaması ise 2010 yılında yaklaşık 200 dolar 

iken 2015 yılında yaklaşık 455’e dolara yükselmiştir. Dünyada kişi başına düşen cari sağlık 

harcaması 2000 yılında yaklaşık 473 dolar iken 2015 yılında yaklaşık 1002 dolardır. Bu 

verilerden hareketle Türkiye’nin kişi başına cari sağlık harcamasının dünya ortalamasının 

altında olduğu görülmektedir.  

Türkiye’de sağlık sektörüne aktarılan payın 2003 yılında sağlıkta dönüşüm programı ile artış 

gösterdiği görülmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak kaynakların daha etkin kullanılması, 

personel ve hastane sayılarında artışların yaşanması ve teknolojinin sağlık sektöründe daha 

fazla kullanılması mümkün olmuştur (Öztürk ve Uçan, 2017: 139). Ayrıca Kalkınma 

Bakanlığı’nın 2016 yılında yayımladığı raporunda büyümenin sürdürülebilmesi ve 

kalkınmanın sağlanabilmesi için beşeri sermayenin gelişimi ve bireylerin sağlık düzeylerinin 

artırılmasında koruyucu sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık hizmetlerine ulaşımın 

artırılması, bireylerin ilaç kullanımı, beslenme ve kronik hastalıklar hakkında 

bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarına da hızla devam edildiği görülmektedir.  Tablo 3’te 

2010 ve 2016 yıllarında Düzey 2 bölgelerinde toplam sağlık harcamaları oranına yer 

verilmektedir.  

Tablo 3. Düzey 2 Bölgelerinde Toplam İçinde Sağlık Harcamalarının Oranı (2010-2016, bin 

TL) 

Bölgeler 2010 Toplam 

İçindeki 

Payı 

2016 Toplam 

İçindeki 

Payı 

 İstanbul Alt Bölgesi 1.432.438 19.8 1.788.700 25.9 

Ankara Alt Bölgesi 1.170.631 16.2 1.245.587 16.5 

Konya Alt Bölgesi 217.636 3.0 244.109 3.0 

Bursa Alt Bölgesi 210.352 2.9 217.374 2.9 

Kocaeli Alt Bölgesi 96.651 1.3 112.581 1.6 

İzmir Alt Bölgesi 797.134 11.0 825.267 10.5 

Aydın Alt Bölgesi 171.495 2.3 195.215 2.5 

Manisa Alt Bölgesi 148.615 2.0 151.683 2.0 

Tekirdağ Alt Bölgesi 87.557 1.2 102.237 1.3 

Balıkesir Alt Bölgesi 145.257 2.0 188.230 2.4 

Antalya Alt Bölgesi 164.095 2.2 189.895 2.6 

Adana Alt Bölgesi 444.140 6.1 352.146 4.5 

Hatay Alt Bölgesi 218.418 3.0 176.634 2.4 

Zonguldak Alt Bölgesi 65.722 0.9 76.177 1.0 

Kastamonu Alt Bölgesi 60.294 0.8 71.400 0.8 

Samsun Alt Bölgesi 183.665 2.5 166.239 2.2 

Kırıkkale Alt Bölgesi 76.352 1.0 76.775 0.9 

Kayseri Alt Bölgesi 172.867 2.3 166.275 2.3 

Trabzon Alt Bölgesi 111.081 1.5 110.39 1.4 

Gaziantep Alt Bölgesi 179.726 2.4 140.279 1.8 

Şanlıurfa Alt Bölgesi 424.287 5.8 266.270 3.9 

Mardin Alt Bölgesi 120.626 1.6 85.326 1.2 

Malatya Alt Bölgesi 137.353 1.9 118.016 1.5 
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Van Alt Bölgesi 163.109 2.2 96.158 1.6 

Erzurum Alt Bölgesi 150.959 2.0 126.731 1.2 

Ağrı Alt Bölgesi 72.875 1.0 53.098 0.7 

Tablo 3’e göre Türkiye’de 2010 yılında toplam sağlık harcamaları içindeki oranının en düşük 

olduğu bölge, %0.8 ile Kastamonu alt bölgesidir. Bu bölgeyi, %0.9 ile Zonguldak alt bölgesi 

takip etmektedir. Buna karşılık, 2010 yılında toplam sağlık harcamaları içindeki oranının en 

yüksek olduğu bölge, %19.8 ile İstanbul alt bölgesidir. Bu bölgeyi, %16.2 ile Ankara alt 

bölgesi takip etmektedir. Ayrıca, toplam sağlık harcamaları içindeki oranının en düşük olduğu 

Kastamonu alt bölgesi ile en yüksek toplam sağlık harcamaları içindeki oranına sahip olan 

İstanbul alt bölgesi arasında önemli fark bulunmaktadır. Türkiye’de 2016 yılında toplam 

sağlık harcamaları içindeki oranının en düşük olduğu bölge, %0.7 ile Ağrı alt bölgesidir. Bu 

bölgeyi, %0.8 ile Kastamonu alt bölgesi takip etmektedir. Buna karşılık, 2016 yılında toplam 

sağlık harcamaları içindeki oranının en yüksek olduğu bölge, %25.9 ile İstanbul alt bölgesidir. 

Bu bölgeyi, %16.5 ile Ankara alt bölgesi takip etmektedir. Ayrıca, toplam sağlık harcamaları 

içindeki oranının en düşük olduğu Ağrı alt bölgesi ile en yüksek toplam sağlık harcamaları 

içindeki oranına sahip olan İstanbul alt bölgesi arasında önemli fark bulunmaktadır. Tablo 

3’ten elde ettiğimiz başka bir gözlem, 2010 ve 2016 yıllarında Kastamonu alt bölgesinde 

toplam sağlık harcamaları içindeki oranının aynı olmasıdır (%0.8). Bize göre bunun nedeni, 

Kastamonu alt bölgesinde tarım sektörünün gayri safi katma değeri (GSKD) içindeki oranına 

göre ilk sıralarda yer almasından kaynaklanmaktadır.  

4. Düzey 2 Bölgelerinde Çevresel Kirlilik Göstergeleri 

İnsan sağlığını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bunları genellikle gelir, sağlık 

hizmetleri, sağlık sigortası, sağlık harcamaları, sanitasyon, beslenme, kültürel yapı, eğitim 

düzeyi, bireysel tutum ve davranışlar, yaşam tarzı ve çevre koşulları olarak sıralamak 

mümkündür (Fotourhchi, 2015: 37). Bu faktörlerden biri olan çevrenin insan sağlığına 

etkilerinin iki türünden bahsedilebilir. Geleneksel riskler olarak adlandırılan çevrenin insan 

sağlığına ilk etkisi kalkınmanın sağlanmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin temiz 

içme suyuna erişimin sağlanamaması, ısınma, pişirme, ulaşım ve üretimde fosil enerji 

türlerinin kullanımı, çeşitli kazalar, erozyon ve deprem gibi durumlar geleneksel riskleri 

oluşturmaktadır. İkinci risk türü olan modern riskler ise kalkınmanın sürdürülemez olduğu 

durumu yansıtmaktadır. Bu kapsamda nüfus artışı, sanayileşme, fosil enerji türlerinden enerji 

ve elektrik üretimi, atıklar, ormansızlaşma, teknolojiye dayalı üretimin ortaya çıkardığı 

radyasyon etkisi gibi durumlar modern riskler kapsamında değerlendirilmektedir (Erden ve 

Turan Koyuncu, 2014: 12-13). 

Çevresel kirliliğin hava, su, toprak, gürültü, görüntü şeklinde çeşitli türleri vardır. Çalışma 

kapsamında çevresel kirliliğin hava kirliliği türü incelenecektir. Hava kirliliği sanayi 

sektörünün üretimi, enerji üretiminde tüketiminde fosil enerji kullanımı, kentleşme, nüfus 

artışı gibi pek çok faktörden kaynaklanan çevreyi kirleten gazlar ve tozlardan oluşmaktadır. 

Hava kirliliğinin ölçülmesinde sera gazı, karbon monoksit gazı (CO), kükürt dioksit gazı 

(SO2), nitrojen dioksit gazı (NO2), partikül madde (PM10) ve karbon dioksit gazı (CO2) gibi 

pek çok gösterge kullanılmaktadır. Hava kirliliğine yol açan bu gaz ve maddelerin insan 
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sağlığına olumsuz etkileri vardır. Yapılan çalışmalar hava kirliliğinin solunum yolları ve kalp 

damar hastalıklarının yanında erken ve prematüre doğum oranını artırarak insan sağlığını 

olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. Tablo 4’te hava kirliliğine sebep olan maddelerin ana 

kaynakları ve etkilerine yer verilmektedir.  

Tablo 4. Kirletici Parametreler ve Etkileri 

Kirletici Ana Kaynağı Etkisi 

Kükürtdioksit (SO2)  Fosil yakıt yanması, taşıt 

emisyonları 

Solunum yolu hastalıkları, asit 

yağmurları 

Partikül Madde (PM) Sanayi, taşıt emisyonları, fosil 

yakıt yanması, tarım ve ikincil 

kimyasal reaksiyonlar 

Kanser, kalp problemleri, solunum 

yolu hastalıkları, bebek ölüm 

oranlarında artış 

Tablo 5’te 2016 yılında Düzey 2 bölgelerinde çevresel kirlilik göstergelerinin sayısına ve 

toplam içindeki paylarına yer verilmektedir.  

Tablo 5. Düzey 2 Bölgelerinde PM10 ve SO2 Çevresel Kirlilik Göstergelerinin Sayısı ve 

Toplam İçindeki Oranları (2016, mg/m3) 

Bölgeler Toplam PM10 SO2 PM10’nun 

Toplam 

İçindeki 

Payı 

SO2’nin 

Toplam 

İçindeki 

Payı 

 İstanbul Alt Bölgesi 59.5 54.5 5 10.9 0.08 

Ankara Alt Bölgesi 77.5 66 11.5 5.7 0.14 

Konya Alt Bölgesi 73.4 61.7 11.7 5.2 0.15 

Bursa Alt Bölgesi 59.6 54 5.6 9.6 0.09 

Kocaeli Alt Bölgesi 73.5 63.5 10.0 6.35 0.13 

İzmir Alt Bölgesi 53.5 40.5 13 3.1 0.24 

Aydın Alt Bölgesi 77.8 61.6 16.2 3.8 0.20 

Manisa Alt Bölgesi 77.9 65.9 12.0 5.4 0.15 

Tekirdağ Alt Bölgesi 79.9 55.2 24.7 2.2 0.30 

Balıkesir Alt Bölgesi 41.05 33.3 7.75 4.2 0.18 

Antalya Alt Bölgesi 87.4 79 8.4 9.4 0.09 

Adana Alt Bölgesi 60.9 54 6.9 7.8 0.11 

Hatay Alt Bölgesi 84.8 69 15.8 4.3 0.18 

Zonguldak Alt Bölgesi 63.3 50.2 13.1 3.8 0.20 

Kastamonu Alt Bölgesi 51.6 46.2 5.4 8.5 0.10 

Samsun Alt Bölgesi 57.3 49 8.3 5.9 0.14 

Kırıkkale Alt Bölgesi 50 40.0 10.0 4 0.2 

Kayseri Alt Bölgesi 77 57.0 20 2.8 0.25 

Trabzon Alt Bölgesi 44.3 36.5 7.8 4.6 0.17 

Gaziantep Alt Bölgesi 63.2 53.8 9.4 5.7 0.14 

Şanlıurfa Alt Bölgesi 54.5 44.6 9.9 4.5 0.18 

Mardin Alt Bölgesi 77 61.6 15.4 4 0.2 

Malatya Alt Bölgesi 37.03 31 6.03 5.1 0.16 

Van Alt Bölgesi 92.5 67.3 25.2 2.6 0.27 

Erzurum Alt Bölgesi 53.1 45.5 7.6 5.9 0.14 

Ağrı Alt Bölgesi 68.8 54 14.8 3.6 0.21 

Tablo 5’e göre Türkiye’de 2016 yılında Van alt bölgesi, 92.5 mg/m3 ile en yüksek çevresel 

kirlilik göstergesine sahip olduğu bölgedir. Bu bölgeyi, sırasıyla 87.4 mg/m3 ile Antalya ve 

84.8 mg/m3 ile Hatay alt bölgeleri izlemektedir. Buna karşılık, 37 mg/m3 ile Malatya alt 
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bölgesi çevresel kirlilik göstergesi açısından en son sırada yer almaktadır. Bu bölgeyi, 

sırasıyla 41 mg/m3 Balıkesir ve 44.3 mg/m3 ile Trabzon alt bölgeleri izlemektedir. Ayrıca 

bütün Düzey 2 bölgelerinde, PM10’un toplam çevresel kirlilik göstergeleri içindeki oranları, 

SO2 oranlarından daha büyüktür.  

5. Sonuç  

Sağlık harcamaları gelir dışında demografik büyüme, teknolojik ilerleme, sağlık hizmetlerinin 

reel fiyatları, hekim başına düşen nüfus sayısı, kurumsal faktörler, kentleşme ve çevresel 

kirlilik gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Sağlık harcamalarının düşük olması sağlık 

sorunları nedeniyle beşeri sermayenin iktisadi yaşama katılmasını engelleyerek toplumun 

gelişmişlik düzeyini olumsuz etkilemektedir.  Çalışmamızda Düzey 2 bölgelerinde sağlık 

harcamaları ile çevresel kirlilik göstergeleri arasında 2010-2016 dönemi için yaptığımız 

karşılaştırmalar Türkiye’de bölgesel olarak yapılan sağlık harcamalarının çevresel kirlilik 

göstergelerine bağlı olarak belirlenmediğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, sağlık 

harcamaları düzeyinin bölgesel bazlı çevresel sorunların bireylerin sağlığına olumsuz 

etkilerinin de dikkate alınarak belirlenmesi beşeri sermayenin ekonomik faaliyetlere katılımını 

sağlayarak ekonomik büyümeye katkı sunabilir. 
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OECD ÜLKELERİ İÇİN SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME: 

PANEL VERİ ANALİZİ 

Cahit AYDEMİR    

Seniha BAYLAN 

Öz  

Sağlık harcamaları beşeri sermaye stokunda önemli bir yer tutmaktadır. Normal bir tüketim harcamasından daha 

fazla olan sağlık harcamaları; uzun dönemli bir yatırım olan beşeri sermaye yatırımı için sağlıklı ve kaliteli bir 

nüfusu beraberinde getirmekte ve bu durum sosyo-ekonomik açıdan kalkınmayı da tetiklemektedir. Bu 

çalışmada, 1976-2017 dönemindeki yıllık veriler ile OECD ülkeleri için sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Analiz için hangi tür testlerin tercih edileceğinin belirlenmesi 

aşamasında öncelikle, birimler arası korelasyon test edilmesi gerektiğinden Peseran (2004) CD testi 

kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda birimler arası korelasyon olduğu anlaşıldığından dolayı Peseran Cips 

durağanlık testi kullanılmıştır. Hem Sabitli hem de Sabitli ve Trendli Cips test sonuçları; GDP için düzey 

değerinde, health serisi her iki durum için birinci farkı alınmış hali ile durağandır. Parametre homojenliğini 

sınamak için kullanılan Swamy S testi sonucuna göre, parametrelerin homojen olmadığı ve birimden birime 

değiştiği kabul edilmiştir (probchi2=0.0000). Sonuçlar panellerin heterojen ve farklı düzeylerde durağan 

olduğunu gösterdiğinden dolayı eşbütünleşme testi yapılmayıp, Dumitrescu&Hurlin heterojen panel nedensellik 

testi yapılmıştır. Test sonucuna göre GDP değişkeninden health değişkenine doğru nedensellik olmadığı, health 

değişkeninden GDP değişkenine doğru bir nedensellik olduğu, diğer bir deyişle değişkenler arasında tek yönlü 

bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: OECD, Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Panel, Nedensellik 

HEALTH EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH FOR OECD COUNTRIES; 

PANEL DATA ANALYSIS 

Abstract 

Health expenditures have an important place in the stock of human capital. Health expenditures that are more 

than a normal consumption expenditure; for human capital investment which is a long-term investment, it brings 

a healthy and high quality population and this triggers socio-economic development. In this study, the annual 

data in the period of 1976-2017 and the relationship between health expenditures and economic growth for 

OECD countries were examined by panel data analysis. In order to determine the type of tests to be preferred for 

analysis, peseran (2004) CD test has been used since the correlation between units should be tested. As a result 

of the analysis, it was understood that there was a correlation between the units. Both fixed and fixed and trendy 

Chips test results; at the level of GDP, the health series is stable with the first difference for both cases. 

According to the Swamy S test results used to test the homogeneity of the parameters, it was assumed that the 

parameters were not homogeneous and changed from unit to unit (prob>chi2 = 0.0000). As the results showed 

that the panels were heterogeneous and at different levels, the cointegration test was not performed and the 

heterogeneous panel causality test of Dumitrescu&Hurlin was performed. According to the results of the test, it 

is seen that there is no causality from GDP variable to health variable, there is a causality from health variable to 

GDP variable, in other words, there is a one-way causality relationship between variables. 

Keywords: OECD, Health Expenditures, Economic Growth, Panel, Causality 

1.Giriş 

İnsan, ekonomik olan veya olmayan olmak üzere işleyen tüm sistemlerin odağıdır. Teorik 

açıklamalarda insan ve sermaye ayrı değerlendirilmekle birlikte,  sermaye oluşumunu 

sağlayan her sistem yine insan tarafından ortaya konulmaktadır. Bu nedenden dolayı sermaye, 

                                                           
 Doç. Dr. Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi,  Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölüm Başkanı, 

cahitaydemir@duzce.edu.tr 
 İstanbul Üniversitesi, SBE Ekonometri ABD, doktora öğrencisi, senihabaylan@gmail.com 

mailto:cahitaydemir@duzce.edu.tr
mailto:senihabaylan@gmail.com


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

618 
 

insan öğesinin varlığı ile doğrudan ilişkili olmaktadır (Borluk, 2012: 26). Tüm iktisadi ve 

sosyal bilimler, ulusal ve uluslararası ortak bir düşünce olan refah seviyesini arttırmayı 

amaçlamaktadır. Refah seviyesi tarihsel süreç içerisinde sürekli artış göstermekle birlikte, 

kişisel ve ulusal düzeyde farklılık meydana getirmiş ve birçok alanda eşitsizlik ortaya 

çıkmıştır. Refah seviyesi farklılıklarında fiziki ve beşeri kaynaklar ile bu kaynakların nasıl 

kullanıldığı birbiri ile doğrudan bağlantı içerisindedir. Beşeri sermaye, iktisadi gelişmenin 

temel öğeleri arasına olup bilgi toplumu oluşmasını sağlayan en önemli öğedir. Bu durum, 

ülkelerin gelişmişliklerinin sadece gelir göstergeleri ile ilgili olmayıp, eğitim ve kaliteli bir 

beşeri sermaye için gerekli olan sağlık göstergeleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini 

ortaya koymaktadır(Yumuşak, 2008:3-5).  

Dünya geneline bakıldığında gelişmiş bir toplumun, sağlıklı bireylerle mümkün olduğu ve 

dünyadaki bütün demokratik sistemlerin sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum oluşturabilme 

ve bu toplumun devamlılığını hedef alan bir yapı ile mümkün olduğu görülmektedir. 

Toplumların sağlık düzeyi ve ekonomik gelişmişlikleri arasında yakın ilişki bulunmaktadır. 

Ülkelerin gelişmişlik seviyesi arttıkça sağlık hizmetlerine daha çok kaynak ayırmaktadır. 

Ekonomik gelişimini belli bir seviyeye taşımayı başarabilmiş toplumlarda bütçeden sağlık 

için ayrılan pay arttığı gibi, bireylerin sağlık konusunda bilgi ve farkındalıkları da aynı oranda 

artmakta ve bunun neticesinde sağlık düzeyinin iyileşmesi de ekonomik gelişimi 

hızlandırmaktadır(Sayılı ve diğerleri, 2017: 2). 

Sağlıklı bir toplum ve buna bağlı gelişen sağlıklı nesil, ülke ekonomilerine etki eden uzun 

vadeli en önemli yatırımı oluşturmaktadır. Çünkü sağlık harcamaları neticesinde  artarak 

oluşturulan daha iyi ve kaliteli sağlık hizmetleri, yaşam süresinin artması ve beraberinde uzun 

dönemli sosyo-ekonomik etkiyi de beraberinde getirip ülkelerin kalkınmışlık seviyelerine etki 

etmektedir. 

OECD ülkelerinde sağlık için harcama oranı; 1960 yılında GSMH'nın % 3.9, 1970 yılında % 

5.1, 1980 yılında % 7,0 ve 1990 yılında da ise % 7,8'e ulaşmıştır. OECD ülkelerinde, sosyal 

sektörler içinde ikinci büyük paya sahip olan sağlık sektörüne ayrılan kaynakların artışı, son 

30 yıl içerisinde ülkelerin GSMH'sının büyümesinden daha hızlı artmıştır. Bununla birlikte, 

geçmiş dönemdeki artış eğiliminin devam etmesi neticesinde, gelecekte sağlık harcamalarının 

gerek kamunun gerekse hizmeti kullanan kişilerin bütçelerine ağır bir yük haline geleceği 

tahmin edilmektedir. Bir tarafta gittikçe artan oranlarda sağlık harcamalarına kaynak ayırmak 

durumunda kalan gelişmiş ülkeler, diğer tarafta ise toplumun temel sağlık ihtiyaçlarını dahi 

karşılayacak miktarda harcama yapamayan ülkeler; her iki grup da değişik sorunlarla 

yüzyüzedirler. Yüksek düzeyli harcamaların mutlaka yüksek sağlık göstergeleri anlamına 

gelmediğini pahalı bir şekilde tecrübe eden gelişmiş ülkeler sağlık politikalarını ekonomik 

yaklaşımlar çerçevesinde oluşturmaya başlamışlardır. Bir taraftan üretilen hizmetin 

maliyetinin artması, diğer taraftan hizmeti kullananların daha mükemmelleşmiş hizmet 

talebinde bulunmaları, kişilerin bu hizmetlerin fırsat maliyeti olarak diğer refah unsurlarının 

kullanımını azaltmaya razı oldukları anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin artan 

maliyetinin kişi ve toplum refahı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için, politika 
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belirleyicileri ile hizmet üreticileri ve tüketicileri maliyet etkililiği ve maliyet yönetimi 

üzerinde çalışma zorunluluğu daha bir önem kazanmaya başlamıştır (Yıldırım,1994:2, 

Aktaran; Aydemir ve Baylan,2015:432-433). 

Bu çalışmada, 1976-2017 dönemi ve 19 OECD ülkesi (Avustralya, Avusturya, Belçika, 

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni 

Zelanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika) için sağlık 

harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmektedir.  

2. Literatür 

Sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisini inceleyen çok geniş bir literatür 

bulunmaktadır. Yapılacak olan analiz panel çalışması olduğundan dolayı bu kısımda sadece 

panel alanında yapılmış bazı çalışmalara yer verilmiştir. 

Hitiris ve Posnett (1992), 20 OECD ülkesi için 1960-1987 dçneminde havuzlanmış zaman 

serisi ve 560 kesit gözlem için yaptığı analizde GSYİH nın sağlık harcamaları için önemli bir 

değişken olduğu sonucunu elde etmiştir. Kelly (1997), 73 ülke için 1970-1989 dönemini 

kapsayan analizde kullanılan panel veri analizi sonucu sağlık harcamaları ve ekonomik 

büyüme arasında herhangi bir anlamlı ilişkiye rastlamamıştır. Gerdtham ve Jonsson (2000) 

ise, 1960-1997 dönemi için 22 OECD ülkesini kapsayan panel veri analizinde değişkenleri 

eşbütünleşik bulmuşlardır. Bloom ve diğerleri (2004), 1960-1990 yılları için 104 ülke için 

yaptıkları panel veri analizinde değişkenler arasında pozitif ilişkiye rastlamışlardır. Dreger ve 

Reimers (2005), 1975-2001 yıllarını kapsayan dönemde 21 OECD ülkesi için yaptığı panel 

koentegrasyon analizinde uzun dönemli ilişki olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Çalışkan 

(2009), panel veri analizi yöntemine dayanan çalışmasında 1984-2005 yıllarını kapsayan 

dönemde OECD ülkeleri için yaptığı analiz sonucunda, GSYİH’nın kişi başına sağlık 

harcamalarındaki değişiklikleri güçlü bir şekilde açıkladığı sonucuna ulaşmıştır. Baltagi ve 

Moscone (2010), 1971-2004 dönemi için 20 OECD ülkesi üzerinde panel veri analizi 

yapılarak sağlık harcamaları ve gelir değişkeni arasında uzun vadeli ilişki ve durağanlık 

üzerinde durulmuştur. Elde edilen analiz sonuçlarına göre uzun vadeli ilişkiye rastlanmıştır. 

Burada çoğu değişkenin durağan olmadığını söyleyebiliriz. Çetin ve Ecevit (2010), 15 OECD 

ülkesinin 1990-2006 yıllarını kapsayan dönemi içindeki sağlık harcamaları ve ekonomik 

büyüme ilişkisine yaptıkları havuzlanmış regresyon modeli çerçevesinde panel OLS metodu 

sonucuna göre iki değişken arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Narayan ve diğerleri 

(2010), 5 Asya ülkesi için 1974-2007 dönemini kapsayan panel veri analizi sonucunda sağlık 

ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli pozitif etki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Wang (2011), 1986-2007 yıllarını kapsayan çalışmasında 31 ülke için yaptığı panel VECM 

analiz sonucunda değişkenler arasında nedensellik ilişkisine rastlamıştır. Analiz sonucuna 

göre sağlık harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 

bulunmuştur. Yardımcıoğlu (2012), 25 OECD ülkesi için 1975-2008 dönemini kapsayan 

çalışmasında sağlık (yaşam beklenti düzeyi) ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli 

ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada; Pedroni eş-bütünleşme testi, Pedroni FMOLS testi, Canning 
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ve Pedroni panel nedensellik analizlerini kullanmıştır. Pedroni eş-bütünleşme testi sonucuna 

göre her iki değişkenin uzun dönemde eşbütünleşik olduğu, Pedroni FMOLS test sonuçlarına 

göre sağlığın esnekliği % 0.18 olarak, ekonomik büyüme değişkeninin esnekliği ise % 0.17 

olarak hesaplanmış,  Lamda-Pearson test istatistiğine göre ise panelin geneli için panel 

nedensellik sonuçları;  sağlık ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemde çift yönlü 

nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Cooray (2013), 1990-2008 yılları ve 210 ülkeyi içeren 

çalışmada; yüksek gelirli ülkelerde iki değişken arasında güçlü ve anlamı pozitif ilişki,  orta 

ve düşük gelirli ülke gruplarında ise eğitim harcamalarıyla desteklendiğinde sağlık 

harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi anlamlı olabileceği sonucuna varmıştır. Hayaloğlu 

ve Bal (2015), 2000-2013 yıllarını kapsayan dönemde 54 üst orta gelirli ülke için sağlık 

harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Elde edilen bulgulara 

göre sağlık harcamalarındaki artış, üst orta gelirli ülkelerde ekonomik büyümeyi olumlu 

yönde etkilemektedir. Kamacı ve Yazıcı (2017), 35 OECD ülkesi için 2000-2014 yıllarını 

kapsayan dönemde sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ile test etmişlerdir. Analiz sonucuna göre, iki değişken 

arasında çift yönlü nedensel ilişki bulunmuş ve elde edilen sonuç FMOLS  ve DOLS test 

sonuçları ile de desteklenmiştir. Güven ve diğerleri  (2018), 2000-2015 dönemi için MENA 

ülkelerinde sağlık harcamalarının ekonomik büyüme ile olan ilişkisi panel veri analizi ile 

araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, MENA ülkelerinde sağlık harcamaları ekonomik 

büyüme üzerinde negatif etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kılıç ve Beşer (2018),  8 Doğu 

ve Merkezi Avrupa ülkeleri (CEEC) için sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi 1995-2016 dönemi için incelemişlerdir. Elde edilen sonuca göre iki değişken arasında 

çift yönlü nedensel ilişkiye rastlanmıştır. Yıldız ve Yıldız (2018), 47 Avrupa ve Merkez Asya 

ülkeleri için 1996-2004 yıllarını kapsayan çalışmalarında sabit etkiler modeli Driscoll-Kraay 

Standart Hatalar tahmincisi ve iki aşamalı Sistem GMM yöntemlerini kullanmışlardır. 

Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre; her iki analiz sonucuna göre de kişi 

başına sağlık harcamaları ekonomik büyümeyi istatistiksel olarak pozitif ve anlamlı olacak 

şekilde etkilemektedir.  

3.Ekonometrik Analiz 

3.1 Model ve Veri Seti  

Panel veri, N sayıda birim ve her birime karşılık gelen T sayıda gözlemden 

oluşmaktadır(Tatoğlu,2017:1). Herhangi bir yıla ait değişkenler panelin kesit boyutunu, 

ekonomik değişkenlerin zaman içinde aldıkları değerler ise panelin zaman boyutunu ifade 

etmektedir(Baltagi, 2005: 11). Panel veri analizlerinde kullanılan temel denklem; 

yit=α+X’
it+εit                                   i=1,……,N         t=1,…., T                                  (1) 

Denklemde “i=1,…N” yatak-kesit modelin kısmını, “t=1,…T” ise zaman kısmını 

göstermektedir. εit  hata terimi tüm zaman ve birimler için bağımsız ve normal dağılım 

gösterdiği varsayılmaktadır. Ancak panel veri analizinde zaman serisi analizinde olduğu gibi 

değişkenlerin birim kök içerip içermediği incelenmelidir. Birim kök içeren serilerle yapılan 
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regresyon tahminleri güvenilir olmamaktadır; sahte ya da yanıltıcı tahminler ortaya 

çıkabilmektedir. Bu doğrultuda birim kök analizi için yit serisinden oluşturulan birinci 

dereceden otoregresif (AR1) süreç içeren basit bir panel regresyon modeli; 

yit=αyit-1+εit                                                                                                                  (2)       

Burada α modelin otoregresif katsayısını temsil etmektedir. Eğer |α|<1 ise yit serisinin birim 

kök içermediği, |α|=1 ise yit serisinin birim kök içerdiği anlamına 

gelmektedir(Madalla,1992:581-582). Panel veri analizinde serilerin durağanlığı 2 nolu 

denklemdeki α katsayısı ile ilgili değişik varsayımlar yapılmak sureti ile birçok panel birim 

kök testi geliştirilmiştir; 

Δ yit= αyit-1 + ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑝𝑖
𝑗=1  Δ yit-1+ x’ itδ+εit                                                                       (3)   

Yapılan birim kök testi analizi sonuçlarına göre tüm seriler düzey değerde durağan ise Panel 

VAR modeli, farkı alınan serilerin hepsi aynı düzeyde durağanlaşır ise eşbütünleşme analizi 

ve yapılan eşbütünleşe analizinde ilişki görülürse hata düzeltme modeli, yok ise VAR modeli 

uygulanmakta iken seriler farklı düzeylerde durağanlık gösterir ise Sınır Testi ve Granger 

yaklaşımı kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada sağlık harcamaları(health) ve ekonomik büyüme(gdp) ilişkisine 19 OECD 

ülkesi için panel nedensellik analizi yapılmıştır. 1976-2017 dönemi için kullanılan yıllık 

veriler Dünya Bankası (The World Bank), OECD ve Eurostat veri tabanından elde edilmiştir.  

3.2 Ampirik Bulgular 

Çalışmada yapılacak analizde hangi tür testlerin tercih edileceğinin belirlenmesi aşamasında 

öncelikle, birimler arası korelasyon test edilmelidir. Burada Peseran (2004) CD testi ile ele 

alınmıştır. Bu testte ADF regresyonunun tahmininden elde edilen kalıntıları kullanmaktadır. 

Kullanılan temel hipotez “birimler arasında korelasyon vardır” şeklindedir. 

Tablo 1: Peseran(2004) CD Testi 

 

  Notes: Under the null hypothesis of cross-section independence CD ~ N(0,1) 

Tablo 1’deki test sonuçlarına göre gdp ve health değişkenlerinde Peseran CD test istatistiği, 

olasılık değeri, birimlerarası korelasyon katsayısı ve mutlak değeri(abs(corr)) hesaplanmıştır. 

Sonuçlara bakıldığında, Ho hipotezi reddedilmiş, tüm değişkenler için sırasıyla birimler arası 

korelasyon olduğu sonucuna varılmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda birimler arası korelasyon olduğu anlaşıldığından dolayı heterojen 

panel birim kök testleri kullanılarak durağanlık sınaması yapılacaktır. Burada durağanlık için 

kullanılan en son testlerden olmasından dolayı Peseran CIPS durağanlık testi kullanılmıştır. 

Variable CD-test p-value corr abs(corr) 

Gdp 30.51 0.000 0.360 0.378 

Health 62.54 0.000 0.738 0.753 
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Tablo 2: Yatay Kesit Genişletilmiş Im, Peseran ve Shine(CIPS) Panel Birim Kök Testi 

 t-bar cv10 cv5 cv1 Z[t-bar] P-value 

Gdp(sabitli) -3.627 -2.110 -2.200 -2.360 -8.613 0.000 

Health(sabitli) -4.192 -2.110 -2.200 -2.3600 -11.230 0.000 

Gdp(sabitli ve trendli) -3.723 -2.630 -2.710 -2.850 -6.853 0.000 

Health(sabitli ve trendli) -4.228 -2,630 -2.710 -2.850 -9.354 0.000 

Tablo 2’de yapılan birim kök CIPS test sonuçları testinde hem  sabite hem de sabitli ve trende 

izin verildiği ve 1 gecikme olduğu durumlar gösterilmiştir. T-bar(CIPS) istatistiği %90(cv10), 

%95(cv5), %99(cv1) güven düzeyinde verilen kritik değerlerden mutlak değerce büyük 

olduğundan gdp için düzey değerinde, health serisi her iki durum için birinci farkı alınmış hali 

ile durağandır. Z[t-bar] istatistiğinin olasılık değerlerine göre de serinin durağan olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 3: Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

 

Elde edilen sonuçlar ışığında Granger nedensellik analizi  için uygun gecikme tam 

tanımlanmış GMM(genelleştirilmiş momentler) modeller için hesaplanan genel belirleme 

katsayısı (CD=R2), Hansen J istatistiği(J) ve olasılık değeri(J pvalue), Andrews ve Lu(2001) 

tarafından GMM modeller için önerilen en çok olabilirlik (ML) temelli ve Hansen J 

istatistiğine dayanan Bayesyen bilgi kriteri (MBIC), Akaike bilgi kriteri(MAIC) ve Hannan 

Quinn bilgi kriteri (MQIC) değerleri ile yapılmaktadır. Yapılan analiz sonucu tüm bilgi 

kriterleri için uygun gecikme sayısı 2 olarak alınmıştır. 

Gecikme uzunluğunun elde edilmesinin ardından parametre homojenliğini sınamak için 

yapılan Swamy S testi sonucuna göre, H0 hipotezi reddedilmiş ve parametrelerin homojen 

olmadığı birimden birime değiştiği kabul edilmiştir(Probchi2=0.0000) . Sonuçlar panellerin 

heterojen ve farklı düzeylerde durağan olduğunu gösterdiğinden dolayı eşbütünleşme testi 

yapılmayıp,  granger nedensellik  testi yapılacaktır.    

Tablo 4: Dumitrescu & Hurlin Heterojen Panel Nedensellik Testi 

Boş Hipotez Test İstatistiki değerler prob 

gdp, health’nin granger nedeni değildir  Z-bar 0.9555  0.3393 

Z-bar tilde 0.7059 0.4803 
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Tablo 4’de yapılan nedensellik testi sonucuna göre gdp değişkeninden health değişkenine 

doğru nedensellik olmadığı, health değişkeninden gdp değişkenine doğru bir nedensellik 

olduğu görülmektedir.                                                                                                                                  

Sonuç 

Bu çalışmada sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1976-2017 dönemi 

için Granger nedensellik sınamalarıyla test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, sağlık 

harcamaları ve ekonomik büyüme arasında tek yönlü nedensellik olduğu görülmüştür. 

Ülkelerin sağlık harcamaları, ekonomik büyümeyi doğrudan etkileyen harcamalar olarak 

değerlendirilmektedir. Sağlık sektörü eğitimle birlikte öncelikli sektörler arasında mutlaka yer 

almalıdır. Sağlık harcamalarını basit bir tüketim harcaması niteliğinde görmek son derece 

hatalıdır. Aynı zamanda bir yatırım harcaması olan sağlık harcamalarının eksikliğinin 

doğuracağı olumsuz etkileri ileride telafi etmek pek kolay değildir. 

Elde edilen sonuç, gittikçe daha fazla önem arz etmeye başlayan ve insan sağlığıyla doğrudan 

etkili olan sağlık sektörü ve ekonomilerde en büyük sermaye olan beşeri sermayeyle pozitif 

bir ilişki içinde olması nedeniyle, ne kadar sağlıklı bir topluma sahip olunursa o kadar iyi bir 

beşeri sermaye olacağı düşünüldüğünde devletlerin bu sektöre daha fazla önem vermeleri 

gerektiği açıkça görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu sektörden elde 

edecekleri payları arttırmalarını sağlayacak yatırım ve teşviklerde bulunması zorunluluğu 

ortaya çıkmaktadır. Böylelikle toplum sağlığı için de dışarıya bağımlılığın azalacağı açıktır. 
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FRANZ OPPENHEIMER’IN DEVLET KURAMI: TEORİK BİR TARTIŞMA 

Ömer TAYLAN• 

Müslüm KAYACI•• 
Öz 

Bir siyasal örgütlenme tarzı olarak devlet, siyaset bilimi içerisinde merkezi bir konuma sahiptir. Düşünürler 

tarafından devletin kökenine ve doğasına dair çeşitli kuramsal açıklamalar öne sürülmüştür. Bu kuramsal 

açıklamalar, devletin nasıl oluştuğunu ve meşruluğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu düşünceden hareketle 

çalışma, Franz Oppenheimer’ın devlet kuramını tartışmayı amaçlamaktadır. O, toplum sözleşmesi teorisyenlerini 

eleştirmektedir. Çünkü ona göre devlet, bireysel iradenin bir ürünü değil, işgal, gasp, yağma ve boyun 

eğdirmenin bir sonucudur. O, devletin ortaya çıkışını iki şarta bağlamaktadır. Birincisi ortada bir servet 

olmalıdır. İkincisi bu servet gasp edilmelidir. Serveti gasp edenlerin sürekliliği sağlaması içinse bir baskı 

örgütüne ihtiyaçları vardır ki bu da devlettir. 

Anahtar Kelimeler: Toplum Sözleşmesi, Toplumsallaşma, Devlet 

STATE THEORY of FRANZ OPPENHEIMER: A THEORETICAL DISCUSSION 

Abstract 

As a form of political organization, the state has a central position within political science. Various theoretical 

explanations for the origin and nature of the state have been proposed by the thinkers. These theoretical 

explanations try to reveal how the state is formed and its legitimacy. Working from this point of view, it aims to 

discuss Franz Oppenheimer's theory of the state. He criticizes social contract theorists. Because for him, the state 

is not a product of the individual will, but the result of occupation, extortion, plunder and subjugation. He links 

the emergence of the state to two conditions. First, there must be a fortune.  Secondly, this wealth must be 

usurped. Those who usurp wealth are in need of a print organization to ensure continuity. This is the state. 

Keywords: Social Contract, Socialization, State 

Toplum Sözleşmesi: T. Hobbes, J. Locke ve J. J. Rousseau 

Siyaset felsefesinde bir düşünce (A düşüncesi olsun) ortaya konulduğunda dört temel usulle 

irdelenmektedir. Birincisi, A düşüncesinin doğruluk ya da yanlışlığını ortaya çıkarmak yani 

eleştirilmektedir. İkincisi, A düşüncesi kabul edilmemektedir yani reddedilmektir. Üçüncüsü, 

A düşüncesi girift ve karmaşıktır, bu sebeple daha anlaşılır kılmak için açıklanmaktadır. 

Dördüncüsü ise düşünceyi ana hatları ile yeni baştan ele almaktır yani tekrarlanmaktadır. 

Çalışma bu dört usulden ikincisini temel almaktadır. Çünkü Franz Oppenheimer, toplum 

sözleşmesi kuramlarını reddederek argüman üretmektedir. Bu sebeple kısaca toplum 

sözleşmesi kuramlarına değinilecektir.  

Hobbes’a göre her insan eşit doğar, eşitlikten güvensizlik doğar, güvensizlikten savaş doğar 

(2007: 92-93). İnsanlar arasındaki çatışmaları giderecek ortak bir iktidar olmadığında 

birbirine düşman kesilir; çünkü birbirlerine olan güvensizlikleri diğerlerini baskı altına alarak, 

kendilerini korumaya zorlar (Arnhart, 2013: 161-162). Bu yüzden devletin olmadığı durumda 
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herkesin herkese karşı daimi savaş hali vardır (Hobbes, 2007: 93). Barışın ve güvenliğin tesisi 

için insanların bir sözleşme ile doğal durumdaki tüm haklarını bir egemene devretmeleri 

sonucu devleti doğurmuştur. 

Locke göre, insanın doğası barış ve özgürlüktür (Tannenbaum ve Schultz, 2013: 219). 

İnsanlar özgürdür, çünkü doğa yasanın sınırları içinde başkalarının iradesine bağlı olmaksızın 

eylemlerini düzenlerler, mallarını ve kişiliklerini arzu ettikleri gibi kullanabilirler (Locke, 

2004: 7, Arnhart, 2013: 187). Ancak, doğa durumunda, bir hakkı ihlal edilen kişi ne 

yapmalıdır sorusuna karşılık, o kişinin cezalandırma hakkına sahip olmalıdır cevabını içinde 

barındırmaktadır. Çünkü herkesin saldırganı cezalandırma ve doğanın yasalarını uygulama 

hakkı vardır. Fakat ortaya çıkan en büyük problem, insanların kendi davalarının yargıcı 

olmalarıdır. Bu ise düzensizlik ve karışıklığı meydana getirecektir. Böyle bir ortamdan 

kurtulmanın tek bir reçetesi doğal durumdaki cezalandırma özgürlüklerinden vazgeçip, bu 

hakkı bir sözleşmeyle bir egemen güce bırakmaktır. 

Rousseau’ya göre insan doğasının temeli özgürlüktür (Tannenbaum ve Schultz, 2013: 237). 

Rousseau için eğer insanlar özgürlüğe sahiplerse kendi doğalarına uygun yaşıyorlar demektir. 

Bu anlamda “özgürlüğünden vazgeçmek insan olma niteliğinden vazgeçmektir, insanlık 

haklarından, hatta ödevlerinden vazgeçmektir. Her şeyden vazgeçen birinin herhangi bir 

zararını karşılamak mümkün değildir” (Rousseau, 2007: 63). Ancak insan kendi isteklerini 

karşılamak için başkalarıyla birleşmeye başladıkça (toplumsallaştıkça) doğası da değişir. 

İnsana ait bu eşitlik ve özgürlük vasfını bozacak şey toplumsallaşmadır ki, toplumsallaşma ile 

insanlar arasındaki eşitliği bozan en önemli unsur da mülkiyettir. Kısacası eşitliğin 

bozulmasına sebep olan saik mülkiyettir. Bu saik, korkunç bir kargaşa ortamı meydana 

gelmiştir. Bu durum insanları düşünmeye sevk etmiştir. Çünkü kimse güvende değildir. 

Bunun için insanlar, yeni bir sözleşmeye rıza göstermek suretiyle yeni topluma dâhil olurlar.  

Oppenhimer ise toplum sözleşmesi teorisini reddederek devletin oluşumuna yönelik kuramsal 

açıklama getirmektedir. Ona göre, devletin ortaya çıkışı sözleşmenin bir ürünü değil, yağma 

ve gasp sonucudur. Onun devlet hakkındaki temel kuramı ekonomik ve politik yol ayrımında 

şekillenmektedir.  

Ekonomik ve Politik Yol Ayrımında Devletin Oluşumu 

İnsan, yaşamını sürdürmek ve hayat standardını iyileştirmek için doğadaki kaynakları nasıl 

kullanacağını ve onu üretime/sermayeye nasıl dönüştüreceğini öğrenmektedir. İnsanın bunu 

yapabilmesinin yolu kendinin malik olduğu bir şeyi, başkalarının sahip olduğu bir şeyle 

gönüllü mübadele etmesine bağlıdır. Dolayısıyla insan, varlığını sürdürebilmesi ve zenginliğe 

kavuşabilmesi için üretim ve mübadele sürecine girmek üzere enerjisini kullanması 

gerekmektedir. Başka bir ifadeyle zenginlik elde etmenin en temel yolu mülkiyet hakkı 

ekseninde cereyan etmektedir. Fakat Franz Oppenheimer, zenginlik elde etmenin birbiriyle 

bağdaşmayan iki yolla icra edildiğini belirtmektedir. Biri çalışmak (mübadele); bir kimsenin 

kendi çalışmasıyla (mal ve hizmetleriyle) başkalarının çalışmasını birbirine denk olarak 

değiştirmesi, gereksinimlerini karşılamasıdır. Diğeri ise soymak; bir kimsenin başkasının mal 
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ve hizmetlerine zorla el koymasıdır (1997: 49). Bu tek taraflı müsadere yolu başkaların 

mülkünü çalmak demektir. Bu iki yolu icra eden iki tür topluluk (çobanlar ve köylüler) vardır. 

Bu toplulukların hayatlarını idame etme ve mülk edinme tarzları analizlerinin başlıca 

kaynağını oluşturur ve onlar üzerinden ekonomik ve politik yollar farklılaşmasını açıklamaya 

çalışır. O, çalışmaya ekonomik yollar (legal), çalmaya politik yollar (illegal) adını 

vermektedir. Aynı amaç için iki farklı yolun varlığına işaret etmesindeki temel saik, devletin 

gelişimi ve özünün ne olduğu yolunda bir anlayışı ortaya koymaya çalışmasıdır (Heimann, 

1944: 27). 

Oppenheimer’a göre, ilkel köylü toplulukların devleti yoktur. Köylü hareketli değildir, 

yetiştirdiği bitkiler gibi toprağa bağlıdır. Köylünün bir başka köylüden, kendisinin sahip 

olmayıp da alıp götürebileceği hiçbir şey yoktur. Her köylü gereksinimi kadar genişlikteki bir 

toprağa yerleşir; bundan fazlasına el atmasının hiçbir yararı olmayacaktır. Fazlasını elde 

tutmaya çalışmak, bundan sağlayacağı tahıl ürünlerini bir süre saklayabilme olanağını bulsa 

bile, işgücünün gereksiz yere yitirilmesi anlamına gelecektir. Çünkü ilkel koşullarda, 

emeğinin bu ürünleri, hava değişiklikleri, karıncalar ve öteki etmenler tarafından kısa sürede 

yok edilecektir (1997: 52). İlkel köylülerin tersine çoban kabilelerde bir devlet olmanın pek 

çok öğesi bulunur. Bunlardan biri ekonomik öğedir. Çoban yaşamında başlangıçta sahip 

olunan sığır sayısında tam bir eşitlik bulunduğunu kabul etsek de, çok geçmeden biri zengin 

olmuş, ötekisi daha yoksul düşmüş olacaktır. Mal ve mülk farklılıkları hızla sınıf farklılıklarını 

getirir. Tüm malını yitiren çoban, kendisini zengin bir adama kiralamak zorunda kalır; 

böylece bir başkasından daha aşağı bir düzeye düşerek o kimseye bağımlı duruma gelecektir. 

Böylece devletin biçiminin tahakküm, içeriğinin ise insan emeğinin sömürülmesi olduğu 

ortaya çıkmış olur (1997: 54). 

Devletin Oluşumunun Altı Evresi 

Oppenheimer, devletin oluşum sürecinin altı aşamadan geçerek tamamlandığını ifade 

etmektedir. Her bir aşama, devletin farklı bir fonksiyon veya unsurunu oluşturmaktadır. 

Birinci aşama yağmadır. Bu aşamanın belirtileri şöyledir: Çobanlar, köylü erkekleri devamlı 

öldürür, çocuk ve kadınları ise alıp götürür, sürüleri yağmalar, evleri ve barkları yakıp yıkar 

(Oppenheimer, 1997: 67). Bu şartlar ve süreklilik altında köylülerin çobanlara karşı direnci 

kırılmaktadır (Türkoğlu ve Seçilmiş, 2006: 88).  

İkinci aşama boğun eğdirmedir. Çoban, köylülerin topraklarına saldırır. Köylü orduları sayıca 

daha üstün olmalarına rağmen deneyimsiz ve disiplinsizdir. Üstelik köylü toprağına bağlı ve 

düzenli çalışmaya alışmıştır. Çoban saldırılarında yenilen köylü, toprağında kalır, boyun eğer 

ve kendini yenenlere haraç öder (Oppenheimer, 1997: 65).  

Bu aşamada çobanların, şiddet yoluyla köyleri yağma ederek, bir şeyleri ele geçirme amaçları 

yoktur. Başlangıçta çobanın ele geçirme biçimi salt yıkıcı ve el koyucu nitelikteydi. Çoban 

yaptığı işin sonuçlarını düşünmeden geleceğin zenginlik kaynaklarını kurutmaktaydı. 

Çobanlar, artık çiftçilerin yalnızca emeğine el koyar. Yani çiftçinin evine, araç gerecine ve bir 
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sonraki ürünün elde edilmesine dek yiyip içeceği şeylere dokunmaz (Oppenheimer, 1997: 73). 

Çobanlar egemenliklerini baki kılmak ve ellerindeki gücü kaybetmemek için yeni bir metoda 

başvurdukları görülmektedir. 

Birinci aşamada çoban, arı kovanını soyayım derken mahveden ayıya, ikinci aşamada ise 

arılara kışı geçirmelerine yetecek kadar bal bırakan arıcıya benzer (Oppenheimer, 1997: 72). 

Aynı şekilde arıları koruyan arıcının yanı sıra bala karşı aynı derecede büyük bir istek duyan 

başka arıcılarında bulunduğu varsayılır. Çoban, onların karşısına çıkar ve kendi kovanlarını 

korur (Oppenheimer, 1997: 74). Artık kavga, sömürmek niyetinde olan bir grupla 

sömürülecek başka bir kitle arasında değil, tüm ganimeti elde etmek isteyen iki efendi 

arasında tezahür eder. Bu kavganın amacı her zaman aynıdır; çalışan sınıfın ekonomik yollar 

ile sahip olduğu ürünü, yağma, haraç ve vergi gibi (siyasal) yollarla ele geçirmektir 

(Oppenheimer, 1997: 97).  

Egemenlik giderek hukuksal bir nitelik kazanır. Söz konusu hukuk, çobanların 

ayrıcalıklarının/yetkilerinin neler olduğunu belirler ve köylülerin boyun eğme görevlerini 

aksatmayacak biçimde düzenler. Meydana gelen kamu hukuku siyasal yolları kullanma hakkı 

olanlara, bir koruma borcu yüklerken, alt sınıfa da (efendileri için) çalıştıkları ve vergilerini 

ödedikleri sürece, bu görevlerini yerine getirebilmeleri için bir korunma hakkı güvencesi verir 

(Oppenheimer, 1997: 167).  

Üçüncü aşama haraçtır. Bu aşamaya, köylünün elde ettiği artı ürünü çobanların çadırına 

haraç olarak düzenli bir biçimde getirilmesiyle ulaşılır. Bu her ikisine de büyük yararlar 

sağlayan bir düzenlemedir. Bu düzenlemeyle hem köyler yağma edilmekten kurtulmuş olur. 

Hem de çobanlar vergi toplama işini herhangi bir masrafa ya da zahmete girmeksizin 

sistematik bir hale getirir. Bu vesileyle çobanlar enerjilerini öteki köylüleri boyunduruk altına 

almak için kullanır (Oppenheimer, 1997: 75).  

Çoban, haracı kalıcı kılmak için belirli gerekçeler üretir. Çoban, haraç yükleme hakkına 

karşılık, uyruklarını içten ve dıştan gelecek tehlikelere karşı koruma görevini icra eder. Bu 

vesileyle başka çobanları, köylülerin topraklarına sokmadığı için bu kazancı hak ettiğine 

köylüleri ikna eder. Haraç artık köylüler için bir ödev olur. Çobanın meşruluk sınırları bu 

ölçüt aracılığıyla belirlendiği görülür. 

Çoban kan dökmektense soygun için daha basit ve kazançlı bir yol bulmuştur. Bu aşamada 

hukuk düzeni olmadığından (beşinci aşamada gelişmeye başlar) Oppenheimer bu soygun için 

haraç kelimesini anlam bakımından vergiden daha uygun düştüğünü belirtmiştir. Çoban, haraç 

alma eyleminde sağladığı süreklilik sayesinde yağmacı sıfattan kurtulur, himayeci bir vasıf 

kazanmış olur.    

Dördüncü aşama tek bir toprak parçası üzerinde duygusal birlik ve bütünleşmedir. Toprak 

parçası, daha üst bir organizma haline gelmiş topluluğun yerleşim ve faaliyet alanını ifade 

eder (Türkoğlu ve Seçilmiş, 2006: 90). Bu aşama, çoban ve köylülerin tek bir toprak parçası 
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üzerindeki birliğini ifade eder. İki etnik grup, yavaş yavaş tek bir halk haline gelerek tek bir 

ulusal duygu ile kaynaşarak bütünleşir (Oppenheimer, 1997: 75). 

Çatışma, iki ilkel devletin birbirlerine karışıp birleşmesiyle daha büyük bir devletin meydana 

gelmesini sağlar. Ancak boyunduruk altındaki çalışan grup, efendiliğin kimin elinde kalacağı 

yolunda verilen kavgaların sonucuna fazla önem vermeyebilir; haracı o ya da bu efendiye 

ödemesinin fazlaca bir önemi yoktur. Onu bu kavgada daha çok, kabağın gene kendi başında 

patlamasına yol açabilen tek tek savaşların gidişi ilgilendirir. Bu yüzden kendilerine aşırı 

derece sert davranılmıyor ve kötü bir biçimde sömürülmüyorlarsa, alt sınıflar, savaş 

zamanında tüm güçleriyle eski efendilerini desteklerler ve böylece devlet bilinci tarafından 

doğru çizgiye yöneltilmiş olurlar. Çünkü efendileri yenildiğinde savaşın getireceği yıkımdan 

en çok etkilenen kendileri olacaktır. Dolayısıyla yabancı efendilerin yönetimini önlemek için, 

savaşırken gerçekte karıları-kızları-evleri-barkları için canlarını dişlerine takarak 

savaşıyorlardı (Oppenheimer, 1997: 97-98).   

Beşinci aşama hakemlik etme, yargılama ve cezalandırmadır (Oppenheimer, 1997: 80). 

Komşu köyler ya da klanlar arasında tartışma/savaş çıkınca, köylülerin çobanlara hizmet etme 

motivasyonu azalacağı için çobanlar artık onların savaşmalarını istememektedir. Çünkü 

onların savaşmaları, toplumsal huzurun bozulması ve üretici yönlerinin ölmesi dolayısıyla 

çobanların da alacağı haracın azalacağı anlamına gelmektedir. Çoban, bu olumsuzlukları 

gidermek için rasyonel bazı normlar çerçevesinde sorunlarını kavga ile değil, bir kurallar 

bütünü içinde çözen köylüler inşa etmeye çalışmaktadır. Böylelikle kendileri de düzenin 

muhafızı ve hakemi oldular. Bu roller sayesinde hem ekonomik istikrar sağlanmakta hem de 

hukuksal düzen oluşmaktadır.  

Altıncı aşama ulusun oluşma sürecidir. Başlangıçta birbirlerinden ayrı olan, sonra aynı toprak 

parçası üzerinde birleşen gruplar, gelenek, görenek, tapınma, konuşma konularında bir birlik 

oluşturacak biçimde birbirleriyle karışır, birbirleri içinde erir (1997: 81). Buradaki amaç, 

dayanışmacı bir toplum meydana getirerek üretimin iktisadi verimliliğini düşürecek şeyleri 

bertaraf etmektir.  

Bu aşamaların neticesinde Oppenheimer’a göre, feodal bir devlet ortaya çıkmaktadır. Feodal 

devlette en önemli husus toprak mülkiyetidir. O zaman efendi sınıf, bir toprak aristokrasi 

haline gelmektedir. Tüm bu devletler sosyolojik anlamda gerçek devletlerdir. Çünkü bunlar 

siyasal yolların örgütlenmiş şekillerinden başka bir şey olmayıp, biçimleri tahakküm, 

içerikleri ise uyrukların efendiler tarafından ekonomik sömürülmesi olan kuruluşlardır (1997: 

126).  

Feodal Toplum’dan Deniz Devleti’ne 

Feodal toplumun; statü toplumu olduğu ve dinsel inançla finanse edilmiş şekilde bireylere 

düzene uymanın ahlaki edim olarak dayatıldığı bir yaşam olduğu görülmektedir. Bu yaşamda 

serf statüsünde olanlar, geçimlerini toprağa bağlı olarak sürdürmekteydiler. Fakat bu üretici 
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konumdaki serfler, toprak sahipliğinden yoksun••• bırakılmıştır. Bu yoksun bırakma işlevine 

de senyörler, lordlar sahipti. Bu hâkim sınıf, ekonomiye başka bir ifadeyle serflerin ürettiğine 

el koyma lüksleri olduğu için, bu toplumun kültürü, hukuku, politiği ekonomik odak 

ekseninde belirlenmiştir. Böylelikle siyasal yollar devletin özünü•••• oluşturmaktadır. Diğer 

bir değişle siyasal yollara başvurulmadıkça devlet denen mefhum ortaya çıkmayacaktır. 

Devletin ortaya çıkmasından sonra devlet özünde hep aynıdır. Bu bağlamda ekonomik 

yolların••••• işaret ettiği barış, eşitlik ve özgürlük hakları, siyasal yolların sömürmek, daha 

fazla kazanmak ilkeleri ile çeliştiğinde veya ters düştüğünde, siyasal yolların sınırı aşmamak 

koşuluyla izin verilebilir.  

Feodal toplumun en önemli özelliği kamusal gücün çok-merkezi bir yapıya sahip olmasıdır. 

Bunun temel sebebi ise ekonominin değişim aracının Meta-Para-Meta üçgeninde işlev 

görmesidir. İktidarın temel kaynağının referansı, metanın elde edilmesini sağlayan toprağa 

dayanmaktaydı. Ancak deniz ticaretinin yaygınlaşmasıyla para daha işlevsel hale gelmiştir. 

Böylelikle değişim aracı Para-Meta-Para ekseninde icra edilmeye başlamıştır. Bu ise burjuva 

sınıfını ortaya çıkarmıştır. Tabiatıyla iktidarın temel kaynağı taşınır mal olan kapitale 

endekslenmiştir. Zaman içerisinde kamusal güç, tek merkezli bir yapıya doğru eğrilmiştir. 

Oppenheimer’a göre feodal toplumun çözülmesiyle deniz devleti ortaya çıkmştır. 

Sonuç 

Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau her halükarda, farklı siyasal formlar 

öngörseler de devletin zorunluluk ve gereklilik olduğuna inanmışlardır. Doğa durumundan 

siyasal topluma geçmek toplum sözleşmesi ile gerçekleşmiştir. Haliyle Hobbes, Locke ve 

Rousseau’a göre, devlet bireysel iradelerin bir ürünüdür. Fakat Oppenheimer devletin ortaya 

çıkışını bir sözleşmenin ürünü olarak kabul etmemektedir. Oppenheimer devleti, zafer 

kazanmış bir insan grubunun yendikleri üzerindeki egemenliğini bir düzene bağlamak ve 

kendini, içten gelecek ayaklanmalara ve dıştan gelecek saldırılara karşı güvenceye almak 

amacıyla yendiği gruba zorla kabul ettirdiği bir toplumsal kurum (1997: 43) olarak 

tanımlamaktadır. 

                                                           
••• Üretim araçlarını sahip olmamak şeklinde de ifade edilebilir. 
•••• Oppenheimer, devlet için “biçim” ve “içerik” ayrımı yapmaktadır. “devletin biçiminin tahakküm, içeriğinin 

ise, insan emeğinin sömürülmesi” olarak ifade etmektedir (1997: 58). 
••••• Oppenheimer, Devlet adlı kitabının sonunda devletin içeriğinin yok olacağı bu sebeple “siyasal yollar”ın 

ortadan kalkarak sadece “ekonomik yollar”ın hükümran olacağının dile getirmektedir. Sonuç olarak “ekonomik 

yollar” ile devletin biçimi ve içeriği olmaksızın sadece toplumun olacağını ifade etmektedir. Fakat bu çalışma 

ekseninde “devlet”in her zaman köklü veya zayıf değişimlere maruz kalacağı bundan dolayı hüviyetinde bir 

başkalaşım meydan gelse bile, mahiyetinde (Oppenheimer’ın deyimiyle “özünde”) bir değişim 

gerçekleşmeyeceğidir. Oppenheimer’ın devletin özünün yok olacağı tespiti, onun teorisini hem çelişkili hale 

getirmekte hem de çelişkinin bir sonucu olarak güçsüzleştirmektedir. Bu noktada Oppenheimer’ın tıkanan veya 

düğümlenen tezinin yeniden yorumlanması ve yeni alternatifleri de içinde barındıracak şekilde analiz edilmesi 

gerektiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. 
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Oppenheimer’ın analizlerinin başlıca referansını iki tür topluluk (çobanlar ve köylüler) 

oluşturmaktadır. Ona göre, bu iki topluluk, yaşamını sürdürmek için bir geçim kaynağı olarak 

başvurduğu birbirine zıt iki yol vardır. Biri çalışmak, diğeri ise soymaktır. O, birincisini 

ekonomik yollar (legal), ikincisini siyasal yollar (illegal) olarak isimlendirir. Onun aynı amaç 

için iki farklı yolun varlığına işaret etmesindeki temel saik, devletin gelişmesinin ve özünün 

ne olduğu yolunda bir anlayışı ortaya koymaya çalışmasıdır. O, bu anlayış üzerinden devlet 

tanımlamasını yaparak kuramını inşa etmektedir. Ona göre devlet, siyasal olarak işgal, gasp, 

yağma ve boyun eğdirme ile ortaya çıkmıştır. Bu sebeple O, devletin ortaya çıkışını iki şarta 

bağlamaktadır. Birincisi ortada bir servet olmalıdır. İkincisi bu servet gasp edilmelidir. Serveti 

gasp edenlerin sürekliliği sağlaması içinse bir baskı örgütüne ihtiyaçları vardır ki bu da 

devlettir. Tam olarak Franz Oppenheimer’ın işaret ettiği devletin özü, kaba bir ifadeyle 

hırsızlıktır, soygunculuktur. Bunun bilimsel olarak ifade edilmesi; başka birinin emeğine zorla 

el koymaktır veya rızası olmadan artı-ürününü ele geçirmektir. Bunun icrası ise siyasal yollar 

ile sağlanmaktadır.  

Oppenheimer, sosyolojik bakış açısıyla devlet kuramına açıklama getirmektedir. Devletin 

oluşumunun altı aşamadan geçerek tamamlayacağını ifade etmektedir. Bu aşamalar 

neticesinde feodal toplum teşekkül edilmiş olacaktır. Feodal toplumun çözülmesi ise kamusal 

gücün tek bir noktada temerküz etmesi ve paranın iktidarın unsurlarından biri olması ile 

gerçekleşecektir. Güç ve paranın birleşimi burjuva sınıfını ortaya çıkaracaktır. Burjuva 

zihniyeti ise feodal toplumdan deniz devletine geçişi temsil etmektedir.  

Franz Oppenheimer makro düzeyde Marksizm ve tarihsel materyalizmi benimsemesine 

rağmen, mikro düzeyde Marksist anlayıştan ayrılmaktadır. Oppenheimer’ın düşüncesinin, 

Marks’tan ayrıldığı nokta şöyledir: Oppenheimer, devletsiz topluma devrimle ve devletin bir 

süre için bile olsa güçlendirileceği bir proletarya diktatörlüğü ile değil, büyük toprak 

mülkiyetini yavaş yavaş kaldıracak önlemlerin alınmasıyla ulaşabileceğini iddia etmektedir.  
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MUSTAFA KEMAL’İN VE NİHAL ATSIZ’IN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞLARI 

HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

Seyfettin ASLAN 

Özgür TEPE 

Mehmet Şevket ARIKAN 

Öz 

Osmanlı’da, son dönem modernleşme hareketleri ile birlikte, milliyetçi söylemlerden etkilenen gayrimüslim 

nüfusun, 'Millet Sistemi' anlayışına karşı çıkarak bağımsızlıklarını kazanmak istemeleri, Milliyetçilik akımının 

İmparatorluktaki yansımalarını ifade etmekteydi. Padişah-Saray bürokrasisi ile İttihat ve Terakki Fırkası arasında 

başlayan yönetsel boyuttaki ilişki Balkan Savaşlarıyla birlikte siyasal görünüm kazandı. İmparatorluğun kurucu 

unsuru olan Türkler arasında da milliyetçiliğin yayılması ile birlikte, Türk milliyetçiliği ve Türk kimliği 

etrafında, ulus inşa süreci başlamıştır. Cumhuriyet döneminde toplumsal, kültürel ve ekonomik alanlardaki 

devrimlerin öncüsü olan Mustafa Kemal, Türk milliyetçiliğini, askeri ve siyasi tecrübesine dayanarak, “Kemalist 

Milliyetçilik” olarak yeniden üretmiştir. Mustafa Kemal, Türk Milliyetçiliğini, Cumhuriyet’in kurucu ilkeleri ve 

çağdaş medeniyet ölçeğinde dile, tarihe, kültüre, ülküye ve siyasal bütünlüğe vurgu yaparak yeniden inşa 

etmiştir. Öte yandan, Cumhuriyet döneminde milliyetçi görüşleri ile tanınan Hüseyin Nihal Atsız, Turancılık 

olarak bilinen, Mustafa Kemal'in milliyetçilik anlayışından farklı bir milliyetçilik çizgisine yönelmiştir. Atsız’ın 

milliyetçilik anlayışı ırk temeline dayalıdır ve kendisi resmi Kemalist ideolojiye karşı duruşuyla da 

bilinmektedir.  

Sonuç olarak, bu çalışmada, Türk milliyetçiliğinin Cumhuriyet dönemindeki iki farklı yorumunu dile getiren 

Mustafa Kemal’in ve Nihal Atsız'ın söylemleri, karşılaştırmalı analiz yöntemi ile irdelenmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Modernleşme, Milliyetçilik, Kemalizm, Turancılık. 

A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE 

NATIONALIST APPROACHES OF MUSTAFA KEMAL AND NIHAL ATSIZ 

Abstract 

Along with the modernization movements in the last period of Ottoman Empire, the non-Muslim population 

affected by the nationalist rhetoric expressed their desire to gain their independence by opposing the 

understanding of the 'Millet System', expressing the reflection of the Nationalism movement on the Empire. The 

administrative relationship between the Sultan-Palace bureaucracy and the Committee of Union and Progress 

won a political outlook with the Balkan Wars. With the spread of nationalism among the Turks, the founding 

elements of the empire, the nation building process has started around Turkish nationalism and Turkish identity. 

Mustafa Kemal, who was the founder of the revolutions in the social, cultural and economic spheres in the 

Republican period, re-produced Turkish nationalism as "Kemalist Nationalism" based on his military and 

political experience. Mustafa Kemal has reconstructed Turkish Nationalism with the emphasis on language, 

history, culture, ideal and political integrity in the founding principles of the Republic and modern civilization 

scale. On the other hand, Hüseyin Nihal Atsız, who is known about his nationalist opinions in the Republican 

era, has turned to a different nationalism line from Mustafa Kemal's nationalism, which is known as Turanism. 

Nationalist appraoach of Atsız is based on race and he is also known for his stance against official Kemalist 

ideology. 

                                                           
 Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 

seyfettinaslan68@gmail.com  
 Yüks Lis. Öğr., Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, tepe-

ozgur@hotmail.com 
  Yük Lis. Öğr., Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 

msarikan1@gmail.com 

mailto:seyfettinaslan68@gmail.com
mailto:tepe-ozgur@hotmail.com
mailto:tepe-ozgur@hotmail.com


 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

636 
 

As a result, in this study, the discourses of Mustafa Kemal and Nihal Atsız, who were expressed two different 

interpretations of Turkish nationalism during the Republican period, will be tried to be examined through 

comparative analysis. 

Keywords: Turkey, Modernization, Nationalism, Kemalism, Turanism. 

Giriş  

Tarihsel dönemlere rengini veren gelişmeler, tarihsel kırılmalara yol açacak düşünce 

hareketlerini de bünyesinde taşımaktadır. Modern öncesi siyasal ve toplumsal örgütlenme 

modeli, teolojik felsefi unsurlar ekseninde oluşmuş olup dinsel otoritenin hakimiyeti etrafında 

bütünlüğü sağlayan çok kimlikli imparatorluklar döneminin düşüncesini yansıtırken özellikle 

Avrupa temelinde bilimin gelişmesiyle birlikte kilisenin otoritesi, din anlayışı ve 

dogmalarının sorgulanmasına ve bu anlamda düşünce devrimine yol açan aydınlanma hareketi 

ise modern dönemin felsefi temellerini oluşturmuştur.  

Tarihin modernleşme olgusu kapsamında siyasal ve toplumsal açıdan yeniden şekillendiği 

Avrupa’da 19. yüzyıl, mutlak monarşilerin yıkılıp yerine ulus devletlerin kurulmaya başladığı 

dönemi ifade etmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan ve siyasal birim ile milli birimin 

çakışması ve örtüşmesi (Aslan, 2013: 568) anlamına gelen milliyetçilik, düşünsel alanda 

modernitenin, pratikte ise Fransız Devrimi'nden sonra Napolyon’un Avrupa’daki askeri 

hareketlerinin bir sonucu olarak güçlenen bir ideolojidir. 

Özgürlük, kardeşlik ve eşitlik temelinde gerçekleşen Fransız Devrimi hanedana dayalı 

krallığın yerine halkın egemenliğine dayalı Cumhuriyet Rejimini getirmeyi başarmış olmasına 

rağmen kısa bir süre sonra devrimin değerlerinden ve cumhuriyetin kurucu ilkelerinden 

uzaklaşılmıştır. Bu da özelde Avrupa’da ve genelde Dünya’da uluslaşma sürecini başlatmış ve 

milliyetçi söylem sonuçta bağımsızlık hareketlerine yol açacak şekilde güçlenmiştir.  

19. yüzyılda yaşanan bu gelişmelerden etkilenen Osmanlı Devleti de modernleşme çabaları 

doğrultusunda hukuki, idari ve siyasi alanlarda reformlar yapmak durumunda kalmıştır. Öte 

yandan milliyetçi söylem ve yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim 

azınlığın bağımsızlık arayışlarını hızlandırmış ve sonuçta çok kimlikli ve kozmopolit bir 

yapıya sahip olan Osmanlı Devleti, bağımsızlık hareketlerinden sonra topraklarının önemli bir 

bölümünü ve gücünü kaybetmiş ve parçalanma sürecine girmiştir.  

Sened-i İttifakla başlayan, Tanzimat Fermanı ve Kanun-i Esasi ile devam eden süreçte 

sultanın yetkisi sınırlandırılmış, aydınlardan ve saray bürokrasisinden oluşan reformist 

kadroların anayasal yönetim talepleri, mutlak monarşiiden meşruti monarşiye geçişle birlikte 

gerçekleşmiştir.  

Osmanlı Devleti’nde, Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da yaşanan bağımsızlık hareketleri, 

aydınlardan ve subaylardan oluşan bürokratik kadronun Türk Ulusal Kimliği’ni inşa 

etmelerine yol açmıştır. Gökalp, Akçura ve Tekinalp'ın yer aldığı I. kuşak Türkçüler ve başta 

Zeki Velidi Togan, Rıza Nur, Hüseyin Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan gibi isimlerin yer 

aldığı II. kuşak Türkçüler, Türkçülüğün Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte iki ayrı ekolünü 

oluşturacaktır (Ertekin, 2009: 348). 
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Sonuç olarak bir yandan Gökalp'ın kültür, gelenek ve tarih ekseninde kültüre vurgu yapan ve 

Mustafa Kemal tarafından benimsenen resmi milliyetçilik anlayışı diğer yandan Türkiye 

sınırlarını aşan ve ırkçı-Turancı çizgiye sahip, Nihal Atsız’ın benimsediği Pan-Türkçü bir 

anlayış olmak üzere iki temel milliyetçilik anlayışı söz konusudur.   

Ulusçuluğun Kavramsal Arka Planı  

Günümüzde milliyetçilik üzerine akademik çalışmalar yapılırken millet, ulus, kavim ve 

ümmet kavramları tarihsel süreçte farklı anlamlar yüklenerek kullanılmaktadır. Kavram 

olarak ulus ifadesi İngilizcede köken olarak ortak soy ve kan anlamına gelen “nation” 

kelimesine karşılık gelmektedir. Atatürk’ün görüşleri ve politikaları kapsamında oluşan 

Kemalist Ulusçuluk fikri ile Nihal Atsız’ın Irk-Soy temeline dayanan milliyetçilik anlayışı 

karşılaştırıldığında, Anthony Smith’in Etnik ve Teritoryal olmak üzere ikiye ayrılan ulusçuluk 

sınıflandırması referans alınmaktadır.  

Smith’e göre Teritoryal ya da mekansal ulusçuluk fikri milletlerin iyi tanımlanmış 

ülkelere/topraklara sahip olmasını gerektirir. Söz konusu toprak parçasının herhangi bir yer 

olması mümkün değildir; o herhangi bir toprak parçası değil, “ tarihi” bir toprak, “yurt” halkın 

“beşiği” olmalıdır. Teritoryal ulusçuluk fikrinde toprak, soyun köklerini taşımasa bile bu 

niteliğe sahiptir. Siyasi-hukuki bir topluluk, vatandaşlık ve ortak bir sivil-siyasi kültür gibi 

özellikler içerir. Bu anlayışa göre halk ile toprak adeta birbirlerine ait olmalıdır. “Tarihi 

toprak” o milletin azizlerinin ve kahramanlarının yaşadıkları, çalıştıkları ve savaştıkları 

yerdir; bu özellikler yurdu yeryüzünde biricik kılar ve kutsal hale getirir. Ancak ulusal bilinci 

taşıyanlar bu derin anlamı kavrayabilirler (Smith, 1994: 25).  

Belli sınırlar içerisinde bulunan ortak bir anlayış ve duyguya, düzenleyici kurumların varlığı 

ile tek bir siyasi iradeye sahip topluluğun varlığı teritoryal ulusçuluğun bir diğer unsurudur. 

Bu topluluğun üyeleri arasında siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel hakları ifade eden hukuki 

bir eşitlik söz konusudur. Teritoryal ulusçulukla, sınırları belli bir toprak üzerinde bulunan 

ortak siyasi anlayışa sahip “milli kimlik” bilincinin yerleşmiş olduğu “vatan” ve “vatandaşlık” 

kavramlarını merkeze alan bir (Smith, 1994: 26-27) anlayış kastedilmektedir. 

Etnik ulusçuluk ise ortak soydan ve atadan geliş inancını ifade etmektedir. Ülkeden çok soy 

ön plana çıkmaktadır. Hayali bir üst aile olarak tasvir edilen ve soy ve şecereye önem verilen 

milletin kökeni ortak ataya kadar götürülmektedir. Halk, ortak yasa ve kurumlara tabi bir 

siyasi topluluk olarak görülürken, teritoryal ulusçuluktaki hukukun yerini kültür, dil ve adet 

kavramları almaktadır (Smith, 1994: 28-29).   

Etnik ulusçu hareketlerin temel özellikleri, yüksek bir kültürün oluşumu, kültürel açıdan 

organik bir millet oluşumu, tanınmış bir yurt ve tercihen bağımsız bir devlet ve etkin bir etno-

politik topluluk haline getirme olarak ifade edilmektedir (Smith, 1994; 196).  

Osmanlı İmparatorluğunda Milliyetçilik Düşüncesi  

Fransız Devrimi’nden sonra ortaya çıkan siyasi akımların yol açtığı milliyetçilik düşüncesi, 

19. yüzyıldan itibaren Avrupa’da ortaya çıkan bağımsızlık hareketlerini tetiklemiştir. Bu 
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durum, Osmanlı İmparatorluğu’nda “Millet Sistemi”nin tasfiyesi anlamına gelecek olan gayri-

müslim unsurların ulusçu hareketlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.   

Millet kelimesi tarihsel bağlamda farklı anlamlara gelmekle birlikte Osmanlı’da, dinsel bir 

topluluğa aidiyete karşılık gelmekteydi. Buna göre Osmanlı’da Türk, Arap veya Kürt 

milletleri değil, Müslüman bir millet vardı. Öte yandan Rum, Ermeni ve Yahudi milletleri 

vardı, ama bunlar etnik milletler değil, dini cemaatler (Lewis, 2011: 454) olarak yapılanmıştı.  

Osmanlı Türkçesinde nation kavramının karşılığı olarak cins, kavim, ümmet, millet ve ahali 

gibi kullanılabilecek kelimeler bulunmaktaydı. “Ümmet” kelimesi, Tanzimat sonrası 

sekülerleştirme faaliyetlerinin sonucu olarak “millet” kavramının “nation” kelimesine karşılık 

gelecek şekilde kullanılmasına kadar bu anlamı taşımıştır (Yıldız, 2016: 51-52).  

Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Türki’sinde din ve millet kelimeleri eş anlamlı olarak 

kullanılarak, millet ve ümmet terimlerinin iki farklı kavram olduğu vurgulanır. Millet, aynı 

dine yani İslam dinine mensup farklı dil ve etnik kökenden gelen çeşitli grupları belirten ortak 

bir isimken, ümmet ise aynı din mensup ya da mensup olmayan farklı toplulukları ifade etmek 

için kullanılır ve bu yüzden “nation” kelimesinin karşılığı olup Türk milleti yerine Türk 

ümmeti kavramı kullanılmaktadır. Bu anlamda İslam milletleri yerine İslam milleti deyimi, 

İslam ümmeti yerine de İslam ümmetleri kavramı kullanılmıştır (Yıldız, 2016: 51-52). 

Ulusçu hareketlerin İmparatorluğa girmesi ve Millet sisteminin yıkılmasının ardından 

sırasıyla Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük birer siyasi doktrin olarak benimsenmiştir. Bu 

politikaları Yusuf Akçura 1904 tarihli “Üç Tarz-ı Siyaset” isimli makalesiyle ele almıştır. 

Akçura, bir Osmanlı Milleti oluşumunu, İmparatorluğun muhafazası için tek çare olarak 

görmekteydi. Fakat İmparatorluğun kurucu unsurunu oluşturan Müslümanlar ve Osmanlı 

Türkleri hâkimiyetlerinin bu ortak kimlik çatısı altında kaybolacağı kaygısıyla bu durumu 

kabul etmezken, gayrimüslim tebaa da Osmanlı hâkimiyetinde bulunmayı red ederek bu 

siyasete karşı çıkmaktaydı (2013: 29-30).  

İslamcılık ve Türkçülük siyasetleri söz konusu olduğunda Akçura, bu iki siyasetten birini net 

bir şekilde tercih etmemiştir. Ona göre bu iki siyasetin de kendi içerisinde olumlu ve olumsuz 

bazı özellikleri vardı. İslamcılığı, Osmanlı Milleti’ne kıyasla Müslümanlar ve bununla birlikte 

onun bir parçası olan Türkleri güçlü bir bağ ile birleştireceğini belirterek olumlu görmekte, 

buna karşın Müslüman ve gayrimüslim tebaa arasında ayrılığa sebep olacağı gerekçesiyle 

eleştirmekteydi (Akçura, 2013: 26-33). 

Türkçülük politikasının ise dilleri, ırkları, adetleri bir olan ve Asya kıtasının büyük kısmıyla 

Doğu Avrupa’ya yayılmış olan Türklerin birleşmesine imkân sağlayacağını düşünmekteydi. 

Bu politikanın yararına karşılık İmparatorlukta bulunan Türk olmayan ve Türkleştirilmesi 

mümkün olmayan kavimlerin ayrılmasına neden olacağını (Akçura, 2013: 36-37) 

düşünmekteydi. 

Akçura’nın özgün katkısı dini bir bağlam taşıyan ümmet kavramı tabiri yerine Türkçülük 

siyasetini ele alırken bu dini bağlamdan bağımsız olan ırk ifadesini kullanması ve ortak 

siyasal kimlik için laik bir temel önermesidir (Özdoğan, 2015: 70).  
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19. yüzyılın ilk yarısında imparatorlukta ilk önce Osmanlıcılık politikası izlenmiştir. 

Gayrimüslim unsurların ayrılmasıyla Osmanlı Milleti kavramı ve politikası terk edilmiştir. 

Sultan II. Abdulhamid devrinde ise öne çıkan İslamcılık politikasıdır. İmparatorluğun kurucu 

unsurları olan Müslümanları ve Türkleri tek bir çatı altında bir araya getirme amacını taşıyan 

bu anlayış, İttihat ve Terakki iktidarı dönemine dek sürdürülmüştür.  

İttihat ve Terakki yönetimi kendi bünyesinde Üç Tarz-ı Siyaseti barındırmakla birlikte, resmi 

olarak Osmanlıcılık politikasını öne çıkarmaktaydı. 1911’deki parti kongresinde tüzük 

değişikliğiyle seküler-ulusçu-Türkçü bir çizgi partinin temel politikası haline gelmiştir 

(Yıldız, 2016: 73-74). 

İttihat ve Terakki’nin Türkçülük politikasına Yusuf Akçura dışında katkı sağlayanlardan biri 

de parti üyesi olan ve çağdaş bir İslam Türkçülüğü amacıyla Türklüğü ve İslam’ı birleştiren 

Ziya Gökalp’tir. 

Gökalp, ulus kavramı ile ilgili düşüncelerini “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde şöyle ifade 

etmektedir: 

 “Millet, ne ırki, ne kavmi, ne coğrafi, ne de iradi bir zümre değildir. Millet, lisanca, 

dince, ahlakça ve bediiyatça müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden 

mürekkep bulunan bir zümredir.”(Gökalp, 1976: 17-18) 

Gökalp, İttihat ve Terakki döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde Türkçülük anlayışı 

ve resmi ideolojinin kuruluş sürecinde de belirleyici ve etkili bir rol oynamıştır. Gökalp, 

Türklük üzerine düşüncelerine aynı eserinde şu şekilde dile getirmiştir:  

 “Memleketimizde vaktiyle dedeleri Arnavutluk’tan yahut Arabistan’dan gelmiş 

milletdaşlarımız vardır. Bunları Türk terbiyesiyle büyümüş ve Türk mefkûresine 

çalışmayı itiyat etmiş görürsek sair millettaşlarımızdan hiç tefrik etmemeliyiz (…) 

Türklüğe büyük hizmetler ifade etmiş olanlar varsa, nasıl olur da bu fedakâr insanlara 

siz Türk değilsiniz diyebiliriz (…) Türküm diyen her ferdi Türk tanımaktan, yalnız 

Türklüğe hıyaneti görülenler varsa, cezalandırmaktan başka çare yoktur.”(1976: 18-

19)  

Bu sözleriyle Gökalp, Türklüğü sadece etnik anlamda tanımlamakla sınırlamayıp, kavrama 

teritoryal bir anlam yüklemiştir. Bu anlayış, Kemalist ulusçuluğun Türklük tanımlamasına 

kaynak teşkil edecektir.  

Resmi Söylem Olarak Kemalist Milliyetçilik 

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından Cumhuriyet’e geçilen süreçte milliyetçilik anlayışı farklı 

şekillere bürünmüştür. “İstiklal-i tam” ve “bilakayd ü şart hâkimiyeti milliye” olmak üzere iki 

temel ilke üzerine yürütülen Milli Mücadele dönemine hâkim olan siyasi söylemde Türklük 

ve Türk kimliği, dönemin çoğulcu yapısı göz önünde bulundurularak açıkça dile 

getirilmemiştir. Milli topluluk, Osmanlı ve Müslüman olma gibi geleneksel ölçütlerle ifade 

edilmiştir. Mustafa Kemal bu dönemde Türk milleti yerine Türkiye milleti kavramını 

kullanmayı tercih etmiştir (Yıldız, 2016: 96-98).  
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Balkan savaşlarının sona ermesi ve Kemalist Cumhuriyetin kurulması arasındaki dönemde 

milliyetçilik iki farklı şekilde ortaya çıkmıştır. İlki, Ege’den Orta Asya’ya kadar tüm 

Türklerin tek bir devletin parçası olması gerektiğini ileri süren Pan-Türkçü düşüncedir. 

İkincisi ise milliyetçi duyguları Anadolu sınırları içerisinde kültürel, linguistik ve etnik olarak 

homojen bir devlet kurmayı hedefleyen Türkçüleri ifade etmekteydi. Mustafa Kemal Kemalist 

milliyetçiliğin inşası sürecinde ikinci tip milliyetçiliği rol model olarak almıştır (Sayyid, 

2009: 953).  

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle yeni devletin kurulması yeni bir millet tanımlaması ve kimlik 

inşasını beraberinde getirmekteydi. Bu “milli kimliğin” inşası Mustafa Kemal Atatürk’ün 

düşünce ve politikalarına göre gerçekleşti. Mustafa Kemal, politik düşünceleri açısından Jön 

Türklerin özellikle milliyetçi, pozitivist ve Batı yanlısı kanadının mirasçısıydı. Kemalist 

ideoloji ve bu ideolojinin bir parçası olan Kemalist milliyetçilik bu miras üzerinden 

şekillenmiştir.  

Osmanlı Devleti’nin 19.yy’da Üç Tarz-ı Siyaseti benimsediği belirtilmişti. Kemalist 

milliyetçilik bu eklektik çözümleri net bir şekilde reddetmiştir. Nitekim henüz devletin 

kuruluşu sırasında “Türkiye Cumhuriyeti” ismini, pan-Türkçülerin önerdiği “Anadolu 

Cumhuriyeti”, İslamcıların önerdiği “Türkiye İslam Devleti”  adlandırmalarına tercih ederek 

İslami olmayan, etnik unsurlar barındıran mülki açıdan sınırlandırılmış bir milliyetçilik 

anlayışını ön görmüştür (Yıldız, 2009: 211). 

Mustafa Kemal, Nutuk isimli yapıtında da bu üç siyasete şu sözlerle karşı çıkmıştır: 

 “Muhtelif milletleri, müşterek ve umumi bir unvan altında cemetmek ve bu muhtelif 

unsur kütlelerini aynı hukuk ve şerait altında bulundurarak kavi bir devlet tesis etmek, 

parlak ve cazip bir noktainazarı siyasidir. Fakat aldatıcıdır. Hattâ, hiçbir hudut 

tanımıyarak, dünyada mevcut bütün Türkleri dahi bir devlet halinde birleştirmek, 

gayrikabili istihsal bir hedeftir. Panislâmizm., panturanizm siyasetinin muvaffak 

olduğuna ve dünyayı sahai tatbik yapabildiğine tarihte tesadüf edilememektedir. Irk 

farkı gözetmeksizin, bütün beşeriyete şâmil, cihangirane devlet teşkili hırslarının 

netayici de tarihte mazbuttur. Müstevli olmak hevesleri, mevzuubahsimizin haricindedir. 

İnsanlara her türlü hissiyat ve revabıtı mahsusalarını unutturup, onları uhuvvet ve 

müsavatı tâmme dairesinde birleştirerek, insani bir devlet kurmak nazariyesi de kendine 

mahsus şeraite maliktir.” (Atatürk, 1969:436). 

Kemalist milliyetçiliğin pan-Türkçü ve İslami anlamından arındırılarak etnik yönden 

sınırlandırılmış mülki bir tanımlaması öne çıkmaktaydı. Etnik unsurlar göz önüne alındığında 

bu durum tam anlamıyla bu şekilde değildi. Kemalist milliyetçilik mülki olduğu kadar etnik 

unsurlara da vurgu yapmıştır. 

Kemalist milliyetçiliğin etnik vurgusu,  Mustafa Kemal’in 1922 yılında Adana’da yaptığı 

konuşmasında şu sözlerle belirtilmektedir: 

 “Bu memleket tarihte Türk’tü, o halde Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak 

yaşayacaktır. Gerçi bu güzel memleket eski asırlardan beri çok kere yabancı istilâlarına 
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uğramıştı (…). Asya’nın göbeğinden tamamen kaynayan Türkler soyundan ırkdaşlar 

buraya gelerek memleketi, geçmiş ve asli hayatına iade ettiler. Memleket en sonunda 

yine gerçek sahiplerinin elinde karar kıldı.” (Atatürk, 2018). 

Mustafa Kemal, 1928’de milleti tanımlamak için altı farklı unsuru kullanmıştır. Bunlar, 

siyasal varlıkta birlik, dil birliği, yurt birliği, soy ve köken birliği, tarihsel ve ahlaksal 

yakınlıktır (Ertekin, 2009: 356). Bu unsurlar hem teritoryal hem de etnik imalara sahiptir. 

1929’dan itibaren 1932’deki Türk Tarih ve Dil Kongresinde gösterilen çabalar ırk ve kültür 

üzerindeki vurgularla medeniyet ve muasırlaşmanın iç içe geçtiği bir karışım ortaya 

çıkarmıştır. Bu karışım doğrultusunda, Türklüğün ve Türk ırkının özgül geçmişi ile insanlığın 

henüz bilinmeyen dönemlerinden başlayarak genel tarihi arasında kurulan bu ideolojik temas, 

kuşkusuz bütün çelişkilerine rağmen yeni Türk kimliğinin ve vatandaşlık tanımının Batı'nın 

uygarlık ve gelişmişlik seviyesiyle birlikte ele alma eğilimini yani Türk Tarih Tezini ifade 

etmekteydi (Ertekin, 2009: 357).  

Türk Tarih Tezi, 1931 yılında kurulmuş olan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin, 1932’de 

Ankara’da yapılan birinci kurultayında ilk kez ortaya atıldı. Bu kuram, Türklerin, Orta 

Asya’daki insanların torunları olduklarını, kuraklık ve kıtlık yüzünden Çin, Avrupa ve 

Yakındoğu gibi başka bölgelere göç etme durumunda kaldığını anlatmaktadır. Bu tarih 

anlayışına göre Türkler dünyanın yüksek uygarlıklarını oluşturmuştu. Yakındoğu’daki 

Sümerler ve Hititler aslında ilk Türklerdi (Zürcher, 2015: 282). 

Farklı tanımlamalardan anlaşılacağı gibi, Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı sadece 

vatandaşlık bağına ya da ortak siyasi ideallere, duygulara ve özleme dayanmayıp, dil ve kültür 

birliği gibi genelde doğuştan kazanılan unsurları da kapsamaktaydı (Özkırımlı, 2008: 40). Bu 

anlamda Kemalist milliyetçilik etnik unsurları barındıran, farklı dönemlerde bu unsurların ön 

plana çıktığı teritoryal anlamda mülki bir yapıyı ifade etmekteydi. 

Turancı-Irkçı Yönde Gelişen Nihal Atsız Milliyetçiliği  

Nihal Atsız, Türkçülüğün 1930'lar-40'lar dönemindeki altın çağını oluşturan edebi ve siyasi 

kimliğiyle düşünce önderi olarak öne çıkmaktadır. Atsız, düşüncelerini, Türk Ocakları’nın 

kapatılmasının hemen ardından çıkardığı Atsız Mecmua başta olmak üzere Orhun, Çınaraltı, 

Ötüken gibi dergilerle ve kitaplarla ortaya koymuştur. Pan-Türkçü bir birlik üzerine 

düşüncelerini temellendirmiş ve bu bağlamda resmi ideolojiye yönelik eleştirilerini dile 

getirmiştir. Milliyetçiliği genel ve muğlâk bir alan olarak gören Atsız’ın milliyetçilik anlayışı, 

ırkçı temeller üzerine inşa edilmiş ve kan bağına dayalıdır. Bu anlamda ırkçı Türkçülüğü 

doğallaştırıp meşrulaştırmaktaydı. O’na göre, ırkçılık, milletlerin hayattaki mücadelesinde 

ayakta kalabilmelerinin tek kanunu idi. Atsız’ın ırkçılığı metafizik boyuttaydı, insanları dört 

sınıfa ayırırken en aşağıdakileri "kan fedakârlığından kaçanlar" diye tanımlaması, ondaki kan 

metafiziğine ipucu vermektedir. Irki cevheri; fedakârlık, kahramanlık ve adanmışlıkta gören 

Nihal Atsız, bu değerlerin ülkü kavramında yer bulabildiğini ifade etmektedir. Milli ülküyü 

üstünlük inancı ve büyümek isteğiyle tanımlayarak, din gibi derin, tasavvuf gibi mistik bir 

sistem olarak ortaya koyar (Bora, 2017: 279-280). 
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Atsız’a göre, milli ülkünün kökleşmesi ve yaygınlaşmasıyla, din etkisini kaybedecek ve 

ortadan kaybolacaktır. Milliyetçiliğin dinden üstün olduğunu söyleyen Atsız, dindarların 

kendilerini cennet ve öte-dünya beklentisiyle feda ederken, milliyetçinin ya da ülkücünün, 

hiçbir şey beklemeden kendisini yokluğun karanlıklarına attığını söyleyerek, zihinsel 

dünyasında dinle ile ülküyü birbirinden ayırmaktadır  (Bora, 2017: 279-280). 

Öte yandan Atsız’ın siyasal sistemler, siyasal rejimler ve siyasal yapılar konusunda sistemli 

düşünceleri olmadığı, üzerinde en çok durduğu konunun, bir ülkü olarak gördüğü birleşik 

Türk devletinin toprak genişliği (Özdoğan, 2015:187) olduğu ifade edilmektedir. 

Atsız Anadolu coğrafyasını önemsemesine karşılık burayı siyasi bağlılık duygusu yaratan ata 

yurdu olarak görmemekteydi. Tarihsel miras söz konusu olduğunda hâkim anlayış, Orta Asya 

etnosentrizmi idi ve ırksal köken, etnik topluluğa üyeliğin belirleyici faktörü idi. Bu anlamda 

ulusal kimlik ırksal kökenin bir unsuruydu ve Türk olmak, Orta Asya kökenli Altay-Turan 

ırkının oluşturduğu tarihsel olarak İslami ve Osmanlı dönemlerini aşan bir olguydu. Bu 

anlamda Türk kimliği Kemalist ideolojinin ön gördüğü Anadolu’yla sınırlı bir kimlik olarak 

kalamazdı (Özdoğan, 2015: 189). 

Atsız, Kemalist ideolojinin izlediği politikaları sert bir şekilde eleştirmekteydi. Orkun 

dergisinde Kemalizm ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

 “Kemalizm denilen muazzam safsata kısmen Fransa kısmen İtalya ve Rusya’dan 

alınmak suretiyle dış âlemin bir değil birkaç merkezine bağlı olan bu suretle 

diğerlerinden daha çok karmakarışık dışarıya bağlı olan ucubedir.” (Atsız, 1992: 92). 

Atsız’ın resmi ideoloji ile olan mücadelesi en baştan beri açık ve belliydi. Mustafa Kemal'in 

adeta bir Türklük dehşeti saçtığını ve Türklerin başına bela ettiğini ifade ettiği Kemalizm'i son 

derece iyi kurgulanmış bir safsata olarak görüp eleştirmiştir. Nitekim Atsız'ın tanınması ve 

düşüncelerinin çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlaması resmi milliyetçiliğe meydan okuması 

sayesinde olmuştur (Bora, 2017: 278-279).  

Atsız, Kemalist ideolojiyi en çok batılılaşma ve onun bir uzantısı olan Türk tarih tezi 

üzerinden eleştirmekteydi. Tezin bütün insanlığı, Türklerle akraba çıkaran temel düşüncesine 

karşı çıkarak Türklüğün Avrupalı yönünü eleştirmiş köken olarak da Asya’yı referans 

göstermiştir. Avrupalılığın bir üstünlük olmayacağını Asyalı olmanın da bir kusur teşkil 

etmeyeceğini ifade ederek tarih tezine karşı çıkmıştır (Kakışım, 2016: 2634). Nitekim Orhun 

dergisi de Atsız’ın tarih tezine getirdiği eleştiriler sonrasında kapatılmıştır. 

Kemalist ideolojinin benimsemiş olduğu batılılaşma politikasını, yabancı kültüre ait şeyleri 

faydasız ve lüzumsuz yere kullanmanın ancak aşağılık duygusunun bir sonucu olduğunu 

belirterek eleştirmiştir (Atsız, 1991: 131). Nitekim Atsız batılılaşma eleştirisini şu şekilde 

ifade etmektedir: 

 “Türkler için yabancı kavimlerin medeniyetine sahip çıkmaya lüzum yoktur. Biz bizzat 

kendi yarattığımız medeniyeti tamamen meydana çıkarabilirsek vazifemizi yapmış 

oluruz.” (Atsız, 1992: 59). 
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Atsız’ın Kemalist ideolojiye yönelik sert eleştirilerine karşın mevcut rejim, Türkçülük-

Turancılık düşüncesini tam anlamıyla reddetmemiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına 

doğru Nazi Almanya’sının savaşı kaybedeceği fikri, Türkiye’yi savaş öncesi Sovyetler Birliği 

ile ilişkilere geri dönülmesine zorunlu kılmıştır. Dış politikadaki bu tercihler iç siyasette de 

1944 sonrası Türkçü-Turancı söylemde belirleyici olmuştur. 

Rejimin benimsediği söylem neticesinde Turancı çizgide yayın yapan muhtelif dergilerin 

kapatılmasına yönelik çıkartılan yasa ile bu yöndeki görüşler iktidarın sert bir muhalefetiyle 

karşılaşmıştır. Atsız, sırasıyla dergilerinin kapatılması sonrasında dönemin başbakanı Şükrü 

Saracoğlu’na mektup yazarak sol görüşlü yazar ve öğretmenler başta olmak üzere toplumun 

belirli bir kesimini hedef göstermiştir. 3 Mayıs 1944 Sabahattin Ali ve Nihal Atsız arasındaki 

dava da bu siyasi ortamda görülmüştür. Türkçülük bu tarihten sonra Atsız tarafından siyasi bir 

hareket olarak ele alınıp tarihe ‘Turancılık Davası’ olarak geçmiştir (Bora, 2017: 284,285; 

Şener, 2017: 292-294). 

Sonuç  

Fransız Devrimi ile birlikte ortaya çıkan ve çok kısa sürede Avrupa'yı etkisi altına alacak olan 

milliyetçilik dalgası, halkların bağımsızlıklarını kazanma isteklerinde belirleyici faktör 

olmaktaydı. Yaşanan gelişmelerden etkilenen Osmanlı Devleti, son dönem modernleşme 

hareketleriyle birlikte siyasal alanda yapılan reform hareketlerini, milliyetçilik dalgasını göz 

önünde bulundurarak gerçekleştirmiştir. 

Bu dönem içerisinde sırasıyla Üç Tarz-ı Siyaset adıyla Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük 

politikaları, Türk milliyetçiliğinin sınırlarını belirlemede etkin bir rol oynamıştır. Millet 

kavram olarak dini bir çağrışıma sahipken Cumhuriyetin kurulmasından sonra Kemalist 

milliyetçiliğin inşası sürecinde bu bağlamdan kopartılarak laik bir yapıya bürünmüştür.  

Kemalist milliyetçilik etnik vurgulara haiz, irredentist anlayıştan uzak coğrafi olarak 

sınırlandırılmış ve homojen bir toplum oluşturma amacı içerisinde milliyetçilik tanımlaması 

yapmıştır. Türklüğü, ön görmüş olduğu batılılaşma ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma 

gayesi üzerinden yorumlamıştır. 

1930'lardan itibaren Türklüğün yanlış şekilde ele alındığını dile getiren Nihal Atsız,  

Turancılık-ırkçılık hareketinin öncülüğünü yaparak Türk milliyetçiliğini; ırk, soy ve kan bağı 

etrafında yeniden üretme çabası içerisine girmiştir. Kemalizmi, milliyetçiliği Anadolu 

coğrafyasıyla sınırlayarak asli kökleri olan Orta Asya’dan kopardığı ve Türklüğü ise resmi 

ideolojinin batılılaşma yolundaki çabaları uğruna zoraki olarak Avrupa’yla kaynaştırma 

çabasını sert bir şekilde eleştirmiştir. 

Sonuç olarak; milliyetçiliğin, Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş sürecinde çatallaşarak 

literatürde farklı ekollerin oluşmasını sağlayacak olan Mustafa Kemal ve Nihal Atsız, Türk 

milliyetçiliğine farklı pencerelerden bakarak birbirinden ayrıldığı görülmektedir. Bir devlet 

adamı olarak Mustafa Kemal siyasi konjonktür etrafında milliyetçilik tanımlamışını yaparken 

edebi kişiliği öne çıkan Nihal Atsız ise milliyetçiliği ütopik bir bakışla değerlendirmiştir. 
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GÜNCEL SORUNLARA SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISI: EKOLOJİK YAKLAŞIM 

Dr. Özgür ALTINDAĞ• 

Dr. Ahmet EGE•• 

Öz 

Sosyal hizmet, uygulamaya dayalı bir mesleği ve toplumsal değişimi ve gelişmeyi, sosyal uyumu ve insanların 

güçlendirilmesini ve özgürleşmesini destekleyen akademik bir disiplindir. Sosyal adalet prensipleri, insan 

hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmetin temelidir. Sosyal hizmet, sosyal bilimler, beşeri 

bilimler ve yerel bilgi teorileri ile desteklenen sosyal hizmet, insanları ve yapıları birbirleri ile ilişkilendirerek 

yaşam zorlukları ile başetme ve refahlarını artırma için çalışır (IFSW,2014).    

Başta çocuk refahı bağlantılı sorunlar olmak üzere sosyal bilimlerin gündemini oluşturan pek çok sorunun 

genellikle tek bir çözüm yolu bulunmamaktadır. Bu çalışmada, sorunları çok boyutlu görebilmek, bireylerin 

sorunlarının kaynağı yalnızca bireyin kendisinde değil onun çevresel etkileşimleriyle birlikte değerlendirebilmek 

ve kalıcı çözümler için soruna ilişkin geniş bir bakış açısı geliştirebilmek için sosyal hizmetin, üzerinde önemle 

durduğu ekolojik yaklaşım, güncel sorunlara sunabileceği katkı örnekler üzerinden tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet, ekolojik yaklaşım, insan. 

THE SOCIAL WORK PERSPECTIVE TO ACTUAL PROBLEMS: ECOLOGICAL 

APPROACH 

Abstract 

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and 

development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human 

rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work.  Underpinned by theories of 

social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to 

address life challenges and enhance wellbeing. The above definition may be amplified at national and/or regional 

levels (IFSW, 2014).  

There are usually no single solution to many problems that constitute the agenda of the social sciences, 

especially problems related to child welfare. In this study, the ecological approach emphasized on social work, in 

order to be able to see the problems in a multidimensional way, to be able to evaluate the source of the problems 

of the individual not only with the individual himself, but also with his environmental interactions, and to 

develop a broad view on the problem for permanent solutions. 

Key Words: Social work, ecological approach, human. 

Giriş 

Sosyal hizmet hem akademik bir disiplin hem bir meslek olarak ele alınmakta olup 

uygulayıcılarının bakış açısına derinlik katan ekolojik yaklaşım aracılığıyla, sorunları 

bütüncül bir perspektiften çoklu bir düzeyde alarak, çözüme ilişkin nitelikli uygulamalar 

gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada sosyal hizmetin tanımı, ekolojik yaklaşım ve ekolojik 

yaklaşımın sosyal hizmet içerisindeki yeri ve sorunların ekolojik yaklaşım perspektifinden 

değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. 
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Akademik Bir Disiplin ve Meslek Olarak Sosyal Hizmet 

Sosyal hizmetin ne olduğunu Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin (IFSW) 

tanımları üzerinden aktarmakta fayda bulunmaktadır. Sosyal hizmet, IFSW (2001) tarafından 

insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel almakta, sosyal değişimi desteklemekte ve 

insanların iyilik hallerinin geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi 

ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bu amaç için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişin 

teorilerden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına müdahale eden bir 

meslek olarak tanımlanmıştır (akt. Duyan, 2010).  

Bu tanım 2014 yılında IFSW tarafından yeniden ele alınmıştır. Buna göre; sosyal hizmet, 

toplumsal değişim ve gelişmeyi, toplumsal bütünleşmeyi, insanların güçlenmesini ve 

özgürleşmesini destekleyen, uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal 

adalet, insan hakları, kolektif sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkeleri sosyal hizmetin 

temelinde yer alır. Sosyal hizmet; sosyal hizmet kuramları, sosyal bilimler, insani bilimler ve 

yerel bilgiye dayalı olarak, yaşamsal zorluklarla baş etmek ve iyilik halini geliştirmek 

amacıyla insanlarla toplumsal yapıları ilişkilendirir (IFSW, 2014). 

Başka bir tanımlamada ise Pincus ve Minahan (1973) sosyal hizmet uygulamasının odağını, 

insanlar ile kaynak sistemleri arasındaki etkileşim ve bağlantılar ile birey ve sistemlerin 

işlevselliğinde karşı karşıya kalınan sorunlar olarak ifade etmiştir. Sosyal hizmetin amacı, bu 

açıdan bakıldığında insanların sorun çözme ve baş etme kapasitelerini geliştirme, insanlara, 

kaynak, hizmet ve olanaklar tanıyan sistemler ile insanları bağlantılandırma, bu sistemlerin 

etkili ve insancıl yürütülmesini sağlama, sosyal politikanın geliştirilmesine ve ilerletilmesine 

katkı verme olarak ifade edilmektedir. 

Tanımlarda da görüldüğü gibi sosyal hizmet, sorunları ve sorunların çözümünü çoklu düzeyde 

ve bütüncül bir bakış açısı ile ele almakta olup bireyleri, onları çevreleyen sistemlerle birlikte 

değerlendirmektedir. Aşağıda böyle bir bakış açısının şekillendirilmesinde önemle üzerinde 

durulan ekolojik yaklaşım üzerinde durulmuştur. 

Ekolojik Yaklaşım••• 

Sosyal hizmetin insan ve çevresine yönelik sahip olduğu bilgi, beceri ve değer temeli 

açısından ekolojik yaklaşımın önemli bir yeri vardır. Ekolojik yaklaşım en temelde bütüncül 

bir bakış açısı sunmaktadır. Bireylerin ihtiyaçları ya da sorunları ele alındığında, ekolojik 

yaklaşım sorunların çözümü ya da ihtiyaçların karşılanması yoluyla bireylerin güçlenmeleri 

için mikro düzeyden makro düzeye kadar çok boyutlu bir ele alış imkânı vermektedir.  

İnsani tüm davranışların gerçekleştiği yer kendi çevresi yani ekolojik yaşam alanıdır. İnsan 

var oluğu süre içinde bu ekolojik alan içinde bulunan öğelerle karşılıklı iletişim halindedir. Bu 

çevre içerisinde yaşanan iyilik halleri de olumsuzluklar da bu çevre içinde gerçekleştiği için 

                                                           
••• Ekolojik yaklaşım ve ekosistem yaklaşımı kavramları birbiri yerine kullanılmaktadır. Metin içindeki cümle 

kurgularında zaman zaman her iki kavram da kullanılmış ve bu bağlamda farklı bir yaklaşımdan bahsedilmemiş 

kavramlar birbiri yerine kullanılmıştır.  
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olası sorunların çıkış nedenlerinin belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması da yine bu çevrenin 

doğru analizi ile mümkün olacaktır. Burada bireyin tek bir öğe değil pek çok alt öğenin yani 

sistemin bir parçası olarak kabul edilmesi bireyin bir bütün olarak ele alınmasına olanak 

sağlamaktadır.  

Bu bakış açısı ile bireylerin yaşadığı bu çevre içindeki sorunlu alanların ortaya çıkarılması, bu 

sorunun esas kaynağına inilmesi, sorun çözümünde sistemin özel ve genel güç ünitelerinin 

kullanılması ekolojik yaklaşımı diğer yaklaşımlardan ayırmaktadır. Bu nedenle bu yaklaşım 

sosyal hizmet uygulamalarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.  

Sosyal hizmet içinde sorunların esas kaynağını bireyde gören teşhis ve tedavi odaklı 

yaklaşımların önemini yitirmesi ile 1960’lardan itibaren ekolojik yaklaşımı önemini artırmaya 

başlamıştır. Esas olarak sorunun kaynağında ve çözümünde salt bireyi ele almaması ve 

çevrenin de bu sürecin her aşamasında işin içinde olması yaklaşımın önemini ve işlevselliğini 

artırmış. Sosyal hizmet çevrelerindeki bilinirlik düzeyi ve kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. 

Pardeck (1989)’in de ifade ettiği gibi bu ekosistem kavramıyla ilgili yeni ve güçlü olan şey 

müracaatçı ile çevrenin birbirinden ayrılamaz konumda oldukları ve müracaatçının ekolojik 

sistemin ayrılmaz bir parçası olduğu bakış açısıdır. 

Siporin (1980)’e göre bir ekosistem, bireylerden, bireylerin hayat koşullarından ve karşılıklı 

etkileşimlerinden kaynaklanan, iyi bir biçimde faaliyet gösteren ya da gösteremeyen davranış 

kalıplarından oluşan bir sistemdir. Bir bireyin sorunların üzerinden gelebilmesi de tam 

anlamıyla sosyal fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi ile ilgilidir.  

Sosyal hizmet ekosistem bakış açısı ile bireyin hem kendisini ve kendisini oluşturan diğer alt 

sistemlerle olan bağlantılarını net bir şekilde ortaya koyarak aslında bireyin tüm ilişkilerinin 

ve bağlantılarının ortaya konmasına çalışır.  

Ekosistem yaklaşımında birey ile çevresi arasında oluşan tüm ilişki ağları 4 düzey sistem ile 

ifade edilir (Bronfenbrenner, 1994): 

1. Birey ile doğrudan etkileşim içinde olduğu çevre arasında gerçekleşen olayları ifade 

eden mikro sistem,  

2. Bireyin etkileşim içinde olduğu yakın çevresini oluşturan sistemlerin kendi 

aralarındaki bağlantıları ifade eden mezzo sistem, 

3. Bireyin doğrudan içinde olmadığı ama olası etkileri hissettiği dış çevre ortamını ifade 

eden egzo sistem. 

4. Bireyin içinde yaşadığı topluma ait kültürel kodlar, ahlak ve hukuk kuralları, ekonomi 

gibi temel bağlamları ifade eden makro sistem, 

Turan (1992)’ın aktardığı gibi ekosistem yaklaşımı, birey ile fiziksel ve sosyal çevre 

arasındaki etkileşime vurgu yapmaktadır. Çevre ile uyum sağlanmadan dengenin sağlanması 

mümkün değildir. Uyum dengesi olarak tanımlanan bu dengenin iki öğe arasında bozulması 

ile bu öğeler arasında meydana gelen bir uyumsuzluk bireyin bedensel, psikolojik ve sosyal 

ihtiyaçları ile çevre kaynakları arasındaki bağı koparak kişi üzerinde baskıya neden 

olmaktadır.  
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Bu yaklaşımda çevresi ile sürekli etkileşim halinde olan bireylerin yaşadıkları sorunların 

temelinde yine karşılıklı etkileşim sorunlarını ön plana alır. Sosyal işlevsellikleri azalan 

bireylerin sorun çözme becerilerinde de bir azalma meydana gelebilmektedir. Bu iki odak ön 

plana alındığında sorunların çözümünde sosyal işlevselliğin artırılmasının ne denli önemli 

olduğu görülmektedir. Bireyi kendi kendine yeter hale getirerek sorunların çözümünde 

kapsayıcı ve kalıcı bir etki yaratmak bu yaklaşımın temel odağıdır. Yaklaşımda sadece mikro 

ya da makro düzey müdahaleler yerine karma ve birbirinin içine giren müdahalelerin 

yapılabilmesi ve bir sorunun çözümünde çok boyutlu bir bakış açısı sunması yaklaşımın 

önemini net bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Ekosistem yaklaşımı sistemler arasındaki ilişkiyi tanımlamada kullanılan transaksiyonel 

konsept ile geleneksel insan-çevre yöneliminden çarpıcı bir şekilde ayrılmaktadır. Burada 

sözü geçen transaksiyonlar, müracaatçı ile çevre arasında çift yönlü ve döngüsel bir ilişki 

olduğuna işaret etmektedir (Pardeck, 1988). Ekosistem yaklaşımı odağından bakıldığında 

müracaatçı davranışları yalnızca çevre tarafından şekillendirilmemekte diğer yandan 

müracaatçıda meydana gelen davranış değişikliği de çevreye farklı girdiler sağlamaktadır. Bu 

odaktan bakıldığında bir anlamda, bireyin de çevrenin şekillendirilmesinde rolü olduğu 

görülmektedir.  

Ekosistem yaklaşımı sadece kişisel sorunların ele alınmasında değil aynı zamanda ailesel, 

kişiler arası, örgütsel, kurumsal ve toplumsal müdahalenin her düzeyindeki sorunların 

çözümüne ve önlenmesine yönelikti (Pardeck, 1988). 

Sorunlara Ekolojik Perspektiften Bakmak 

Başta çocuk refahı bağlantılı sorunlar olmak üzere sosyal bilimlerin gündemini oluşturan pek 

çok sorunun genellikle tek bir çözüm yolu bulunmamaktadır. Örneğin 2013-2018 yılları 

arasında 5 yıllık bir taramada tez başlıklarına bakıldığında “yaşlı/lık” kavramı 479 sefer, 

“ergen/lik” kavramı 770 sefer, “çocuk” kavramı 3909 sefer kullanılmıştır (YÖK, 2018). 

Örneğin ülke gündeminde önemli bir yer işgal eden çocuk ihmali ve istismarı konusunun 

çözümünde çocuğun en yakın çevresi olan aile, öğretmen, arkadaş, akraba gibi sistemlerinden 

başlamak üzere, kurumsal sistemler, ülkenin kültürel özellikleri, üretilen politikalar, kültürel 

değerlen, ahlak kuralları, ekonomik yapı vb. sistemler ekolojik yaklaşımın bakış açısına 

dahildir. 

Bu açıdan sosyal hizmet anabilim dalında yapılan lisansüstü tez çalışmalarına bakıldığında 

ekosistem yaklaşımın tezlerde ana kuramsal yaklaşımlardan biri olarak ele alındığı 

görülmektedir. Ege (2018) tarafından Ankara ilinde ergenlerle yapılan “Ergenlerin 

sorunlarının ve algıladıkları sosyal desteğin gelecek beklentilerine etkilerinin incelenmesi: 

Altındağ örneği” isimli çalışmada,  Bekiroğlu (2018) tarafından yapılan “Ekosistem yaklaşımı 

perspektifinden ağır ruhsal hastalığa sahip bireylerin sosyal işlevselliğinin karma yöntem 

tasarımıyla incelenmesi” isimli çalışmada, Ege (2017) tarafından yapılan çocukları için bakım 

tedbiri talep eden ebeveynlerle yapılan “Çocukları için bakım tedbiri talep eden ebeveynlerin 

sorun ve gereksinimlerinin eko-sistem yaklaşımı temelinde incelenmesi” isimli çalışmada, 
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Altındağ (2017) tarafından Diyarbakır’da yaşayan yaşlılarla yapılan “Diyarbakır'da yaşlı 

olmak: İhtiyaçlar, sorunlar ve hizmet beklentileri” isimli çalışmada, Yıldırım (2017) 

tarafından yapılan “Pediatrik astım hastalarına bakım veren annelerin psikososyal özellikleri 

ile astım yönetimi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi” isimli çalışmada, Nadir 

(2016) tarafından yapılan “Şiddetin mağdurları ve tanıkları olarak kadınların aile içi şiddet 

deneyimleri” isimli çalışmada, Çelik (2015) tarafından eşine şiddet uygulayan hükümlü 

erkeklerle yapılan “Eşine şiddet uygulayan hükümlü erkeklerin özellikleri ve toplumsal 

cinsiyet algıları” isimli tez çalışmalarında ekolojik yaklaşım ana kuramsal temalardan biri 

olarak kullanılmıştır. Ekolojik yaklaşım hem tez çalışmalarında hem de bir sorun alanı ile 

ilgili yapılan çalışmalarda sık kullanılan ve yarattığı etki itibariyle çalışmaların işlevselliğine 

katkı sunan, sonuçlarını güçlendiren bir yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır.  

Çok temel bir örnekle, bir çocuğun sokakta çalışıyor olması sorunu değerlendirilirken sorunu 

yalnızca çocuk üzerinden değil o çocuğun etkileşimde olduğu aile, arkadaş, okul, akrabalar, 

ilgili kurumlar ve bütün bir toplum üzerinden değerlendirmeler yapılır. Ailenin yaşam 

koşulları, aileyi sosyal ve ekonomik olarak destekleyebilecek kurumlar, bu kurumların 

sunduğu hizmetler, sokakta çalışma olgusuna ilişkin kültürel kabuller, çocuk ve okul ilişkisi 

gibi pek çok boyut bu sorunun çözümü açısından önem taşımaktadır. Bu sistemlerden 

birindeki eksiklik diğer sistemleri de etkileyebilme özelliğine sahiptir. 

Örneğin ergenlik döneminde okul terki konusu ele alınacaksa, yine ailenin ekonomik durumu, 

ebeveynlerin yaşadığı sorunlar, ergenin almak zorunda olduğu bir sorumlulukların düzeyi, 

aileye yönelik sorunların çözümüne katkı sunabilecek kurum ve kuruluşlar, ailenin sosyal 

destek sistemi, ergenin akranlarıyla olan etkileşimi, ergenin öğretmenleriyle olan etkileşimi, 

okul başarısı gibi pek çok değişken ve sistem göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sorunları çok boyutlu görebilmek, bireylerin sorunlarının kaynağı yalnızca bireyin kendisinde 

değil onun çevresel etkileşimleriyle birlikte değerlendirebilmek ve kalıcı çözümler için soruna 

ilişkin geniş bir bakış açısı geliştirebilmek için ekolojik yaklaşımın güncel sorunların 

çözümünde sunabileceği katkı oldukça önemlidir. 

Sempozyumun temel odağı olan “Yerel Kalkınma Perspektifinde Diyarbakır: 2023 Vizyonu” 

bağlamında konu ele alındığında Diyarbakır’daki pek çok sosyal sorunun çözümünde şehrin 

genel yapısı, sorunun etki düzeyi, soruna kentte yaşayan halkın bakış açısı, verilen hizmetlerin 

kültürel değerlerle olan ilişkisi, sunulan ekonomik imkânlar, sivil toplum örgütleri ile ilişkiler 

ve diğer toplumsal kurumlarla ilişkiler önemli birer unsurdur. Yapılacak çalışmaların bütüncül 

ve disiplinlerarası bir bakış açısı ile şekillendirilmesi bu noktada yapılacak çalışmaların etki 

düzeyini artıracaktır.  

Bu noktada ekosistem bakış açısı sosyal sorunların analiz edilmesinden başlayarak sorunun 

çözüm planının oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde başvurulacak en temel yaklaşım 

olarak ön plana çıkmaktadır.  

Sonuç 
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Ekosistem yaklaşımı sosyal çalışmacılara mikro düzeyden makro düzeye kadar genişleyen bir 

müdahale için bakış açıları sunan böylece yapılan çalışmalarda sadece makro müdahalelere 

değil mikro müdahalelere de olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Ekosistem yaklaşımı ışığında 

yapılan çalışmalarda bir müracaatçı ile çalışırken farklı türdeki müdahaleler için doğrudan ve 

dolaylı müdahale stratejilerine olanak sağlanmış olmaktadır. 

Sosyal hizmetin bu bakış açısı bir bireyle, ailelerle, grupla ve daha geniş düzeyde sistemlerle 

yapılacak çalışmalarda disiplinlerarası bir ekibin önemini de ortaya koymaktadır. Bir soruna 

ya da ihtiyaca çoklu düzey bir bakış açısı ile bakmak aynı zamanda o sorunun çözülmesi ya 

da o ihtiyacın giderilmesi için birden fazla disiplinin, uygulayıcının çabasını gerektirmektedir.  

Özellikle günümüzde gelinen noktada bir bireyi nitelikli bir şekilde değerlendirmek çok fazla 

değişken hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Ekolojik yaklaşımın sosyal hizmet 

disiplinine kazandırdığı bütüncül bakış açısının bireysel düzeyden toplumsal düzeye kadar 

sorunların çözülmesinde ve refahın artırılmasında işlevsel bir araç olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç olarak derinlemesine analizler ve işlevsel çözümler açısından ekolojik yaklaşım 

üzerinde dikkatle durulması gereken bir yaklaşımdır ve yaklaşımın kullanılması hem 

akademik çalışmalarda hem uygulama alanın gerçekleştirilen uygulamalarda hem de 

bireylerin öznel yaşamları açısından geniş bir bakış açısı katmaktadır. Sorunların 

belirlenmesi, ihtiyaçların analizi ve çözümü ilişkin süreçlerde bu yaklaşımdan yararlanılması 

katkı sunacaktır. 
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YEREL YÖNETİMLERDE E-KATILIMCI BÜTÇELEME: BELO HORİZANTE 

ÖRNEĞİ 

Habip DEMİRHAN 

Öz 

1980’li yıllardan başlayarak gelişen Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımına paralel olarak kamu yönetim yapısında 

bütçeleme süreçlerinde de alternatif gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Son yıllarda gelişen cinsiyete duyarlı 

bütçeleme, yeşil bütçe, katılımcı bütçeleme vb. yaklaşımlar bunlardan bazılarıdır. 

Katılımcı bütçeleme, vatandaşların, ihtiyaçların belirlenmesi ve tartışılması, kamu harcamaları ile ilgili projelerin 

belirlenmesi, tartışılması ve önceliklendirilmesi yoluyla bir kamu bütçesinin nasıl tahsis edilmesi gerektiğine 

karar vermelerini sağlayan bir süreçtir. Bu yaklaşım, yerel halkın, belirli bir kamu bütçesi için harcamalar ve 

öncelikler konusunda kararlar almada doğrudan yer almasını sağlayarak, yerel yönetim hizmet sunumunda 

şeffaflığı, hesap verebilirliği, anlayışı ve sosyal içermeyi artırmayı amaçlamaktadır. Bilişim ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte vatandaşların bütçeleme süreçlerine katılımı giderek daha da 

kolaylaşabilmektedir. 

Çalışmamızın amacı Brezilya’nın Belo Horizante şehrinde uygulanan e-katılımcı bütçeleme yaklaşımının 

irdelenmesi ve elde edilen bulguların Türkiye’deki belediyeler için uygulanabilirliğinin tartışılmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim,  e-katılımcı bütçeleme, e-demokrasi 

E-PARTICIPATORY BUDGETING IN LOCAL GOVERNMENTS: CASE STUDY OF 

BELO HORIZANTE 

Abstract 

Alternative approaches in the field of budgeting process developed in parallel with the New Public Management 

that has developed since 1980s. Gender sensitive budgeting, green budgeting and participatory budgeting etc. are 

some of these approaches that developed recently. 

Participatory budgeting is a process which empowers citizens to decide how a public budget should be allocated 

by identifying, discussing and prioritizing the needs and prospective public spending projects. It aims to increase 

transparency, accountability, understanding and social inclusion in local governments affairs by directly 

involving local people in making decisions on the spending and priorities for a defined public budget. The 

developments in the field of Information and Communication Technologies can make citizens’ participation to 

the budgeting process easier. 

The aim of our study is to examine the e-participatory budgeting approach in Brazil's Belo Horizante and to 

discuss the feasibility of the findings in Turkish municipalities. 

Keywords: New Public Management, Governance, e-participatory budgeting, e-democracy 

Giriş 

Fransızcada “Bouge” veya “Bougette” olarak ifade edilen “bütçe” kelimesi Fransızcadan 

dilimize geçmiştir (Tüğen, 2010: 1). Uzun yıllar boyunca torba bütçe sistemi uygulanmış ve 

daha sonraki süreçte daha sistematik bir yapıda klasik bütçe sistemine geçiş olmuştur. Dünya 

genelinde uzunca bir süre uygulanan klasik bütçe sisteminin yerini özellikle 1929 Dünya 

Ekonomik Bunalımından sonra yeni arayışlar neticesinde çağdaş bütçe yaklaşımları 

geliştirilmeye başlanmıştır. Milli Ekonomik Bütçeler, Yatırım Bütçeleri, Performans Bütçe, 

Program Bütçe, Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi (PPBS), Sıfır Esaslı Bütçeleme 
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Sistemi Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Stratejik Planlamaya Dayalı Performans 

Esaslı Bütçeleme Sistemi vb. yaklaşımlar bu süreç içerisinde uygulama alanı bulmuştur. 

1980’li yıllardan başlayarak gelişen Yeni Kamu Yönetimi (YKY) yaklaşımı çerçevesinde 

gelişen yönetişim kavramı ve kamuda uygulama alanı bulmaya başlayan iyi yönetişim 

uygulamaları neticesinde bütçe sürecinde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Yeşil Bütçe, 

Katılımcı Bütçeleme gibi alternatif yaklaşımlar gelişmeye başlamıştır. 

1989 yılında ilk defa Brezilya’nın Porto Alegre kentinde temelleri atılan Katılımcı Bütçe 

yaklaşımı dünya genelinde giderek artan bir uygulama alanı bulmuştur. Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerinin artan ivmeli bir şekilde gelişim alanı bulduğu günümüz dünyasında katılım 

enstrümanları da giderek çeşitlenmektedir. Vatandaşların bütçeleme sürecine katılımı giderek 

daha kolay bir hale gelebilmekte ve bu durum yerel yönetimlerin ve kent yönetimlerinin işini 

kolaylaştırabilmektedir. 

Bu çalışmada Katılımcı bütçeleme anlayışının gelişimi ele alınarak zaman süreci içerisinde 

katılım enstrümanlarında meydana gelen değişim ve gelişim ile birlikte Brezilya’nın Belo 

Horizante kentinde uygulama alanı bulan e-katılımcı bütçeleme yaklaşımı ele alınarak 

sonuçları ve Türkiye özelinde uygulanabilirliği tartışılacaktır.  

1. Katılımcı Bütçeleme Yaklaşımı 

Kıt kaynaklarla sonsuz isteklerin doyumunun sağlanmaya çalışılması ikilemi iktisat teorisinin 

yıllardır süregelen tartışması olmuştur. Kıt kaynak- sonsuz hizmet dilemması kamusal alanda 

da mevcuttur. Kamunun elinde sonsuz kaynak mevcut değildir. Kamu kendi elindeki 

kaynakları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmekle yükümlüdür. Yerel kamusal malların 

ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi vatandaşların etkin katılımına bağlıdır. 

Katılımcı bütçelemeyi, bir toplumdaki bireylerin kamu bütçesinin belli bir kısmının kendi 

tercih ve istekleri doğrultusunda nasıl kullanılması/harcanması gerektiğine doğrudan karar 

verdikleri demokratik bir süreç olarak tanımlamak mümkündür.  

1.1. Katılımcı Bütçeleme Anlayışının Gelişimi 

Katılımcı bütçeleme genel itibariyle yerel yönetimler tarafından uygulanan ve yerel idarenin 

yapacağı harcamanın ve harcama önceliklerin halkın tercihleri doğrultusunda 

şekillendirilmesini ifade etmektedir (TEPAV, 2007: 2). 1985 yılında Brezilya’da demokratik 

reformlarla birlikte kamu yönetim yapısında var olan adam kayırmacılığı, hizmet 

kayırmacılığı, yolsuzluk vb. sorunların çözüme kavuşturulması için katılımcı bütçelemeye 

ilişkin çalışmalar başlatılmıştır (Wampler, 2007: 23). 1989 yılında Brezilya’nın Porto Alegre 

kentinde uygulanmaya başlanmış ve daha sonraki süreçte Latin Amerika ülkelerinden 

başlayarak Avrupa’nın ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaya başlanmıştır.  Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde uygulama alanı bulmasının sebebi klientelizm ve 

sosyal dışlanmanın söz konusu ülkelerde neredeyse günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş 

olmasıdır. 
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1964-1985 yılları arasında yaşanan askeri diktatörlüğün çöküş yıllarında kurulan ilerici bir 

parti olan İşçi Partisi, 1988 yılı yerel seçimlerini kazanmıştır. Parti kampanyasında iki önemli 

nokta dikkat çekmiştir. Birincisi demokratik katılım, ikicisi ise harcama öncelikleri trendinin 

tersine döndürülmesidir. Çünkü o zamana kadar onlarca yıldır harcama öncelikleri orta ve üst 

sınıfların bulunduğu yerleşim yerlerine göre planlanmıştır. Partinin vadettiği demokratik 

katılım ile birlikte ortaya çıkan katılımcı bütçeleme neticesinde alt sınıf vatandaşlara daha 

fazla yardımın gerçekleşmesi ve yerel harcamaların büyük bir bölümünden pay almalarının 

yolu açılmıştır. Nitekim İşçi Partisi’nin yerel seçimi kazandığı yıl kendisine batmış ve 

düzensiz bir bürokrasinin işlediği bir belediye bırakılmıştır. 

Katılımcı bütçelemenin odak noktasında vatandaşın bütçenin harcama sürecine doğrudan 

katılımı yer almaktadır. Katılımcı bütçeleme sürecinin temelinde ise yerel idarenin 

vatandaşlara karşı hesap verebilirliğinin ve saydamlığının daha etkin bir şekilde yerine 

getirilmesi yatmaktadır. Doğrudan harcama sürecine katılan vatandaşların isteği ve tercihi 

doğrultusunda yapılan harcama bütçesi hem saydam olmakta hem de hesap verebilirliği 

kolaylaşabilmektedir. Bunun yanı sıra vatandaşların aktif katılımı ile de demokrasi yerelde 

daha iyi bir işlerlik kazanmaktadır. 

Katılımcı bütçeleme sürecinde vatandaşların veya onların temsilcileri vasıtasıyla yapılan 

öneriler ve önceliklendirmeler, halkın tamamının istekleri ve çıkarları ile paralellik arz 

etmektedir. Bu yönü itibariyle de doğrudan ve temsili demokrasinin iyi bir uygulaması niteliği 

taşımaktadır (Franklin ve Ebdon, 2005: 170).  Zamboni (2007:4)’e göre katılımcı bütçeleme 

uygulaması ile yerelleşmenin ötesine geçilmektedir. Nitekim yerelleşmede merkezi 

yönetimden yerele doğru bir yetki ve kaynak aktarımı özerkliği söz konusu iken katılımcı 

bütçeleme uygulamasında karar verme yetkisi kamu idarelerinden topluma/vatandaşlara 

devredilmektedir. Bu açıdan ele alındığında katılımcı bütçe, yerel yönetim bütçesinin 

uygulama sürecinde mahallede yaşayanlardan muhtara, sivil toplum kuruluşlarından belediye 

görevlilerine ve temsil görevini üstlenen seçilmiş meclis üyelerinden ilgili olabilecek diğer 

sosyal aktörlere kadar bütçe ile ilgili kararların alınması sırasında birlikte çalışılması ve 

üretilmesi anlamına gelmektedir (Özen vd, 2016: 1298). 

1.2. Katılımcı Bütçeleme Süreci  

Katılımcı bütçelemenin etkin ve verimli olması için belirli koşulların sağlanması 

gerekmektedir.  

Katılımcı bütçeleme sürecinde göz önüne alınması gereken dört tane etmen vardır (TEPAV, 

2007:2).  Bunlar;  

- Katılımın Önceliği:  Ne kadar vatandaş ve örgüt katılım sağlayarak öncelik tercihini 

beyan etmektedir. 

- Katılımın Niteliği: Öncelik tercihlerinin nasıl gerekçelendirildiği, tercihlerin bilgiye 

dayalı olup olmadığı önem arz etmektedir. 

- Katılımın Uygulamada İzlenebilirliği: Tercihler hizmetlere ne ölçüde dönüştüğü ve 

sürecin yaşam kalitesine katkısı izlenebilirliği önemlidir. 
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- Katılım Sürecinin Yönetimi: Katılımın kurallarının nasıl belirlendiği ve sürecin nasıl 

yönetildiği önem arz etmektedir.  

Katılımın niceliği ve niteliği arttıkça söz konusu yaklaşımın yaşam alanı bulması da giderek 

hız kazanmaktadır. Katılımcı bütçelemenin uygulama alanı bulması için belediye başkanının 

güçlü desteğine, süregelen politika tartışmalarına katkı sağlama isteğine ve yeteneğine sahip 

sivil topluma, katılımcı bütçelemeyi yasa koyucuların müdahalelerinden arındıran destekleyici 

siyasi bir ortama ve vatandaşlar tarafından seçilen projeleri finanse edecek yeterli finansal 

kaynağa ihtiyaç vardır (Wampler, 2007: 24). Katılımcı bütçeleme genel olarak yerel düzeyde 

uygulama alanı bulmasına karşın eyalet ve merkezi düzeylerde de uygulamalarına 

rastlanmaktadır. Katılımcı bütçeleme anlayışı şehirden şehire, ülkeden ülkeye değişmekle 

birlikte genel olarak belirli ilkeler çerçevesinde uygulama alanı bulmaktadır. Katılımcı 

bütçelemenin temel ilkeleri şunlardır (Wampler, 2007: 25);  

- Belediye toplantıların yapılması ve kaynakların etkin dağıtımı için bölgelere ayrılır. 

- Yıl boyunca hükümet destekli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda bütçeleme süreci ve 

politika üretme döngüsü (bilginin dağıtımı, politika teklifleri, teklifler üzerinde 

müzakere, politikaların seçimi, delegelerin seçimi ve gözetim) değişik açılardan ele 

alınır. 

- Kaynakların etkin dağılımı için hükümet tarafından “Yaşam Kalitesi Endeksi” 

oluşturulur.  Yoksulluk oranının yüksek, nüfusun yoğun ve alt yapının zayıf ve devlet 

desteğinin az olduğu bölgeler daha iyi ve daha zengin mahallelere kıyasla daha oranda 

kaynak almalıdır. Her belediye, kaynakların adil dağılımı garanti altına alabilmek için 

kendine göre formül tasarlamalıdır. 

- Katılımcıların kendi aralarında ve katılımcılar ile yönetim arasında kaynaklar ve 

politikalar üzerinde müzakereler gerçekleştirilir. 

- Seçilen temsilciler son oylamadan önce ön onaylı tüm proje sitelerini ziyaret ederek 

öncelikler karavanı oluşturulur. Ziyaretler, delegelerin teklif edilen projelerin sosyal 

ihtiyaç açısından değerlendirmesini sağlar. 

- Seçilen temsilciler nihai projeler üzerinde oylama yaparlar. Oylama gizli olabileceği 

gibi el kaldırarak da olabilir. Sonuçlar kayıt altına alınır.  

- Belediye çapında bir meclis seçilir. Her bölgeden katılımcı bütçeleme üzerinde 

gözetimi olan ve nihai bütçe teklifleri sunan ikişer temsilci seçilir. Belediye ile bu 

meclis arasında programın izlenmesi için toplantılar tertip edilir.  

- Katılımcı bütçeleme delegeleri tarafından son şekli verilen yıllık bütçe onaylanmak 

üzere belediye başkanı tarafından belediyenin kendi karar alma organı olan meclisine 

sunulur. Bu organ belirli projeleri reddedebilme hakkına sahiptir.  

- Yılsonunda detaylı programları içeren faaliyet raporu hazırlanır. 

- Politika projelerinin uygulanabilmesi ve izlenebilmesi için bölge ya da mahalle 

komiteleri kurulur. 
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1.3. Türkiye’de Katılımcı Bütçeleme Uygulamaları  

1980’li yıllardan sonra dünya genelinde kamu yönetim yapılarında gözlenen hızlı değişim 

ülkemizde de görülmüştür. 1988 yılında Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık safhasında 

Kamu Yönetimi Araştırması kısaca KAYA olarak adlandırılan proje TODAİE tarafından 

geliştirilmiştir. 1999 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği ve bu kapsamda yapılan 

düzenlemeler çerçevesinde kamu yönetim yapısında 2000’li yıllardan sonra ciddi değişimler 

gözlenmeye başlamıştır. Bu kapsam çerçevesinde en önemli reformlardan biri 2003 yılında 

çıkarılan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK)’dur. Bu kanun çerçevesinde 

stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçelemeye geçişin başlaması ve devamında bu 

durumu destekleyici kanunların genelde ve yerelde çıkarılması ile birlikte katılımcılık giderek 

önemli hale gelmeye başlamıştır. Bu sebeple de 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanunu ve 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda buna yönelik 

düzenlemeler yapılmıştır. Tablo 1’de bu süreci müteakiben çıkarılan kanunlarda katılımcı 

bütçelemeye yönelik düzenlemeler listelenmiştir.  

Tablo 1: Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Katılımcı Bütçeleme Anlayışına Yönelik Yasal 

Düzenlemeler  

Kanun No Madde  

5393 76 “Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 

geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, 

çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap 

sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata 

geçirmeye çalışır.  

Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, 

noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî 

partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri 

ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili 

ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. 

5393 77 Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, 

park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, 

yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve 

katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak 

amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. 

5216 7/v “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, 

engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel 

hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek 

ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri 

yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu 

kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.” 

5302 65 İl özel idaresi sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle 

yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik 

hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde 

etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin 

katılımına yönelik programlar uygular.  

4982 1 “Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık 

ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına 
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ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.” 

4 “Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar 

ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi 

kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık 

ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.” 

  Kaynak: Özen ve diğerleri, s. 1301. 

Bu düzenlemelerin önemli olanlarından biri kent konseylerinin kurulmasıdır. Yeni Kamu 

Yönetim Anlayışı çerçevesinde geliştirilen iyi yönetişimin örneği olarak kent konseyleri gerek 

yerel demokrasiyi güçlendirme aracı gerekse de halkı ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya 

getirerek iletişim kurmalarını sağlama gibi özellikleri barındırmaktadır.  

2. E-Katılımcı Bütçeleme  

Katılımcı bütçelemenin daha etkin ve verimli bir hale getirilmesi için bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden yararlanılması günümüz dünyasında kaçınılmaz bir hal almaktadır. 

Katılımın arttırılmasını sağlamak, kamu yönetim yapısında inovatif yaklaşımların 

geliştirilmesi isteği ve daha belirgin kamu hizmetlerinin görünür hale getirilmesi isteği 

bütçeleme sürecinde elektronik katılımın sağlanmasını gerekli kılmaktadır.  Son yıllarda 

geleneksel katılımcı bütçelemenin yerini e-katılımcı bütçeleme almaya başlamıştır.  

2.1. E-Katılımcı Bütçeleme Anlayışının Gelişimi  

YKY yaklaşımı çerçevesinde kamusal alanda yapılan reformlar ve özellikle 1990’lı yıllarda 

dünya genelinde giderek artan e-devlet uygulamaları kamusal alanda ciddi atılımların 

gelişmesine ön ayak olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişim vatandaşlara kamu 

çalışanları ve yetkilileri aracılığıyla karar alma süreçlerinin farklı aşamalarına online 

(çevrimiçi) politik katılım olarak adlandırılan süreç çerçevesinde e-katılımlarının (e-

participation) sağlanmasını öncülük etmektedir. 

Bu yaklaşımda, dijital teknolojiler katılım maliyetlerini azaltabildiğinden, İnternet'in başarılı 

katılımcı süreçler için yeni bir oda oluşturabileceğine inanılmaktadır. Benzer şekilde, 

çevrimiçi katılımcı süreçler vatandaşlara daha fazla miktarda ilgili bilgi sunacak ve hükümetin 

daha fazla geri bildirim mekanizmaları ile yanıt vermesini artıracak ve potansiyel olarak daha 

iyi ve daha meşru kamu politikaları yaratacak ve muhtemelen nüfusun politik sınıfa olan 

güvenini artıracaktır (Sampaio, 2016: 939). 

Çağdaş formatta PB, 1989 yılında Brezilya’nın Porto Alegre şehrinde uygulama alanı buldu 

ve yüzlerce farklı Brezilya şehrine yayıldı (Avitzer ve Wampler, 2008). Karmaşık bütçe 

süreçlerine ihtiyaç sahibi olan (alt sınıf)  vatandaşları dâhil etme ve şehirlerdeki ve kamu 

yönetimindeki dönüşümleri teşvik etme kapasitesi nedeniyle, PB uluslararası olarak daha 

demokratik bir yönetişim pratiği olarak tanınmış ve Birleşmiş Milletler ile Dünya Bankası 

tarafından da şiddetle önerilen uygulamalardan biri olmuştur. BIT'ler, vatandaşların politik 

katılımını ve katılımcı süreçlerin kamu yöneticileri tarafından yönetilmesini kolaylaştırmak 

amacıyla 2000'lerden beri PB'nin farklı aşamalarında kullanılmaktadır. Günümüzde, 

Brezilya'da ve dünyanın her yerinde, tamamen yüz yüze programlara kıyasla avantajlar ve 
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dezavantajlar gösteren, tamamen dijital katılımcı bütçeleme süreçlerine dair çok sayıda örnek 

bulunmaktadır. 

2.1.1. E-Katılım  

E-katılım, karar verme sürecini etkilemek amacıyla sivil alan temsilcileri tarafından bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kendiliğinden istihdam edilmesini ifade eder, böylece sonuçları 

politik toplum3 yararına belirli demokratik değerleri yaratır, arttır veya düzeltir (Sampaio, 

2016: 940).  E-katılım BIT’Ler aracılığıyla sivil katılım ile açık ve katılımcı yönetişimi teşvik 

etmektir. Katılım için bir araç olarak e-katılım hızla gelişmekte ve hükümetler ile vatandaşlar 

arasındaki işbirliğini güçlendirmektedir. E-katılımın amacı, bireylerin yetki kullanması ve 

toplumun bir bütün olarak fayda sağlaması için hem bilgiye ve kamu hizmetlerine erişimi 

imkânının artırılmasını hem de politika yapım sürecinde katılımın artırılmasını sağlamaktır. 

E-katılımcı faaliyetlere ilişkin olarak, çoğu düşünce, çeşitli siyasi katılım biçimlerinde 

BİT’lerin farklı kullanımlarını dikkate almaktadır. E-katılım programları genel itibariyle 

müzakereler, danışma ya da karar verme için kullanılır.  

2.2. Belo Horizante ve E-Katılımcı Bütçeleme Uygulamaları 

Belo Horizante Brezilya’nın Minas Gerias eyaletinin başkentidir. Nüfusu 2015 yılı verilerine 

göre 2 502 600’dur. Kentte 1993 yılından beri katılımcı bütçeleme uygulamaları 

geliştirilmektedir. 1996 yılında barınma sorununu gidermek için de bu uygulamaya 

başvurulmuştur. 

Kentte, her iki yılda bir yerel idare toplum liderleri vatandaşları katılımcı bütçelemenin resmi 

açılışına ve mahalle toplantılarına davet etmektedirler. Kentte dokuz mahalle yer almaktadır. 

Her mahallede ayrı toplantılar düzenlenmektedir. Düzenlenen toplantıların ilk ayağında yerel 

idare tarafından katılımcı bütçelemenin metodolojisi anlatılarak mahalle temsilcilerine 

vatandaşlarının yerel hizmetler konusundaki isteklerini yansıtabilecekleri formlar verilerek 

doldurmaları istenmektedir.  Temsilciler kendi bölgelerinde ikamet edenleri toplayarak 

hizmetlerin önceliklendirmesini yapmaktadırlar. Formlar doldurulduktan sonra yerel idareye 

gönderilir. Yerel idare gelen formlardaki talepleri yapılabilir/yapılamaz olarak 

sınıflandırmaktadır. Yapılamayacağı düşünülen talepler mevcut ise süreç baştan işletilerek 

yeni taleplerin iletilmesi sağlanmaktadır. Forumun ikinci etabı ilçe düzeyinde yapılmaktadır. 

Yönetim, ilçenin nüfusu ile doğru orantılı, yaşam kalitesi endeksi ile de ters orantılı olacak 

şekilde her ilçeye ayrılan bütçeyi teklif etmektedir. İlçe forumları ön değerlendirme 

sonucunda her mahalle için yirmi beşer kamu hizmeti seçmektedir. İlçe delegelerinin sayısı 

ilçe düzeyindeki forumlara katılan vatandaşların sayısı göz önüne alınarak belirlenmektedir. 

Bu sebeple de en yüksek düzeydeki katılım bu süreçte görülmektedir. Seçilen yirmi beş 

hizmetin nerede ve nasıl yapılabileceğine yönelik ilçelerde geziler düzenlenmektedir. Bu 

geziler sayesinde delegeler mahallenin tümüne yönelik yapılabilecekleri daha anlaşılır bir 

şekilde yerinde görme fırsatına sahip olmaktadırlar. Bölgesel forum, katılımcı bütçelemenin 

                                                           
3 Politik toplum demokratik alanı oluşturan tüm aktörlerin toplamı olarak anlaşılmalıdır. Bu aktörler; devlet 

hükümet, sivil alan (vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları)’dır.  
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en önemli aşamalarından biridir. Bu aşamada kent yönetimi seçilen yirmi beşer hizmetin 

maliyetini belirlemektedir. Göstergelere bakarak ve aynı zamanda ilçe delegelerinin 

önceliklendirmesinden yararlanarak yirmi beş olan sayı bu süreçte on dörde düşürülür. Bu 

aşamada aynı zamanda ilçe delegeleri seçilen kamu hizmetlerinin yürütülmesini takip edecek 

ve denetleyecek olan bölge delegelerini seçmektedirler. Sürecin son aşaması Bütçenin 

Önceliklendirildiği Belediye Toplantısı (Municipal Meeting of Budgetary Priorities)’dır. Bu 

toplantıda seçilen bölge delegeleri idarenin yerine getirmesi için katılımcı bütçeleme süreci 

sonucunda seçilen hizmetleri belediye başkanına sunarlar. 

Belo-Horizante şehrinde katılımcı bütçe uygulamaları 1993 yılında başladı. Yıllar içerisinde 

katılımcılığın artması, faaliyet kapsamının genişlemesi ve maliyetin giderek artması, 

inovasyon gelişmeleri neticesinde yenilik ve özgünlük çabalarında meydana gelen artış 

geleneksel katılımcı bütçelemeden e-katılımcı bütçelemeye geçişi hızlandırmıştır. Bu 

çerçevede 2006 yılında 43 milyon dolarlık bütçe geleneksel katılımcı bütçelemeye ayrılırken 

11 milyon dolarlık ek bütçe yeni girişim olan e-katılımcı bütçeleme uygulamalarına ayrıldı. 

Şehirde yaşayan vatandaşlar, hangi mahallede yaşadıklarından bağımsız olarak online olarak 

seçmen kaydı yaptırdılar. Şehirdeki 9 bölge için 4 kamu hizmetinden birini seçmek için 

çevrim içi oy kullandılar. 

E-oylama platformu dört özelliği içermektedir. Birincisi bilgi sağlama özelliğidir. Bu 

çerçevede genel bilgiler, sıkça sorulan sorular (SSS), videolar ve ilişkili resimleri 

içermektedir. İkincisi çift taraflı etkileşim sağlamasıdır. Vatandaşların yerel idare ile olan 

etkileşiminin e-mail vb. yollarla sağlanması gerekmektedir. Üçüncüsü çoklu etkileşim 

özelliğidir. Bu platformda müzakere, forum vb. çoklu etkileşim kanalları mevcuttur. 

Dördüncüsü de sadece oy hakkına sahip olanların oy kullanmasını sağlamaktır. 

E-katılımcı bütçelemenin geniş kitlelere yayılması için iletişim kampanyalarının yanı sıra 

sosyal mobilizasyon çalışmaları yapılmıştır. Kitle iletişim araçları olan TV, radyo vb. kanallar 

kullanılarak katılımın arttırılması sağlanmıştır. Online kampanyalar, oylama noktalarının 

oluşturulması ve internete erişimin kolaylaştırılması ile e-katılım imkânı artırılmıştır. Bunun 

için eğitimli personellerin istihdam edildiği 172 nokta oluşturulmuş, toplu taşımalarda 

internete erişim imkânı sağlanmış ve vatandaşlara 42 günlük bir oylama süresi tanınmıştır. 

Bu sürecin sonucunda kayıtlı seçmenlerin 172.938 oy kullandığı gözlemlenmiştir. Bu da 

şehrin seçmen sayısının % 9,98 ‘ine tekabül etmiştir. Geleneksel katılımcı bütçeleme 

anlayışında bu oran % 1,46 ‘idi. Dolayısıyla e-katılım ile bu oran yedi kat artış göstermiştir.   

Sonuç 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim vatandaşların kamu politikalarına katılım 

yollarını artırmakta ve bu sayede doğrudan demokrasi giderek daha işler hale gelebilmektedir. 

Dünya genelinde yerel düzeyde giderek artan e-katılım araçları ile yerel yönetimlerin 

bütçeleme sürecine katılım oranı artış göstermektedir. Nitekim Belo Horizante şehrindeki 

katılım oranındaki artış bu durumu teyit etmektedir. 
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Ülkemizde yerel düzeyde katılımcı bütçelemeye ilişkin faaliyetler yürütülmekte ve bu alanda 

projeler geliştirilmektedir. Katılımcı bütçeleme sürecine vatandaşların katılımını artırmak için 

bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması katılımcılık oranını artıracak ve yerel daha 

demokratik ve hesap verebilir hale gelecektir. Bunun sonucunda da hizmetlerin sunumunda 

etkinlik sağlanmış olacaktır.  
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİR 

DEĞERLENDİRME  

Müslüm KAYACI• 

Ömer TAYLAN•• 

Öz 

Ülkemiz 16 Nisan 2017 referandumu ile resmi adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olan, yeni bir hükümet 

sistemine geçiş yapmıştır. Hükümet sistemleri; parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ve başkanlık sistemi 

olarak üçe ayrılmaktadır. 16 Nisan referandumundan önce ülkemiz parlamenter sistem ile yönetilmekte iken bu 

referandum ile yönetim sistemimiz değişmiş ve kuvvetlerin birbirinden sert bir şekilde ayrılığını öngören 

“başkanlık sistemi”ne geçilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamenter sistemin bir gereği olan iki başlı yürütme yapısı son bulmuş, 

başbakanlık teşkilatı kaldırılmış, bakanlıklar ve bakanlıkların teşkilat yapısı baştan aşağı değişikliğe uğramıştır. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle beraber doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı, temel 

kamu politikalarının uygulanması, kamu hizmetlerinin sunulması ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması gibi 

yürütmeyle ilgili konularda en temel aktör haline gelmektedir. Cumhurbaşkanlığının bu konumu, çok sayıda 

görev ve yetkiyi de bu makama yüklemektedir. Bütün bu görevleri yerine getirebilmesi ve yetkilerini etkin bir 

şekilde uygulayabilmesi için çok sayıda birim ve kişiden oluşan bir teşkilatın oluşturulması gerekmektedir. Bu 

düzenlemeler ise “cumhurbaşkanlığı kararnamesi” adı verilen ve yürütme ile ilgili düzenlemeleri yapan 

kararnameler ile yerine getirilecektir.  

Bu çalışmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kısaca açıklanacak, yürütme organı açısından 

cumhurbaşkanlığı kararnamesinin niteliği belirtilecek, cumhurbaşkanlığının ve bakanlıkların yeni teşkilat yapısı, 

cumhurbaşkanlığı kararnameleri ışığında ve idare teşkilatımıza getirdiği yenilikler çerçevesinde irdelenmeye 

çalışılacaktır.        

Anahtar Kelimeler: Yasama, Yürütme, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

A BRIEF EVALUATION ABOUT PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM 

Abstract 

Republic of Turkey has switched its governmental system into a new one which is called as officially 

“Presidential Government System” with 16th april 2017 referendum. Government systems are categorized as 

Parliamentary system, Semi-presidental system and Presidential system. Republic of Turkey had been governed 

through Parliamentary system before 16th April referendum and this referendum has changed Turkey’s 

governmental system and “Presidential system” which provides strict check and balances has been adopted. 

The main feature of parliamentary system which has bicephalous execution structure ended, Office of Prime 

Minister abolished and ministeries and organization of ministeries changed from top to bottom with “Presidential 

Government System”. President who is elected directly through publicly has become the main figure for 

applying main public policies, exhibiting public services and satisfying social needs with converting into 

“Presidential Government System”. This position of presidency imposes so many duties and authority to the 

office. There is a need to form an organization which should have so many deparments and people to carry out 

these duties and use its authority effectively. These arrangements will be carried out by decrees which make 

regulations about execution and are called as “Presidential Decrees”. 

In this study, “Presidential Government System” will be explained briefly, the characteristics of “Presidential 

Decrees” in terms of executive branch will be specified, the new organizational structure of presidency and 

ministeries will be examined in the light of “Presidential Decrees” and novelties that are brought to 

administrative organizations. 

Keywords: Legislation, Execution, Presidential Government System, Presidential Decrees 
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Giriş 

Ülkemizde başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalar yeni değildir. 1989 yılında Turgut Özal’ın 

Cumhurbaşkanı seçilmesi öncesinde de başkanlık sistemine geçilmesi yönünde tartışmalar 

yaşanmış, ancak o dönemin konjonktürü bu sisteme geçişe izin vermemiştir. Daha sonraları 

zaman zaman tartışmalar alevlense de somut olarak herhangi bir adım atılamamıştır.  

Türkiye'de seçmenler, Cumhurbaşkanının halk tarafından 5 yıllığına seçilmesini öngören 

düzenlemenin de yer aldığı Anayasa değişikliklerini 21 Ekim 2007'de oylamıştır. Kayıtlı 

seçmenlerin % 67,5'inin sandık başına gittiği halk oylamasında, geçerli oyların % 68,95'i 

Evet, % 31,05'i ise Hayır çıkmıştır. 2014 yılında Cumhurbaşkanının halk tarafında seçilmesi 

ile başkanlık sistemi bu defa daha yüksek sesle dillendirilmeye başlanmış, 16 Nisan 

Referandumunun halk tarafından onaylanması ile de,  resmi adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi” olan ve başkanlık sistemi olarak nitelendirilebilecek sistem, ülkemiz açısından 

anayasal bir zemin kazanarak yürürlüğe girmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, temel olarak, başkanlık sistemi ile büyük oranda 

benzerlik gösterir. Bu sistemi daha iyi anlayabilmek için diğer hükümet sistemlerini kısaca 

açıklamak gerekmektedir.  

I- Hükümet Sistemleri 

Devletler, toplumsal hayat içerisinde meydana gelmiş en geniş çaplı organizasyonlardır ve 

çok çeşitli görevlerle donatılmıştır. Görevlerini yerine getirirken belli bir iş bölümü ile hareket 

eder. 

“Devlet yönetimi, kamusal hizmetleri belli bir sisteme göre paylaşan resmi kurum ve 

kuruluşların uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşen, karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir. Bu 

süreçte, devletin temel fonksiyonlarını yerine getirecek organların kuruluşu, işleyişi ve 

karşılıklı ilişkileri, benimsenen hükümet sistemine göre farklılık gösterir. Anayasalarda, 

devletin siyasi ve idari organlarının kuruluşu ve görevleri ile karşılıklı ilişkilerinin 

düzenlenme biçimi, hükümet sisteminin hukuki dayanağını oluşturur” (Karatepe, 2013: 223). 

Hükümet sistemleri, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek elde toplanması şeklinde 

meydana gelmiş ise “kuvvetler birliği sistemi”, bu kuvvetler ayrı ayrı organlara tarafından 

temsil ediliyorlar ise “kuvvetler ayrılığı sistemi” olarak adlandırılmaktadır (Özbudun, 2004: 

329; Yazıcı, 2002: 2). 

Kuvvetler birliği sistemi; yasama ve yürütme kuvvetlerinin, bu kuvvetlerden birinin elinde 

toplanması ile meydana gelir. Eğer bütün yetki yürütme kuvvetinde ise monarşi veya 

diktatörlük, yetkilerin tamamı yasama kuvvetinde ise meclis hükümeti sistemi adını alır. 

Kuvvetler ayrılığı sistemi ise, paylaşılan yetkinin niteliğine göre; başkanlık sistemi ve 

parlamenter sistem olarak ikiye ayrılır. Ancak, bu iki sistemin bazı özelliklerini taşıyan ve bu 

sistemler arasında yer alan üçüncü bir hükümet sistemi de yarı-başkanlık sistemidir. 

Parlamenter Sistem 
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Parlamenter sistem, devlet başkanının sorumsuzluğuna dayanan, yasama ile yürütme 

kuvvetlerinin birbirinden yumuşak bir biçimde ayrıldığı, kuvvetler arasında belli bir 

hiyerarşiden ziyade işbirliğini gerektiren bir sistemdir. Yasama ve yürütme arasında işlevsel 

ve organik ilişkiler vardır. İşlevsel olarak, kanun tasarılarını hazırlama görevi yürütmeye 

aittir. Kanun tasarılarını kabul etme yetkisi ise yasamadadır. Yasalaşan kanunları yürütme 

yerine getirir. Organik olarak ise, yürütmeyi oluşturan başbakan ve bakanlar ise yasama 

organı tarafından seçilir veya görevlerine son verilir (Fendoğlu, 2010: 9). Parlamenter 

sistemde, başbakan kendi partisi içerisinden, böyle bir zorunluluk bulunmamasına rağmen 

bakanları genellikle kendi partisinden milletvekilleri arasından seçer. Bakanlar hem yasama 

organına hem de başbakana karşı sorumludur. Başbakanın başkanlığında oluşan bakanlar 

kurulu müşterek sorumluluk esasına göre çalışır. Parlamenter sistemde başbakanın konumu 

bakanlar karşısında “eşitler arasında birinci” (primusinterpares) niteliğindedir. Ancak pratikte, 

parlamenter sistemin uygulandığı tüm ülkelerde, başbakan diğer bakanlardan daha üst bir 

pozisyondadır (Beriş, 2015: 95).  

Parlamenter sistemde yürütme yetkisi devlet başkanı ve bakanlar kurulu arasında paylaşılmış 

durumdadır. Bu açıdan ikili (düalist) bir görünüm sergiler. Ancak devlet başkanının yetkileri 

sembolik nitelikte olup asıl yürütme yetkisi başbakanın başkanlığındaki bakanlar kuruluna 

aittir. Bu sistemde devlet başkanı ilke olarak kedisinde parlamento tarafından yasalaştırılması 

için gönderilen kanunları veto edebilme yetkisine sahiptir ancak bu yetkinin uygulamada çok 

sınırlı şekilde kullanıldığı görülür.  

Parlamenter sistemde, bakanlar kurulu (hükümet) göreve başlamadan önce yasama 

organından güvenoyu almak zorundadır. Yine görev süresinde herhangi bir bakan ya da 

bakanlar kurulunun bütünü yasama organı tarafından güvensizlik oyu verilerek düşürülebilir. 

Bu duruma, milletvekillerinin başbakana ya da bakanlara gensoru önergeleri vermeleri 

halinde veya herhangi bir siyasi kriz durumunda başvurulur. (Beriş, 2015: 95). Bakanlar 

kurulunun yasama organına karşı bu sorumluluğu kolektif ve bireysel olmak üzere iki çeşittir. 

Kolektif sorumluluk hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden doğan ve bakanlar 

kurulunun tamamen düşmesine sebep olan sorumluluk çeşididir. Bireysel sorumluluk ise her 

bakanın kendi işlerinden ve emri altındakilerin fiillerinden dolayı yasamaya karşı sorumlu 

olması anlamına gelir (Caner, 2013: 187). 

Kısaca ifade etmek gerekirse parlamenter sistemin dört temel özelliği söz konusudur. Bunlar; 

yürütme organının iki başlı olması, devlet başkanının siyasal açıdan sorumsuzluğu, bakanlar 

kurulunun kolektif sorumluluğu ve yürütmenin yasamayı feshi (Fendoğlu, 2010: 10-13; 

Asilbay, 2013: 253-257; TBMM, 2017: 5-7). 

Başkanlık Sistemi 

Başkanlık sistemi, yasama organından bağımsız bir şekilde yürütmenin başı olarak seçilen 

başkanın varlığı esasına dayanır. Başkanlık sisteminde, yasama organı ve yürütme organı ayrı 

ayrı seçimlerle göreve geldikleri için sert bir kuvvetler ayrımı söz konusudur. Yürütmenin 

başı olan başkan seçimle belirlendiği için görevini sürdürmesi yasama organının güven oyuna 
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bağlı değildir. Hem meclis hem de başkanın seçimle gelmesi iki kuvvete de güçlü bir 

meşruiyet sağlar (Miş ve diğerleri, 2015: 17). Başkanlık sisteminde başkan, sabit bir süre için 

halk tarafından seçilir ve bu süre içinde, son derece istisnai bir yol olan sadece ağır cezai 

sorumluluk durumlarını düzenleyen “suçlama” (impeachment) yolu dışında, görevden 

uzaklaştırılamaz. Keza başkanlık sisteminde başkan, yürütme gücünün tek sahibidir 

(Özbudun, 2005: 107). 

Meclis ve başkan birbirinden bağımsız olarak iktidarda kalırlar. Yetkilerini paylaşan güçlerin 

ayrılığını ve eşitliğini sağlayan temel etken budur: Meclis içinden olmayan hükümetin, 

meclise karşı siyasi sorumluluğu da yoktur, seçim dönemi içinde izlediği politikalar nedeni ile 

meclis tarafından görevinden azledilemez. Kısaca, başkan aynı seçim dönemi içinde kimseye 

karşı sorumlu değildir. Hükümet fesih mekanizmasını işleterek, meclisin görevine son 

veremez (Beceren ve Kalağan, 2007: 167). Başkanlık sistemlerinde, başkanın seçtiği kabine 

üyeleri arasında hiyerarşik olarak tanımlanabilecek bir ilişki vardır. Dolayısıyla parlamenter 

sistemdeki, başbakanın diğer bakanlarla arasındaki eşitler arasında birinci olma konumu 

başkanlık sisteminde yoktur. Ayrıca başkanlık sisteminde, başkan kabine üyelerini yasama 

organının yani parlamentonun dışından atar. Bu uygulama biçimi aynı zamanda yasama ve 

yürütme arasındaki keskin güçler ayrılığı prensibinin de bir tezahürüdür (Miş ve diğerleri, 

2015: 18). 

Başkanlık sisteminde aynı kişi aynı anda hem yasama hem de yürütme organında yer alamaz. 

Bu kural, yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılığının mantıksal bir sonucudur. Yasama ve 

yürütme kuvvetleri arasındaki sert ayrılık, yürütme organının yasama organının çalışmalarına 

müdahale etmemesini gerektirir. Bu nedenle başkanlık sisteminde başkan ve bakanlar yasama 

çalışmalarına katılamaz. Bu şu anlama gelir: başkan ve bakanlar yasama organının 

toplantılarına katılıp görüş bildiremezler, başkanlık sitemlerinde meclislerde yürütmenin 

temsilcileri yoktur. Başkanın yasama organının toplanmasını engelleme hakkı, toplanmış 

meclisin toplantılarını kapatma, meclisi tatile sokma yetkisi yoktur. Meclis kendiliğinden 

toplanma ve dilediği kadar çalışma hakkına sahiptir (Gözler, 2010: 574-575). 

Yarı-Başkanlık Sistemi 

Esasında yarı-başkanlık sistemi; başkanlık sisteminin ortaya çıkardığı sorunlara ve 

parlamenter sistemin neden olduğu çözümsüzlüklere karşı düşünülen ve uygulamaya geçirilen 

sistemin adıdır. (Polater, 2014: 145). Yarı başkanlık sistemi başkanlık sistemi ve 

parlamentarizmin bazı yönlerini alıp bir sentez yapmayı amaçlayan karma bir sistemdir 

(Beriş, 2015: 99). Yarı-başkanlık sisteminde, yasama ve yürütme işbirliği içinde çalışır, 

hükümet millet meclisi önünde sorumludur ve bu nedenle başkanlık sistemlerindeki gibi kesin 

kuvvetler ayrılığı yoktur. Ancak, devlet başkanı halk tarafından doğrudan seçildiğinden, 

başkanlık sistemine benzer (Gül ve diğerleri, 2017: 103).  

Yarı-başkanlık sistemin temel özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: Birincisi; devlet 

başkanının halk tarafından seçilmesi, ikincisi; devlet başkanının önemli yetkilere sahip 

olması, üçüncüsü; bakanlar kurulunun parlamentonun güvenine tabi olması ve devlet 



 

ISEPA’18 
II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU 

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

666 
 

başkanının parlamentoyu fesih veya yasama yetkisine yahut her iki yetkiye sahip olmasıdır 

(Kılınç, 2016: 465). Parlamentonun içinden ya da dışından olan, halk tarafından seçilen, güçlü 

yetkilere sahip bir cumhurbaşkanının olması sistemin başkanlık sistemine benzeyen yönünü 

oluşturmaktadır. Ancak başkanlık sisteminin ayırıcı özelliği olan mutlak yürütme yetkisinin 

parlamentoya karşı sorumluluk taşıyan başbakan ve bakanlar kurulu ile bölünmesi, sistemin 

parlamenter sisteme benzeyen yönünü oluşturmaktadır (Polater, 2014: 146). 

II- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

16 Nisan referandumu ile 82 Anayasası değiştirilmiş, bu değişiklikle resmi adı 

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” olan yeni bir hükümet sistemine geçişe anayasal zemin 

kazandırılmıştır. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler ile de Cumhurbaşkanlığı 

hükümet sistemine fiilen geçilmiştir. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı, % 52,7 oy oranı ile 

seçilen Recep Tayyip ERDOĞAN olmuştur. 

Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamenter sistemden başkanlık sistemine 

geçmiştir. Buna göre, yasama organı ayrı bir seçimle, yürütmeyi oluşturacak Cumhurbaşkanı 

ise ayrı bir seçimle göreve gelmiştir.  

Buna göre, yeni sisteme ait temel özellikler şu şekildedir 

(http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx): Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde (TBMM) milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılmıştır. Milletvekili seçilme yaşı 

ise 25’den 18’e düşürülmüştür. TBMM seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı günde 

ve 5 yılda bir yapılacaktır.  

TBMM, 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 sahip 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 

yarısından bir fazlasını alan aday Cumhurbaşkanı seçilecektir (Kartal ve Demirhan: 2017: 

577). Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı 

atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kırk beş gün 

içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı 

Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder. Birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı varsa en yaşlı olan 

Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl ve daha az kalmışsa Türkiye 

Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Ancak genel 

seçime bir yıldan fazla kalmışsa sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır ve bu seçim bir 

dönemden sayılmaz. TBMM genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte 

yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla 

http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx
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TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması 

istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün 

gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi 

halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 

üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasî parti için ayrı ayrı ad çekme 

suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, 

soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. 

Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre 

verilir. Rapor Meclis Başkanlığına verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, 

dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurul’da görüşülür. TBMM üye tam sayısının üçte 

ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay 

içerisinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek 

süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Yüce Divan’da seçilmeye engel bir 

suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.  

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili olmayan suçlarda yasama 

dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği 

iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma 

açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte 

üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir (1982 Anayasası md: 106).  

TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu 

halde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının 

seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı 

seçimi birlikte yapılır, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin 

yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. 

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve 

görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder. Bu 

şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır (1982 Anayasası md: 

116). 

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

çıkarabilecektir. 

III. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Işığında Yeniden Yapılanan 

Yürütme Organının Teşekkülü 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili ilk ve en temel düzenleme 1 numaralı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılmıştır. Bu kararnamede Cumhurbaşkanlığı makamı, 

teşkilat yapısı, bakanlıklar, bağlı kuruluşlar, kurullar ve ofislere ilişkin geniş çaplı 

düzenlemeler vardır•. Bu kararname ile yeniden düzenlenen yürütme organı genel itibariyle 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

                                                           
• http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710-1.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710-1.pdf
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Cumhurbaşkanı 

 

 

Cumhurbaşkanlığı Makamı 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Başdanışman/Danışmanlar 

İdari İşler Başkanlığı 

Özel Temsilci 

 

 

İdari İşler Başkanlığı 

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü 

Destek ve Mali Hizmetler Genel Müd. 

 

 

 

 

Bağlı Kurum / Kuruluşlar 

Devlet Arşivleri Başkanlığı 

Devlet Denetleme Kurulu 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Genelkurmay Başkanlığı 

İletişim Başkanlığı 

MGK Genel Sekreterliği 

MİT Başkanlığı 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 

Savunma Sanayi Başkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

Türkiye Varlık Fonu 

 

 

 

Politika Kurulları 

Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları 

Eğitim ve Öğretim Politikaları 

Ekonomi Politikaları 

Güvenlik ve Dış Politikalar 

Hukuk Politikaları 

Kültür ve Sanat Politikaları 

Sağlık ve Gıda Politikaları 

Yerel Yönetim Politikaları 

 

 

Ofisler 

Dijital Dönüşüm Ofisi 

Finans Ofisi 

İnsan Kaynakları Ofisi 

Yatırım Ofisi 

 

 

 

 

 

 

 

Bakanlıklar 

Adalet Bakanlığı 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Milli Savunma Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Tarım ve Orman Bakanlığı 

Ticaret Bakanlığı 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
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1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Cumhurbaşkanı başlıklı 1. maddesi 

cumhurbaşkanını şu şekilde tanımlamıştır: Cumhurbaşkanı Devletin başıdır ve Yürütme 

yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye 

Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin Birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet 

organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. 

Kararnamenin İkinci kısmı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nı düzenlemektedir. 

Buna göre en yüksek Devlet memuru İdari İşler Başkanıdır ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 

Başkanlığının en üst amiridir. İdari İşler Başkanı bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve 

hesaplarını denetlemekle yetkilidir. Başkan direkt olarak Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 

Kararnamenin Üçüncü kısmı Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve Cumhurbaşkanına vekalet 

hükümlerini düzenleyen kısa bir kısımdır. Buna göre, Cumhurbaşkanı yardımcıları 

cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yapmakla görevlidir ve Cumhurbaşkanına karşı 

sorumludur. Ayrıca bu kısımda Cumhurbaşkanına vekalet hakkında düzenlemeler de vardır. 

Kararnamenin 18. maddesi şu şekildedir: cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir şekilde 

boşalması halinde yenisi seçilene kadar en yaşlı cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına 

vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanının hastalık ve 

yurtdışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde, 

Cumhurbaşkanının görevlendireceği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet eder ve 

Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.       

Kararnamenin Dördüncü kısım Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’yla ilgilidir. 

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında en az üç üyeden oluşan Politika 

Kurulları kurulmuştur. Bunlar; Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve 

Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar 

Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda 

Politikaları Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu. Cumhurbaşkanı bu kurul üyelerinden 

birini başkanvekili olarak görevlendirir.  

Politika Kurulları’nın genel olarak görev ve yetkileri ise 22. Maddesinde şu şekilde  

düzenlenmiştir: Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili 

öneriler geliştirmek, geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun 

görülenler hakkında gerekli çalışmalar yapmak, küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere 

karşı strateji ve politika önerileri geliştirmek, görev alanlarına giren konularda kamu kurum 

ve kuruluşlarına görüş vermek, görev alanlarına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve 

kuruluşları, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin 

görüşünü alarak uygulanan politika ve gelişmeleri izlemek, yapılan çalışmalarla ilgili 

Cumhurbaşkanına rapor sunmak, Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından, bakanlıklar 

ve kurum ve kuruluşların uygulamalarını izlemek ve Cumhurbaşkanına rapor sunmak, 

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman 

kişiler ve ilgili diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları 
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yapmak, görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve analiz yapmak veya yaptırmak, 

Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak. 

Kararnamenin Beşinci kısmı Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar başlığını 

taşımaktadır. Bağlı kurum ve kuruluşlar ismen sayılmış ve bu kararnamede bunlar hakkında 

bir düzenleme yapılmamıştır. Bağlı Kurum ve Kuruluşlar şunlardır; Devlet Arşivleri 

Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, 

İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı 

Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu. 

Kararnamenin Altıncı kısmı Bakanlıklarla ilgilidir ve bakanlıkların görev, yetki ve teşkilatları 

ile ilgili ayrıntılı düzelmeleri barındırmaktadır. Bu Kararnamede daha önce 26 olan bakanlık 

sayısı 16’ya düşürülmüştür. Buna göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı adıyla tek bir 

bakanlık bünyesinde birleştirilmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma 

Bakanlığı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adıyla birleştirilmiştir. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da Ticaret Bakanlığı adı altında birleştirilmiştir. Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise Tarım ve Orman Bakanlığı adı 

altında bir araya getirilmiştir. Yine Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı Dışişleri 

Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiştir. 

Bu birleştirme ve düzenlemelerden sonra bakanlıklar şu şekildedir: Adalet Bakanlığı, Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı . 

Kararnamenin Yedinci ve son kısmı Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’ni düzenlemiştir. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bu kısmında; verilen görevleri yerine getirmek üzere 

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe 

sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi 

kurulmuştur. Daha önce idari sistemimizde bulunmayan bu ofislerin görevleri kararnamenin 

527. maddesinde şu şekilde sayılmıştır; 

Dijital Dönüşüm Ofisi: Kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine etmek, 

milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli olan 

projeler geliştirmek, büyük veri analizi yapmak, öncelikli alanlarda yapay zeka 

uygulamalarına öncülük etmek, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler 

geliştirmek. 

Finans Ofisi: Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izlemek ve analiz yaparak 

raporlamak, Türkiye’nin finans piyasaları içindeki konumunu raporlamak, finansal 
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kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcı 

çalışmalar yapmak, İstanbul Finans Merkezi projesini yürütmek ve gelişmeleri takip etmek. 

İnsan Kaynakları Ofisi: Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkarmak ve ihtiyaç 

duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek, Türkiye’nin vizyonu, hedefleri ve 

öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler 

üretmek, özel yeteneklerin keşfini sağlamak ve yetenek yönetimi projelerini yürütmek, 

politika kurullarının öncelediği alanlarda küresel düzeyde insan kaynağının tespitini yaparak 

milli projelere kazandırılmasını sağlamak, kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi ve 

diğer modern insan kaynağı yönetim modellerinin hayata geçirilmesi için projeler geliştirmek, 

kamu istihdamında liyakat ve yeteneğin artırılması için gerekli olan projeler üretmek ve 

çalışmalar yapmak, verimliliğin artırılması için insan kaynakları planlamasına yönelik 

çalışmalar yapmak. 

Yatırım Ofisi: Ülkenin ekonomik kalınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması 

için Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak, kamu kurum ve 

kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca yürütülen uluslararası düzeydeki yatırım ortamı 

tanıtım faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, 

yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü 

konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak, Türkiye’de yatırımların artırılmasına 

katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan 

toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda iş birliği 

yapmak, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform sürecine katkı sağlamak, bu 

kapsamda öneriler geliştirmek .   

Sonuç 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte ülkemiz yeni bir hükümet sistemine geçiş 

yapmıştır. Bu sistem temel olarak başkanlık sistemi olarak değerlendirilebilir. Bu sistem ile 

Cumhurbaşkanı yürütmeye tek başına hakim olacaktır. Yukarıda 1 numaralı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden de anlaşılacağı gibi Cumhurbaşkanının yürütmeye 

ilişkin oldukça geniş bir hareket alanı vardır.  

Bu sistem ile parlamenter sistemin ürünleri olan başbakan, başbakanlık ve bakanlar kurulu 

gibi kurum ve kuruluşlar yeni sistemin doğası gereği ortadan kaldırılmıştır. Kuruluşundan beri 

parlamenter sistemle yönetilen ülkemiz açısından bu değişikliğin sonuçlarını görmek için belli 

bir süre geçmesi gerekmektedir. 

24 Haziran 2018 seçimlerini kazanan Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Göreve geldikten kısa bir süre sonra 

Cumhurbaşkanı Yardımcısını ve bakanları belirleyip Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini 

çıkarmaya başlamıştır. Özellikle 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yürütme 

organına ilişkin köklü değişiklikler içermektedir. Yukarda kısaca belirtmeye çalıştığımız 
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değişiklikler çerçevesinde parlamenter sistemde var olan “çift başlı yürütme” 

sonlandırılmıştır.  

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzun vadede etkin olarak işleyip 

işlemediğine bakmak gerekmektedir. Bugünkü konjonktür sistemin sorunsuz olarak 

işlemesini mümkün kılmaktadır. Ancak önümüzdeki yıllarda ve seçimlerde meclisteki 

partilerin kompozisyonu, oluşacak ittifaklar neticesinde seçilecek Cumhurbaşkanının kişiliği 

ve daha öngörülemeyen birçok faktöre bağlı olarak bu sistemi gözlemlemek gerekmektedir. 

Ülkemiz yasama-yürütme ilişkileri açısından sabıkalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

sisteminin de benzeri sıkıntılara yol açıp açmayacağını bekleyip görmek gerekmektedir.      
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