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BUCAK İLÇESİ VE CİVARININ (BURDUR) 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK 

ORMAN YANGINI RİSK HARİTASININ 
OLUŞTURULMASI

Kerem HEPDENİZ1

Giriş
Doğal kaynaklar içerisinde önemli bir yere sahip olan ormanların, ulusal eko-

nomideki değerleri giderek artmakta;  bu nedenle geliştirme ve korunmaları bü-
yük önem arz etmektedir(Bingöl, 2017).Dünya geneline baktığımızda, gerek yanan 
orman alanı, gerekse yangın sayısında artış olduğu görülmektedir (Özkazanç Kaan 
& Ertuğrul, 2011)(Karabulut, Karakoç, Gürbüz, & Kızılelma, 2013).Ayrıcanüfus ar-
tışı, yangınları oluşturan sebeplerdeki artış ve iklim değişikliklerine bağlı olarak 
meydana gelen sıcaklık artışı, şehirleşme ve sanayileşme gibi beşeri nedenler de, 
ormanları yoğun bir baskı altına almaktadır(Doğanay & Doğanay, 2004)(Ertuğrul, 
2005).Bir yerin orman özelliğini kazanabilmesi için ise 50 ila 300 yıl arasında de-
ğişen bir zaman aralığına ihtiyaç vardır. Dünya ormanlarının hızla yok olduğu göz 
önüne alınırsa, bu durum hem ekolojik hem de insanoğlu açısından gelecekte bü-
yük sorunlar yaratacaktır (Ertuğrul, 2005)(Şahin & Sipahioğlu, 2007).

Akdeniz havzası, dünyada orman yangınlarının en fazla görüldüğü mekanlar 
arasındadır( Maheras , 2002)(Assaker, Darwish, Faour, & Noun, 2012)(Duran, 
2014).Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye’ nin, ülke alanının %26.4’ lük kısmı orman 
arazilerinden oluşmakta ve ormanca orta zenginlikte bir ülke konumunda bu-
lunmaktadır. Yangın adedi ve yangın alan büyüklüğü açısından bakıldığında ise 
yüksek oranlara sahip olduğu görülmektedir. Meydana gelen yangınların %38’ i 
dikkatsizlik sonucu, %12’ si bilerek, %3’ üyıldırım düşmesi sonucu ve %47’ si ise 
bilinmeyen nedenlerle çıkmakta ve bu yangınların %24’ ü Akdeniz bölgesinde 
meydana gelmektedir (Doğanay & Doğanay, 2004)(Özkazanç Kaan & Ertuğrul, 
2011).Özelikle tehlikeli yangın sezonu olarak kabul edilen temmuz ve eylül ayları 
arası dönemde gerek çıkan yangın sayısı, gerekse yanan alan büyüklüğü diğer 
aylara göre daha fazladır (Özkazanç Kaan & Ertuğrul, 2011).

Yangınların çıkış ve yayılımını etkileyen pekçok parametre vardır.Bu para-
metrelerin birlikte değerlendirilmesi, modellenmesi, yangın alanlarının önceden 
tahmin edilmesi ve yangın sonrası oluşan hasarın ortaya konması gibi çalışmalar-
da coğrafi bilgi sistemleri sıkça kullanılmaktadır. (Bahadır, 2010)(Caceres, 2011)
(Ghobadi, Gholizadeh, & Majidi Dashliburun, 2012)(Assaker, Darwish, Faour, & 
Noun, 2012)(Mohammadi, Pir Bavaghar, & Shabanian, 2014)(Özşahin, 2014). Bu 
unsurların önceden bilinmesi, yangının başlangıç ve mücadele aşamasında ol-
dukça önemlidir. Çalışma alanını oluşturan Burdur ili Bucak ilçesi ve civarı, 2. De-
rece yangın risk alanı içerisinde yer almaktadır (Orman Genel Müdürlüğü, 2018). 
Yapılan bu çalışma ile coğrafi bilgi sistemi teknolojileri kullanılarak, bölgeye ait 
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Emin Gülmez T.B.M.Y.O Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
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yükseklik, eğim, bakı, yol, yerleşim yeri, bitki örtüsü, yangın müdahale ekipleri 
ve yangın gözetleme kuleleri parametreleri kullanılarak orman risk haritası ha-
zırlanmıştır. Böylece yangın için hassas alanlar belirlenerek, gerekli önlemlerin 
önceden alınması ve yangının başlangıç aşamasında veya büyümeden önlenebil-
mesi için ilgili kurumlarayardımcı olması amaçlanmıştır.

Çalışma Alanı
Çalışma alanı, Burdur İlinin doğusunda, Bucak İlçesi ve civarında yer alan 

Melli, Pamucak, Kestel, Uğurlu, Çamlık köylerini içine alan yaklaşık 1345 km2’ lik 
alanı kapsar (Şekil 1). Bölge Akdeniz iklimi ile karasal iklim açısından bir geçiş 
bölgesi olup Akdeniz iklim şartlarına daha yakındır. Bitki örtüsü açısından kızıl-
çam, ardıç, maki, sedir, göknar ve karaçam hakimdir. Ayrıca düzlük alanlarda ta-
rımsal faaliyet açısından buğday, arpa, yulaf gibi tahıl ürünlerinin ekimi ile susam 
ve nohut gibi tarla ürünleri yetiştiriciliği ve meyvecilik yapılmaktadır. (Soyaslan, 
Hepdeniz, & Konu, 2012). Bölgenin topografyası genel olarak engebeli olup, sarp 
dağlar egemendir. 

Şekil 1: Çalışma alanı

Materyal Metot
Çalışma alanına ait Bucak, Melli, Pamucak, Kestel, Uğurlu, Çamlık mescere ha-

ritaları, orman gözetleme kuleleri ve yangın müdahele ekiplerinin lokasyonları 
Bucak Orman İşletme Müdürlüğü’ nden temin edilmiştir.  Elde edilen haritalar, 
coğrafi bilgi sistemleri programı (ArcGIS 10) ile birleştirilerek sadeleştirilmiş ve 
eşyükseklik eğrilerinden yararlanarak 10 hücre büyüklüğüne sahip sayısal yük-
seklik modeli (DEM) haritası elde edilmiştir. Dem haritası kullanılarak, yangın 
risk haritalarının belirlenmesinde kullanılacak olan yükseklik, eğim, bakı harita-
ları ile altlık harita olarak kullanılmak üzere kabartma haritası oluşturulmuştur. 
Vektör formatındaki yol, yangın müdahele ekip noktaları, yerleşim yerleri, yan-
gın gözetleme kuleleri katmanlarına, belirlenen aralıklarla çoklu tampon bölge 
analizi yapılmış (multiple ring buffer) ve bitki örtüsü katmanı ile birlikte tüm 
katmanlar raster formatına çevrilmiştir. 

Yangın Risk Modelinin Belirlenmesi
Yapılan literatür incelemeleri, yangın risk modelinin oluşturulmasında fark-

lı birçok parametrenin kullanıldığını göstermiştir (Erten, Kurgun, & Musaoğlu, 
2005)(Özşahin, 2014)(Duran, 2014)(Sivrikaya, Sağlam, Akay E., & Bozali, 2014)
(Chakrabarti, 2015).
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Bu çalışmada ise, bitki örtüsü çeşitliliği, topografya (yükseklik-eğim-bakı), in-
san faktörleri (yerleşim yeri, yol, yangın müdahale ekipleri ve yangın gözetleme 
kuleleri) parametreleri dikkate alınmıştır. Yangın risk modeli için oluşturulan pa-
rametreler, parametrelerin duyarlılık sınıfları ve parametrelerin kendi araların-
daki ağırlık değerleri tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1: Kullanılan parametreler ile ağırlık ve duyarlılık sınıf değerleri

Parametre Ağırlık Duyarlılık 
sınıfı

Duyarlılık 
değeri Risk sınıfı

Bitki örtüsü 7

Kızılçam 5 Çok riskli - Kaynak: 
Bingöl, 2017

Diğer yapraklı 2 Düşük risk - Kaynak: 
Duran, 2014

Ardıç 2 Düşük risk - 
Kaynak:Bingöl, 2017

Tarım alanı 3 Orta risk - 
Kaynak:Chakrabarti, 2015

Göknar 2 Düşük risk - 
Kaynak:Bingöl, 2017

Sedir 4 Riskli - Kaynak:Bingöl, 
2017

Sapsız meşe 3 Orta risk - Kaynak:Bingöl, 
2017

Maki 5 Çok riskli - Kaynak:Erten, 
2005

Fıstıkçamı 5 Çok riskli - Kaynak:Bingöl, 
2017

Meşe 3 Orta risk - Kaynak:Bingöl, 
2017

Karaçam 5 Çok riskli - Kaynak:Bingöl, 
2017

Sarıçam 5 Çok riskli - Kaynak:Bingöl, 
2017

Eğim 5

0-5 1 Risksiz

5-10 2 Düşük risk

10-25 3 Orta risk

25-35 4 Riskli

>35 5 Çok riskli

Bakı 5

-1 - 0 1 Risksiz

0-23 1 Risksiz

23-68 2 Düşük risk

68-113 2 Düşük risk

113-158 3 Orta risk

158-203 5 Çok riskli

203-248 5 Çok riskli

248-293 2 Düşük risk

338-360 1 Risksiz

Yükseklik 5

0-500 5 Çok riskli

500-1000 4 Riskli

1000-1500 3 Orta risk

1500-2000 2 Düşük risk

>2000 1 Risksiz
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Yol 3

0-200 5 Çok riskli

200-400 4 Riskli

400-600 3 Orta risk

600-1000 2 Düşük risk

>1000 1 Risksiz

Yerleşim 3

0-500 5 Çok riskli

500-1000 4 Riskli

1000-1500 3 Orta risk

1500-2000 2 Düşük risk

>2000 1 Risksiz

Yangın 
müdahele 
ekiplerine 

mesafe

2

0-1000 1 Risksiz

1000-2500 2 Düşük risk

2500-5000 3 Orta risk

5000-7500 4 Riskli

>7500 5 Çok riskli

Yangın 
gözetleme 
kulelerine 

mesafe

2

0-1000 1 Risksiz

1000-2500 2 Düşük risk

2500-5000 3 Orta risk

5000-7500 4 Riskli

>7500 5 Çok riskli

Orman yangını risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Orman yangını risk faktörlerinin değerlendirilmesinde parametreler duyarlı-

lık dereceleri ve yangın başlatma kapasitelerine göre 5’ e ayrılmıştır. Buna göre 
1 değeri verilen duyarlılık değeri risksiz, 5 değeri verilenler ise çok riskli alanları 
oluşturmaktadır (Dong, Li-min, Guo-fan, Lei, & Hui, 2005).

Bitki örtüsü
Bitki örtüsünün tipi, orman yangınlarının başlaması ve yangının şiddetini 

etkileyen en önemli parametrelerin başında gelmektedir (Karabulut, Karakoç, 
Gürbüz, & Kızılelma, 2013)(Sivrikaya, Sağlam, Akay E., & Bozali, 2014).Mescere 
haritasının raster formatına çevrilmesinin ardından yapılan hesaplamaya göre 
çalışma alanı içerisindeki bitki örtüsünün %41’ i kızılçam, %31’ i tarım alanı, 
%8’ i ardıç, %7.5’ i maki, %5’ i diğer yapraklı, %3.5’ i sedir, %2’ si göknar; geriya 
kalan %2’ lik kısım ise meşe, fıstıkçamı, sapsızmeşe ve sarıçamdan oluşmaktadır.
Sahada, bitki örtüsü açısından en fazla alanı kaplayan kızılçam, kuru karakterli ve 
iğne yapraklı özelliğinden dolayı yangın için  elverişli koşulları oluşturmaktadır.  
Sadece bu açıdan bakıldığında bile saha yangın için riskli bir bölgedir (Karabulut, 
Karakoç, Gürbüz, & Kızılelma, 2013).Bölgede yer alan diğer bitki örtüsü türleri ve 
yangın açısından oluşturduğu riskler, yapılan literatür taramasına göre duyarlılık 
sınıfları ve değerlerinegöre ayrılmıştır (Şekil 2A).
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Eğim
Yüksek eğime sahip olan alanlar, düşük eğimli alanlara göre yangın açısından 

daha riskli bölgelerdir (Kumar Jaiswal, Mukherjee, D. Raju, & Saxena, 2002).Li-
teratür incelemelerinde eğim derecesinin, çalışma alanları topografik özellikleri 
dikkate alınarak birbirlerinden farklı şekilde sınıflandırıldıkları görülmüştür. Bu 
çalışmada ise eğim sınıfları (Sivrikaya, Sağlam, Akay E., & Bozali, 2014)tarafın-
dan yapılan çalışma dikkate alınarak oluşturulmuştur. Oluşturulan eğim duyar-
lılık sınıflarına göre, sahanın %1.7 si 35°’ den büyük, % 12,85’ i 25-35° arasında, 
%47.58’i 10-25° arasında, %14.34’ ü 5-10° ve %23,43’ ü 0-5° arasında eğime 
sahiptir (Şekil 2B).

Bakı
Yüzeyin kuzey ile yaptığı açı değeri olan bakı, 0-360° arası pusula yönleri ile 

ifade edilir (Hepdeniz, 2014).  Dolayısıyla güneye bakan yamaçlarda güneş et-
kisinin hissedilme oranı diğer yamaçlara oranla daha fazladır (Mol & Küçükos-
manoğlu, 1998)(Özşahin, 2014). Bunun sonucunda, yangın olasılığı ve yangının 
yayılımı güney yönlü yamaçlarda artmaktadır(Dinç Durmaz, Kadıoğulları, Bilgili 
, Başkent, & Sağlam, 2006).Bakının duyarlılık sınıflarına ayrılmasında (Sivrikaya, 
Sağlam, Akay E., & Bozali, 2014) tarafından yapılan çalışma dikkate alınmıştır. Bu 
sınıflamaya göre, sahadaki yamaçların %10.25’ i risksiz, %48.38’ i düşük riskli, 
%15.75’ i orta riskli ve %25.60’ ı çok riskli kategorisinde yer almaktadır (Şekil 
2C).

Yükseklik
Yükselti faktörü, bölgenin sıcaklık, nem ve rüzgar davranışını etkileyen bir 

parametredir (Sivrikaya, Sağlam, Akay E., & Bozali, 2014).Ayrıca yerleşim yerleri 
ve insan nüfusu daha çok yükseltinin daha az olduğu yerlerde yoğunlaşmakta; 
bu da yangın riskini arttırmaktadır. Bu nedenle duyarlılık sınıfları oluşturulur-
ken yükseltinin az olduğu alanlardan, yükseltinin fazla olduğu alanlara doğru 
gidildikçe risk azalmaktadır. Yapılan çalışmalar, orman yangınlarının %96’ sının 
yükseltinin 1700 metreden daha aşağı rakımlarda gerçekleştiğini vurgulamakta-
dır (Özşahin, 2014). Çalışmada yükseklik değerleri, sahanın topografyası dikkate 
alınarak sınıflandırılmıştır.Yapılan sınıflamaya göre, sahanın %14.35’ i 68 -500 
metre, %51.48’ i 500-1000 metre, %32.04’ ü 1000-1500 metre, %2.03’ ü 1500-
2000 metre ve %0.08’ i 2000 metreden daha fazla rakıma sahiptir (Şekil 2D).

Yol Hatlarına Mesafe
İnsan kaynaklı çıkan orman yangınlarında yol önemli bir faktördür. Dikkatsiz-

lik sonucu meydana gelen yangınlara bakıldığında, daha çok yol güzergahlarında 
çıktığı görülmektedir (Erten, Kurgun, & Musaoğlu, 2005). Bucak Orman İşletme 
Müdürlüğü’ nden temin edilen mescere haritalarında elde edilen yol katmanı, 
(Dong, Li-min, Guo-fan, Lei, & Hui, 2005) tarafından verilen değerler dikkate 
alınarak tampon bölge sınıflaması yapılmıştır. Harita alanı içerisinde yol ağının, 
yerleşim yerleri ile birlikte daha çok kuzey-kuzeydoğu ve doğu yönlerinde yo-
ğunlaştığı görülmektedir (Şekil 2E).
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Yerleşim Yerlerine Mesafe
Çalışma alanı içerisinde başta Bucak ilçesi olmak üzere, 46 adet yerleşim yeri 

mevcuttur. Yerleşim yerlerine yakın orman alanlarının yangın riski daha fazladır 
çünkü bu alanlardaki insan aktiviteleri, kaza veya ihmal, bu olasılığı arttırmakta-
dır(Garcia Strino, Alhaddad, & Roca Cladera Cladera, 2007)(Bingöl, 2017). Yer-
leşim yerleri sınıf aralığının belirlenmesinde (Özşahin, 2014) tarafından yapılan 
çalışma dikkate alınmıştır (Şekil 2F).

Yangın müdahele ekiplerine olan mesafe
Yangının başlaması ile ilk müdahalenin yapıldığı ana kadar geçen süre, yan-

gının kontrol altına alınması bakımından oldukça önemlidir ve 20 dakikayı geç-
memelidir(Akay & Şakar, 2009). Bucak Orman İşletme Müdürlüğü’ nden temin 
edilen verilere göre çalışma alanındaki 10 adet müdahale ekiplerinin yeri harita 
üzerine işaretlenerek, bu noktalara ait tampon bölge sınıflandırması (Kumar Ja-
iswal, Mukherjee, D. Raju, & Saxena, 2002)(Özşahin, 2014) çalışmaları dikkate 
alınarak oluşturulmuştur (Şekil 2G).

Yangın gözetleme kulelerine olan mesafe
Orman yangınlarını erken fark etme ve zamanında müdahelede için gözet-

leme kuleleri oldukça önemlidir. Dolayısıyla risk faktörlerinin değerlendirilme-
sinde gözetleme kuleleride çalışmaya dahil edilmiştir. Bucak Orman İşletme Mü-
dürlüğü’ nden alınan kule koordinatları, oluşturulan harita ortamına aktarılmış 
ve  tampon bölge sınıflandırması (Kumar Jaiswal, Mukherjee, D. Raju, & Saxena, 
2002)(Özşahin, 2014)  çalışmaları dikkate alınarak oluşturulmuştur (Şekil 2H).
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Şekil 2: Kullanılan parametreler ile duyarlılık sınıfları dağılım haritaları

Yangın Risk Modelinin Oluşturulması
Çalışmada yangın risk modelinin oluşturulmasında 8 adet çevresel paramet-

re kullanılmıştır. Bu çalışmalardaki parametrelerden eğim, bakı ve yükseklik, 10 
hücre büyüklüğüne sahip DEM haritasından elde edilmiştir. Bitki örtüsü, yol, yer-
leşim yeri, yangın müdahele ekiplerine olan mesafe ve yangın gözetleme kule-
lerine olan mesafe parametrelerine ait tampon bölge sınıflaması uygulandıktan 
sonra tüm katmanlar raster veri tipine çevrilmiş ve yeniden sınıflandırma işlemi 
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yapılmış ve yeni duyarlılık değerleri 1-5 arasında belirlenmiştir. Tüm parametre-
ler kullanılarak yangın risk modelinin oluşturulmasında ArcGIS programı içerin-
de bulunan Raster calculator (raster hesaplama) aracı kullanılmıştır. Bu risk mo-
delinin oluşturulmasında bitki örtüsü, eğim, bakı, yükseklik, yol, yerleşim yerine 
uzaklık parametrelerine ait ağırlık değerlerinin belirlenmesinde(Chakrabarti, 
2015); yangın müdahele ekiplerine olan mesafe ve yangın gözetleme kulelerine 
olan mesafe parametrelerin ağırlık değerlerini belirlemede ise  (Özşahin, 2014)’ 
in çalışması dikkate alınmıştır. Buna göre yangın risk modelinin oluşturulmasın-
da aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır:

YR = 7*BÖ + 5*(E+B) + 3*(Yo+ Ye) + 2*(YME+YGK)(1)

Bu denklemde “YR” yangın risk düzeyini, “BÖ” bitki örtüsünü, “E” eğimi, “B” 
bakıyı, “Yo” yola olan mesafeyi, “Ye” yerleşim yerlerine olan mesafeyi, “YME” 
yangın müdahele ekiplerine olan mesafeyi ve “YGK” yangın gözetleme kulelerine 
olan mesafeyi göstermektedir.  Son olarak ortaya çıkan harita ArcGIS programın-
da “natural break” metodu kullanılarak(Dong, Li-min, Guo-fan, Lei, & Hui, 2005) 
sınıflandırılmış ve alan yangın riski açısından 5 sınıfa ayrılarak yangın risk model 
haritası oluşturulmuştur (Şekil 3). 

Şekil 3: Bucak ilçesi ve civarı için yangın risk bölgeleri haritası

Elde edilen yangın risk haritasına göre özellikle Pamucak ve Çamlık köyle-
rinin olduğu bölgeler yangın açısından en riskli alanlardır. Bunu sırasıyla Melli, 
Bucak ilçesi ve Uğurlu izlemektedir. Bölgede yangın açısından en az riskin ise 
Kestel ve civarında olduğu görülmektedir. 

SONUÇLAR
Orman yangınları ister doğal ister insan faaliyetleri nedeniyle çıksın, doğal 

kaynaklara ve insan yaşamına büyük zararlar verebilir. Bu tür yangınlardan ko-
runabilmek için ise ormanları koruma stratejileri oluşturulmalıdır. Bu stratejile-
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rin belirlenmesinde orman risk bölgelerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve 
haritalandırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, literatür incelemeleri de 
göz önüne alınarak çalışma alanı için uygun parametreler belirlenerek, coğrafi 
bilgi sistemleri programı yardımı ile Bucak ve civarı için yangın risk bölgeleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bitki örtüsü haritasına göre Bucak ve civarında %41 oranı ile yangın riski 
yüksek kızılçamın yoğunlukta olduğu görülmektedir. Elde edilen yangın risk ha-
ritasına göre çalışma alanının %16.2’ si risksiz, %29.8’ i düşük riskli, %34.45’ i 
orta riskli ve %19.5’ i riskli ve çok riskli olarak bulunmuştur. Riskli ve çok riskli 
alanlar genel olarak çalışma alanının özellikle doğusu ve orta kesiminde yoğun-
luk kazandığı görülmüştür. Bu alanlar aynı zamanda yol ve yerleşim yerlerine 
yakın olan bölgelerdir. Yapılan haritalandırma işlemi ile bölge için orman yangın 
faaliyetlerinin engellenmesi veya en aza indirilmesinde, bölgede yapılacak olan 
planlama çalışmalarında, yangına müdaheleiçin gerekli alt yapının oluşturulma-
sında yerel yönetim ve planlayıcılara yardımcı olması hedeflenmiştir. Bu sayede 
yangının meydana gelmesini sağlayacak koşulların en başından engellenerek 
daha verimli ve kolay mücadele edilebilecektir. 

KAYNAKLAR
1. Maheras , G. (2002). Forests fires in Greece. The analysis of the phenomenon affecting 

both natural and human environment. The role of sustainable development in 
controlling fire effects. Sweden: M.Sc. Thesis, Land University.

2. Akay, A., & Şakar, D. (2009). Yangın Sahasına En Kısa Sürede Ulaşımı Sağlayan 
Optimum Güzergahın Belirlenmesinde CBS Tabanlı Karar Destekleme Sisteminin 
Kullanılması. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi. İzmir.

3. Assaker, A., Darwish, T., Faour, G., & Noun, M. (2012). Use Of Remote Sensing And Gis 
To Assess The Anthropogeniz Impact On Forest Fires In Nahr Ibrahim Watershed. 
Lebanese Science Journal, 15-28.

4. Bahadır, M. (2010). Türkiye’ de (1998-2007) Görülen Orman Yangınlarının Yüzey ve 
Rakamsal Sorgulama Analizi. e-Journal of New World Sciences Academy, 146-162.

5. Bingöl, B. (2017). Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Burdur İli Orman Yangını Risk 
Alanlarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Forest Science, 169-182.

6. Caceres, C. (2011). Using GIS in Hotspots Analysis and for Forest Fire Risk Zones 
Mapping in the Yeguare Region, Southeastern Honduras. Saint Mary’s University of 
Minnesota University Central Services Press. Winona, MN. Retrieved (date), 1-14.

7. Chakrabarti, P. (2015). Wildland Fire Risk Zone Mapping in the Southern Part 
of California Using a Geographic Information System. Saint Mary’s University of 
Minnesota University Central Services Press. Winona, MN. Retrieved (date), 1-14.

8. Dinç Durmaz, B., Kadıoğulları, A., Bilgili , E., Başkent, E., & Sağlam, B. (2006). Mapping 
Fire Development Potential Using Landsat Satellite Imagery. In Workshop on 3D 
Remote Sensing in Forestry, (s. 307-314). Vienna (Austria).

9. Doğanay, H., & Doğanay, S. (2004). Türkiye’ de Orman Yangınları ve Alınması Gereken 
Önlemler. Doğu Coğrafya Dergisi, 31-48.

10. Dong, X., Li-min, D., Guo-fan, S., Lei, T., & Hui, W. (2005). Forest fire risk zone mapping 
from satellite images and GIS for Baihe Forestry Bureau, Jilin, China. Journal of 
Forestry Research, 169-174.

11. Duran, C. (2014). Mersin İlindeki Orman Yangınlarının Başlangıç Noktalarına göre 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar20

Mekansal Analizi (2001-2013). Ormancılık Araştırma Dergisi, 38-49.
12. Erten, E., Kurgun, V., & Musaoğlu, N. (2005). Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Kullanarak Orman Yangını Bilgi Sisteminin Kurulması. Ankara: TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı.

13. Ertuğrul, M. (2005). Orman Yangınlarının Dünyadaki ve Türkiye’ deki Durumu. ZKÜ 
Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 43-50.

14. Garcia Strino, J., Alhaddad, B., & Roca Cladera Cladera, J. (2007). Remote Sensing 
Analysis To Detect Fire Risk Locations. GeoCongress. Quebec-Canada.

15. Ghobadi, G., Gholizadeh, B., & Majidi Dashliburun, O. (2012). Forest Fire Risk Zone 
Mapping From Geographic Information System in Northern Forests of Iran (Case 
study, Golestan province). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 
818-824.

16. Hepdeniz, K. (2014). Bucak (Burdur) Mermer Ocaklarının Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kullanılarak Analiz Edilmesi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü.

17. Karabulut, M., Karakoç, A., Gürbüz, M., & Kızılelma, Y. (2013). Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kullanarak Başkonuş Dağında (Kahramanmaraş) Orman Yangını Risk Alanlarının 
Belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171-179.

18. Kumar Jaiswal, R., Mukherjee, S., D. Raju, K., & Saxena, R. (2002). Forest fire risk 
zone mapping from satellite imagery and GIS. International Journal of Applied Earth 
Observation and Geoinformation, 1-10.

19. Mohammadi, F., Pir Bavaghar, M., & Shabanian, N. (2014). Forest Fire Risk Zone 
Modeling Using Logistic Regression and GIS: An Iranian Case Study. Small-scale 
Forestry, 117-125.

20. Mol, T., & Küçükosmanoğlu, A. (1998). Türkiye’ de Orman Yangınları. İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 53-59.

21. Orman Genel Müdürlüğü. (2018, 11 15). Orman Atlası. Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 
https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Atlasi.pdf adresinden alındı

22. Özkazanç Kaan, N., & Ertuğrul, M. (2011). Orman Yangınlarının Fauna Üzerine 
Etkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 128-135.

23. Özşahin, E. (2014). CBS ve AHS Kullanılarak Orman Yangını Duyarlılık Analizi: 
Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Örneği. Route Educational and Social Science 
Journal, 50-71.

24. Sivrikaya, F., Sağlam, B., Akay E., A., & Bozali, N. (2014). Evaluation of Forest Fire Risk 
With GIS. Pol.J. Environ.Stud., 187-194.

25. Soyaslan, İ., Hepdeniz, K., & Konu, A. (2012). Bucak Mermer Atık Envanterinin 
Çıkarılması. Burdur: BAKA Rapor No: TR61/11/DFD17.

26. Şahin, C., & Sipahioğlu, Ş. (2007). Doğal Afetler ve Türkiye. Ankara: Gündüz Eğitim ve 
Yayıncılık.



Ahmet Alper SAYIN 21

TERSİNE LOJİSTİK FAALİYETİ OLARAK 
SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ ATIK 

YÖNETİMİ – KARAMAN DEVLET 
HASTANESİ ÖRNEĞİ

Ahmet Alper SAYIN1

Giriş
Sağlık alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte atıkların ortaya çıkması, 

çevreyi etkilemesinin yanında insan sağlığına da olumsuz etkileri olmaktadır. 
Tıbbi atıkların düzgün toplanmaması, saklanmaması ve bertaraf edilmemesi 
neticesinde birçok bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Sade-
ce hastane içerisinde olmayan bu hastalıklar, sinek, böcek, kedi vb hayvanla-
rın aracılığıyla da insanlara aktarılmasına neden olmaktadır.

Lojistik uygulamalarının en önemli faaliyetlerinden biri olan tersine lojis-
tik çalışmalarında, atıkların değerlendirilmesi sağlık sektöründe önemli yere 
sahiptir. 

Türkiye’de yaklaşık 33 bin sağlık kurumu bulunmakta olup, hasta yatak 
sayısı 23 bin civarındadır. Bu sayıya bakıldığı takdirde, günlük çıkan atık mik-
tarının boyutu önemli boyutta olmaktadır. Tersine lojistik faaliyeti olarak, 
sağlık sektöründe atıkların değerlendirilmesi ve insan-çevre sağlığına etkisi-
nin azaltılması son derece kritik işlemlerden oluşmaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde sağlık-hastalık ve hastaneler ile ilgili tanımlayıcı 
bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümünde tıbbi atık kavramı, türleri, yönetimi ve 
bertaraf yöntemleri ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde tıbbi atık yöneti-
min Karaman Devlet Hastanesinde nasıl yerine getirildiği ve sayısal veriler ile 
ilgili bilgiler, derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak ele alınmıştır. 

1. Sağlık ve Hastalık Kavramları
Sağlık kavramı sosyal ve kültürel yapıya bağlıdır. Pek çok toplumda has-

talık ya da sıkıntının olmaması sağlık anlamına gelir. Bazı yaygın hastalıklar 
normal kabul edilir ve sıradan kabul edilir. Sağlık, hastalığın yokluğu olarak 
algılanır. Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, sağlığın ta-
nımı sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, aynı zamanda fiziksel, zi-
hinsel ve sosyal esenliğin genel durumu olarak tanımlanmaktadır (Dursun, 
1994: 13).

1947’de kabul edilen anayasada sağlık, yalnızca hastalık ya da sakatlığın 
yokluğu değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan da tam bir refah 
halidir (Tabak, 2000: 2).

1-  Dr.Öğr.Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekoku-
lu, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

CHAPTER 
2
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Her yaştan insanlara öğretilen için bu bilgiler sayesinde; her bireyin sağ-
lıklı yaşam koşullarını bilmesini, uygulamasını,  alışkanlık yapmasını ve baş-
kalarına vermesi beklenilmektedir. Sağlığı korumak tedaviden daha önemli-
dir. Korunulmazsa tedavi edilir. Koruma bu nedenle uygun ve etkilidir. Bu ba-
kımdan, tüm çalışmalar korumayı geliştirmek için yapılır (Cansaran, 2010: 17).

Hastalık, çeşitli nedenlerden dolayı insan vücudunun yapısında bir deği-
şiklikten kaynaklanır. Bunlar; fizyolojik, psikolojik ve sosyal problemler ola-
bilmektedir. Diğer bir tanım ise hastalık, dokuların ve hücrelerin yapısını ve 
işlevini değiştiren durumdur. Hastalık ve sağlık tanımında; fizyolojik, sosyolo-
jik, psikolojik özellikler ve hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumu varsa 
iyileştirilmesi yer almaktadır (Akköse, 2015: 7).

1.1. Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı
Doğum anından itibaren, bireylerin tıbbi bakım görmeleri ve bu hizmeti 

almaları gerekir. Bireylerin ve toplumların sağlığı; sadece psikolojik, fiziksel 
ve sosyal, entelektüel değil, aynı zamanda kültürel, ekonomik ve politik özel-
liklerdir. Bu problemin araştırılması halk sağlığının geliştirilmesi önemli bir 
rol oynamaktadır. Bu durumda, sağlık hizmeti kısaca şu şekilde tarif edilir: 
Sağlık hizmetleri; bireylerin ve toplumun sağlığını, uzun vadeli ve verimli 
çalışmayı garanti eder. Bu amaçla sağlık hizmetleri uygulanmaktadır. Sağlık 
hizmetlerinin genel tanımı yapılırsa; sağlığın korunması, halk sağlığı, hastalık 
tedavisi ve rehabilitasyon olmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve üretilmesi, toplumu oluşturan 
bireyler ve toplumlar sağlık ve sağlığın korunmasında önemlidir. Sağlık hiz-
metlerinin temel amaçları; bireyin ve toplumun sağlığını bir bütün olarak ko-
rur ve toplumun sağlığını korur (Akköse, 2015: 8).

Türkiye’deki sağlık kurumları temel sağlık merkezleri, ikinci devlet has-
taneleri ve fakülte hastaneleridir. Birinci kademeye tahsis edilen görevler 
arasında çevre sağlığı hizmetlerine öncelik verilmektedir. Bu noktada, bize 
ilk adımın önemi çevre sağlığı hizmetlerini yürütmek ve koruyucu hekimlik 
uygulaması olarak kabul edilmektedir. Temel sağlık hizmetleri kapsamında: 
çevrenin sağlığını etkileyen biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri ortadan 
kaldırarak veya bu faktörlerin insanları etkilemesini engelleyerek çevreyi 
olumlu kılmaktır. Bu servislerden bazıları şunlardır: (Gümüş, 2005: 64).

- Su temini ve denetimi,
- Katı atık kontrolü,
- Zararlı organizmalara karşı mücadele,
- Gıda hijyeni,
- Hava kirliliği kontrolü,

- Gürültü kirliliği denetimi,

- İşyeri sağlığı,

- Zararlıların denetimi.
Sağlık hizmetleri; sağlık koruma ve hastalık durumunda tedavi ve rehabi-
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litasyon çalışmalarıdır. Sağlık hizmetlerinin sınıflandırması aşağıdaki tabloda 
verilmiştir (Güner, 2012: 16).

Tablo-1: Sağlık Hizmet Türleri ve Bunları Gerçekleştiren Kurumlar

SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK KURUMLARI

Koruyucu Sağlık Hizmetleri 

Sağlık Evi 
Sağlık Ocağı 

Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması 
Merkezleri 

İş Yeri Revirler 

Dispanserler 

Kanser Erken Teşhis Ve Tarama Merkezleri 
Okul Sağlığı Bölümleri-Medikososyol 

Halk Sağlığı Laboratuarları 

Belediye Çevre Sağlığı Bölümleri 

Tedavi Hizmetleri 

Hastaneler 
Özel Muayenehaneler 

Ayaktan Cerrahi Hizmet Merkezleri 
Dispanserler 

Hemşirelik Bakım Merkezleri 
Evde Bakım 

Terminal Dönem Bakım Merkezleri 

Rehabilitasyon Hizmetleri 

Rehabilitasyon Merkezleri 
Hemşirelik Bakım Merkezleri 

Evde Bakım 
Terminal Dönem Bakım Merkezleri 

1.2. Türkiye’de Hastane Tipleri ve Özellikleri
Bir sağlık sisteminin temelini oluşturan hastane, hastanın hastaneye yatı-

rıldığı ve cerrahi müdahalenin yapıldığı bir yer olarak tanımlanabilir. Hasta-
nede sağlık ekibi, uzman, cerrah ve gerekli tıbbi ekipmanlar bulunmaktadır ( 
www.atakurumsal.com).

Türkiye’de hastaneler sadece hastalar ve yaralılar için bir yaşam alanı de-
ğil, aynı zamanda çeşitli işlevlere de sahiptir.Hastaneler çeşitli servis seçenek-
lerine göre kategorize edilir. Türkiye’deki hastanelerin tipleri ve özellikleri 
aşağıdaki gibidir:

1.2.1. Hizmet Türlerine Göre Hastaneler
Hastaneler hizmet türüne göre kategorize edilir, çünkü her hastane has-

taya uygun çözümü sağlayamaz. Hizmet türüne bağlı olarak, hastaneler üç 
sınıfa ayrılır:

1.2.1.1. Genel Hastaneler
Tüm acil durumlarda; din, dil, etnik köken ve vatandaşlara karşı ayrımcılık 

yapmamakta, gerektiğinde bölüm uzman doktoru ile cerrahi müdahaleler ya-
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pabilmekte olan hastaneler genel hastane kategorisine dahil olabilmektedir.

1.2.1.3. Eğitim Hastaneleri
Tıp uzmanlarını yetiştirmenin yanı sıra eğitim, öğretim ve araştırma fa-

aliyetleri yürütmenin yapıldığı,  hastaneye yatma kabiliyetine sahip ve acil 
müdahale edebilen bir yataklı eğitim kurumu olarak adlandırılmaktadır. Tıp 
fakülteleri ve araştırma hastaneleri bu türün örnekleridir.

1.2.2. Hastaların Yatış Sürelerine Göre Hastaneler
1.2.2.1. Ayakta Tedavi Merkezleri: Hastaları, kritik durumlarda veya 

gözlem sırasında günlük olarak kabul eden bir sağlık merkezidir.

1.2.2.2. Kısa Yatış Süreli Hastaneler: Hastaları 30 günden daha kısa sü-
relerle tedavi edebilecek genel veya uzman hastaneler bu kategoriye girer.

1.2.2.3. Uzun Kalış Süreli Hastaneler: Uzun süreli hastalar ve 30 günden 
uzun tedavi sürelerinde bu hastaneler tercih edilmektedir.

1.2.3. Mülkiyetine Göre Hastaneler
Hastanelerin mülkiyetine göre kategorisinde, hastanelerin maddi kaynak-

ları esas alınmakta ve bu finansal kaynaklar üzerinden sınıflandırma yapıl-
maktadır. Yapılan bu sınıflandırma ile özel girişim hastanelerine ait hastane-
ler, kamu kurum ve kuruluşları birbirinden ayrılmıştır. Türkiye’deki hastane-
lerin sahip oldukları mülkiyete göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir;

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na ait hastaneler

- Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastaneler

- Devlet İktisadi Teşebbüslerine ait hastaneler

- Üniversitelere bağlı tıp fakülteleri

- Belediye özel idaresine ve belediyelere ait hastaneler

- Yabancı, azınlık ve toplum hastaneleri

- Özel girişim hastaneleri

1.2.4. Yatak Sayısına Göre Hastaneler
Yatak kapasitesine göre hastaneler, sadece yatak sayısının değil aynı za-

manda hastane personeli, uzmanlar, teknik ekipman ve maddi destek de 
dikkate alınmaktadır. Yatak sayısına göre hastane sınıflandırması aşağıdaki 
gibidir:

- 50 yataklı özel, kamu, dal veya araştırma hastaneleri

- 100 yataklı hastane kompleksleri

- 200 yataklı hastaneler

- 400 ve üzeri yataklı hastaneler.
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2. Tıbbi Atık Kavramı ve Özellikleri
Tıbbi atık; sadece hastanelerden değil, veteriner hekimlerden özel uygu-

lamaya; bulaşıcı, hastalığa yol açan maddeler ve kesici alet atıkları da, tıbbi 
atıkları oluşturmaktadır. ABD Çevre Koruma Ajansı’na göre tıbbi atık; insan 
ve hayvanlara uygulanan tanı, tedavi veya aşılama gibi tıbbi işlemlerden son-
ra oluşan atıklar olarak tanımlanır (Ege, 2009: 3).

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan bir bildiride, tıbbi atık 
yüzdesi: bulaşıcı atıklar % 15 ile % 25 arası,  kesme ve delme atıklar % 1, vü-
cut parça atıkları % 1, kimyasal ve farmasötik atıklar % 3, radyoaktif atıklar 
% 1 civarındadır. Görüldüğü üzere, tıbbi atıkların sadece bir kısmı bulaşıcıdır. 
Çalışmalar hastanelerdeki diğer katı atıkların evsel atıklardan daha az mik-
roorganizmaya sahip olduğunu ve doğru atık yönetiminin bulaşıcı atıkları en 
aza indirebileceğini göstermektedir (Steiner ve Wiegel, 2009: 120).

2.1. Tıbbi Atıkların Halk Sağlığına ve Çevreye Etkileri

2.1.1. Halk Sağlığına Etkileri
HIV / AIDS ve hepatit B gibi ciddi enfeksiyonlara bağlı olarak, sağlık ça-

lışanları kirlenmiş aletlerden dolayı yaralanır ve büyük enfeksiyon riski al-
tındadır. Diğer hastane personeli ve sağlık kuruluşları dışındaki atık perso-
nelleri, çöp toplama sahasında çöpleri karıştıranlar kadar tehlike altındadır. 
Hastalar ve halk arasında bu tür enfeksiyon riski çok daha düşüktür. Bununla 
birlikte, diğer enfeksiyonlar ve mikroplar tarafından bulaşan bazı enfeksiyon-
lar da kamusal ve hastanede yatan hastalar için ciddi bir risk oluşturmaktadır 
(Kocasoy ve Aydın, 2004: 37).

Tıbbi atıklar patojenik virüsler içerebilir ve sağlık çalışanları bu tür atık-
lar ile doğrudan temas halinde olabilirler. Normal insanların sadece % 6’sı 
ellerinde patojenik mikroorganizmalar var iken, hastaları tedavi eden ve tıbbi 
atık toplama ve taşıma yapanlarda bu oran% 68’dir. Bir hasta kan veya kanla 
kontamine vücut sıvıları ile temas ettiğinde, hepatit B, hepatit C, HIV ve Kırım 
Kongo ateş virüsü bulaşabilmektedir.

Ülkemizde yapılan çalışmalar, hepatit taşıyıcıların % 4-15 arasında ol-
duğunu göstermiştir. Bu durumda, doktorun karşıladığı her 10 hastadan bir 
tanesi bir hepatit taşıyıcısı olmaktadır. Sağlık çalışanlarında hepatit enfeksi-
yonlarının sıklığı diğer mesleklerden en az 3-6 kat daha yüksektir. Hastane 
atıklarına bağlı bazı enfeksiyonların yayılma oranının diğer enfeksiyonlardan 
daha hızlı olduğu bilinmektedir. Örneğin, bir kolera salgını sırasında, hastane 
atıkları kanalizasyon sistemine rastgele dağıtılarak hastalıklar çok geniş alan-
lara yayılmıştır (İskenderoğlu, 2002: 46-48).

Nükleer terapötik maddelerin yanlış muamelesi durumunda, maruz kalan 
kişilerin sayısı oldukça yüksektir. Örneğin, bir radyoterapi cihazı Brezilya’da 
yeni bir binaya taşındığında, eski binada kapalı radyasyon tedavisi kaynakları 
bıraktı. Bu binaya giren kişi kaynağını çıkardı ve eve götürdü. Sonuç olarak, 
bir kısmı ölen veya çeşitli sağlık sorunları olan 249 kişi konu ile ilgili kayıtlara 
geçmiştir (Şanlıdağ ve Akçalı, 2005: 86).
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2.1.2. Çevre Sağlığına Etkisi
Tıbbi atıklardan, topraktan ve sudan (deniz, göl, yer altı suyu) her türlü 

cıva bileşiği, bakteriler ve anaerobik koşullara, çok toksik bir form olan mono 
veya dimetil metil klorüre karşı kimyasal reaksiyonlara dönüştürülür. Bu 
maddeler küçük organizmalar (trombositler gibi) tarafından emilir. Küçük 
yaratıklar küçük balıklar tarafından tüketildiğinde, ağır metaller balık gövde-
sine geçer. Bu madde balık dokularında birikmektedir.

Şekil-1. Civa Taşınması ve Biobirikim

Kaynak: Öztürk, 2006: 38

Diğer bir etki ise biyoçeşitliliktir. Biyoçeşitlilik; bir bölgedeki tüm genleri, 
bu gene sahip olan türünü, bu türleri çeken ekosistemi ve bu türleri birbiri-
ne bağlayan olayları içerir. Canlı çevre, olaylar, canlı ve canlı olmayan canlılar 
biyoçeşitliliğin bir parçasıdır. Her yaşam türü; Biyosfer yaşam destek sistemi-
nin ayrılmaz bir parçasıdır ve sahip oldukları genlere, yaşadıkları yere, orada-
ki olaylara ve ekosistemin işleyişi için sundukları çeşitli hizmetlere sahiptir. 
Bu sistemin parçası olan insan türleri biyoçeşitliliktir ve ekolojik, estetik ve 
kültürel faydalar. Ekosistemin ve bileşenlerinin bozulması, yaşamın ve haya-
tın dışındaki tüm hizmetlerin kesintiye uğramasına ve sonuçta tüm sistemin 
tahrip olmasına yol açmaktadır. Doğa dengesinin korunmasında önemli rol 
oynayan biyoçeşitliliğin korunmasının en önemli yolu, biyoçeşitliliğe karşı 
tehdit bulmak ve bunlarla savaşmaktır. Bu faktörlerden biri tıbbi atıktır (Ay-
doğdu, 2009: 12).

2.2. Sağlık Kuruluşlarında Atıkların Sınıflandırılması
Bir sağlık kuruluşunda; idari hizmetler, teşhis prosedürleri, tıbbi araştırma-

lar ve tedavi prosedürleri sonucunda farklı tiplerde farklı atık türleri meydana 
gelir. Bu atıklar; atık kökenine, şekline, tehlikesine veya zararsızlığına göre sı-
nıflandırılır. Sağlık tesisinde iki tip atık bulunmaktadır: (Elevli, 2018: 5)

- Genel atık veya tehlikeli olmayan atıklar; Atık, kan, vücut sıvıları veya 
diğer enfekte materyallerle temas halinde değildir. Örnekler arasında 
lastik eldivenler, kağıt, bez, cam, gıda atıkları ve paletler bulunur.

- Tehlikeli atıklar; sağlık kurumlarından kaynaklanan biyolojik 
ve kimyasal maddelerle kirlenmiş atıkların tehlikeli olduğu 
düşünülmektedir. Tehlikeli atık olarak tüm atıkların yaklaşık% 10-
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25’ini oluştururlar.
Almanya’daki Atık Bertaraf Yönetmeliğine göre, tıbbi atık tanımı aşağıdaki 

sınıflandırmayı içermektedir: (Cansaran, 2010: 52) 

- - Bulaşıcı hastalıkların ve çevresel tehlikelerin risklerine karşı özel 
önlemler alınmadan yönetilebilen tıbbi atıklar.

- - Sağlık otoriteleri tarafından uygulandığında kan veya vücut sıvıları, 
bandajlar, çocuk bezleri, şırıngalar ve iğneler gibi özel önlemler 
gerektiren tıbbi atıklar.

- - Hastalıkların sağlık kurumları içinde iletme riski için özel önlemler 
gerektiren tıbbi atıklar: patojenler ve bulaşıcı hastalıklar, kültür, 
bulaşıcı mikroorganizma örnekleri içeren atıklar.

- - İç ve dış sağlık tesislerini yönetirken çevresel tehlikeler için özel 
önlemler gerektiren tıbbi atıklar: Tehlikeli kimyasal atıklar.

- - Uygulama sırasında özel önlemler gerektiren tıbbi atıklar: vücut 
parçaları ve organlar.

Aydoğan, Varank ve Bilgiliye göre tıbbi atıklar aşağıdaki gibi sınıflandır-
maya tabi olabilir: (Aydoğan vd., 2011: 133)

- Mikrobiyoloji laboratuvarı atık,
- Kan ürünleri ve kontamine nesneler,
- Kullanılan cerrahi kıyafetler (kumaşlar, önlükler, eldivenler vb.);
- Diyaliz atığı (atık su ve ekipman),
- İzolasyon atıkları,
- Bakteriler ve virüs içeren hava filtreleri,
- Enfekte olmuş hayvanların organları, organların parçaları, kan ve 

bunlarla temas eden tüm nesneler,
- Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesilmiş ekstremiteler 

(insan patolojik atığı),
- Kobaylar biyolojik deneyler için kullanılır,
- Şırınga iğnesi,
- İğne ile diğer kesici
- Bistrüri,

- Lam - lamel,

- Kırık cam nesneler.

2.3. Tıbbi Atıkların Yönetimi
Tıbbi atık yönetim planı, tıbbi atıkların bertaraf edilmesinden çevreye 

ve insan sağlığına dikkat edilerek yasalarca uygulanmalıdır. Bu atık yönetim 
planında alınabilecek önlemler: atık yönetim planlarını ayırmak, atıkları ayrı 
ayrı taşımak, atıkları geçici bir atık deposunda depolamak, çalışanları eğit-
mek, bertaraf masraflarını karşılamak ve tıbbi atık miktarını kaydetmek için 
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ayrı ayrı atık toplamak. Bu adımın en önemli kısmı, atık üreticilerinin ürettiği 
kadar kirletici öder ilkesine uyarak, bertaraf masraflarını karşılamasıdır. Bu 
nedenle, atıkları en aza indirgemek ve ciddi bir atık yönetim planı uygula-
mak, üreticilerin daha fazla dikkat etmesi gereken önemli konulardır (Güllük, 
2013).

Atık yönetiminin ana hedefleri: toplama, tasnif, geri dönüşüm, yeniden 
kullanım ve nihai bertaraf, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden atık mik-
tarını ve miktarını en ekonomik şekilde azaltarak güvenli bir şekilde yapılma-
sıdır. İnsan sağlığı ve çevre için; hastanelerden gelen atıklar sadece hastane 
ortamını ve hasta risklerini yaratmaz, aynı zamanda çevrenin ve toplumun 
sağlığını da tehdit eder. Bu riskler: insanların atık üretimine karşı hassasiyeti, 
ortak atık yönetimi stratejilerinin öğrenilmesi ve atık yönetimine katılımı. ile 
en aza indirilebilir (Özerol, 2005: 434-472).

Tıbbi atık yönetiminin başarısı; kaynakların ayrılmasına, dezenfeksiyona, 
tesise gidiş ve dönüş sırasında güvenli elleçlemeye ve çevre dostu bertarafa 
dayanır. Tıbbi atık çeşitlerinin ayrı ayrı toplanıp, ayrı kanallar da iletilmesi 
sağlanmalıdır. Her atık kanalının atıkları farklı yollarla atması gerektiğinden, 
bu atık su kanalları birbiriyle karıştırılmamalıdır. Toplama, depolama ve imha 
dikkatli bir şekilde planlanmalı ve hava kirliliği ve insan sağlığına etki eden 
faktörlerin önlenmeli son derece önemlidir (Verma vd., 2008: 2723-2734).

2.4. Tıbbi Atıkların Yok Edilme Metotları
Gelişmekte olan ülkelerde sağlık tesislerinde atık üretimi, atıkların yöne-

timi için uygun olmayan yöntemlerin kullanılması nedeniyle çeşitli endişeleri 
beraberinde getirmektedir. Atıkların uygun olmayan şekilde işlenmesi ve ni-
hai olarak bertaraf edilmesi halk sağlığına, iş sağlığı ve güvenliğine ve çevreye 
olumsuz etkilere yol açabilmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde bulaşıcı sağlık atıklarının yönetiminde kullanı-
lan en yaygın bertaraf yöntemlerinden bazıları şunlardır: buhar siterilasyo-
nu, mikrodalga, kimyasal dezenfeksiyon, yanma (düşük, orta ve yüksek tek-
noloji), ve imha (çöplük sahası, kontrollü depolama, çukurlar ve depolama 
sahası).

Buhar Siterilasyonu: Sıcaklığın, özellikle nemli ısının, dezenfeksiyonun 
sağlanmasındaki kullanımı onlarca yıldır bilinmektedir. Sağlık tesisleri, çok 
uzun süre tekrar kullanılabilir cihazları dezenfekte etmek için buhar kullan-
maktadır. Dezenfeksiyon, partiler halinde gerçekleştirilmektedir. Yani, ünite 
yüklenir, dezenfeksiyon yapılır ve daha sonra içerik üniteden çıkarılır. Yük-
leme işleminden boşaltma işlemine kadar tüm süreç bir döngü olarak adlan-
dırılmaktadır. Bir buhar makinasının tipik çalışması sırasında, dezenfekte 
edilecek malzeme üniteye yüklenir ve hava boşaltılır. Havanın yalıtım özel-
liklerinden dolayı, kabın iç kısmından hava çekilir (örneğin, hava alınmazsa, 
atığa ısı transferi azalır ve daha fazla yakıt gerekli olur).

Mikrodalga Dezenfeksiyonu: Mikrodalgalar, elektromanyetik spektrum-
da çok kısa dalgalardır ve radyo frekans bandı aralığındadır. Mikrodalgalar, 
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santimetre aralığında dalga boylarına sahiptir ve kızılötesi (IR) dalgaları ve 
televizyon için kullanılan ultra yüksek frekans (UHF) dalgalarının üst sınırını 
aşmaktadır. Mikrodalga ünitelerinde dezenfeksiyonun malzemenin mikrodal-
galara maruz kalmasının bir sonucu olmadığı gösterilmektedir. Atıktaki nem-
den mikrodalga enerjisi ile üretilen buhar, atıktaki patojenik organizmaların 
yok olmasını sağlar. Sonuç olarak, sağlık sektörü atık sektöründeki mikrodal-
ga sistemler, tipik olarak arıtma işlemi sırasında atıkların içine su (veya bu-
har) ilave edilmesini gerektirmektedir.

Kimyasal Dezenfeksiyon: Uzun yıllardır sağlık sektöründe kimyasal de-
zenfektanlar kullanılmaktadır. Dezenfektanlar, çalışma alanlarındaki yüzey-
lerin temizlenmesi için muhtelif uygulamalarda kullanılmaktadır. Kimyasal 
dezenfeksiyon, sağlık atıklarının bertarafında da uygulanmaktadır. Kimyasal 
dezenfeksiyon sağlamak için çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır. Bu kimya-
salların bazıları şunlardır: alkoller, asitler, alkaliler, fenoller, halojenler, ağır 
metal bileşikleri, deterjanlar (dörtlü amonyum bileşikleri dahil), anti-meta-
bolitler ve peroksitler. İdeal olarak, bir dezenfektan aşağıdaki özelliklere sa-
hip olmalıdır:

- Tüm mikroorganizmaların yanı sıra virüsleri de tahrip edebilmeli,

- Yüksek derecede bir sabitliğe sahip olması,

- İnsanlar veya hayvanlar için zehirli olmaması;

- Suda çözünebilmesi;

- Tatsız ve kokusuz olması;

- Hesaplı olması.
Yakma: Bulaşıcı sağlık atıkları, çeşitli yöntemlerle yakılarak bertaraf 

edilebilmektedir. Yanma işlemi için kullanılan “kaplar”, zemindeki basit açık 
çukurlardan, metal tamburlara, işlemden kaynaklanan emisyonları kont-
rol etmek için özel teçhizat içeren karmaşık birimlere kadar uzanmaktadır. 
Gelişmekte olan birçok ülkede, sağlık atıklarının ve özellikle de enjeksiyon 
ekipmanının bazı kısımları, açık havada veya çukurlar, brülörler (tuğla veya 
çimentodan yapılmış) gibi basit (ve çoğu zaman doğaçlama) ünitelerde sık-
lıkla yakılmaktadır. 900–1000 ° C sıcaklıkta çalışan ve hava kirliliği kontrol 
ekipmanlarının yanı sıra emisyonları yöneten diğer bileşenlerin kullanıldığı 
ekipmanların kullanıldığı kontrollü atıkların yanması sağlanmaktadır. 

İmha: Genel olarak, sağlık sektörü atıklarının imhası üç yöntemle yapıl-
maktadır: çöplük sahası, kontrollü depolama, çukurlar ve depolama sahası.

Çöplük Sahası: Günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde katı atıkların en 
yaygın imha yöntemi açık çöplüktür. Bertaraf edilmenin kontrolsüz olmasın-
dan dolayı, bu yöntem en az maliyetli bir seçenek olmakla birlikte, aynı za-
manda, kamuya ve çevreye en olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle 
açık çöplük sahası mümkün olan en kısa zamanda durdurulmalı ve özellikle 
de kamuya ve çevreye yönelik potansiyel riskler nedeniyle işlenmemiş sağlık 
atıklarının bertaraf edilmesinde kullanılmamalıdır.
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Kontrollü Depolama Alanları: Kontrollü bir depolama sahası, aşağıdaki-
leri işlemlerin gerçekleşmesinde yarar sağlamaktadır:

- Temel koşullara göre yerleştirilmesi,

- Bir çit veya benzer bir yapıyla bölgeye erişiminin kısıtlanması,

- Atık maddelerin küçük bir çalışma alanına taşınması,

- Yüzey suyu ve drenajı kontrol etmesi,

- Kayıtların yapılması,
Depolama Sahası: Düzenli bir depolama sahası, tasarımında mühendis-

lik hesaplamaları yapılan atık bertaraf sahasıdır. Dikkat edilen hususlar aşa-
ğıdaki gibidir:

- Jeolojik, sosyal ve diğer faktörlere uygun olarak yerleştirmesi,

- Düşük geçirgenliğe sahip bir malzemeden doğal veya sentetik bir 
tabakadan oluşan bir taban astarının olması,

- Sızıntı suyu ve çöp gazı biriktirildiğinden ve düzgün bir şekilde 
yönetildiğinden emin olmak için gerekli önlemlerin alınması,

- Yeraltı suyu izleme kuyularının oluşturulması.
Çukurlar: Özel çukurlarda atıkların gömülmesi, jeolojik ve hidrolojik ko-

şulların uygun olduğu ve alanın seyrek olarak doldurulan izole (kırsal) böl-
gelerde bulunan nispeten küçük sağlık tesislerinde uygulanmaktadır. Uygun-
luk, üretilen atık miktarına, alandaki toprağın türüne, yeraltı sularına olan 
uzaklığa bağlıdır. Çukur yaklaşık 2–3 m derinliğinde ve yaklaşık 2 m genişli-
ğinde olmalıdır. Mümkünse, tüm çukur 30 cm’lik bir sıkıştırılmış kil tabakası 
veya herhangi bir başka uygun düşük geçirgenlik malzemesi ile kaplanmalı-
dır. Eğer yeterli miktarda geçirimsiz malzeme mevcut değilse, o zaman sadece 
çukurun dibi astarlanmalıdır, böylece herhangi bir sıvının altındaki toprağın 
süzülmesi en aza indirilmektedir. Çukurun üst kısmı hafifçe yükseltilmeli ve 
yüzey sularının çukura girmesini önlemek için düzgün eğimli olmalıdır. İdeal 
olarak, çukur basit ancak sağlam bir çıkarılabilir kapak ile kaplanmalıdır. Çu-
kur, inşaatta bilgili kişiler tarafından inşa edilmeli, böylece kenarların çökme-
sini önlenmelidir. Yetkili olmayan personelin veya hayvanların bölgeye gir-
mesini engellemek için tüm bertaraf alanı düzgün bir şekilde kapatılmalıdır 
(L.F. Diaz vd., 2005: 626-637). 

2.5. Türkiye’de ve Dünyada Tıbbi Atık Uygulamaları
Tıbbi atık miktarı; kuruluşun atıkları yönetme şekli, kuruluşun türü, has-

tanenin yapısı, sağlık bakım ürünlerinizin yeniden kullanım oranı ve günlük 
hasta sayısı gibi birçok faktöre bağlıdır. Atık üretimi ülkeden ülkeye değiş-
mektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde, tıbbi atık üretimi genellikle yüksek 
gelirli ülkelerden daha düşük oluşmaktadır. Örneğin; Ürdün, Güney Kore ve 
Hindistan’da tıbbi atıklar gelişmiş ülkelere göre, daha az olmaktadır. Türki-
ye’de de üretilen tıbbi atık miktarı, dünyadaki gelişmiş ülkelere göre daha dü-
şük çıkmaktadır. Aşağıda listelenen sağlık tesislerinin ortalama atık dağılımı, 
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atık yönetiminin ilk planlamasında yardımcı olacaktır (Yıldırım, 2014: 25).

- a) Sağlık tesisi atıklarının% 80’i genel atıklardır ve bu tür atıklar 
evsel veya belediye atık yönetim sistemleri tarafından bertaraf 
edilebilmektedir.

- b) % 15 patolojik ve enfekte atıklar,

- c) % 1 kesici delici atık,

- d) % 4 farmostatik atıklardan oluşmakta,

- e) % 1’den az; Sitotoksik, radyoaktif, basınçlı kaplar, kırık atık vb.
Aşağıdaki tabloda, bazı ülkelere yatak başına günlük tıbbi atık üretim 

oranları verilmektedir. Üretilen atık miktarının, genellikle ülkelerin kalkınma 
düzeylerine paralel olarak arttığı tespit edilmiştir (Aydemir, 2017:302)

Tablo-2: Bazı Ülkelerin Yatak Başına Tıbbi Atık Üretim Oranları

Ülkeler                                  Yatak/kg-gün (%) 

Nepal                                            0.53 

İran                                               1.04 

Vietnam                                        1.42 

Türkiye                                         1.53 

Sırbistan                                       1.92 

Pakistan                                        2.07 

Birleşik Krallıklar                        3.30 

Kuveyt                                         3.65 

Kanada                                         4.10 

ABD                                             4.40 
Hastane atıklarının bölümlere göre dağılımı Tablo 3’ te belirtilen şekilde 

oluşmaktadır (Çetinbaş, 2017: 72).

Tablo-3: Tıbbi Atıkların Bölüm Bazında Dağılımı

BÖLÜMLER

Ortalama 
Günlük Tıbbi 
Atık Miktarı, 

Kg

Yatak Sayısı Tıbbi Atık kg/
Yatak-Gün

Acil Servis 72 700* 0,1

Genel Cerrahi Servisi 32 55 0,58
Plastik Cerrahi 
Servisi 26 35 0,74

Nöroloji Servisi 36 40 0,90
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Beyin Cerrahi Servisi 42 40 1,05
Dahiliye 38 40 0,95
Nefroloji Servisi 40 40 1,00
Ameliyathane 112 13* 8,61
Ortopedi Servisi 32 37 0,86
Diğer Servisler 140 223 0,63

Ameliyathanedeki vaka sayısı, ameliyathanedeki atık oluşumunu etkile-
yen faktörlerden biridir. Vaka sayısı fazla olan hastanelerde, tıbbi atıklardaki 
artış fazla olmaktadır. Bunun nedeni ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin 
yüksek işlem sayısından  kaynaklanmaktadır. Atık üretim değeri, yatak başı-
na günlük atık üretimine göre hesaplanmaktadır. Cerrahi operasyonlar, yatak 
sayısını arttırmaktadır. Tıbbi bir tesiste tıbbi atık miktarına yüksek miktarda 
katkıda bulunan birimler; yoğun bakım ünitesi ve ameliyathanedir.

3. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmanın amacı, Karaman ili bağlamında günümüzde sıklıkla tartı-

şılan bir konu olan tıbbi atık yönetiminin sağlık yönünü değerlendirmektir. 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Karaman Devlet Hastane-
sinde, mevcut durumu Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği bağlamında de-
ğerlendirilmiş ve çevre sağlığı ve hijyen açısından tavsiyede bulunulmuştur. 
Çalışma, Karaman’da tıbbi atık değerlendirme ve kontrolü konusunda bir yön 
gösterme çalışması olacaktır.

3.1. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada; tıbbi atık toplama ve bertaraf işlemlerinin nasıl gerçekleş-

tirildiğini daha iyi anlamak için nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine 
görüşme tekniği kullanılmıştır. Tıbbi atık yönetimi süreci; uzmanlar, hasta-
neler, toplayıcılar ve atıklarla temas halinde olan işçiler tarafından nasıl ça-
lıştığını ortaya koymak için alanında uzman çalışanlarla görüşme yapılmıştır.

3.2. Çalışma Yapılan Kuruma Ait Bilgiler

K0rmenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler, Ayrancı ilçeleri ile Mersin 
iline bağlı Mut ilçesine olmak üzere yaklaşık 250.000 nüfus ve 455 
yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

3.3. Karaman Devlet Hastanesinin Tıbbi Atık Yönetimi
Tıbbi atıkların insan sağlığına etkilerinin giderilmesi için, hastanede tıbbi 

atık uygulamaları: personellere belirli aralıklarda eğitim verilmesi (sertifika-
landırılması) ve denetlenmesi, atık poşetleme ve etiketlemelerin yapılması 
(hangi birimlerden toplandığına ait), insan sağlığına etkilememesi için atık-
ların şekil-2 ve şekil-3’te olduğu gibi geçici konteynırlarda toplanmaktadır. 
Konteynırlarda atıkların muhafazası ve koku riskine karşı, dereceleri gün içe-
risinde belirli aralıklarda kontrol edilerek, deponun girişindeki kontrol takip 
çizelgelerine işlenmektedir.
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Şekil-2: Tıbbi Atık Toplama Konteynırı

Şekil-3: Tehlikeli Atık Toplama Konteynırı

İki tane tıbbi atık kutusu bulunmaktadır. Şekil-4’de görüldüğü üzere, bi-
rincisi kapağı klipsi olan (iğne uçları için), ikincisi enfekte atıklar için kapaklı 
kırmızı poşeti atık kutuları. Kırmızı poşetteki atıklar dolduğu zaman, geçici 
olarak kapaklı konteynırlara aktarılmaktadır.

Şekil-4: Servis Tıbbi Atık Toplama Kutuları

Tıbbi atıkların taşınması özel şirket tarafından yapılmaktadır. Şirketin şe-
kil-5’te yer aldığı üzere, sağlık bakanlığı şartlarına uygun ADR (Uluslararası 
Tehlikeli Madde Taşıma Belgesi) belgeli araçları bulunmaktadır. Tıbbi atık 
miktarı ağırlığına bakılmaksızın, bir kilogram bile olsa bu araçlarla taşınmak-
tadır. Bu araçların temel özellikleri arasında; aracın renginin turuncu olması, 
ikaz sistemlerine sahip olması ve atıkların taşınma esnasında herhangi bir 
kazaya veya riske karşı muhafazasını sağlamasıdır.
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Şekil-5: Tıbbi Atık Toplama Aracı

Tıbbi atıkların doğaya olan etkilerinin giderilmesi için hastanede yapılan 
başlıca uygulamaları;  tıbbi atıkların toplanmasında zeminin yıkanarak değil, 
şekil-6’te görüldüğü üzere talaş konularak kanların emilerek akmasının ön-
lenmesi sağlanmaktadır. Tıbbi atıkları toplayan personeller kişisel koruyucu 
ekipmanları giymektedir (maske, turuncu kıyafet, gözlük, eldiven). Görevli 
personellerin soyunma odaları ayrı yerde bulunmaktadır ve elbise değiştirir-
ken sterilize olunması için sprey kullanılmaktadır.

Şekil-6: Tıbbi Atık Geçici Depo Yeri-Talaş Uygulaması

Tıbbi atıklar ile ilgili bir eğitim uygulamaları ile ilgili yılda bir kez çevre 
danışmanlık eğitimleri alınmaktadır. Tıbbi atıklar ile ilgili tüm hastane perso-
nelleri uzaktan eğitim almakta ve toplayıcı personeller ise yılda iki kez özel 
toplama eğitimine tabi tutulmaktadır. Ayrıca bu görevlilerin görev yeri değiş-
tirilmemektedir. Hastanenin tıbbi atık sorumlusu olarak Biyolog ve İş Güven-
liği Uzmanı görev yapmaktadır.

Hastanede her bölümde tıbbi atıkların şekil-7 ve şekil-8’de olduğu gibi, 
kendi aralarındaki ayrımı ( patolojik, enfekte, kesici- delici vb.) yapılmaktadır. 
Patolojik atıklar mavi varillerde depolanmakta, kesici delici atıklar açılmayan 
özellikte olan sarı kapaklı kutulara, enfekte atıklar ise kırmızı poşetli kapaklı 
kovalara konulmaktadır.
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Şekil-7: Patolojik Atık Varili

Şekil-8: Kesici-Delici Atık Kutuları

Hastanede atıkların konulduğu poşetlerin renkleri ise aşağıda yer almak-
tadır: 

- Evsel atıklar: Siyah poşette

- Tıbbi atıklar: Kırmızı poşette

- Radyoaktif atıklar: Hastanede bulunmamaktadır. Fakat sağlık 
bakanlığı kurallarına göre sarı poşetlerde toplanmaktadır.

Sürdürülebilir atık yönetimi çalışmalarında, Karaman sıfır atık yönetimin-
de pilot il olmasından dolayı, Çevre ve Şehircilik bakanlığı desteği ile evsel 
atıkların şekil-9’da (kağıt, plastik, cam, gıda atıkları vb) ayrı yerlerde toplan-
maktadır. Toplanan gıda atıkları ise, şekil-10’da komposit makinesi sayesinde 
gübreye dönüştürülerek, çeşitli yerlerde kullanılmaktadır.

Şekil-9: Hastane Evsel Atık Toplama Yeri
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Şekil-10: Komposit Makinesi

3.4. Karaman Devlet Hastanesinin Tıbbi Atık Yönetimine Ait 
Veriler
Karaman Devlet Hastanesinde günlük tedavi gören hasta sayısı ortalama 

3000 kişi olup, ayakta tedavi gören sayısı ortalama günlük 2500 kişi, yatan 
hasta sayısı ise ortalama 500 kişi olmaktadır. 

Günlük üretilen atık miktarları, tehlikeli atık (kimyasal atık) günlük 18 kg, 
enfekte atık 240 kg, kesici delici atık 120 kg, radyoaktif atıklar bulunmamak-
tadır.

Tablo-4: Karaman Devlet Hastanesi 2018 Ağustos Ayında Birimler Bazlı Tıbbi Atık 
Miktarı

S. 
NO BİRİM ADI TOPLAM

BİRİM GRUPLANDIRMASINA 
GÖRE  

ATIKLARIN MİKTARLARI

1  CERRAHİ YOĞUN BAKIM
                
911   

2 GENEL YOĞUN BAKIM
                
510   

3 DAHİLİYE YOĞUN BAKIM
                
509   Cerrahi Servisler

           
781   

4 GÖĞÜS YOĞUN BAKIM
                
582   Dahili

         
1.217   

5 KARDİYOLOJİ YOĞUN 
BAKIM

                
268   

Kadın Doğum 
Servisleri

         
1.041   

6 YENİ DOĞAN YOĞUN 
BAKIM

                 
55 Yoğun Bakımlar

         
2.835   

7 KBB SERVİSİ
                 
46   Kemoterapi Ünitesi              26   

8 KADIN DOĞUM SERVİSİ
                
364   Laboratuvarlar

         
1.219   

9 ÜROLOJİ SERVİSİ
                 
55   Diyaliz

         
1.933   

10 ÇOCUK CERRAHİ SERVİSİ
                 
45   Acil

           
950   

11 GENEL CERRAHİ SERVİSİ
                
212   Poliklinikler            311   

12 ANJİO
                
162   Ameliyathaneler

           
970   

13 ENDOSKOPİ
                 
47   Radyoloji              71   

14 ORTOPEDİ
                
214   TOPLAM

       
11.354   

15 ÇOCUK SERVİSİ 
                 
80   

16 NÖROLOJİ SERVİSİ
                
122   

17 DAHİLİYE SERVİSİ
                
152   
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18 GÖĞÜS SERVİSİ
                
174   

19 KARDİYOLOJİ SERVİSİ
                 
78   

20 ENFEKSİYON SERVİSİ
                 
41   

21 YARA BAKIM SERVİSİ
                
138   

22 PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ
                
406   

23 AMELİYATHANE
                
970   

24 DOĞUMHANE
                
677   

25 ACİL SERVİS
                
950   

26 HEMODİYALİZ
             
1.933   

27 POLİKLİNİKLER
                
311   

28 RADYOLOJİ
                 
71   

29 KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
                 
26   

30 FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ
                 
26   

31 PATOLOJİ LABORATUVARI
                 
53   

32 DİĞER LABORATUVARLAR 
             
1.166   

TOPLAMLAR
          
11.354   

Tıbbi atıklar ile ilgili en önemli sorunların başında maliyetlerin yüksek ol-
masıdır. Hastanede en ufak tedavide bile kullanılan çarşaf, bez, yatak örtüsü 
vb eşyaların leke olması halinde, atık kısmına konulmaktadır. Bunların tekrar 
temin maliyeti ve atık bedeli maliyeti olmaktadır. Atık bedeli maliyeti kilog-
ram başına yaklaşık 4 TL olmasından dolayı, yıllık atık maliyetinin çok fazla 
olması başlıca sorun arasında yer almaktadır. 

SONUÇ
Tıbbi atıklar, evsel atıklar gibi değerlendirilmemesi gereken önemli bir 

husustur. Her ne kadar evsel atıkların değerlendirilmesi de, sürdürülebilir 
ekonomik büyüme için ne kadar önemli olsa da, tıbbi atıklar insan ve çevre 
sağlığı açısından ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Gözden kaçan en ufak tıbbi 
atık bile onlarca kişinin sağlığına etki edebilmektedir. 

Çalışmada Karaman Devlet hastanesi tıbbi atık yönetimi ile ilgili gözlem 
ve derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak inceleme yapılmıştır. Yapılan 
incelemelerde, hastanede görevli tüm çalışanlarının yeterli eğitimi aldık-
ları görülmüştür. Ayrıca tıbbi atık toplama görevlilerinin özel olarak eğitim 
aldıkları ve sadece işlerinin atık toplama olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle 
bazı ufak kirlerden dolayı direk tıbbi atık toplama yerlerine atılan, çarşaf vb 
ağırlığı olan eşyaların, atık bertaraf etme birim maliyetlerine fazla etkilediği 
belirlenmiştir. Bu nedenle minimum atık çerçevesinde, eğitimlerin aralıklarla 
verildiği aktarılmıştır. 
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Özellikle kan vb. sıvılar olan tıbbi atıkların depolarının zemininde bulu-
nan talaş, akan sıvıyı engellediği ve deponun daha temiz olduğu görülmekte-
dir. Ayrıca, hastane yemek hanesinde oluşan atıkların, değerlendirilerek güb-
re yapılması da, hastane yönetiminin atık duyarlılığını göstermektedir.

Tıbbi atık toplama şirketinin Konya’dan ve belirli aralıklarla gelmesi, atık-
ların birikmesine ve maliyetin yükselmesine neden olmaktadır. Bu nedenle 
Karaman ilinde belediyenin yönetiminde, tıbbi atık toplama ve bertaraf etme 
tesislerinin kurulması gerekmektedir.
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ARAÇ SEVKİYATINDA DIŞ KAYNAK 
KULLANIMININ ETKİLERİ,  ANT 

LOJİSTİK FİRMASI ÖRNEĞİ

Ahmet Alper SAYIN1

GİRİŞ
Ekonomide yaşanan belirsizlikler ve ekonomi çevresindeki büyük güçler ve 

değişim nedeniyle ekonomik birim olan işletmelerde etkin bir şekilde yönetme ih-
tiyacı duymaktadırlar (Ada, 2017: 187). Sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağla-
mak için, şirketler uygun fiyatlandırma ve dağıtım politikaları aracılığıyla müşteri 
beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetler sağlamalıdır. Global piyasa rekabeti 
arttıkça, üreticiler ürünlerini ve hizmetlerini, aynı kaliteyi daha düşük maliyetle 
üretebilecekleri pazarlara odaklandılar. Farklı sektörlerin farklı alanlarında üre-
tim yapmak için ek sorumluluk nedeniyle rekabet gücünü yitiren şirketler, yeni 
iş stratejileri ve iş modelleri uygulamak için proaktif bir şekilde değişmeye baş-
lamışlardır.

Bu değişimin neticesinde, lojistik hizmetlerini yönetmek için gerekli bilgi ve 
kaynağa sahip olmayan birçok şirket, lojistik süreçlerinin tamamını veya bir kıs-
mını yapan firmalardan yardım isteme zorunluluğunda kalmıştır. Bu şirketlerde 
ihtiyacı karşılamak için işlerin kalitesini bozmadan; uluslararası operasyonlar, de-
polama, stok kontrolü, paketleme, markalama, sigorta, gümrükleme ve iç dağıtım 
faaliyetlerini bir arada toplayarak hizmet vermektedirler. Sonuç olarak, lojistik 
firmalar, tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarını makul ve rekabetçi fiyatlarla karşılayan 
çözümler üretecek şekilde tasarlanmıştır. Yüksek kalitede hizmet veren firmalar 
pazar payını, verimliliğini, karlılığını ve müşteri bağlılığını yükseltirken, maliyet-
lerinde önemli bir azalma sağlamakta ve bu diğer rakiplere göre fark oluşturmak-
tadır(Tuncer, 2017: 322).

Lojistik departmanının en önemli işlevlerinden biri, kuruluş için önemli ta-
sarruflar sağlaması için etkin lojistik servis sağlayıcılarının seçilmesidir. En iyi 
uzman lojistik firmasını seçerken, kendi kuruluşlarının taleplerini tamamen karşı-
layıp karşılamayacağı konusunda kararsız olabilir. Uzmanlar, sağlayıcıları değer-
lendirmek ve seçmek için en iyi yolun bulunmadığı konusunda hem fikir olup bu 
nedenle kuruluşlar çeşitli yaklaşımlar kullanırlar. Uzman lojistik firması seçerken 
değerlendirme sürecinin genel amacı, riski azaltmak ve işletme değerini en üst 
düzeye çıkarmaktır.

Çalışmanın birinci bölümünde; dış kaynak kullanım uygulamalarının kapsamı 
ve gelişimi, şirketlere faydaları ve süreçte ortaya çıkabilecek olası riskler ve şir-
ketlerin dış kaynak kullanımı nedenleri tartışılmaktadır. İkinci bölümde; lojistik 
dış kaynak kullanımı, üçüncü taraf lojistik şirketleri ve seçim kriterleri dış kaynak 
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şirketlerinin kullanım nedenleri ayrıntılı olarak verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bö-
lümünü oluşturan uygulama bölümünde, ANT lojistik şirketinin otomobil taşıma-
cılığı üzerindeki etkisi incelenmiştir.

1. Lojistiğin Tanımı
Dünyada ve Türkiye’de en hızlı büyüyen sektör, Lojistik sektörüdür. Bu 

büyümenin bir sonucu olarak, artan lojistik maliyetleri ve karmaşık tedarik 
zinciri yönetiminin gösterilmesi doğru olacaktır. Geçtiğimiz yüzyılda ABD’de 
yapılan bir çalışmada; 21. yüzyılda, Bilgi Teknolojileri, Mikro Biyoloji ile artan 
üçüncü sektör Lojistik olmuştur (Koban ve Keser, 2013; 58).

Lojistik, tek bir tanımla temsil edilemeyecek kadar geniştir. Lojistik bir sü-
reç olmasına rağmen, genellikle bir nakliye operasyonu olarak algılanır. Nak-
liye ve depolama sadece lojistik konseptinin bir parçasıdır. Lojistik, üreticiden 
ürünün tüketicisine yönelik bir hareket planı olarak yorumlanabilir.

Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından yapılan 
tanım şu şekildedir; müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için, üretim noktasından 
tüketim noktasına kadar malzeme ve malzeme akışını, üretimde stoklarını, 
bitmiş ürünlerini, ilgili hizmetlerini ve bilgilerini planlayan ve uygulayan bir 
süreçtir (Uygun ve Dölek, 2011; 14).

1.1. Dış Kaynak Kullanımı Kavramı ve Tanımı
Dış kaynak kullanımı literatürde; outsourcing, dışsal tedarik, dış kaynak-

tan yararlanma gibi tanımlarla yer almaktadır. Ayrıca işletmelerin sadece 
kendi sahip oldukları yetenek ve becerilerine ait işlerin dışındaki işlerde; fir-
ma dışından kendi alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden temin etmesi 
olarakta tanımlanmaktadır (Özbay, 2004:6).

Bilinçli müşteriler; Ürünlerin kendi isteklerine göre özelleştirilmesini 
ve istedikleri zamanda ve miktarlarda tedarik edilmesini talep ederler. Ani 
dalgalanmaların sık olduğu günümüz koşullarında; Ulusal ekonomide ve kü-
resel ekonomide gerçekleşecek bu hareketlilik, şirketlerin geleceği için risk 
taşımaktadır. Firmalar mutlaka stratejilerinde bazı değişiklikler yaparlar. Dış 
kaynak kullanımı bu değişikliklerin başındadır. Böylece; Değişikliklere uyum, 
piyasadaki olumsuz hareketlerden daha az etkilenecek, teknoloji ve bilgi daha 
fazla fayda sağlayacaktır (Kılıç, 2015: 39).

Türkiye’de askeri alan uygulamalarında ilk dış kaynak kullanımı örnekleri 
görülmüştür. Silahlı kuvvetlerin personel taşıma hizmeti ile başlattığı süreç, 
yemek hizmetleri ile devam etmiştir. Kısa bir süre içinde hem resmi hem de 
özel kurumlar arasında da ilerlemiştir (Keskin, 2009: 76).

1.2. Lojistik Dış Kaynak Kullanımı Kavramı ve Kapsamı
Dış kaynak kullanımı yaklaşımı; uzun vadeli hizmet tedariki, mevcut ih-

tiyaçların karşılanması için ihtiyaçların karşılanması ve hizmet sonucunda 
elde edilecek faydalar konularında önem arz etmektedir. Son yıllarda, özellik-
le belirli sektörlerde üreticilerin son kullanıcılara mal ve hizmet akışında, dış 
kaynak kullanımı ve müşteri memnuniyeti ile daha fazla ilgilenilmeye başlan-
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mıştır (Kılıç, 2015: 43).

Özellikle, şirketin yaklaşık % 15 gibi büyük bir bölümünü oluşturan lojis-
tik faaliyetler, birçok şirket için dış kaynak kullanımı faaliyetlerinde ilk sırada 
yer almaya başlamıştır (Çakırlar, 2009: 71).

Lojistik sektöründe, başlangıçtan itibaren geleneksel tedarik ilişkileri 
gözlenmiştir. Ancak, bu ilişki, şirketin artan lojistik beklentilerini ve gereksi-
nimlerini karşılamak için yetersizdi ve Üçüncü Parti Lojistik (3PL) adlı yeni 
bir yapı ortaya çıktı. Şirketin ihtiyaç duyduğu lojistik hizmetlerini sunmayı 
planlayan bu oluşumun en önemli parçası hizmet sağlayıcı veya lojistik servis 
sağlayıcısı olarak adlandırılıyor. Süreç içerisinde, lojistik dış kaynak kullanımı 
ile müşteri şirketleri arasındaki ilişki, geleneksel tedarikçi ve müşteri ilişkile-
rinden uzaklaştı ve şirketlerin sektörel ve küresel değişimlere daha iyi uyum 
sağlamaları için stratejik bir ortak haline gelmiştir (Keskin, 2009: 41).

1.3. Lojistik Dış Kaynak Kullanımının Nedenleri
Bir alanda uzmanlığa sahip bir işletme; üretim, lojistik, pazarlama ve stok 

yönetiminde uzmanlaşması çok maliyetli olacağın gibi böyle bir yapıyı yönet-
mesi de çok zordur. Bu nedenle, daha verimli bir çalışma biçimi oluşturmak 
için şirketler dış kaynak kullanımı yoluyla mesleği dışındaki tüm problemleri 
çözmeyi tercih etmektedirler. Özellikle lojistik meseleler, her sektörün temel 
yetkinliğinin ötesinde ve özel yönetim ve diğer uzmanlık gelişimi gerektir-
mektedir. Ayrıca, lojistik faaliyetlerini yürütmek için alınması gereken depo 
alanı, nakliye ekipmanı gibi sabit kıymetlerden de faydalanılması gerekmek-
tedir. Bir işletmenin bu kaynakları tam anlamıyla verimli kullanması genel-
likle mümkün değildir ve kullanılmayan kapasite sorunları maliyet artışını 
beraberinde getirir (Ataman, 2002: 37).

Lojistik sektörünün her geçen gün büyümesi sonucu; Güçlü, öz kaynak-
ları ve tecrübesi olan firmaların sayısı artıyor ve hizmet alanı genişliyor. Bu 
işletmelerin en büyük avantajı, sadece lojistikte uzmanlaştıklarından, kendi 
kaynaklarını veya geçici olarak elde ettikleri kaynakları yüksek bir verimli-
likle kullanabilmeleridir. Ayrıca dünyadaki gelişmeleri takip ederek teknoloji 
yatırımlarını gerçekleştirebilmektedirler (Çınar, 2010: 18).

Şirketlerin dış kaynak kullanımı için birçok farklı nedeni vardır. Her işlet-
menin dış kaynak kullanımının nedeni de benzersizdir. Aşağıdaki tablo, dış 
kaynak kullanımının yaygın nedenlerini ele almaktadır (Öz, 2011: 95).
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Tablo-1: Lojistik Dış Kaynak Kullanım Nedenleri

Şirketlerin lojistik alanında dış kaynak kullanımı; Maliyet tasarrufu, azal-
tılmış işçilik maliyetleri ve yeni sistemlere ve teknolojilere kolay erişim gibi 
birçok yarar sağlamaktadır. Ayrıca, malzeme yönetiminde sorumlulukları 
paylaşarak riskleri azaltan ve gelişmiş sigorta sözleşmelerine sahip lojistik 
firmaları da kayıpları en aza indirmektedir. (Genç, 2009: 68). Bunlar özetle 
lojistikte dış kaynak kullanımının yararları olmakla birlikte, aşağıda lojistikte 
dış kaynak kullanımının yarar ve risklerinden başlıklar halinde bahsedilmek-
tedir.

1.3.1. Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Faydaları
Maliyet Tasarrufu Sağlama: Dış kaynak kullanımı kurumları müşterile-

rinin sahip olduklarından daha büyük ölçeklidir. Çoklu şirketler; Siparişlerin 
birleştirilmesi, nakliye, gümrükleme, malzeme kullanımı ve daha verimli kay-
nak kullanımı gibi maliyetleri yönetmeleri gerekir. Böylece hem satın alma 
maliyetleri hem de işletme maliyetleri daha düşüktür. Ayrıca rota optimizas-
yonu, büyük ölçeklerden indirimler gibi verimliliği artıran avantajları da dik-
kate almak gerekir.
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Temel Yetkinliklere Odaklanma: Günümüzün piyasa koşullarından 
kaynaklanan karmaşıklık nedeniyle, tedarikçi-üretici-müşteri üçgeni daha 
komplex bir şekilde yönetilmekte, böylece daha fazla mali kaynak, çok kat-
manlı yönetim katmanları ve yoğun dikkat gerektirmektedir. Bundan sonrası 
için, lojistik dış kaynak kullanımıyla sağlanacak hedefin, şirketin satın almak 
istediği hizmeti tanımlamak, şirketin bu hizmetten yararlanmak istediği tek 
yolu olmasıdır. Daha sonra, bir dış kaynak şirkete taşınması gerekir. Hizmet 
sağlayıcıların stratejileri belirlemesi, hedefleri belirlemesi ve ilişkileri yönet-
mesi gerekir. Sonuç olarak servis sağlayıcı, zamanı ve kaynakları en verimli 
şekilde kullanabilir.

Süreç ve Prosedürlerin Yeniden Yapılanması: Pek çok alt işlemin ve 
diğer birçok grup veya şirketin etkileşimi yoluyla iyi işleyen ve verimli bir 
lojistik zinciri mümkündür. Lojistik hizmetinin kalitesi, daha önce uygulanan, 
tanımlanmış ve teslim edilen süreçlerin varlığına bağlıdır. Tüm operasyonel 
seviyelerde gerçekleşen süreçler, problemlerin olasılığını azaltır ve kolay bir 
çözüm sağlar. Düzgün bir şekilde ilerlemeyi sağlamak için sorunun en kısa sü-
rede çözülmesi için istisnai durumlarda; yanlış teslimat, iade veya yol hasarı 
gibi gerekli adımlarda belirlenir (Kılıç, 2015: 47)

Esneklik: Lojistikte dış kaynak kullanımı; müşteri memnuniyetini kolay-
laştırır, coğrafi esnekliği sağlar ve yeni pazarlar oluşturur. Taşeron firmanın 
mevcut kapasitesini birleştirerek ulaşılamaz coğrafi alanların kapıları açıla-
bilir, daha az risk alınır ve ürün müşteriye güvenli, ucuz ve hızlı bir şekilde 
teslim edilir (Batuk, 2013: 49).

Kalite: Kalite aynı zamanda tutarlılık anlamına gelir ve ulaşım hizmetleri-
nin kalitesine dikkat çeker. Tutarlılık, farklı ulaştırma işlemlerinde aynı müş-
teri ve lokasyona yapılan değişikliği ifade eder. Müşteri beklentisi bu değişim-
leri asgari düzeyde gerçekleştirmek olsa da, şirketin ulaşım planlarını daha 
güvenli hale getirmek için değişiklikler düşük seviyelerde gerçekleşmelidir 
(Çelik, 2018: 51).

Sipariş Çevrim Sürecinin Kısalması: İşletmenin üretim sürecinde ihti-
yaç duyduğu tüm hammaddeler ve bakım malzemeleri, müşteri ihtiyaçlarını 
hızlı bir şekilde karşılamak için envantere sahip olmalıdır. Mevcut bir müşteri 
portföyünü korumak ve geliştirmek için müşteri ihtiyaçları derhal ve sürekli 
olarak karşılanmalıdır. Ancak, bu işlemler yerine getirilirken mümkün oldu-
ğunca düşük maliyetler tutulması gerekmektedir (Acar ve Köseoğlu, 2014: 
262).

1.3.2. Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Riskleri
Lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı için üç tip risk faktörü vardır. 

Bu riskler; ilişki riski, varlık riski ve yeterlilik riski vardır. İlişki riski; Fırsatçı 
hizmet, zayıf iletişim, paylaşılan hedef azlığı, eşit olmayan güç değişkenleri. 
Varlık riski; Bilgi riski, zayıf işgücü kullanımı, iç denetim riski, bağımlılık riski. 
Yeterlilik riski; Hizmet performans eksikliği, kontrol kaybı, strateji geliştirme 
eksikliği, yetkinlik koruması eksikliği. Bu üç risk faktörü birbirini etkilemek-
tedir (Konuk, 2011: 55). Belirtilen üç riske ilave olarak, lojistik dış kaynak 
kullanımı esnasında karşılaşılan riskler maddeler halinde aşağıda ki gibidir: 
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- Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen lojistik faaliyetleri, her sektöre 
hizmet veren lojistik şirketlerinden daha verimli çalışabilir.

- Lojistik hizmetleri ve dış kaynak kullanımı yoluyla dağıtım işlemleri 
neticesinde, önemli müşterilerin kontrolünün kaybedilmesine neden 
olabilir.

- Dış kaynak kullanımı, rakiplerle ilgilenen hizmet sağlayıcıların, 
işletmeleri rakiplere karşı ortaya çıkaran önemli ve gizli bilgilere 
sahip olmasına neden olabilir.

- 3PL lojistik şirketleri, kâr nedeniyle belirli bir düzeyde sözleşme 
yapıldıktan sonra kısa vadede lojistik maliyetlerini artırabilir.

- Sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi finansal 
başarısızlığa neden olabilir.

- Hizmeti alan firmanın taahhütlerini ve yükümlülüklerini yerine 
getirememesi riski vardır. Bu durum, kısa vadede yeni bir hizmet 
sağlayıcı bulunana kadar işlemleri zorlaştırabilir.

- Yanlış servis sağlayıcı seçimi, gelecekte işletme için sorunlara neden 
olabilir.

- Lojistik işi ile hizmeti satın alan şirketin hedeflerinin tam olarak 
anlaşılmaması lojistik sürecinin başarısını etkileyecektir.

- Şirket çalışanları ile dışarıdan çalışanlar arasında bilgi paylaşımının 
olmaması, doğru kararların alınamamasına yol açabilir.

- Şirket içi kültürel ve amaç çatışmaları ortaklaşa hareket etmeyi 
imkansız kılabilir (Öz, 2011: 123).

1.4. Üçüncü Parti Lojistik (3PL)
Bilgi ve bilgi teknolojisinin gelişimi, lojistik hizmetlerinin önemini artıra-

rak, nakliye, dağıtım ve stoklama hizmetlerini içeren bir üçüncü parti lojistik 
(3PL) konseptini ortaya çıkarmıştır. İşletmenin, harici kaynakları kullanarak 
karmaşık lojistik faaliyetlerini gerçekleştirmesi üçüncü parti lojistik yönetimi 
(3PL) olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü parti tanımını açıkça anlamak için, 
birinci ve ikinci parti kavramlarını açıklamak gerekirse;

- Birinci Parti: Üretici, toptancı, perakendeci, göndericiden 
oluşmaktadır.

- İkinci Parti: Birinci partinin direk müşterisi durumundaki işletmeler. 

- Üçüncü Parti: Lojistik aracılar; yük ileticileri, servis sağlayıcılar, 
taşıyıcılar, antrepo işletmecisi vb. 

- Dördüncü Parti: Lojistik ürünleri ve bilgi akışı süreçlerini koordine 
eden ve bütünleştiren şirketler.
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Üçüncü parti lojistik servis sağlayıcıları uzmanlıklarına göre;

- Yük taşımacılığına dayalı üçüncü parti lojistik şirketleri,

- Ulaştırma tabanlı üçüncü taraf lojistik şirketleri,

- Depolama tabanlı üçüncü taraf lojistik şirketleri,

- Finansal tabanlı üçüncü taraf lojistik şirketleri,

- Bilgiye ve iletişime dayalı üçüncü parti lojistik şirketi olarak 
adlandırılır ve bu şekilde faaliyetler yürütülmektedir (Çancı ve Erdal, 
2003:43).

Üçüncü parti lojistik hizmet başlıkları aşağıdaki gibi sıralanabilir: (Delice, 
2013: 70)

Ulaşım / Dağıtım
- Genel taşıyıcı hizmetler

- Multimodal / multimodal taşımacılık hizmetleri (demir, deniz ve 
hava taşımacılığı)

- Profesyonel hizmetler (tehlikeli atık, donmuş gıda vb.)

- Zaman sınırlı servisler (zamanında üretim (JIT))

- Gönderi takibi

Depo / Dağıtım
- Kamu / sözleşme / depo

- İşletim teknolojisi (barkod, radyo frekansı, vb.)

- Katma değerli hizmetler (çapraz sevkiyat, kargo entegrasyonu, 
paketleme)

- Sipariş hazırlama ve işleme

Gümrük Hizmetleri
- Gümrük müşavirliği

- Gümrük iadesi

Kargo Finansal Hizmetler
- Kargo denetimi

- Ücret Ödeme

Bilgi Teknolojisi (BT) Desteği
- EDI işlevi

- Lojistik bilgi sistemleri ve diğer yazılımlar

- Web tabanlı çözümler
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Ürün Destek Hizmetleri
- Ters lojistik

- Katma değerli hizmetler (paketleme, etiketleme, işaretleme, test 
etme, vb.)

Lojistik Yönetimi / Danışmanlık
- Filo Operasyonları

- Dağıtım ağı tasarımı

- Taşıyıcı seçimi / yönlendirme

- Tesis yer analizi / seçim / tasarım

- Stok yönetimi

1.4.1. Üçüncü Parti Lojistiğinin Önemi
Üçüncü taraf lojistik servis sağlayıcıları ile işbirliği yapma nedenleri şun-

lardır: (Derinalp, 2007: 31)

-  Düşük lojistik maliyetleri,

- Lojistik operasyon kalitesini iyileştirmek,

- Lojistik fonksiyon optimizasyonu,

- Müşteri memnuniyetini arttırmak, müşteri taleplerine esnek cevap 
vermek ve bu beklentilere cevap verebilmek,

- Mevcut olmayan teknolojiler konusunda uzmanlık ve kaynaklar 
sağlanması,

- Satışları artırmak,

- Şirketin ana faaliyetine odaklanmak,

- Çalışan sorunlarından kaçınıp, müşteri hizmetlerini iyileştirmek,

- Temel yetkinlikleri geliştirmek,

- Sermaye harcanmasının engellenmesi,

- Kontrol, değişiklik ve yeni eğitim maliyetlerinden kaçınmak,

- Pazarın değişen beklentilerine esneklik ve çeviklik sağlamak,

- Stratejik çözümler ve stratejik ortaklıklar sağlamak için operasyonel 
faaliyetlerin faydalarına odaklanmak,

- Talep dalgalanmalarını karşılamak,

- Yeterli bilgi ve iletişim teknolojisine sahip olmak,

- Artan envanter hızı,

- Sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürmek,

- Operasyonel iyileştirme.
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1.4.2. Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı Firma Seçim 
Kriterleri
İş gereksinimlerine ve mevcut faaliyetlere en uygun üçüncü taraf lojistik 

hizmetleri sağlayan bir şirket seçmek için belirli kriterler vardır. Belki bu 
standartların en önemlisi,  temel yetkinliklerdir. Açıkça tanımlanabilir temel 
işlevlere ve operasyonel uzmanlığa sahip olan şirketler seçim sürecinin en üs-
tünde yer almaktadır. Uzmanlık, itibar, deneyim ve güvenilirlik, üçüncü parti 
işletmelerinin temel işlevleri ile ilgili konulardır (Aydın, 2005: 143)

Üçüncü parti lojistik şirketlerini seçmek için kriterler aşağıdaki gibidir.

- Şirketinizin temel işlevleri,

- Maliyet,

- Verilen hizmet kalitesi,

- Şirket itibarı,

- Çeşitli hizmetler sunmak,

- Geçmişte iş tecrübesi,

- Bilgi işleme ve bilgi sistemi uyumluluğu,

- Finansal istikrar,

- Yenilikçi yönetim,

- Güvenilirlik,

- Hız,

- Coğrafi Konum

- İletişim Kapasitesi ve Problem Çözme Becerileri

2. Araştırmanın Önem ve Amacı
Lojistik hizmetlerinde dış kaynak kullanımının öneminin arttığı ve şirket-

lerin dış kaynak kullanımını benimsedikleri söylenebilir. Bugün, birçok şirket 
ana faaliyetlerinden başka faaliyetler için dış kaynak kullanıyor. Bununla bir-
likte, dış kaynak kullanımında bazı yönler göz ardı edilmemelidir. Sağladığı 
avantajların yanı sıra ortaya çıkardığı dezavantajlarda da araştırılmalı ve doğ-
ru analiz ve dış kaynak kullanımına karar verilmelidir. Öte yandan, dış kaynak 
kullanımından beklenen sonuçlara ulaşmak için şirketler ve çalışanlar tara-
fından benimsenmelidir.

Bu çalışmada; tedarik zincirinde hızla büyüyen dış kaynak kullanım stra-
tejisinin önemi araştırılmıştır. Otomotiv taşımacılık sektöründe yapılan saha 
çalışmasında, araç tedarik zincirinin yönetiminde dış kaynak kullanımı araş-
tırılmış ve sektörde deneyimli ANT Lojistik firmasında araç sevkiyatının nasıl 
gerçekleştiği ve karşılaşılan riskler ile alınan önlemler yerinde incelenmiştir.
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2.1. Tanımlayıcı Bilgiler
ANT Lojistik, sektör tecrübeleri yirmi yılı aşan yöneticileri tarafından 

2008 yılında sınırlı büyüklükte tır filosu ve müşteri ağı ile devralınmış; yöne-
ticilerin deneyim ve önderliğinde bugünkü gücüne hızla ulaşmıştır. Bu süre 
zarfında ileri teknoloji ürünü tırlara yatırım yaparak filosunu genişleten ANT, 
filo büyüklüğünü 150 özmal tıra çıkarmıştır. Aynı zamanda, müşteri ağı-
nı otomobil üreticileri, distribütörleri, bayileri ve araç kiralama firma-
larını kapsayacak şekilde genişletmiştir. ANT Lojistik, bugün itibariyle üstün 
fiziki şartlardaki gümrüklü-gümrüksüz antreposu ve konusunda uzman 
personeli ile araç lojistiğinin her alanında hizmet vermeye başlamıştır. 

Şekil-1: Ant Lojistik Firması 

 
Kaynak: http://antlojistik.com.tr

 ANT Lojistik, yönetim kadrosunun stratejik büyüme planları doğrultu-
sunda ilk etapta Türkiye üzerinden Azerbaycan, Gürcistan, İran başta olmak 
üzere komşu ülkelere giden transit ticarette önemli bir yer edinmiştir. Bu viz-
yonla, söz konusu pazarlarda güçlü müşteri ağları kuran ANT, özellikle Kaf-
kas bölgesinde edindiği %60-70 düzeyinde pazar payları ile hedeflediği 
hacme ve tanınırlığa ulaşmıştır. Filosunu düzenli olarak teknolojinin son ürü-
nü, yükleme faktörü yüksek yeni tırlarla genişleten ve geliştiren firma, lojistik 
sektöründeki tüm teknolojik yenilikleri yakından takip edip müşterilerinin 
kullanımına sunmaktadır.

2.1.1. Firma Büyüklüğü
130.000 m2 açık-kapalı alanı ile müşterilerinin binek ve hafif ticari araç 

lojistiği ihtiyaçlarına hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır. ANT lojistik fir-
masının toplam çalışan sayısı 230 kişi olup, yılık cirosu : 75.000.000 TL’dir. 
Firmaya ait 150 adet özmal (kendisine ait) araç taşımaya uygun TIR bulun-
maktadır. Firmada yurtiçi ve yurtdışı taşımalar yapılmakta olup, yurtdışında 
Avrupa bölgesi, Türki Cumhuriyetler ve İran’a sevkiyatlar yapılmaktadır. 
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2.1.2. Firmanın Lojistik Faaliyetleri
Firmada; araç lojistik, depolama, PDI (Pre delivery inspection/Sevkiyat 

öncesi son kontrol) işlemleri yapılmakta olup, işlemlerin detayları aşağıda 
yer almaktadır.

Araç Lojistiği:
- Türkiye’de muhtelif otomotiv firmalarında üretilen araçların 

limanlara kadar ihracat sevkiyatları ve yurtiçindeki bayilerine kadar 
taşımalar, 

- İthal gelen araçlar için limanlardan otomotiv firmalarının 
fabrikalarına veya Türkiye’de üretim yapmayan otomotiv firmaları 
için kiralanan stok sahalarına/ANT Lojistik’in kendi stok sahalarına 
kadar taşımalar,

- Bazı markalar için (Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen ) avrupa 
fabrikalarından yükleme yapılarak Türkiye üzerinden Orta Asya ve 
İran’a taşımaları yapılmaktadır. 

Şekil-2: Araç Lojistiği

Depolama:
- Türkiye’de üretim yapan firmaların kendi stok sahasında yer 

olmadığında veya taşıma esnasında ara depolama olarak ihtiyaç 
duyulduğunda depolama hizmeti vermektedir.

- Türkiye’de üretim yapmayan firmalar (ithal gelen araçlar) için kendi 
stok sahasında depolama hizmeti vermektedir.
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Şekil-3: Araç Depolama

PDI (Pre Delivery İnspection/Sevkiyat Öncesi Son Kontrol):
PDI işlemlerini Türkiye’de üretim yapmayan Mercedes, Mitsubishi marka-

ları için stoklama sahasına limanlardan gelen ithal araçlar için bayilere sev-
ketmeden önce  sevkiyat öncesi son kontrol hizmeti de verilmektedir. 

2.1.3. Sektörel Deneyim
Yönetici ve ortaklar 1994’ten itibaren sektör deneyimine sahip olup, Tür-

kiye’de neredeyse her markanın taşıma işinde tecrübeye sahiptirler. ANT 
Lojistik firması 2006 yılında kurulmuştur. Firmada birçok markanın yurtiçi 
ve yurtdışı taşımaları yapılmaktadır. (Mercedes, Mitsubishi, Honda, Hyundai, 
Porsche, Suzuki vb.)

2.2. Araç Sevkiyatında Kullanılan Teknikler ve Dikkat Edilen 
Hususlar
- Yükleme faktörü yüksek Lohr tipi römorklara yapılan yatırımlarla 

binek araçlarda 9’lu, hatta 10’lu yükleme adetlerine ulaşmakta ve 
müşterilerine önemli maliyet avantajı sağlamaktadır.

Şekil-4: Araç Yükleme TIR’ları

- Araç üreticisinin belirlediği şaftlarda araç kapasitesinin belirlenerek, 
çekici ve dorsenin tüm kontrolleri yapılmış olması kaydı ile yükü 
oluşturarak sevk gerçekleştirilmektedir. 

- Teknikler bu işe özel olarak şekillenmiş yılların tecrübesinin yanında 
otomotiv lojistik sektörünün genel taşıma teknikleriyle paralel 
yapılmaktadır.
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- Taşınan araçlara uygun olacak yükseklikte ve yere daha yakın veya 
yüksek dorseler kullanılmaktadır.

Şekil-5: Araç Taşıma Dorseleri

 

Şekil-6: Taşıma Araçları

- Yüksek araçlar (ticari) üst kata binek alçak araçlar alt kata 
yüklenmektedir. 

- Yüklenmiş araç dahil TIR’ın yerden yüksekliği Türkiye’nin fiziki 
koşulları ve köprü yükseklikleri dikkate alınarak TIR yola çıkmadan 
kontrol edilmektedir. 

- Yüklenen araçlar mutlaka dorseye spanzetlerle sabitlenmektedir. 

- Yüklenen araçların anahtarları şoförün kontrolünde bulunmakta 
ve şoför dinlenme esnasında anahtarları araçtaki kasaya koymakta 
ya da özel tasarlanmış bir taşıma aparatıyla kendi yanında 
bulundurmaktadır. 

- TIR’lar seyahat esnasında dinlenme molası için herhangi bir yerde 
duramayıp, güvenli yerlerde durmak zorundalar. 

2.3. Araç Sevkiyatında Karşılaşılan Riskler
- Temel risk olan kazalar,

- Taşınan araçlarda sürtme, tavan ve araç altı çizikleri, ezikleri, trafik 
kazaları en çok rastlanılan hasarlar, (Bu hasarlar en çok TIR’a 
yükleme ve boşaltma esnasında oluşmaktadır.)

- Taşınan araçların dorse’ye sabitlenme eksikleri, 
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- Dorseye yanlış yüklemeler,

- Yolun uygun olmaması,

- Belirlenen hızın aşılması,

- Dışarıdan gelen etkenler (yoldan gelen taş, diğer araçlardan savrulan 
cisimler, ağaçlar, köprülerin yükseklik sorunları,

- Stok sahalarında dışarıdan gelen etkiler (kurşun, dolu, fırtına, kuş 
pisliği vb), 

- Taşıyan TIR’da yaşanan teknik sorunlar. 

2.4. Araç Sevkiyatında Karşılaşılan Risklere Karşı Alınan 
Önlemler
- Komple asfalt zemine sahip olan ve zeminde kutulu adresleme özelliği 

bulunan antrepoda 7/24 kamera takibi ve özel güvenlik gözetimi 
bulunmaktadır. Antrepo, müşterilerin talebi doğrultusunda 24 saat 
hizmet verebilmekte, ayrıca müşterilerine online araç takibi olanağı 
sunmaktadır. Bunun yanında sahada sağlanan hasar kontrolü, PDI 
servisleri, satış ekspertizi gibi ek hizmetlerle müşterilere lojistik, 
stoklama ve araç bakımını kapsayan paket hizmetler sağlanmaktadır.

- Araç sevkiyatları özel nitelikte taşımalar olup, işin şekli gereği kapalı 
araçlarla taşıma yapılamamaktadır. 

- Şoförlerin eğitimi düzenli yapılmaktadır. 

- Dinleme esnasında park etme kuralları yerine getirilmektedir.

- Araç tiplerine göre TIR’a yükleme ve indirme kuralları 
uygulanmaktadır.

- Araç indirme esnasında, limanlar ve bayilerde farklı koşullar olması 
durumunda yük boşaltma kuralları uygulanmaktadır.

- TIR’a yüklenen araçların sabitleme işi yapılmaktadır.

- Seyir halindeyken hız kurallarına dikkat edilmektedir.

- Acil durumlarda park etme ve iletişim kuralları uygulanmaktadır.

- Taşınan tır dorsesinde yaşanacak hidrolik ve teknik sorunlarında, 
yapılması gerekenler gibi hususlarda şoförler düzenli eğitilmektedir. 

- Stok sahasında beklerken, eğer araçlar uzun süre duracaksa 3 ayda 
bir tüm araçlar çeyrek teker döndürülerek hareket ettirilmektedir. 

- Stok sahasında bekleyen her araç lokasyon kodu+şasi numarası ile 
bilgisayardan takip edilmektedir.  

 2.5. Araç Sevkiyatında Oluşabilecek Risklere Karşı Yapılan 
Sigortalama İşlemleri
Taşımalarda en önemli husus araçların ve Tır’ların sigortalanmasıdır. Zira 

taşınan yükler sıfır araç olduğundan değerleri çok yüksek olmaktadır.
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Örneğin, Mercedes marka üst sınıf bir araçta C maddesine giren bir aracın 
değerinin 2.800.000 TL olduğu ve bir tır’da, bu araçtan 3 adet bulunduğu dü-
şünülürse, taşınan yükün değeri ve alınan riskin boyutu yüksek olmaktadır.

Ayrıca stok sahasındaki hareketler ve yükleme boşaltma esnasındaki ka-
zalar da lojistik firmasının risklerinden olmaktadır. 

Bitmiş araçlar fabrikadan çıktıktan sonra, müşteri/bayiye giden tüm sü-
reçte yaşanan hasarlarda, maddi zararlar dışında tüketici hakları gereği araç 
artık özürlü araç sayıldığından, değer kaybı tutarının müşteriye yansıtılması 
gerekmektedir. Yaşanan değer kaybı da lojistik firmasının karşılaşacağı risk-
ler arasında yer almaktadır. 

Bu nedenle, lojistik firmaları taşınma ve depolanma esnasındaki riskler 
için sigorta poliçesi yapmak zorunda kalmaktadırlar. 

Aşağıda yapılan sigortalamaların şekilleri ve içerikleri yer almaktadır.

- Limanlardan yapılan ithalat sevkiyatlarında  taşınan aracın değeri: 
ithalat değeri + gümrük vergileri toplamıdır. 

- Fabrika veya lojistik sahasından bayilere gönderimlerde, araç 
bayilere fatura edildiği için taşınan aracın değeri: ithalat değeri + 
gümrük vergileri + ilgili markanın kar tutarı +KDV’dir. 

- Bayiler arasında yapılan sevkiyatlarda, araca plaka takılmış ise 
taşınan aracın değeri: ithalat değeri + gümrük vergileri + ilgili 
markanın kar tutarı +KDV +ÖTV’dir. 

SONUÇ
20. yüzyılın sonunda, küreselleşmenin koşulları altında küresel pazarların 

gelişimi hız, esneklik ve ekonomik kavramların önemini artırmıştır. Bu bağ-
lamda; özellikle, şirketlerin maliyetlerini düşürmek ve temel yetkinlikleri dı-
şındaki enerji tüketim maliyetlerini düşürmek için gösterdiği çalışmalar, dış 
kaynakların geliştirilmesi ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Firmalar kendi uzmanlık alanları dışında kalan Lojistik faaliyetlerinde de 
dış kaynak kullanımı yaparak, kendi işlerine  odaklanmayı tercih etmektedir-
ler. Ant lojistik firması da geçmişten günümüze kadar gelen tecrübeleri ile pi-
yasada markalı araçların sevkiyat işlemlerini yapmaktadır. Sunduğu hizmet-
leri bilişim teknolojileri ile destekleyerek, müşterilerine kaliteli hizmet sun-
maktadır. Tüm işletmelerde ve süreçlerde yaşanılan riskler, araç sevkiyatında 
da gerçekleşmektedir. Bu riskleri bertaraf etmek için gerekli önlem çalışma-
ları yapılmakta olup, firmanın çalışma ortaklarının lider markalar olması, Ant 
lojistiğin işini ne kadar profesyonel yaptığını göstermektedir.

Çalışmada en önemli kısıtlılık, araç sevkiyatı yapan diğer firmalarla gö-
rüşülememesi ve izin alınamaması, çalışmanın kıyas yapılamamasına neden 
olmuştur. 
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KAMU KURUMLARINDA 
KURUMSALLAŞMA İLE KARİYER 

YÖNETİM UYGULAMA DÜZEYLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR 

ANALİZ

Serdar Vural UYGUN1

GİRİŞ
Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması yönlü çalışmalar, özellikle 

yeni kamu yönetimi anlayışının vatandaş odaklılık, hesap verebilirlik ve 
şeffaflık prensipleri çerçevesinde ve kamu yönetimi dışındaki diğer bilim 
disiplinlerinden de yararlanılarak yürütülmektedir. 

Bireyin meslek yaşamı boyunca izleyeceği yol ve süreci belirlemeyi ifade 
ettiği söylenebilecek olan kariyer yönetiminin kamu yönetimi bakımından ifa-
de ettiği anlam, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu 3/b‘de, kariyer ilkesi 
ile açıklanmıştır. Özel sektör çalışanlarına göre farklı mevzuat hükümlerine 
bağlı olarak görevini yürüten kamu personeli de tıpkı özel sektör çalışanları 
gibi meslek yaşamında ilerlemek yani kariyerini geliştirmek amacındadırlar.  
Kariyerini doğru yönlü geliştiren ve kurumu tarafından desteklenen kamu 
personelinin, görevini daha etkin yürüteceği ifade edilebilir.

Kurumsallaşma ise bizzat kurumun kendisini ilgilendiren ve onu şekillen-
diren bir “durum” olarak ifade edilebilir. Kamu hizmet birimlerinin, etimo-
lojik aynılık durumu bir kenara bırakılırsa,  “kurum” olarak adlandırılması, 
onların aynı zamanda “kurumsal” olduğunun varsayılmasına neden olmama-
lıdır. Kurumsallaşma; şeffaflık, objektiflik, tutarlılık, standartlık gibi unsurları 
içerisinde barındırmakta ve bir kurumu diğerlerinden farklılaştırmaktadır. 

Çalışmada, Nevşehir ilinde seçilen örneklem kamu kurumunda yürütülen 
anket çalışması vasıtasıyla, kurumsallaşma ile kariyer yönetiminin 
uygulanma seviyeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Aynı zamanda kamu 
kurumlarının kurumsallaşma hakkındaki genel bilgi ve uygulama durumları 
ortaya konulmaya, kariyer yönetimi uygulamalarının kamu personeline ve 
dolayısı ile kamu hizmetine etki durumu belirlenmeye çalışılmıştır.

Kariyer Kavramı     
Türkçeye Fransızca “carriere” sözcüğünden geçtiği (Bingöl, 2006: 284) bi-

linen kariyer sözcüğünün en genel anlamı, bireyin çalışma yaşamı boyunca 
herhangi bir iş alanında ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması (Erdoğmuş, 
2003: 11) olarak tanımlanabilir. Para, saygınlık, prestij, başarma arzusu, daha 
iyi bir yaşama biçimi, bireyin önüne çıkan fırsatlar, ödüller, terfiler, yaşam 
boyu gelişim (Gürüz ve Yaylacı, 2009: 184) olarak ifade edilebilecek olan ka-
riyer;  kişisel ve örgütsel hedeflerle doğrudan bağlantılı olup, kişinin hayatı 
1- Dr. Öğr. Üyesi Nevşehir HBV Üniversitesi İİBF
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boyunca yaşayacağı ve kısmen kontrol altında tutabileceği iş tecrübesi ve fa-
aliyetleriyle bağlantılı bir süreç (Güzel, 2005: 121) biçiminde de belirtilebilir. 

Kariyer kavramının, bir tek kuruma bağlı olmadan çok sayıda iş değiştir-
meyi kapsayan biçimde sınırsız; Çok yönlü kariyer ise, kişinin kendi tarafın-
dan yönlendirilen, bireysel olarak belirlenmiş hedeflere yönelik olan, bireysel 
hedeflere yönelik ve kişinin yaşamı boyunca psikolojik olarak tatmini amaç-
layan biçimde çok yönlü yaklaşımlarla incelenebildiği görülmektedir (Seçer 
ve Çınar, 2011: 51-52). 

Kariyer geliştirme ise çalışanın kariyeri süresince hedeflerine ulaşabilme-
si için kendisi veya çalıştığı kurumu tarafından uygulanan eğitimler, program-
lar ve diğer tüm faaliyetleri ifade etmektedir. (Şimşek ve Öge,  2009: 270). 
Kariyer geliştirme, çalışanın kendine güven duymasını sağlayarak bireysel iş 
tatmini ve motivasyonunu sağlamaktadır. Bu sayede çalışan verimliliğini ar-
tırmakta ve örgütsel başarıya da önemli oranda katkıda bulunmuş olmaktadır 
(Tunçer, 2012: 211; Bingöl, 2006: 290).

Kariyer Yönetimi
Kariyer yönetimi kavramı, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki ayrı kate-

goride incelenebilir. 

İş hayatında olan ya da buna başlayacak olan her birey, çalıştığı/çalışacağı 
işlerde devamlı başarılı olup ilerlemeyi ve üst pozisyonlara gelmeyi hedefler. 
Elbette bunu gerçekleştirmek hiç kolay değildir ve bu beklentilerine ulaşmak, 
bireyin daha başından itibaren iş yaşamını doğru yönlendirip şekillendirmesi 
yani kariyerini doğru yönetmesi ile mümkün olabilir. Çünkü kariyer bir 
süreçtir ve bireyler, bu süreci daha verimli ve hızlı bir şekilde yürütebilmek 
için planlı ve bilinçli hareket etmek zorundadırlar. İşte bu bilinçli planlama ve 
geliştirme faaliyeti, bireysel kariyer yönetimi olarak adlandırılmaktadır.

Bu doğrultuda bireysel kariyer yönetimi; bireyin yetenekleri, becerileri, 
değerleri ve arzularına dayalı en uygun işi sağlamak için ayrıntılı araştırma 
yapma, planlama ve karar verme süreci (Çalık, 2006: 90) olarak ya da kişilerin 
kariyer hedeflerini belirlemek ve bu hedefleri gerçekleştirmek için planlar ha-
zırlama ve bunları etkin bir biçimde uygulama süreci olarak da tanımlanabilir.

Çalışmanın inceleme konusunun odaklandığı kurumsal kariyer yönetimi 
ise kurumdaki kariyer yolları ve fırsatlarının açıkça belirlenerek duyurulma-
sı, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, çalışanlara kariyer da-
nışmanlığı yapılması, iş başarım ve deneyimlerinin artırılması ile bu doğrul-
tuda eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümüdür (Gürüz ve 
Gürel 2006, 234).  

Benzer biçimde kariyer yönetimi, çalışanın kariyer gereksinimlerini ön-
görmek ve onların kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için gerekli planlama 
ve stratejileri belirleyerek uygulama (Aldemir, 2001: 216), bireysel kariyer 
planları ile kurum amaç ve beklentilerinin uyumlaştırılma sürecidir (Bayram, 
2008: 217). Kariyer yönetiminin ayrıca üst mevkiler için uygun nitelikte per-
sonel yetiştirmek ve bu doğrultuda personelin kendini geliştirebilmesi için 
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uygun eğitim programları sağlamak gibi eğitsel bir işlev de bulunmaktadır 
(Pehlivanlı, 2004: 23).

Kurumsal kariyer yönetimi, örgüt içinde çalışan her bireylerin kariyer yol-
larının belirlenmesi, özelliklerine uyumlu bir kariyer yolunda sağlıklı biçimde 
ilerlemeleri ve kurumla ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmeleri için 
gereken planlama, geliştirme, destek ve kontrol faaliyetlerini içermektedir (Ay-
taç, 2010: 116). Bu faaliyetler kategorik olarak da işe alma; seçme ve değerlen-
dirme; eğitim ve geliştirme ile işten uzaklaştırma olarak belirtilebilir (Fındıkçı, 
2009: 342; Atay, 2006: 15; Akın, 2002: 104; Beer ve Spector, 1995: 236).       

Kurumun, kariyer yönetimini, çalışanı motive edecek, eğitecek ve ona de-
ğerlendirebileceği fırsatları sunacak biçimde yürütmesi elbette çok önemli-
dir. Bu amaçla örgüt, hizmet içi eğitimler, objektif, teşvik edici bir görevde 
yükselme ve değerlendirme sistemi, kişisel danışmanlık hizmetleri gibi araç-
ları kullanabilir. Bu araçlar, bireyin, beklenti ve yeteneklerini örgüt içindeki 
fırsatlar ve örgüt amaçları ile örtüştürerek, kurumun amaçları doğrultusunda 
hareket etmesini hedefler. 

Etkili biçimde uygulanan kurumsal kariyer yönetimi, çalışanların kuruma 
olan bağlılık ve motivasyonlarını artırıp, onların kariyer süreçlerine daha bi-
linçli ve güvenli biçimde bakmalarını sağlayarak, kurumla bütünleşmelerini 
sağlar (Kılıç ve Öztürk, 2009: 46). 

Aynı zamanda kurum, kariyer yönetimi uygulamaları ile çalışana gereken 
eğitim desteğini sağlama, onun iş tatminini ve işe bağlılığını arttırma, çalışma 
etkinliğini ve başarısını adaletli bir şekilde değerlendirme yoluyla, çalışanı ken-
di kariyer hedefleri doğrultusunda desteklerken (Dündar, 2009: 266), kendi 
varlığını da pekiştirmiş, bünyesindeki verimliliği ve etkinliği artırmış olur.  

Kariyer yönetimi, “kariyer planlama” ve “kariyer geliştirme” olmak üzere 
birbirini destekleyen ve bütünleyen  iki ana unsurdan oluşmakta bu çerçeve-
de incelenebilmektedir (Çalık, 2006: 92):

a. Kariyer Planlama
Kariyer planlama işlevinin de bireysel ve kurumsal olmak üzere iki bo-

yutu oluğu söylenebilir. Bireysel kariyer planlaması, çalışanların, kendi bilgi 
ve becerilerini değerlendirmeleri, güçlü ve zayıf yönlerini tanımaları (Tunçer, 
2012: 218),  örgüt içindeki ve dışındaki kariyer fırsatlarını görerek tüm bun-
ların ışığında kariyer amaçlarını belirlemeleri ve bunlara yönelik planlar yap-
malarıdır (Bolat ve Aytemiz, 2003: 7). Çalışan bu planlama sürecinde kendisi-
ni tarafsız ve detaylı olarak analiz etmeli ve amaçları ile yeteneklerini uyumlu 
hale getirmek için gayret göstermelidir. Aksi durumda gerçekçi bir kariyer 
planlaması yapabilmesi mümkün olmayacaktır (Çiftçi, 2007: 150). 

Bunun için öncelikle bireyin ilgi ve becerileri tespit edilmeli, mevcut iş per-
formansı değerlendirilmeli ve kariyeri boyunca ulaşmayı planladığı pozisyon 
ve görevler için gerekli nitelikleri kazanacağı faaliyetler belirlenir (Şimşek ve 
Öge, 2009: 267). Bu anlamda kariyer planlama faaliyetleri, kariyer hedefle-
ri ve kariyer yollarının doğru tespiti ile yürütülebilir. (Türkay ve Eryılmaz, 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar62

2010: 182). Burada kariyer hedefleri, çalışanın belirli bir kariyer seviyesine 
ulaşması için gayret gösterdiği müstakbel kariyer durumlarını ifade ederken, 
kariyer yolları ise, çalışanın bütün kariyerini biçimlendiren imkanlar ve faali-
yetler dizisi ( Ersen, 1997: 112) olarak tanımlanabilir.

Kurumsal kariyer planlaması ise, tüm çalışanların kurum bünyesinde-
ki kariyer durumları ile ilgili olan boyuttur. Bu kapsamıyla, kurumdaki tüm 
çalışanların kariyerlerinde uygun biçimde ilerlemesini sağlayacak ve kurum 
ile çalışan uyumunu sağlayarak pekiştirecek bir süreci ifade etmektedir. Ku-
rumsal kariyer planlamasının temel amacı ise kurumsal etkililiği ve verimli-
liği artırmaktır (Özgen, Öztürk ve Yalçın 2005, 212). Çalışanların ilk işe alım 
görüşmeleriyle başlayıp, onların eğitimleri ile devam eden, sürekli değişen 
ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi ve kişisel özelliklerine yön vermeyi hedefle-
yerek bu nedenle de sürekli değişime uğrayan dinamik bir süreç niteliğini ta-
şımaktadır (Şimşek, 2004: 208).

Kurum, kariyer planlama sürecini ise şu sıralı faaliyetler ile işletmektedir: 

- Görevi/pozisyonu tanımlama, 

- Personeli belirleme,

- Kurumsal kariyer hedeflerinin belirlenmesi, 

- Pozisyon İle personelin özelliklerinin karşılaştırılması,

- Çalışanın potansiyelinin tespiti ve performans değerlendirmeye tabi 
tutulması,

- Çalışana kariyere yönelik geliştirici eğitimler verilmesi, 

- Kariyer planı kapsamında kurum stratejilerinin oluşturulması.
Kurum, kariyer planlaması ile kurum kariyer imkanlarını ortaya koymak 

suretiyle kariyer hedefi olan çalışanlarının göreve yönelik motivasyonlarını 
ve özgüvenlerini artırmaktadır. Ayrıca bu sayede, gelecekte yaşanması muh-
temel olan personel kaynaklı kriz ve gelişmelere de hazırlıklı olabilmektedir.
(Çiftçi 2007, 148). Hatta günümüzde çalışan adayları da kariyer ilerleme ola-
nakları sunan kurumlara çok daha fazla ilgi göstermekte, bu sayede kurum, 
daha nitelikli çalışanları, kendisi için görece daha uygun koşullar ile bünyesi-
ne katabilmektedir (Aytaç 2010, 403).

Kariyer planlamasının kuruma sağlayacağı temel faydalar, şu şekilde özet-
lenebilir (Gürüz ve Yaylacı, 2009: 197; Şimşek ve Öge, 2009: 269; Can ve Gü-
ney, 2007: 485): 

- Kurumdan çalışan taraflı ayrılmaların azalmasını sağlar.

- Bireysel ve kurumsal performansın yükselmesi sağlanır.

- Çalışanların kişisel yeteneklerinin etkinliği artar.  

- Çalışanın görevine ve kurumuna bağlılığı artırılır.

- Çalışanların göreve yönelik gelişim ihtiyaç ve yöntemlerinin doğru 
belirlenir.
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- Gereken görevlere kurum içerisinden eleman sağlayabilme olanağı 
artar. 

- Çalışanların bilgi ve yeteneklerinden kurum için daha fazla 
yararlanılması sağlanır. 

- Çalışanlara kendi kendilerini değerlendirmesine olanak tanınır.

b. Kariyer Geliştirme
Kariyer geliştirme, kurumun, belirlediği kariyer planı doğrultusunda iler-

lemesi esnasında değişen koşullara, imkanlara ve etkilere göre gereken dü-
zenlemeleri yapması, farklılaşan ihtiyaçları doğrultusunda yeni hedefler ve 
yöntemler belirlemesi sürecidir.

Bu süreç, kurumsal kariyer güncellemelerinin yapılması ve doğal olarak, 
çalışanların kişiliklerini ve yeteneklerini geliştirebilecekleri sosyal ve teknik 
donanımları elde etme çabalarına ve bireysel kariyer yönetimlerini sağlıklı 
biçimde uygulamalarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek bilinçli 
faaliyetler sayesinde gerçekleştirilebilir (Akın, 2005: 78).

Bu faaliyetler, yukarıda belirtilen faydaların sağlanabilmesi için kurumlar 
tarafından oluşturulup sürdürülen uygulama ve etkinlikler olarak ortaya çık-
maktadır. Bu uygulama ve etkinlikler, çoğunlukla aşağıda belirtilen araçlar ile 
oluşturulup yürütülmektedirler (Tunçer, 2012: 220; Aytaç, 2010: 409; Dün-
dar, 2009: 276; Donnelly, 2009: 72; Akdemir 2009: 505; Akın, 2005: 79; Şim-
şek,2004: 143; Bayraktaroğlu, 2003: 141; Örücü, 2003: 221).

Kariyer Danışmanlığı:  Kurumun yapısal anlamda büyümesi ile kurum-
daki görev/pozisyon sayıları ve dolayısı ile kariyer yolları sayıları da arttığı 
için çalışanın kurum içindeki bütün kariyer pozisyonları ve yolları hakkında 
bilgi sahibi olması güçleşmektedir. Bu durumda kariyer danışmanları devreye 
girerek, iş pozisyonları ve kariyer yolları hakkında çalışana yardımcı olmak-
tadır. Kurum içinden ve ya dışından belirlenebilen bu kişiler, çalışana kariye-
rinin geleceğiyle ilgili gelişme, ihtiyaç ve olanakları, potansiyeli, ilgi alanları, 
kişilik özellikleri, bireysel kariyer amaçları ile ilgili yardımda bulunurken, 
kurumun çeşitli yönlerden sunduğu kariyer seçenekleri hakkında bilgilendir-
mede de bulunmaktadır. 

Kariyer Rehberliği: Kendilerine belirli çalışanlar tahsis edilen kariyer 
danışmanları, kariyer rehberi (mentor)olarak tanımlanmaktadırlar. Kariyer 
rehberleri, sorumlu oldukları çalışanlara mesleki gelişimleri için hangi ki-
tapları okumaları, hangi kursları almaları, belli yetenekleri geliştirmek için 
nasıl bir yol izlemeleri gerektiği gibi detaylı tavsiyelerde bulunarak, onlara 
kurumsal kariyer olanakları, kurum içi ve dışı eğitim imkanları hakkında bilgi 
vermek suretiyle bireylere yön göstermektedirler.

Kariyer Merkezleri: Kariyer merkezleri,  kariyer danışmanlığı ve kariyer 
rehberliğinin gelişmiş, fonksiyonel hizmetler üstlenmiş ve kurumsallaşmış 
bir şeklidir.  Kurum bünyesinde kurulan kariyer merkezlerinde, çalışanlara 
kariyer yönlendirme desteği sağlamanın yanında, onların kariyerlerini geliş-
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tirmek için mülakatlar yapılır, seminerler düzenlenir, atölyeler (workshop) 
oluşturularak ve değerlendirme araçları, bilgisayar programları, mesleki ve 
kültürel eğitsel yayınlar kullanılarak, çalışanların yetenek, bilgi ve potansiyel-
lerinin artırılması amaçlanır.

Kariyer Haritaları:  Kurumun belirlediği görev hedefleri ile çalışanın ka-
riyer hedefleri arasında bağlantı oluşturarak, tanımlanan yeterliliklerin geliş-
tirilmesine katkı sağlayan ve kurum içindeki kariyer hareketlerini gösteren 
tablolar olarak tanımlanabilecek kariyer haritaları, tüm kuruma ve çalışan-
lara yönelik hazırlanırlar.  Bu tablolarda, görev tanımı, görevin nitelikleri, he-
deflenen bir pozisyona kurumdaki hangi diğer pozisyonlardan gelinebileceği 
açıkça belirtilir. Kariyer haritaları, çalışanlara önlerindeki kariyer fırsatlarını 
bilme ve bu fırsatlara göre kendisini değerlendirme, yönlendirme ve hazırla-
ma imkanı vermektedirler.

Geliştirme Ve Eğitim Programları: Göreve yönelik eğitim ve geliştirme 
faaliyetlerini, teknik beceri eğitimini, kurum içindeki deneyimli personel veya 
özel danışmanlar tarafından verilen bilgi, eğitim ve beceri geliştirme kursla-
rını kapsayan kariyer geliştirme programları, çalışanların işe girdikten sonra 
ilerleme ve gelişimlerini devam ettirmelerine yardımcı olur. Eğitim program-
ları ise oryantasyon (işe başlama uyumu) eğitimi, teknik beceri eğitimi, yöne-
timsel beceri eğitimi olmak üzere üç bölümde yürütülen, çalışanların etkinlik 
ve verimliliklerini geliştirmek amacıyla yetenek, bilgi ve davranışlarda kuru-
mun ihtiyaç duyduğu yönde değişim sağlamayı amaçlayan faaliyetlerdir.

Koçluk: Çalışanların belli hedefler doğrultusunda özellikle yönetimsel 
yeteneklerini iyileştirmek ve kariyer hedeflerine yönelik bireysel zayıflıkla-
rını güçlendirmek için görevlendirilen kurum dışı danışmanlar olan koçlar 
tarafından, belli bir çalışan grubunu, belli bir kariyer hedefi için özel dersler, 
konferanslar vb., vererek zihinsel ve eğitsel olarak hazırlama tekniği olarak 
tanımlanabilir. 

İş Rotasyonu: İş rotasyonu, kurumsal kariyer gelişimini sağlamak 
amacıyla, çalışanların görev deneyimlerini ve kariyer gelişimlerini daha üst 
seviyeye çıkarmak için kurum tarafından, belirli zaman dönemleri içerisinde 
ve mevcut pozisyonlar içinde yatay olarak yer değiştirilmeleridir. Bu 
uygulama, çalışanların kişisel değerleri ile görev arasındaki uyum düzeyini 
karşılaştırabilmesini ve görev tecrübelerini artırarak kendilerine en uygun, 
en etkili olacakları görev pozisyonunda çalışabilmelerine yardımcı olur. 
Ayrıca kurum içinde tekdüzeliği önler. 

İş Zenginleştirme: Kurum tarafından, belirli bir işin, işi yapanın daha çok 
ve verimli biçimde yapabileceği bir biçimde yeniden tanımlanarak düzenlen-
mesidir. İş zenginleştirme, çalışanların yeni bilgiler edinmesini sağlarken, 
kurumun da işin yöntemleri üzerinde denetimi ele alarak çalışanların per-
formansları hakkında doğrudan bilgi alabilmesini ve sorumluluk bilinçlerini 
artırmalarını sağlamaktadır.

Kurumsal Yedekleme (Succession Planning):  Kurum içinde özellikle önemli 
yönetsel görevlerde yer alan yöneticilerin yerlerini gelecekte veya emeklilik, 
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sağlık vb. nedenler ile beklenmedik bir pozisyon boşalması durumunda dol-
durmak üzere her an hazır olabilecek potansiyel çalışanların bu göreve hazır-
lanarak planlanması, kurumsal yedekleme faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.

Kariyer Mobilitesi:  Çalışanların görev pozisyonu seviyesi bakımından 
aynı düzeyde kalmak şartıyla, kurumun bünyesi dahilinde ancak coğra-
fi olarak başka bir yerdeki biriminde görevlendirilmesi ya da mevcut yerde 
kalıp aynı iş grubunda benzer başka bir göreve atanmaları, yer değiştirmele-
ridir. Burada yetkiler ile sorumluluklar değişmemekte ya da az bir miktarda 
değişmektedir. Bu uygulama, çalışanların yeteneklerinin çeşitli yönlerde ge-
liştirilmesini sağlamanın yanında, kurumsal kariyer akışının etkin yönetilme-
sini de kolaylaştırmaktadır.

Kariyer Yönetiminin Yararları 
Kariyer yönetimi, bireylerin iş pozisyonlarının ve gereklerinin farkında ol-

duğu, gereklere uygun faaliyetlerin ve mesleğin geleceğinin tahmin edildiği, 
bireylerin geleceğe dinamik ve etkin bir biçimde hazırlandığı, verimliliği art-
tıran yararlı bir uygulamadır (Fındıkçı, 1999: 343).  Kariyer yönetimi, çalışan-
lara yatay ve dikey kariyer fırsatları sunmakta ve örgütsel performansı art-
tırarak hedeflere ulaşılmasını amaçlamaktadır. Bireyin temel ihtiyaçlarının 
karşılanması, yeteneğinin, yaratıcılığının ve gücünün geliştirmeye çalışılması 
ve etkili bir yöntemsel yaklaşımla işin insan üzerindeki psikolojik boyutunun 
geliştirmesi kariyer yönetiminin olumlu etkileridir (Aytaç, 2010: 403).

Kariyer yönetiminin kurumsal yararları aşağıda maddeler halinde açık-
lanmaktadır (Aytaç, 2010: 405; Şimşek ve Öge, 2009: 270; Armstrong, 2009: 
591; Çiftçi, 2007: 149). 

- Kurumun insan kaynakları durumunu ve ihtiyacını tespit etmek ve 
gerekli tedbirleri almak.

- Kurumu ve çalışanı belirsizlikten kurtarıp, çalışanların kendini 
değerlendirmesine imkan sağlamak.

- Görev/Kadrolara yetenekli çalışanların yerleştirilme ve bu 
doğrultuda ilerleyişine yardımcı olmak. 

- Kurum bünyesinde ileride kullanılmak üzere çalışanların tecrübeleri, 
becerileri ve kariyer amaçlarını tespit ve kaydetmek,

- Eğitim ve geliştirme konusundaki ihtiyaç ve kullanılacak yöntemleri 
tespit etmek.

- Çalışanların kuruma bağlılıklarını artırarak amaçlar açısından 
kurumla bütünleşmelerini sağlamak 

- Çalışanların görev motivasyonlarını ve performanslarını artırmak.

- Daha nitelikli ve bilinçli bir çalışan profili ile verimli hizmet üreten 
bir çalışma ortamı oluşturmak

- Kurum kültürünün oluşmasına ve korunmasına destek olmak

Kurumsallaşma
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Kurum,  belirli bir sürede ve belirli idari/yasal işlemler ile oluşarak ken-
dine özgü bir kültüre ve işleyişe sahip olan bir oluşum; kurumsallık, kurum 
özelliğine sahip olma durumu ve kurumsallaşma da bu özelliklere sahip ol-
mak yolundaki süreci ifade etmektedir (Yılmaz, 2007: 1).

Bir kurumun, kişilere bağlı olmadan,  kurallara, standartlara, iş süreçleri-
ne sahip olması, çevresindeki konjonktürel değişimleri takip ederek bunlara 
uygun bir organizasyon yapısı hazırlaması, kendisine özel iletişim ve iş yön-
temlerini kültürleştirmesi ve tüm bunlar vasıtasıyla diğer kurumlardan farklı, 
ayırt edici bir kimlik kazanması süreci (Karpuzoğlu, 2001: 45) olarak da tarif 
edilen kurumsallaşma, kurumda herkes için geçerli ve belirli kuralların ha-
kim olması (Kebeci, 2011: 97) şeklinde kendisini göstermektedir.

Kurumsallaşma, benzer biçimde, bir kurumun, tüm çalışanlar tarafın-
dan bilinen ve benimsenen birtakım kurallar ve prosedürlerle yönetildiği ve 
bu sayede diğer kurumlardan ayrı bir kimlik kazanarak tüm iç ve dış çevre 
tarafından kabul görüp benimsenen bir bütün haline gelmesi (Bıçakçı, 2006: 
63) olarak da tanımlanabilmektedir.

Selznick, kurumsallaşmayı, istikrar, meşruluk ve tahmin edilebilirlik bo-
yutlarını kuruma adapte etmek suretiyle daha düzenli, kararlı, kurallı ve 
kurumsal çevreye entegre olmuş bir organizasyonel yapılanmaya gidilmesi 
olarak ifade etmekte ve bu amacın sağlandığının göstergesinin ise sözünü et-
tiği yapılanmanın bütün çalışanlar ve yöneticiler tarafından içselleştirilmesi, 
farklı durum ve ortamlarda bu yapılanmaya bağlı davranış biçimlerinin oto-
matik olarak uygulanması olduğunu (Selznick, 1996: 273) vurgulamaktadır. 

Kurumlarda devamlılığın sağlanması, yapısal bir standardın oluşturulma-
sı ve standartların kurallara dönüştürülerek sistemleştirilmesi (Kocabaş ve 
Baytekin, 2004: 427) biçimindeki bir süreçle gelişen kurumsallaşmanın ama-
cı, kurumun, kişilerden (yönetici ve çalışanlar) ve onların kendi uygulama, işi 
yürütme yöntemlerinden, değer ve inançlarından bağımsız hale gelmesi ve 
görev sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu durum, kurumun herhangi bir kişisel 
varlık/yokluk durumundan etkilenmeden görevini aksaksız biçimde sürdü-
rebilmesini (Koçel, 2008: 206; Bilgin, 2007: 28) ve çalışanların kurum ile ilgili 
farklı yaklaşım veya yenilikleri benimseyip işlerini istenen şekilde yapmaları-
nı (Aslan ve Çınar, 2010: 90) sonuçlamaktadır.

Kurumsallaşma süreci; düzenleyici, normatif veya bilişsel olarak gerçekle-
şebilmektedir. Düzenleyici süreçler, resmi kurallar koyma, bunların uygulan-
malarını takip etme ve yaptırım uygulamayı kapsar. Çalışanlar, bu kuralların 
varlığını ve geçerliliğini, onların adil, doğru veya uygun olduklarına inanmala-
rına gerek kalmadan, yaptırımların etkisi ile kabul etmek zorunda kalırlar ve 
etkin şekilde çalışırlar. Normatif süreçler, çalışanlarda “neyin uygun olduğu-
na” dair düşünce ve kanaatlerden oluşur. Düzenleyici süreçlere benzer olarak, 
normatif süreçler de kuralların takip edilmesini içerir. Bireyler normatif ku-
ralları izlerler çünkü bunu yapmayı hem ahlaki açıdan uygun, hem de hukuki 
bakımdan doğru olarak görürler. Bilişsel süreçler ise bir faaliyetin yaygın bi-
çimde uygulaması ve bundan dolayı genel kabul görmesiyle oluşur. Faaliyet ve 
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davranışlar, insanlar onları sosyal yaşamın “normali” olduklarını kabul ettik-
leri zaman kurumsallaşmaya başlarlar. Bilişsel kurumsallaşmanın göstergesi, 
bir faaliyetin veya yapının fikren doğru olduğuna inancın yaygınlaşması ve bu 
nedenle uygulanmasıdır (Colbeck, 2002: 398).

Kurumsallaşmanın Amaç Ve Faydaları
Kurumsallaşmanın temel amacı, çalışanların kendilerine has olarak yürüt-

tükleri iş yöntemleri ve anlayışlarından bağımsız olan ve genel kabul gören 
yöntem ve anlayışlar geliştirip bunların uygulanmasını sağlamaktır.

Herhangi bir yöneticinin veya çalışanın, herhangi bir sebeple kurum dışın-
da bulunması durumunda kurum faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve 
yine göreve yeni başlayan çalışanların işini nasıl yürütecekleri, oluşturulmuş 
bir sistem içerisinde öğrenebilmesi sağlanmış ise, kurumsallaşmadan söz 
edilebilmektedir (Bezirci, 2015: 3). Kurum içi iletişim sisteminin oluşturulup 
yürütülmesi, görev tanımlarının açık biçimde yapılmış olması ve bu şekilde 
hız ile verimlilik kazanılması, kurumsallaşma ile sağlanmak istenen amaçlar 
arasında sayılabilir (Baykal, 2002: 224).

Kurumsallaşmayı sağlayabilen bir kurum, iç ve dış çevresi açısından; meş-
ruluk kazanmakta (Apaydın, 2007: 34), faaliyetleri tahmin edilebilir olmakta 
(Kimberly, 1979: 447), yönetim ve işleyişinde istikrara kavuşmakta (Boynton 
ve Victor, 1991: 52),  kaynaklarını artırabilmekte (Burns ve Wholey, 1993: 
113), kendisine has bir kimlik kazanmakta (Şengün, 2004: 25) ve her zaman 
görev mevzuatına uyumlu olarak çalışmaktadır (McNally, 2002: 178). 

Kurumsallaşma, sorumluluk ve yetki yaygınlaştırılması sayesinde ku-
rumun çalışanlar tarafından daha çok “sahiplenilmesini” sağlar. Bu şekilde, 
çalışanlarda aidiyet hissi ve dolayısı ile görev motivasyonun yükselmesini 
sonuçlar (Baykal, 2002: 215). Kurum çalışanları arasındaki informel ilişki-
lerin de güçlenmesini ve iletişimin artması ile birlikte birimler arasındaki 
koordinasyon etkinleşir. Bu durum, verimlilik artışına katkıda bulunurken, 
kurumun görev başarısını artırır. Tüm bunların gerçekleşmesi ile birlikte or-
taya çıkacak olan görev performansındaki artış durumu, kurumun iç ve dış 
paydaşlarının gözünde itibar ve güveninin sağlanması ve korunmasına büyük 
katkı sağlar.

 Kurumsallaşma Belirleyicileri ve Unsurları
Mevcut olma durumu ve oranına göre, bir kurumun veya işletmenin ku-

rumsallaşma konusunda anlayış ve uyguama seviyesinin hangi derecede ol-
duğunu gösteren belirleyici durumlar, şu şekilde belirtilebilir (Taş ve Akde-
mir, 2005: 5; Şahman vd., 2008: 8; Yazıcıoğlu ve Koç, 2009; Karavardar, 2011: 
162; Sözbilen, 2012; Tüm, 2013: 93; Darman, 2015: 184; Aylan ve Koç, 2016): 

- İşletme Anayasası’nın bulunması:  Her çalışan için hiçbir istisna 
gözetilmeksizin uyulması gereken kuralların ve uygulamaların 
yazılı biçimde ortaya konmuş hali, işletme anayasasını meydana 
getirir. Kamu kurumları söz konusu olduğunda ise işletme anayasası, 
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kanunlar ve ilgili kurumun yönetmeliklerinden oluşan yasal mevzuat 
olacaktır.

- Formel bir örgüt yapısına sahip olması:  Yetkiler ve sorumluluklar 
ile görev tanımlarının açık ve anlaşılır biçimde belirlenmiş olmasını 
ifade etmektedir.

- Kurum planlarının stratejik özellikte yapılması: Kurumun kendisini 
ilgilendiren tüm planlarının (personel, görev vb.) uzun vadeli, tüm 
etkileyiciler dikkate alınarak ve gerçekçi biçimde yapılmasıdır.

- Profesyonelleşmenin sağlanması:  Her bir iş/görevin bu konuda uz-
manlaşmış çalışanlar tarafından ve belirlenmiş standartlarda yürü-
tülmesi olarak tanımlanabilir.

- Astlara yetki devri ve yetkilendirme yapılması: Çalışanların yönetici-
ler/amirler tarafından bir üst göreve hazırlanmasını ve özgüvenleri 
ile eğitim seviyelerini artırmayı amaçlamaktadır.

- Tüm çalışanların yönetime katılmalarının sağlanması: Tüm çalışan-
ların, işletmeyi/kurumu ilgilendiren kararlarda fikirlerinin alınması 
yoluyla, kararların alınma süreçlerine dahil edilmeleridir. 

- Etkin Bir İletişim Sisteminin Oluşturulması:  İşletme/kurum içerisin-
de yatay ve dikey yönlü ve her zaman açık iletişim kanalları ile yön-
temlerinin oluşturulması olarak belirtilebilir.

- Kurum içi denetim faaliyetleri icra edilmesi:  Ayrı bir birim ya da yö-
neticiler tarafından ve ya aynı düzeyde çalışanların, yürütülen faali-
yetleri kontrol ve denetlemeye tabi tutulmasıdır. Hesap verebilirliği 
ve geri bildirim yoluyla eksikliklerin giderilmesini sağlayarak, güve-
nilirlik ile verimliliğin artmasını sağlamaktadır.

Kurumun yapısı itibari ile kurumsallaşma düzeyini belirleyen unsurlar ise 
şunlardır;

Sadelik:    İş akış sürecinin kısa, işlem süreçlerinin açık ve organizasyon 
yapısının çevreye adaptasyonu yüksek, yalın ve sade olmasını ifade eder 
(Çiftçi, 2006: 41; Bilgin, 2007: 35).

Şeffaflık:  Kurumun yürüttüğü bütün faaliyetlerin, ilgili herkesin bilgisine 
açık olması, yönetimin ve tüm çalışanların görevlerini etik sorumluluk çerçe-
vesinde, istendiğinde doğru ve yeterli bilgi verebilecek şekilde yürütmesidir 
(Aktan ve Börü, 2007:31; Özgen, 2007: 5; Pamukçu, 2011: 134). 

Formellik (Nesnellik):  Kişilerden bağımsız bir görev sürecini ifade ettiği 
gibi, örgütsel adalet ile yönetimin güvenirliğini sağlayarak çalışan bağlılığını 
ve motivasyonunu artırmak amacıyla kurumda yürütülecek görevler ile uyul-
ması herkes için geçerli olan kuralların açık, anlaşılır ve tarafsız biçimde be-
lirlenmesini de kapsar (Adler ve Borys, 1996: 63; Aykut, 2007: 109; Ağdelen 
ve Erkut, 2008: 47). 

Farklılık:   Kurumun yapısal olarak diğerlerinden farklı olması, onlardan 
değişik nitelikte yönetsel araç ve yöntemler kullanmasıdır (Türk, 2007: 49). 

Esneklik:   İç ve dış çevrede meydana gelen değişimlere rahatlıkla uyum 
sağlayabilen bir organizasyon yapısının bulunması olarak ifade edilmektedir 
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(Demirkan, 2008: 16; Sözbilen, 2012: 38). 

Tutarlılık:  Kurumun, vizyon-misyon-strateji ve faaliyet uyumlarını sağla-
ması, benzer durumlara benzer tepkiler vermesi,  iç ve dış çevre bileşenlerine 
verdiği sözleri zamanında, eksiksiz yerine getirmesidir (Apaydın, 2008: 125; 
Şanal, 2011: 45). 

Profesyonellik:  Uzmanlık alanlarına göre dağıtılan iş ve görevlerin liya-
katli ve konusunda uzmanlaşmış çalışanlar tarafından yürütülmesi, söz ko-
nusu uzman personelin teşvik edilmesi (sosyal imkanlarını artırma, inisiyatif 
kullandırma vb.) ve ayrıca kurumun, faaliyet alanındaki diğer kurumlar ve uz-
man çalışanlarla sürekli iletişim ve etkileşim içinde olmasıdır (Cohen ve Kol, 
2004: 388; Apaydın, 2009: 12; Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 501).

Kurum kültürüne sahip olma:  Kurum kültürü, zaman içerisinde oluşa-
rak kurumun diğer kurumlardan ayırt edilmesini sağlayan, iş süreçleri ile ça-
lışanların davranışlarına doğrudan yönlendirici etkisi olan normlar, yöntem-
ler, davranışlar, değerler ve alışkanlıklar bütünü olarak tanımlanabilir (Türk, 
2007: 50; Bingöl vd., 2010: 55; Şahin, 2010: 23).

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM 
Araştırma, kurumsallaşma düzeyi ile kariyer yönetimi uygulamaları 

arasındaki ilişkiyi ve seviyesinin belirlemek amacıyla, Nevşehir Belediyesi 
bünyesinde yürütülmüştür. Araştırma anketi, memur kadrosunda görevli 
toplam 201 çalışandan 92 personel ile yüz yüze görüşülerek, 60 personel ile 
e-posta yolu ile ulaşılarak uygulanmış, elde edilen toplam 105 personel anketi 
değerlendirmeye alınmıştır. Bu sayı toplam personel sayısının %52’sine 
karşılık gelmektedir.

Araştırma için hazırlanan anket, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bö-
lüm, örneklemin yaş, cinsiyet, eğitim ve kurumdaki konumlarını belirlemek 
için hazırlanan 4 sorudan meydana gelmiştir. İkinci bölüm, kariyer yönetimi 
uygulama durumunu belirlemek için hazırlanmış olup, Küçük (2012) Erdoğ-
muş, (2004) ile Lee ve Wong (2004) tarafından hazırlanan benzer amaçlı öl-
çekler kamu kurumları yönlü analiz ve revize edilerek ve 3’lü Likert ölçeği 
kullanılarak oluşturulan 9 sorudan meydana gelmektedir. Üçüncü bölüm ise 
kurumsallaşma düzeyini ölçmeye yönelik olup bu bölüm, Aylan ve Koç (2016), 
Bozbayındır (2014), Tavşancı (2009) ve tarafından geliştirilen kurumsallaş-
ma ölçekleri, kamu kurumları yönlü analiz ve revize edilerek ve 5’li Likert 
ölçeği kullanılarak oluşturulan 15 sorudan meydana gelmektedir. Anketin 
SPSS P.18 programı kullanılarak hesaplanan ölçek güvenilirlik testi sonuçları 
aşağıda belirtilmiştir:
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Tablo1: Ölçek Güvenilirlik Testi Sonuçları

Cronbach’s Alpha Değeri Ölçek Madde Sayısı

Kariyer Yönetimi Ölçeği ,608 9

Kurumsallaşma Ölçeği ,907 15

Birleştirilmiş Anket 
Ölçeği  ,912 24

Cronbach’s Alpha Testi uygulanması sonucu; 

Kariyer yönetimi uygulamaları durumu için hazırlanan anketin güvenilir-
liği “.608” olarak hesaplanmıştır. Bu değer, ölçeğin  “oldukça güvenilir” oldu-
ğunu (Büyüköztürk, 2007) göstermektedir. 

Kurumsallaşma durumu için hazırlanan anketin güvenilirliği “.907” olarak 
hesaplanmıştır. Bu değer, ölçeğin “yüksek güvenilirlikte” olduğunu (Büyüköz-
türk, 2007) göstermektedir. 

  Araştırma modelinde, bağımsız değişken kurumsallaşma düzeyi, bağımlı 
değişken ise kariyer yönetimi uygulamaları olarak ön görülmüştür. Araştır-
mada “Kurumsallaşma düzeyi artıkça kurumda uygulanan kariyer yönetimi 
uygulamaları düzeyi artmaktadır.” hipotezini test etmek için istatistik yöntem 
ve testlerinden korelasyon analizi ve regresyon analizi, SPSS P.18 programı 
ile uygulanmıştır.

BULGULAR 
Çalışmanın bu kısmında, araştırmada kullanılan ankete katılanların de-

mografik ve mesleki durumları ile çalışmanın hipotezinin (kurumsallaşma 
düzeyi ve kariyer yönetimi uygulamaları arasındaki olası ilişkinin varlığı ve 
yönü) sınanmasına yönelik bulgular belirtilmektedir.

Katılımcıların Demografik Özellikleri Ve Genel Bulgular
Kurumsallaşma düzeyinin kariyer yönetimi unsurlarının uygulanma dü-

zeyine etkisini belirlemeye çalışan araştırma anketinin uygulandığı katılımcı 
kurum personelinin demografik özellikleri ilgili değişkenlere yönelik hesap-
lanan frekans ve yüzdelik dağılımlar, Tablo2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özelikleri

Yaş f % Cinsiyet f % Eğitim f % Konum f %

20-25 9 8,6 Kadın 25 23,8 Lise - - Ast 
Memur 85 81

26-40 54 51,4 Erkek 80 76,2 Yüksekokul 50 47,6
Orta 

Düzey 
Yönetici

12 11,4

41-50 29 27,6 Lisansüstü

4

Fakülte 51 48,6
Üst 

Düzey 
Yönetici

8 7,6

51 Ve 
Üzeri 13 12,4 3,8

Toplam 105 100 Toplam 105 100 Toplam 105 100 Toplam 105 100

Buna göre anket katılımcılarının %23,8’i kadın, %76,2’si erkektir. Katılım-
cılar, %8,6 oranında 20-25 yaş aralığında görevlerine görece yeni başlamış 
personelden oluşurken, %51,4’ü 26-40 yaş aralığında, %27,6’sı 41-50 yaş 
aralığında ve %12,4’ü de 51 yaş ve üzerindedir. Katılımcı personel, en çok 
%48,6 oran ile fakülte (lisans) mezunu olup, %47,6 oranında yüksekokul (ön 
lisans) ve %3,8 oranında da lisansüstü eğitim almış çalışanlardır. Ankete katı-
lanların %81’i memuriyet kariyer yolunun ilk basamağını teşkil eden ast me-
murluk konumunda iken, %11,4’ü orta düzey yönetici (şef, birim amiri, kısım 
sorumlusu) ve %7,6’sı da üst düzey yönetici (müdür, daire başkanı, başkan 
yardımcısı) konumundadır.

Kariyer yönetimi uygulanma durumunu belirlemek amaçlı bölüm sorula-
rına veriler cevaplar analiz edildiğinde, önemli seviyede bir ağırlıkla verilen 
cevaplar baz alınarak katılımcı kurum çalışanlarının; %86,7’sinin kurumdaki 
kariyer ilerleme yollarının açık olduğunu ve bunları bildikleri; %87,6’sının 
bireysel performansların atama/terfi/ücret konularında ancak kısmen göz 
önüne alındığını düşündükleri; %67,6’sının kurumda verilen görev başı/or-
yantasyon eğitimini yeterli buldukları; %98,1’inin kurumda verilen mesleki 
hizmet içi eğitimleri yeterli seviyede gördükleri ve %85,7’sinin ise kurumla-
rının, kişisel mesleki gelişim faaliyetlerini “kısmen” desteklediğini düşündük-
leri, belirlenmiştir.

Buna karşın personel %52,4 gibi görece düşük bir oranda “atama/terfi 
imkanları her personel için eşit ve liyakata dayalı nitelikte olduğunu” düşün-
dükleri ve %88,6’sının ise kuruma personel alımı sırasında KPSS dışında her-
hangi bir mesleki yeterlilik/kişilik testi uygulamasının yapılmadığını beyan 
ettikleri tespit edilmiştir. Bu konular, kurumun kariyer yönetimi açısından 
nisbi zayıf yönlerini teşkil etmektedirler.

Kurumsallaşma düzeyini belirlemek amaçlı hazırlanan anket bölümüne 
verilen cevaplar analiz edildiğinde ise önemli seviyede bir ağırlıkla verilen 
cevaplar baz alınarak katılımcı kurum çalışanlarının; %79’u kurumun açık 
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ve yazılı bir misyonunun bulunma düzeyini “yeterli” olarak; %87,6’sı her bir 
iş/görev için belirlenen tanım ve standartların açıklık ve belirginlik düzeyi-
ni “yeterli” olarak; %69,5’inin amirlerin yetki devri yapma düzeyini “çok ye-
terli” olarak; %98,1’inin görevini yerine getirme sırasında sorumluluklarını 
devredebileceği ya da devralacakları kişileri bilme düzeyini “yeterli” olarak; 
%85,7’sinin astlara verilen sorumluluklar ile yetkilerin birbirine denklik dü-
zeyini “yeterli” olarak; %89,5’inin iş akış standartlarının bulunma düzeyini 
“yeterli” olarak ve %81,9’unun iletişim sistemi bulunma düzeyini “yeterli” 
olarak belirtmişlerdir. 

Bununla birlikte katılımcı personelin %59’u görev, yetki ve sorumlu-
lukların, uzmanlık esasına göre belirlenme düzeyini “çok yeterli” olarak; 
%57,1’inin kararlarda astlarının görüş ve beklentilerini dikkate alma düze-
yini “çok yeterli” olarak; %59’unun ise terfilerin/atamaların performansa ve 
liyakate dayalı yapılma düzeyini “yeterli” olarak düşündükleri, görülmüştür. 
Görece düşük olarak belirlenen bu konuların da kurumun kurumsallaşma dü-
zeyini düşüren hususlar oldukları belirtilebilir.

Kurumsallaşma düzeyi ile kariyer yönetimi uygulamaları 
yürütülme seviyesi arasındaki ilişkiye yönelik bulgular ve 
hipotezin sınanması

Tablo 3 : Kurumsallaşma Düzeyi ile Kariyer Yönetimi Uygulamaları 
Arasındaki İlişki Korelasyon Testi

Kariyer 
Yönetimi

Kurumsallaşma 
Düzeyi

kariyer

Pearson Correlation (r) 1 ,673**

Sig. (2-tailed) (p) ,000

N 105 105

kurumsallaşma

Pearson Correlation (r) ,673** 1

Sig. (2-tailed) (p) ,000

N 105 105

Kariyer yönetimi uygulamaları ile kurumsallaşma düzeyi arasında doğru 
orantılı ve “,673” seviyesinde anlamlı ve önemli düzeyde bir bağlantı bulun-
maktadır. Buna göre kariyer yönetimi uygulamalarında meydana gelen deği-
şimin %67,3’ü, kurumsallaşma düzeyinde meydana gelen değişimle açıklana-
bilmektedir. 
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Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.(p)
Regression 135,899 1 135,899 85,379 ,000a

Residual 163,948 103 1,592

Total 299,848 104

p değerinin p<0.05 olması, kurumsallaşma düzeyi ile kariyer yönetimi uygu-
lamaları arasında çok güçlü bir bağlantı olduğunu belirtmektedir.

Tablo3 ve Tablo4’ te belirtilen istatistiksel test uygulamaları birlikte ele 
alındığında (p= ,000; r= 0,673), kurumsallaşma düzeyi ile çalışanlara yöne-
lik uygulanan kariyer yönetimi unsurları ve süreçleri arasında pozitif yönlü 
ve anlamlı bir bağlantı olduğu görülmektedir. Ayrıca bağlantının %67,3 gibi 
yüksek bir seviyede olduğu da tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmanın, 
“Kurumsallaşma düzeyi artıkça kurumda uygulanan kariyer yönetimi uygula-
maları düzeyi artmaktadır.” biçiminde ifade edilen hipotezi kabul edilmiştir.

SONUÇ
Kamu yönetimi anlayışındaki köklü değişim sürecinin ortaya çıkardığı 

temel düzenleme alanlarından birisi, görev etkinliğinin artırılması amacıyla 
kamu kurumlarının fonksiyon, yapı ve personel bakımlarından yeniden teşki-
latlandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen çalışmalar, özellikle yeni 
kamu yönetimi anlayışının vatandaş odaklılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık 
prensipleri çerçevesinde ve kamu yönetimi dışındaki diğer bilim disiplinle-
rinden de yararlanılarak yürütülmektedir. Kurumsallaşma ve kariyer yöne-
timi kavramları da yönetim işlevi bakımından kamu yönetimi disiplinine en 
yakın durumda olan işletme disiplini bünyesinde çalışma konusu olarak yer 
alan kavramlardır. Bu kavramların kamu yönetimine uyarlanarak kullanılma-
sı, yukarıda belirtilen prensipleri destekleyeceğinden, önemli görülmektedir. 

Kısaca bireyin meslek yaşamı boyunca izleyeceği yol ve süreci belirleme-
yi ifade ettiği söylenebilecek olan kariyer yönetimi, kamu yönetimi bakımın-
dan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu 3/b ‘de belirtilen kariyer ilkesi 
ile açıklanmıştır. Özel sektör çalışanlarından kariyer yolundaki ünvanlar, sü-
reçler ve farklı bir takım belirleyici/sınırlayıcı kanun hükümleriyle muhatap 
olma bakımlarından ayrı olan kamu personeli de tıpkı özel sektör çalışanları 
gibi meslek yaşamında ilerlemek yani kariyerini geliştirmek için gayret gös-
termektedir. Kariyerini iyi yöneten ve bunun için çalıştığı kurum tarafından 
desteklenen kamu personelinin, görevli olduğu kamu hizmetini daha etkin ve 
etkili biçimde yürüteceği söylenebilir. 

Kurumsallaşma ise bizzat kurumun kendisini ilgilendiren ve onu şekillen-
diren bir “durum”dur. Kamu hizmet birimlerinin, etimolojik aynılık durumu 
bir kenara bırakılırsa,  “kurum” olarak adlandırılması, birimin “kurumsal” 
olduğunu göstermemektedir. Kurumsallaşma; şeffaflık, objektiflik, tutarlılık, 
standartlık gibi unsurları içerisinde barındırır ve bir kurumu öngörülür ve 
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farklı kılar.  Elbette kamu kurumları, kanunlar ve diğer yazılı mevzuat tarafın-
dan belirlenmiş bir işleyiş ve yapıya sahiptirler ancak, bu durum kurumsal-
laşmayı beraberinde getirmemektedir. Kurumsal bir yapı, mevcut yöneticiden 
bağımsız ve istisnası olmayan kurallara sahip olmalıdır. Kamu kurumlarında 
aslında mevzuat ile sağlanmış olan bu durum, uygulamada görülmeyebilmek-
tedir. Bunun için insan gücünün yani kurum ast personelinin ve hiyerarşik 
amirlerin, anlayış ve uygulamaları ile kurumsallaşma sürecini kesintisiz des-
teklemeleri yani kurumu sahiplenmeleri ve iyi temsil etmeleri zorunludur. Bu 
noktada da personelin görev bilinç, bilgi ve motivasyon düzeylerinin yüksek 
olmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

Çalışma, bireysel mesleki tatmini sağlaması nedeniyle görev motivasyo-
nunun önemli bir etkileyicisi ve aynı zamanda kurum kültürünün önemli bir 
parçası durumunda olduğu söylenebilecek olan kariyer yönetimi uygulamala-
rı ile kurumun kurumsallaşma düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ama-
cıyla yürütülmüştür.  

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket, örneklem olarak belirlenen 
Nevşehir Belediyesi  kadrolu çalışanları üzerinde, yüz yüze ve e-mail ile 
gönderilmek şeklinde uygulanmıştır. Anket katılımcılarının %23,8’i kadın, 
%76,2’si erkektir. Katılımcılar %79 toplam ağırlıkta 26 ile 50 yaş arası ça-
lışanlardır. Ayrıca katılımcı personel, en çok %48,6 oran ile fakülte (lisans) 
mezunu olup, bu oranı %47,6 ile yüksekokul (ön lisans) mezunları izlemiştir. 
Ankete katılanların %81’i memuriyet kariyer yolunun ilk basamağını teşkil 
eden ast memur iken, %19’ orta-üst düzey yönetici/amir konumundadır. 

Katılımcı personel, %52,4 gibi görece düşük bir oranda “atama/ter-
fi imkanları her personel için eşit ve liyakata dayalı nitelikte olduğunu”  ve 
%88,6’sının ise kuruma personel alımı sırasında KPSS dışında herhangi bir 
mesleki yeterlilik/kişilik testi uygulamasının yapılmadığını beyan etmişler-
dir. Bu durum, kamu yönetim sistemimizin kronik sorunu olan “liyakat ilke-
sinin uygulanmaması”  durumunun devam ettiğini ve kamu hizmeti görecek 
personelin söz konusu hizmetin gerekliliğine uygunluğunun mesleki ve kişi-
lik olarak yeterli düzeyde belirlenmediğini göstermektedir. Bu olumsuzluk, 
kariyer yönetimi sisteminin etkin ve amacına uygun şekilde uygulanmasını 
engellemektedir.

Yine katılımcı personel, kurumlarında, %59 oranında görev, yetki ve so-
rumlulukların, uzmanlık esasına “çok yeterli” (%30,5 oranında da “yeter-
li”) düzeyde belirlendiğini;  %57,1 oranında kararlarda astlarının görüş ve 
beklentilerini dikkate alma durumunun “çok yeterli” (%30,5 oranında da 
“kısmen”) düzeyde olduğunu ve %59 oranında ise terfilerin/atamaların per-
formansa ve liyakate dayalı olarak yapılmasının “kısmen” (%41 oranında da 
“yetersiz”) düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Bu durumun, yine liyakat ilkesi-
ne uyulmamasının  ve bunun yanı sıra katılımcı yönetim konusunda gösteri-
len olumsuz katılığın, kamu kurumlarının kurumsallaşmasını engelleyen en 
önemli unsurlar olduğunu ortaya koyduğu söylenebilir.
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 Anketin genel olarak incelenmesi sonucunda, Tablo3 ve Tablo4’ te belirti-
len istatistiksel test uygulamaları birlikte ele alındığında, kurumsallaşma dü-
zeyi ile çalışanlara yönelik uygulanan kariyer yönetimi unsurları ve süreçleri 
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir bağlantı olduğu görülmektedir. Ayrıca 
bağlantının %67,3 gibi yüksek bir seviyede olduğu da tespit edilmiştir. Bu ne-
denle bir kurumun kurumsallaşma düzeyi artıkça, kurumda uygulanan kari-
yer yönetimi uygulamaları düzeyinin de artmakta olduğu belirtilebilir.

Kurumda yürütülen ve kurumsal amaçlar ile bireysel amaçları bütünleş-
tiren etkili kariyer yönetimi uygulamalarının personelin görev motivasyonu-
na yapacağı olumlu etki, kamu hizmetinin verimliliğinde doğrudan ve pozitif 
yönlü bir atış sağlayacaktır. Ayrıca personelin kurumu ve görevi ile bütün-
leşmesi, hizmet alıcılardan (vatandaşlardan) ve hiyerarşik üstlerden gelecek 
olumlu geri bildirimler ile birleşince, kurum kültürü beslenecektir. Kurum 
kültürünün varlığının ise kurumsallaşmanın temel unsurlarından olduğu göz 
önüne alındığında da, etkin bir kariyer yönetimi ile kurumsallaşma arasında-
ki ilişkinin birbirini destekleyici ve sağlayıcı niteliği ortaya çıkacaktır.

KAMU 
HİZMETİ

Şekil: Kurumsallaşma- kariyer yönetimi ilişkisi

         Yukarıdaki şekilde özetlenmeye çalışıldığı üzere, kamu hizmetinin et-
kinliğine ayrı ayrı katkı yapmak suretiyle; kurumsallaşma düzeyindeki artışın 
kariyer yönetimi uygulamalarını çeşitlendirip bunların objektif biçimde uy-
gulanmalarını sağladığı, bu durumun personelin motivasyonlarını artırarak 
kamu hizmeti görevlerini daha etkin yerine getirmelerini desteklediği, onla-
rın kurumlarına güvenmelerini, onu sahiplenmelerini sağladığı ve bu şekilde 
oluşup korunan kurum kültürünün de kurumsallaşma düzeyini artırdığı söy-
lenebilir. Tüm bu itibarla, kamu kurumlarının “kurumsal” niteliklerinin artı-
rılmasının, kamu hizmetinin verimli ve etkili nitelikte yerine getirilmesine 
katkı sağlayacağı belirtilebilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle 
yeniden düzenlenip yapılanan kamu yönetimi için, bu değişimin kolaylaştırı-
cı bir fırsat olarak değerlendirilerek kamu kurumlarının yapılarının ve kamu 
yöneticilerinin uygulamalarının kurumların “kurumsallaşma” düzeyini artırı-
cı yönde şekillenerek yürütülmesinin, kamu yönetiminin yapısal ve fonksiyo-
nel bakımdan kronikleşen sorunlarını çözmeye katkı sağlayacağı değerlendi-
rilmektedir. 
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KAMU PERSONELİNİN GÖREV 

MOTİVASYONUNA ETKİSİ BAKIMINDAN 
VİZYONER LİDERLİK: NEVŞEHİR 

ÖRNEĞİ 

Serdar Vural UYGUN1

GİRİŞ
Kamu yönetimlerinde etkinlik sağlamada vizyoner liderliğin ayrı bir rolü-

nün olduğu söylenebilir. Özellikle kurum hedefleri ve bu hedefleri gerçekleş-
tirecek kamu personelinin sevk ve idare edilmesinde morla ve motivasyonun, 
kuruma aidiyetinin, kalite ve hizmet bilincinin etin verilebildiği kurumlarda 
kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin artacağı rahatlıkla belirtile-
bilir. Aslında bu durum, katılımcı, danışmacı, güven verici bir kamu görevlisi 
oluşturmada ve etkin bir kamu hizmeti sunmada liderin vizyonunu gösteren 
parametrelerdir. Bu yeni yönetim teknikleri olarak adlandırılan Toplam Kalite 
Yönetimi, Stratejik, Yönetim, Performans Yönetimi gibi önemli ilkeler, liderin 
liderlik anlayışıyla daha rasyonel şekillenmektedir. Onun için etkin bir kamu 
yönetimin sağlanabilmesinde yönetici ve liderlerin yaklaşım biçimleri, dav-
ranış kalıpları, değer algıları, ileri görüşlülükleri, liyakatleri ve vizyon sahibi 
olmaları önemlidir. Hatta kurumların olumlu ve olumsuz süreçler yaşamasın-
da yöneticilerin tavır ve davranışları etkili olmaktadır. Liderlerin gelişime ve 
değişime açık olması, kurum personelinin bu bağlamda hazırlaması, onların 
gerek fiziki gerekse moralite değerlerini göz önünde bulundurması kurumsal 
başarıyı beraberinde getirecektir.  

Çünkü kurumlarındaki personelin etkinliği amaç edinmesi karşılıklı bir si-
nerjiyi, topyekûn kurum vizyonunu ve markalaşmayı beraberinde getirebilir. 
Dolayısıyla kurum çalışanlarının motivasyonunun sağlanmasında ve kurum 
amaçlarının gerçekleşmesinde vizyoner liderliğin etkin rolü göz ardı edilme-
melidir. İşte bu çalışma, Nevşehir ölçeğinde kamu kurumlarında çalışanların 
bakış açısıyla, vizyoner liderliğin neyi ifade ettiği veya etmesi gerektiğini, 
böylesine bir liderlik anlayışının kurum çalışanları üzerinde nasıl bir etkiye 
sahip olacağını, onların moral ve motivasyonlarına ne gibi bir etki yapacağını, 
kurumun amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesinde böylesi bir liderlik anlayışı-
nın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 
öncelikle kısa bir teorik çerçeve çizilmekte, daha sonra saha araştırmasından 
elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmektedir. Sonuçta ise genel bir 
değerlendirme yapılmaktadır.

  VİZYONER LİDERLİK KAVRAMI VE ÖZELLİĞİ
Vizyon kelimesinin kendisinden türediği söylenebilecek olan ve Latince 

“videre” fiilinden türetilen “visio” sözcüğü, “uyanık olmak, anlamak, kavra-
1-Dr. Öğretim Üyesi\  Nevşehir HBV Üniversitesi İİBF
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mak” karşılıklarında kullanılmıştır. Liderlik açısından, bir örgütün geleceğe 
yönelik çizilen resmi olarak ifade edilebilecek vizyon, bazen yerine kullanı-
lan amaç kelimesinden farklı olarak, arzulanan ve somut bir durumu ifade 
eder  (Uygun, 2008: 5). Bu bakımdan vizyon; bir kurumun değerini, içinde 
bulunduğu durumu, ulaşmak istediği hedefleri belirleyen ve çalışanları ortak 
bir amaç etrafında bütünleştirerek istenilen yöne doğru ilerlemesini sağlayan 
bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Ertürk, 1999: 75). İşte bu sürecin temel 
aktörü vizyoner liderdir. Klasik yönetim anlayışı ve bu anlayış içerisinde ele 
alınan liderlik, tarihsel süreç içerisinde yerini yeni liderlik kuramlarına ve 
yaklaşımlarına bırakmıştır (Bulut ve Uygun, 2010: 33; Luhrmann ve Eberl, 
2007; Martin ve Epitropaki, 2001).  Bu yaklaşımlardan biri olan vizyoner li-
derliğin önemi, örgüt için geleceğe yönelik bir vizyon geliştirilmesinden ileri 
gelmektedir (Heintel, 1995: 42). Liderlik konusunda bir çok görüşün bir sen-
tezi sayılabilecek bu yaklaşımında dikkatler, liderin yüksek derecede motive 
edici olma ve kendine çekici bir vizyon geliştirebilme yeteneğine çevrilmiştir. 
Bu bağlamda, vizyoner lider, tasarladığı vizyoner düşünceleriyle kendini izle-
yenleri etkileyerek, örgütün bütün kademelerine bunu yansıta ve yaklaşım-
ları kurumsallaştırabilen bir lider olarak görülmektedir (Erçetin, 2000: 29; 
Çelik, 1998: 119). 

Vizyoner liderler, bulundukları örgütün içinde ve dışında gelişen olayları, 
diğer herkesten daha farklı algılayıp yorumlayabilmektedirler (Tekin ve Ehti-
yar, 2011: 4010). Her zaman kendilerini geliştirmek için bir neden olduğunu 
düşünürler ve iyi şeyler yapabileceklerine inanırlar. Başarısızlık korkusuna 
düşmeden ve kişisel, örgütsel ve çevresel zorluklar ve direnmelere (ki bun-
lar, başarısızlık korkusu, şüphecilik, alay, üstler veya astlardan gelen sabotaj 
hareketleri, rakiplerin atakları, hükümet engelleri, ekonomik engeller ve di-
ğer pek çok etkileyici olabilir) rağmen ilerlemelerini sürdürebilirler (Snyder, 
1999: 75). Aynı zamanda, çok yönlü bilgileri ve anlamsız verileri toplayarak 
ve analiz ederek onları anlamlı bir çerçevede birleştirip özümsenmesini sağ-
layıp, fırsatlara ve vizyona dönüştürebilmekte ve bu fırsat ve vizyonu gerçek-
leştirmede çalışanların gönüllü katılımını sağlayarak, insanlar için yüksek 
amaçlar meydana getirebilmektedirler (White, 2006: 72; Drucker, 2000: 73). 
Dolayısıyla vizyoner liderler gerek tanımlamaları ve gerekse özellikleri dik-
kate alındığında geçmiş ve bugünkü durumdan çok gelecekle ilgilenen ve sü-
rekli iyileştirme için gerekli olan faktörlerin peşinde koşmaktadırlar.

VİZYONER LİDERLİĞİN UYGULANMA AŞAMALARI
Vizyoner liderliğin örgütte etkili biçimde uygulanabilmesi için fikirlerin 

uygulamaya aktarılması aşamasında beş temel unsurdan söz edilebilir (He-
intel, 1995: 46):  

a. Belirli Bir Noktaya Odaklanmak Ve Yön Vermek
Yapılması istenilen bir iş varsa bunun açık ve kuşkuya mahal vermeyecek 

şekilde işi yapacak olanlara tanımlanmasının, işin istendiği biçim ve sürede 
yapılmasını sağlayacağı açıktır. Genellikle çalışanlar, bu tanımlamayı yapacak 
nitelikte değillerdir ve kendileri için bu tanımlamayı yapacak birine ihtiyaç 
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duyarlar (Uygun, 2008 :34). Vizyoner liderler kendi kişisel vizyonlarını ge-
liştirir, ardından çalışanları bu vizyona ortak ederek onların kendisiyle aynı 
yöne bakmasını ve odaklanmasını sağlar. Vizyonun çalışanlara aktarılması 
konusunda ihtiyaç duyulan iletişim, insanların harekete geçmesini sağlayan 
itici bir güçtür. Bu iletişimin doğru yapılmaması, vizyonun açık biçimde iletil-
memesine neden olur. Bu durumda “hangi yöne gideceklerini “ kestiremeyen 
çalışanlar,  zamanlarını, hangi yöne gideceklerini bulmaya harcarlar, bu da 
onların boşa zaman kaybetmelerine ve zamanla lidere karşı tepkisiz kalmala-
rına yol açar (Heath ve Heath, 2010: 65).

İşte vizyoner lider, vizyoner anlayışın kurumda uygulanması için, öncelik-
le, çalışanlardan istenen ana hususların, bu doğrultudaki emirlerin açıkça be-
lirtilmesinin gereğini ve çalışanlara, nereye gideceklerinin, enerjilerini hangi 
emirler doğrultusunda harcayacaklarının gösterilmesinin önemini bilir ve bu 
doğrultuda hareket eder.

b. Bulunulan Andaki Gerçekleri Tanımlayabilmek
Hedeflerimize ulaşma konusunda mevcut performansımız nedir? Bekle-

nilen performans nedir? Bu ikisi arasındaki fark durumu nedir? Neredeyiz 
ve nereye doğru gitmeliyiz? gibi soruların cevaplarını arayıp bulmak ve çalı-
şanları da aynı sorular ile muhatap ederek cevaplarını bulmalarını sağlamak, 
sonuçta da herkesin uzlaştığı ve ikna olduğu cevapları ortaya koyarak bu doğ-
rultuda ilerlemek gerekmektedir. Bu itibarla vizyoner lider, mevcut durum, 
sorunlar ve vizyonun kendisi için çalışanların farkındalık düzeylerini doğru 
belirlemeli ve bunların gerektirdiği liderlik davranışlarını uygulamak için es-
nek ve duruma uyarlanabilir bir liderlik tarzı sergilemelidir (Yukl, 2008).

c. Engelleri Teşhis Etmek Ve Ortadan Kaldırmak
Vizyoner liderin temel uğraşlarından biri, belirlenmiş vizyona ulaşma ko-

nusunda beklenen yüksek performansa ulaşmaya mani olan her şeyi tespit et-
mek, onları ortadan kaldırmak veya en azından ortadan kaldırmaya yardımcı 
olmaktır. Lider, çalışanlarına bu engellerin neler olduğunu sormalı, kendisi 
araştırıp bulmalı ve sonra bu doğrultuda çalışmaya başlamalıdır. Takım üye-
lerine işleri ve nasıl başarılı olabilecekleri hakkında sorular sormalıdır. Ne 
tür gelişmeler onların işlerini yapma şekillerini değiştirebilecektir? Onların 
en önemli problemi nedir? Lider onlara nasıl yardımcı olabilir? sorularına 
cevap bulunmadan bu faaliyet yürütülemez (Heintel, 1995: 52). Bu nedenle 
vizyoner lider,  örgütte yüksek düzeyde bir uyum, bağlılık, güven, motivasyon 
ortamı oluşturmalı ve etkili bir iletişim sistemi kurmalıdır( Hogan ve Kaiser, 
2005).

d. Sahiplik Hissini Geliştiren Bir Ortam Oluşturmak
Vizyoner lider, belirlediği vizyonu çalışanlar tarafından sahiplenilmiş du-

ruma getirdiği ölçüde  amacına ulaşabilecektir. Çalışanlar vizyon geliştirme 
sürecine dahil edilmeleri oranında sahiplenici, lidere ve örgüte olan bağlılık-
ları yüksek ve vizyonu koruyucu olacaklardır (Heath ve Heath, 2010).
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e. Kişilerin Kendi Kendilerini Yönetmelerini Teşvik Etmek
Başarılı bir lider, çalışanların kendi kendilerini yönetmelerini teşvik etmek 

sureti ile onların bir önceki maddede belirtildiği gibi kuruma bağlılık hislerini 
geliştirebilecektir. Sashkin ve Sashkin’e (2002) göre bunu sağlamak için de 
vizyoner liderler örgütsel hedeflere ulaşmak için çalışanların kendi yönetsel  
bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmaları için gerekli tüm teşvik ve destek 
yöntemlerini, uygulamalarını kullanmalıdırlar. Çalışanların kendi faaliyetle-
rini kendilerinin yönlendirebilmeleri için ise onlara vizyonu doğru anlatmak, 
onlara vizyonu beğendirmek, onları vizyon konusunda heyecanlandırmak, 
onlara vizyon belirleme ve uygulama konularında danışmak ve onlarla bera-
berlik ortamı oluşturmak temel şartlar olarak belirtilebilir (Özgen, 2003: 9).

Bu doğrultuda vizyoner bir liderin, bulunduğu örgütün “vizyoner bir ka-
raktere” sahip olmasını sağlamak için yapması gerekenleri şu şekilde özet-
lemek mümkündür (Taylor vd. 2014: 29; Bulut ve Uygun, 2010: 33; Erçetin, 
2000: 78; Quigley, 1998: 42; Aktan, 1998: 31; El Namaki, 1997: 12): vizyonu 
oluşturma ve geliştirme; vizyonun kaynağını (neden, nasıl ve ne şekilde ha-
zırlandığını) ortaya koyma;  vizyonu anlatmak ve benimsetmek için çalışan-
larla etkili iletişim kurma; vizyon doğrultusunda bir misyon(görev) belirle-
me; çalışanların menfaatlerini vizyon menfaatleri ile entegre etme; vizyona 
uygun bir örgüt kültürü oluşturma.    

VİZYONER LİDERLERİN ÇALIŞANLARI MOTİVE ETME GÜCÜ        
Etimolojik olarak Latince “movere” (hamle, hareket) kelimesinden gelen 

(Baysal ve Tekarslan, 1998: 101) İngilizce ve Fransızcada “motive” biçiminde 
kullanılan bu kavramı; bireyi harekete geçiren ve hareketin olumlu yönlü de-
vamını sağlayan gayretler bütünü (Eren, 2015: 498; Şimşek vd., 2010: 177), 
kişinin belirli bir amaca ulaşmaya yönelik kendi isteği ile harekete  geçmesi 
(Koçel, 2013: 619); örgütlerin ve bireylerin ihtiyaçlarını tatmin edecek şekilde 
bir ortam yaratarak, bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve teşvik edil-
me süreci (Vural ve Coşkun, 2009: 115); bireyi belirli durumlarda belirli dav-
ranışlara yönelten etkenler (Fındıkçı, 2009: 371); insanların belirli bir amaç 
doğrultusunda hareket ettirmek için yürütülen gayretlerin toplamı (Ceylan 
ve Anbar, 2014: 350); çalışanın, örgütsel amaçları gerçekleştirmek için eyle-
me geçmesine yönelik gayretler (Başaran, 2008: 90); başlangıcı, yönü, şiddeti 
ve etki süresi kişiye göre değişen ve onu belirli bir şeyi yapmaya iten iç veya 
dış güç (Pinder, 1998); bir şeyleri istek ve hevesle yaptığımız esnada o işle 
ilgili olarak içimizde hissettiğimiz veya yaşadığımız duygular (Bentley, 2000: 
179); kişinin istenilen davranışı yapması için isteklendirilmesi süreci (Berk-
man v.d., 2007: 293) veya çalışanların kişisel ve örgütsel hedeflere ulaşmasını 
hedefleyen itici bir güç (Katı ve Düşükcan: 2017: 3) biçimlerinde tanımlamak 
mümkündür. Özetle ve tanımların ortak yönleri dikkate alınarak motivasyon, 
bireyi belirli davranışa ikna ve teşvik ederek yöneltme olarak ifade edilebilir.

Motivasyon,  içsel ve dışsal olmak üzere iki temel etkileyici grubu tarafın-
dan gerçekleşmektedir. (Koçel, 2013: 622; Akbaba, 2006: 344; Newstrom and 
Davis, 2002: 109): 
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Dışsal Motivasyon; İşin/görevin doğrudan kendisine bağlı olmayan dışsal 
motivasyon, kişinin “elde edeceği şeye” bağlıdır ve kişiye yönelik maddi-ma-
nevi ödüller ve cezalar gibi dışardan gelen etkileyiciler sonucunda oluşur (Ce-
rasoli vd., 2014: 5). Ayrıca dışsal motivasyonun gerçekleşmesi, teşvik edici 
unsurun yöneltilen kişi tarafından nasıl yorumlandığıyla doğrudan bağlantılı-
dır (Grant vd., 2011). Bu nedenle aynı teşvik edici etkiler, farklı kişilerde farklı 
tepkiler gösterilmesi ya da etki derecesinin farklı olması biçiminde sonuç ve-
rebilmektedir (Latham ve Locke, 1992: 197).

İçsel Motivasyon; Dışarıdan bir etkileyici olmaksızın bireyin kendi isteği 
ile hareket etmesini sağlayan motivasyon grubu ise içsel motivasyonu oluştur-
maktadır (Grant vd., 2011). İçsel motivasyon, kişiye özel ve tatmin bekleyen 
ihtiyaçları gidermek amaçlı oluşan ilgi, merak, istek gibi etkilerle ortaya çıkan 
tepkiler olarak tanımlanabilir (Batmaz ve Gürer, 2016: 481; Ağca ve Ertan, 
2008: 140). Sorumluluk üstlenme, kendini ispatlama, bağımsız olma, saygınlık 
kazanma gibi ihtiyaçların karşılanması, içsel motivasyon alanı ile ilgilidir ve yü-
rütülen işin dışında herhangi bir güdüleyici ile motivasyon sağlanamadığı du-
rumlarda etkili duruma geçmektedir (Özdaşlı ve Akman, 2012: 75).

Çalışanlar üzerindeki etki derecesi nedeniyle yönetsel açıdan büyük öne-
me sahip olan motivasyonun nasıl sağlanacağı üzerine birçok çalışma yapıl-
mış ve bu konuda geliştirilen teoriler, “kapsam teorileri” ve “süreç teorileri” 
olmak üzere yine iki grup içerisinde incelenmektedirler  (Kanfer ve Chen, 
2016: 12; Eren, 2015; Gröpel ve Kehr, 2014; Koçel, 2013; Chen ve Mathieu, 
2008: 23):

Çalışanı belirli davranışa yönelten faktörlere odaklanan (Aşan, 2001: 
226-227) “Kapsam teorileri”, Maslow’un, kişilerin motivasyonlarının belirli 
bir önem sırasına sahip ihtiyaçların sırasıyla karşılanması ile mümkün ola-
bileceğini belirttiği İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı; Alderfer’in, motivasyonu 
sağlayacak ve tatmin edilmesi gereken kişisel ihtiyaçları gelişme, ilişkisel ve 
varolma olarak üç sınıfa ayırarak basitleştirdiği ERG Yaklaşımı; Herzberg’in, 
dışsal faktörleri “hijyen etmenler” olarak tanımladığı ve bunları içsel faktörle-
rin etki durumunun ön şartı olarak kabul ettiği ve aynı isimle anılan Herzberg 
Modeli;  McClelland’ın, insan ihtiyaçlarını “başarı, bağlılık ve güçlülük” ola-
rak belirleyen ve kişinin içsel faktörler ile motive olduğunu, dışşal faktörlerin 
ise bu konuda çok az etkisi olduğunu ileri sürdüğü Başarı Güdüsü adlı teorisi 
ve Locke’un, bireyin motivasyonunun örgütün amaçlarının kendi amaçlarına 
uygunluğu derecesinde gerçekleşeceğini vurguladığı Bireysel Amaçlar ve İş 
Başarısı adlı teorisi ile örneklendirilebilir.

“Süreç teorileri” ise motivasyonu devamlı bir süreç olarak görmekte ve ki-
şisel farklılıkların motivasyon üzerindeki etkisini ele almışlardır (Eren, 2015 
:532; Koçel, 2013 :622). Vroom’un, motivasyonun istenilen davranışların on-
ların bekledikleri biçimde ödüllendirilmesi ile gerçekleşeceğini ifade ettiği 
Ümit (Beklenti) Kuramı; Lawler ve Porter’ın, ödüllendirmenin ancak adil bi-
çimde yapılması ile motivasyonu artıracağını savundukları Geliştirilmiş Ümit 
Kuramı; Adams’ın, ödüllendirmede eşitliğin ve dengenin çalışanlar üzerinde 
belirleyici olduğunu vurguladıkları Ödül Eşitliği Kuramı; Cranny ve Smith’in 
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örgütsel başarıyı doğrudan etkileyen faktörün kişisel çaba olduğunu belirt-
tikleri Basitleştirilmiş Süreç Modeli ile Pavlov ve Skinner’ın motivasyonun 
olumlu davranışların desteklenmesi, olumsuz davranışlara da tepki gösteril-
mesi ile doğrudan ilişkili olduğunu ileri sürdükleri Şartlandırma (Pekiştirme) 
Kuramı, süreç teorileri kapsamında yer almaktadırlar.

Tüm bu teorilerin motivasyon sağlayıcı unsurlar konusunda belirttikleri 
incelendiğinde, çalışanın motivasyonunu sağlamak için yönetimin kullanaca-
ğı araçlar, şu şekilde sınıflandırılabilmektedir (Batmaz ve Gürer, 2016: 481; 
Kanfer ve Chen, 2016: 9; Rawolle vd., 2016; Eren, 2015: 516; Cihangiroğlu ve 
Uzuntarla, 2015 :348; Barutçu ve Sezgin, 2012: 91; Şenel vd., 2012: 5; Ergül, 
2005: 72; Ölçer, 2005: 3; Akçakaya, 2004: 211):

Ekonomik Araçlar: Kişinin parasal ihtiyaçlarının tatminine yönelik kulla-
nılan motivasyon araçlarıdır. Yönetim tarafından çalışana, ücretinde artış sağ-
lanması (zam yapma, prim verme, kâra ortak etme, hisse verme vb.), maddi 
değeri olan ödüller verilmesi, yemek, kira, ulaşım imkanı/katkısı sağlama gibi 
ekonomik imkanlarını artırıcı uygulamalar veya hedefler belirlenmesi, eko-
nomik motivasyon araçları olarak kullanılmaktadır.

Psiko-sosyal Araçlar: Kişinin psikolojik tatmin düzeyine ve sosyal ilişkile-
rine katkı sağlayarak motive edilmesini sağlayan araçlardır. Çalışanların gö-
revleri ile ilgili inisiyatif kullanma yetkisine sahip kılınması, kişisel sorun ve 
sıkıntılarına duyarlı olunması, çalışma arkadaşları ve üstlerce takdir edilmesi, 
onurlandırılması, önerilerinin dikkate alınması, mesleki statü ile örgüt içinde 
sosyal faaliyetler (tanışma toplantıları, hafta sonu aile etkinlikleri, geziler vb.) 
düzenlenmesi vb. bu grupta kullanılan araçlar arasındadır.

Yönetsel ve Örgütsel Araçlar: Örgüt yönetimi tarafından uygulanan yö-
netim anlayışı ve oluşturulan örgüt kültürü aracılığıyla uyumlu, verimli ve 
güvenli bir iş ortamı oluşturulması ile kişinin kariyer geliştirmeye ve belir-
sizliklerini ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar bu grup içerisinde de-
ğerlendirilmektedir. İş güvenliğinin sağlanması, fiziksel çalışma koşullarının 
düzeltilmesi, rekabet ortamı oluşturulması, iş rotasyonu ve zenginleştirmesi 
yapılması, hizmet içi eğitimler verilmesi, kariyer danışmanlığı desteği veril-
mesi, objektif ve adaletli bir disiplin sistemi oluşturulması, etkili bir iletişim 
sistemi kurulması vb. bu grup araçlara örnek verilebilir.

Belirtilen bu araçların seçimi ve çalışana etki dereceleri,  çalışanın kişisel 
sağlık, sosyal, psikolojik, ekonomik durumuna ve karakterine göre değişece-
ği (Arslan, 2018) gibi, bulunulan ülkenin çalışma gelenekleri, sosyo-kültürel 
yapısı ve ekonomik refah düzeyi ile de yakından ilgili olacaktır. Doğru seçil-
meyen veya zamanda ve oranda uygulanmayan araçlar, motivasyona olumlu 
etki yapmayacağı gibi bazı durumlarda olumsuz etki bile yapabilir. Bu itibarla 
yönetici veya örgüt yönetimi, hangi araçları ne zaman, nerede, nasıl kullana-
cağını doğru belirlemeye özen göstermelidir.
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KAMU KURUMLARINDAKİ ÇALIŞANLARIN VİZYONER LİDERLİK 
VE BU LİDERLİĞİN ÇALIŞANLARI MOTİVE ETMEDEKİ ROLÜNE 
İLİŞKİN ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Burada Nevşehir ölçeğinde kamu kurumlarında çalışanların bakış açısıyla, 

vizyoner liderliğin bu liderlik anlayışının çalışanları nasıl motive ettiğine iliş-
kin anket verilerinden elde edilen bulgular değerlendirilmektedir. Ankete 
katılanların kişisel özelikleri belirtildikten sonra elde edilen veriler tablolar 
halinde ortaya konup yorumlanacaktır. Ayrıca bazı değişkenler arasında ko-
relasyon da yapılacaktır. 

ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ
Araştırma, kamu kurumu yöneticilerinin gösterdikleri vizyoner liderlik 

uygulamalarının, kurum personelinin çalışma motivasyonuna etki durumunu 
ve seviyesini belirlemek amacıyla, Nevşehir il merkezinde bulunan ve fark-
lı faaliyet alanlarında kamu hizmeti veren, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Mü-
dürlüğü ve Tarımsal Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatör-
lüğü bünyesinde çalışan toplam 152 personel üzerinde yürütülmüştür. Araş-
tırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, bu kurumlarda memur 
kadrosunda görevli toplam 251 kadrolu çalışandan 138 personel ile yüz yüze 
görüşülerek anket uygulanmış, 113 personel ile e-posta yolu ile ulaşılarak uy-
gulanmıştır.  Bu çerçevede geri dönen 152 anket cevaplanmıştır. Anketin geri 
dönüş oranın %60,5 olması değerlendirme aşamasına geçişi sağlamıştır. 

Araştırma için hazırlanan anket, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bö-
lüm katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amaçlı hazırlanan 5 
sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm kurum yöneticilerinin vizyoner düzeyini 
saptamak amaçlı hazırlanan 17 adet; üçüncü bölüm ise kurum çalışanlarının 
motivasyon düzeylerini belirlemeye yönelik 10 adet, 5’li likert ölçeği ile ha-
zırlanmış sorudan oluşmaktadır. Sashkin (2004), Luhrmann ve Eberl  (2007); 
Bulut ve Uygun (2010) ve Taylor vd. (2014) tarafından geliştirilerek liderlikle 
ilgili çalışmalarda kullanılan ölçekler, vizyoner liderlik bağlamında değerlen-
dirilip revize edilerek vizyoner liderlik düzeyi anketi; Allen ve Meyer (1990), 
İncir (1990), Kuvaas (2006) ile Batmaz ve Gürer (2016) ‘in çalışanların mo-
tivasyon seviyelerinin belirlenmesi amaçlı hazırlamış oldukları ölçekler in-
celenip değerlendirilerek görev motivasyonu düzeyi anketi, oluşturulmuştur.

Araştırma anketinin SPSS P.18 programı kullanılarak hesaplanan ölçek gü-
venilirlik testi sonuçları aşağıda belirtilmiştir:
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Tablo 1: Ölçek Güvenilirlik Testi Sonuçları

Cronbach’s Alpha Değeri Ölçek Madde Sayısı

Vizyoner Liderlik Ölçeği  ,811 17

Görev Motivasyonu Ölçeği ,834 10

Birleştirilmiş Anket Ölçeği  ,901 27

Cronbach’s Alpha Testi uygulanması sonucu; Vizyoner Liderlik ölçeğinin 
güvenilirliği, “.811” olarak ve Görev Motivasyon ölçeğinin güvenilirliği ise 
“.834” olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, her iki ölçeğin de “yüksek güveni-
lirlikte” olduğunu (Büyüköztürk, 2007) göstermektedir. 

Araştırma modelinde, bağımsız değişken vizyoner liderlik durumu, ba-
ğımlı değişken ise motivasyon düzeyi olarak ön görülmüştür. Araştırmada 
“Kurum yöneticilerinin vizyoner liderlik düzeyleri arttıkça kurum çalışanla-
rının görev motivasyon düzeyleri artmaktadır.” hipotezini test etmek için is-
tatistik yöntem ve testlerinden korelasyon analizi ve regresyon analizi, SPSS 
P.18 programı ile uygulanmıştır.

ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmanın bu kısmında, ankete katılanların demografik ve mesleki 

özellikleri ile çalışmanın hipotezinin (yöneticilerin vizyoner liderlik seviyele-
ri ile çalışanların görev motivasyonları arasındaki olası ilişkinin varlığı, yönü 
ve düzeyi) sınanmasına yönelik bulgular belirtilmektedir.

Katılımcıların Demografik Özellikleri
Kurumsallaşma düzeyinin kariyer yönetimi unsurlarının uygulanma dü-

zeyine etkisini belirlemeye çalışan araştırma anketinin uygulandığı katılımcı 
kurum personelinin demografik özellikleri ilgili değişkenlere yönelik hesap-
lanan frekans ve yüzdelik dağılımlar, Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özelikleri

Yaş F % Cinsiyet f % Eğitim f % Konum f %

20-25 13 8,6 Erkek 100 65,8 Lise 1 0,7
Ast 

Memur
114 75

26-40 98 64,5 Kadın 52 34,2 Yüksekokul 31 20,4
Orta 

Düzey 
Yönetici

27 17,8

41-50 37 24,3 Lisansüstü

1

Fakülte 119 78,3
Üst 

Düzey 
Yönetici

11 7,2

51 Ve 
Üzeri

4 2,6 0,7

Toplam 152 100 Toplam 152 100 Toplam 152 100 Toplam 152 100

Tablo:2’de görüldüğü gibi ankete katılanların %34,2’si kadın, %65,8’i er-
kektir. Katılımcılar, %8,6 oranında 20-25 yaş aralığında görevlerine görece 
yeni başlamış personelden oluşurken, %64,5’i 26-40 yaş aralığında, %24,3’ü 
41-50 yaş aralığında ve %2,6’sı da 51 yaş ve üzerinde olduğunu beyan etmiş-
lerdir. Katılımcı personel, en çok %78,3 oranı ile fakülte (lisans) mezunu olup, 
%20,4 oranında yüksekokul (ön lisans) ve %0,7 oranında da lisansüstü eği-
tim almış çalışanlardır. Ankete katılanların %75’i kurumlarında ast memur 
konumunda iken, %17,8’i orta düzey yönetici (şef, birim amiri, kısım sorum-
lusu, şube müdürü) ve %7,2’si da üst düzey yönetici (il müdürü, koordinatör, 
müdür yardımcısı ve daire başkanı) konumundadır.

Araştırma Bulgularının Analizi
Elde edilen bulgular vizyoner liderlik ve çalışanların motivasyonu şeklin-

de iki başlık altında analiz edilebilir.

Vizyoner Liderlik Düzeyi
Kurumlarında vizyoner liderlik uygulamaları düzeyine yönelik sorulara 

yönelik yanıtları analiz edildiğinde, ağırlıkla verilen cevaplar baz alınarak ör-
neklem kurumların katılımcı çalışanlarının %79,6’sının (%67,1 her zaman, 
%12,5 sıklıkla), amirlerinin kendine güvenli ve pozitif olduğunu beyan ettik-
leri görülmektedir.  Kurumların çalışanları, amirlerinin kendilerine sözleri ve 
davranışları ile örnek olduğunu (%84.8) belirtmektedir. Bununla birlikte bu 
örnek olma durumunun “her zaman” için geçerli olduğunu sadece %17,8 ora-
nında katılımcı belirtmektedir. Aynı soruya “kararsızım” ve “nadiren” cevabını 
verenlerin oranının %15,2 gibi bir oranda olması, yöneticilerin bazı durum-
larda örnek teşkil etme konumlarını kaybettiklerini ve astları tarafından ta-
kip edilmek istenmeyen söz ve davranışlarının olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların, yöneticilerin astlarını ilham verici nitelikte yönlendirebil-
me açısından %82,8 oranında olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür. Kurum 
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yöneticilerinin görevinde ilgili ve enerjik olma durumu konusunda ise “her 
zaman” görüşüne sahip olanlar ancak %22,4 oranında kalmış, bu durum hak-
kında “kararsız” olduğunu belirtenlerin oranı ise %34,9 gibi yüksek bir oran-
da tespit edilmiştir. Kurum yöneticilerinin bu açıdan vizyoner liderde olması 
beklenen yüksek bir düzeyde bulunmadıkları belirtilebilir. Astların kararlara 
katılımını sağlamayı, örneklem kurum yöneticilerinin sadece %21 oranın-
da “her zaman” uyguladıkları, katılımcıların %22,4’ünün bu konuda olumlu 
görüş bildirmedikleri görülmüştür. Astların verilen kararlara katılımına, ne 
kadar olumlu ve çağdaş bir yönetim yaklaşımı taşınırsa taşınsın, amirler tara-
fından temkinli yaklaşıldığı ve bu hususta otoriter uygulamanın devam ettiği 
söylenebilir.

Vizyoner liderliğin bir diğer özelliği olan geleceği öngörebilme konusun-
da katılımcılar, yöneticilerinin %29,6 oranında olumlu görüş bildirmemiş ve 
ancak %26,3 oranında “her zaman” seçeneğini belirtmişlerdir. Kurum yöne-
ticilerinin nisbi genç oluşlarının (kurumda orta ve üst düzey yönetici olup 
26-40 yaş aralığında olanlar, yöneticilerin %52,6’sını teşkil etmektedir) ve bu 
nedenle tecrübe eksikliği nedeniyle öngörü konusunda beklenen düzeyde ol-
mamalarına neden oldukları düşünülebilir. Katılımcılar, amirlerinin bilgi biri-
kimi düzeyi ve hizmet alanı ile ilgili gelişmeleri takip etme konusunda %33,5 
oranında yeterli olmadıklarını belirtmişlerdir. Bir önceki soru ile birlikte dü-
şünüldüğünde, kurum yöneticilerinin tecrübe ve bilgi birikimi konuları ile 
hizmet bazlı yeniliklerin (mevzuat, teknik vb.) takibi konusunda hizmet içi 
eğitim, seminer, kurs vs. yolları ile desteklenmesi gerektiği söylenebilir.

Astlar ile iletişim durumu ve sürekliliği konusunda ise görece en düşük 
oranlı olumlu bildirimin  (%53,3) yapıldığı görülmekte, kurum yöneticileri-
nin bu konuda Türk kamu yönetiminde etkinliğini önemli ölçüde koruduğu 
ifade edilebilecek olan otoriter yönetim anlayışına yatkın oldukları ve bunun 
vizyoner liderlik anlamında en zayıf yönlerini teşkil ettiği söylenebilir.  Ekip 
çalışmasını teşvik etme konusunda ise yöneticilerin büyük oranda (%80,2) 
başarılı olduğu söylenebilir. Bu durumda yöneticilerin, kendi yetki sınırların-
da astlarla iletişimi gerekli görmedikleri ancak astların birbirleri ile yürüte-
cekleri ekip çalışmasını desteklediklerini ifade etmek mümkündür.

Yöneticilerin anlayış ve kavrama kabiliyetlerinin %63,8 oranında olumlu 
görüldüğü belirlenmiş, kurumda amaç birliğini sağlamada ise %55,3 oranın-
da yine görece düşük bir seviyede başarılı olunduğu görülmüştür. Kurum çalı-
şanlarının gayretlerini aynı amaca yöneltmenin, vizyoner liderliğin en önemli 
etkilerinden birisi olduğu göz önüne alındığında, kurum yöneticilerinin bu 
konuda beklenilen yüksek düzeyde olmadıkları ve kendilerini geliştirmeleri 
gerektikleri söylenebilir.

Karar alma dikkati, hızı ve kararlılıkla uygulaması açısından kurum çalı-
şanları yöneticilerini %78,9 oranında yeterli görmektedirler. Astlarının kişi-
sel durumlarını ve duygularına önem verme konusunda ise çalışanlar %71,1 
oranında olumlu görüş bildirmekte, bununla birlikte %28.9’luk bir katılımcı, 
bu konuda olumlu görüş bildirmemiştir. Bu durum, kurumdaki yöneticilerin 
özellikle iletişim konusundaki görece zayıf durumunun bir yansıması olarak 
yorumlanabilir.
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Kurum vizyonunun oluşturulmasına astların katılımının sağlanmasına 
kurum yönetiminin %68,4 oranında dikkat ettikleri düşünülmekte, ancak bu 
oranın vizyoner liderliğin uygulanma amaç ve felsefesi açısından daha yük-
sek çıkmasının beklendiği belirtilmelidir. Yine bu durumun, astların plan ve 
amaçlarına duydukları içten bağlılık oranının (%70 olumlu bildirim yapılmış-
tır), plan ve amaçların belirlenmesine katılımın, bunlara bağlılık düzeyi ile 
doğru orantılı olduğu varsayıldığında, daha yüksek seviyede olmasını engel-
lediği belirtilebilir.

Ayrıca kurumların çalışanlarının; %83,4 oranında, yöneticilerinin kendi-
lerinin ve astlarının performanslarını en üst seviyede olmasını beklediklerini 
düşünmekte oldukları ve %71,1 oranında, yöneticilerini yenilikçi ve değişim 
kültürünü oluşturma konusunda başarılı gördükleri tespit edilmiştir.

Motivasyon Düzeyi
Kurumların katılımcı çalışanlarının motivasyon düzeylerinin ölçülmesi 

amaçlı sorulara verilen cevapların analiz edilmesi neticesinde; %66,4 
oranında çalışanın, amirinin başarısını kendi başarısı ile özdeşleştirdiği, 
%13,8’lik bir kesimin ise bu soruya olumsuz cevap verdiği belirlenmiştir. 
Çalışanların %78.9 ‘unun ise kurumun başarısı için çalışmaktan mutlu oldu-
ğunu ifade ettiği görülmektedir. Aradaki %12.5 ‘luk farkın, amirin başarısını 
kendisiyle özdeşleştirmeyen %13,8’lik kesim ile oransal olarak hemen hemen 
örtüştüğü görülmektedir. Bu durumun, kurumu açısından motivasyon seviye-
si yüksek olmasına rağmen amirleri ile sorun yaşayan kesimden kaynaklandı-
ğını yorumlamak mümkün görülmektedir. 

Yerine getirdikleri görevlerin kendisini teşvik ettiğini belirten çalışan 
oranının %53,3 olmasına karşın; yaptığı işin anlamlı olduğunu düşünenlerin 
oranının %80,2 gibi görece oldukça yüksek olması, çalışanın, görevini (ve el-
bette kendisini) kurum için çok önemli görmesine rağmen “görevsel bir mo-
notonluk” içerisinde bulunduğu biçiminde açıklanabilir. Nitekim anlamlı bir 
iş yaptığını düşündüğü halde, sadece %53,3 gibi görece düşük oranlı çalışan 
kesiminin toplum içerisinde kurumundan ve işinden gururla bahsettiğini be-
lirtmesi ve ayrıca çalıştığı birimde mutlu olanların oranının %63,8 olmasının 
da çalışanların belirli bir kesiminin içerisinde olduğu düşünülen görev mono-
tonluğu hissinin varlığını desteklemekte olduğu söylenebilir.

Sabah işe gelirken huzurlu olan çalışanların oranı %66,4 iken akşam evine 
huzurla döndüğünü belirtenlerin oranı %63,3 olarak belirlenmiştir. Aradaki 
oranın yakınlığı, anketin uygulandığı kurumlarda belirli seviyede huzurlu bir 
çalışma ortamının sağlanmış olduğunu göstermesi açısından anlamlı olarak 
ifade edilebilir. Yine iş arkadaşlarıyla iyi anlaştığını ve onları desteklediğini 
belirtenlerin oranının %76,9 gibi görece yüksek bir oranda olması ise çalışan-
ların belirli bir kesiminin duyduğu huzursuzluğun kurum ya da iş arkadaşla-
rından çok, amir kaynaklı olduğunu ifade etmeye imkan vermektedir.
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Vizyoner Liderlik Düzeyi İle Görev Motivasyonu Seviyesi 
Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular Ve Hipotezin Sınanması:

Tablo 3: Vizyoner Liderlik Düzeyi İle Çalışanların Görev Motivasyonu Arasındaki 
İlişki Durumu Ve Yönü Anova F  Varyans Analizi

Model Sum of Squares df Mean Square F p

Regression 5181,484 1 5181,484 375,540 ,000a

Residual 2069,615 150 13,797

Total 7251,099 151

p değerinin (.000), p<0.05 olması, kurumda uygulanan vizyoner liderlik 
düzeyi ile çalışanların göreve yönelik motivasyon düzeyleri arasında pozitif 
yönlü çok güçlü bir ilişki olduğunu belirtmektedir.

Tablo 4: Yöneticilerin Vizyoner Liderlik Düzeyi İle Çalışanların Görev Mo-
tivasyonu Arasındaki İlişki Korelasyon Testi

Vizyoner Liderlik Görev Motivasyonu

Vizyoner 
liderlik

Pearson Correlation (r) 1 ,845**

Sig. (2-tailed) (p) ,000

N 152 152

Görev 
motivasyonu

Pearson Correlation (r) ,845** 1

Sig. (2-tailed) (p) ,000

N 152 152

         Vizyoner liderlik düzeyi ile çalışanların görev motivasyonu düzeyi arasın-
da doğru orantılı ve “,845” seviyesinde anlamlı ve önemli düzeyde bir bağlantı 
bulunmaktadır. Buna göre görev motivasyonundaki değişimi, %84,5 oranın-
da, vizyoner liderlik uygulama düzeyindeki değişimle açıklayabilmek müm-
kün görülmektedir.

Sonuç olarak, Tablo 3 ve Tablo 4’ te belirtilen istatistiksel test uygulama-
ları birlikte ele alındığında (p= ,000; r= 0,845), yöneticilerin uyguladıkları 
vizyoner liderlik uygulamaları ile çalışanların göreve yönelik motivasyon dü-
zeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ay-
rıca ilişki düzeyinin %84,5 gibi yüksek bir oranda olduğu da tespit edilmiştir. 
Bu nedenle araştırmanın, “Kurum yöneticilerinin vizyoner liderlik düzeyleri 
arttıkça kurum çalışanlarının görev motivasyon düzeyleri artmaktadır.” biçi-
minde ifade edilen hipotezi, kabul edilmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME   
Üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı bulunmayan liderlik kavramı üzerinde 

yapılan çalışmaların, liderin sahip olması gereken ve beklenen özellikleri ko-
nusunda ortak vurgularından birisinin vizyon sahibi olma olduğu görülmek-
tedir. Bu itibarla liderin “vizyoner” niteliği yani öngörü ve vizyona sahip olma, 
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değişime açıklık ve kendine güven konularında diğerlerinden ayrılan bir anla-
yış ve uygulamalar ortaya koyma özelliği, oldukça önemli bir konumda bulun-
maktadır. Dolayısıyla bu niteliğe sahip bir liderin kastedildiği vizyoner lider 
anlayışı da bu önemli konumun öznesi durumundadır. 

Kurumsal etkinliğin sağlanabilmesi için verilen hizmetin yüksek nitelikte 
olması, kalite, yer ve zaman açısından yeterli ve anlamlı durumda sağlanması 
gerekmektedir. Bu da hizmeti yerine getiren çalışanların sahip oldukları mo-
tivasyon gücü ile doğrudan ilişkilidir.

Vizyoner bir liderin, kullanacağı argümanlar, yöntemler ve uygulamaların, 
çalışan motivasyonu üzerine yapabileceği etkinin yönü ve derecesinin, çalı-
şanların motivasyonlarına olumlu etki yapacağı ve bu sayede kurumsal hiz-
met etkinliğini artıracağını düşünmek yanlış olmasa gerektir. 

Kamu kurumlarında vizyoner liderlik uygulamalarının, çalışanların görev 
motivasyonlarına yaptığı etkiyi incelemeyi amaçladığımız araştırmamız neti-
cesinde, vizyoner liderlik ile çalışan motivasyon düzeyi arasında yüksek dü-
zeyli ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların vizyoner 
lider özelliklerinden yöneticilerinin sahip olduklarını düşündükleri; öngörü 
sahibi olma, kendine güven ve pozitif olma, doğru yönlendirebilme, yeni fikir-
lere açıklık, ekip çalışması yaptırabilme ile kararlarını hızlı alabilme özellikle-
rinden etkilendikleri görülmüştür.         

Bununla birlikte çalışanlar, motivasyon açısından en yüksek oranda; kuru-
mun başarısı ile kendi başarılarını özdeşleştirdiklerini, yaptıkları işi anlamlı 
gördüklerini, iş arkadaşları ile iyi anlaştıklarını ve onları desteklediklerini ve 
sabah işe gelirken ve akşam işe giderken huzurlu olduklarını ifade etmişlerdir.

Yöneticiler ast çalışanları tarafından, görev ile ilgili ve enerjik olma, ast-
larını kararlara katma, geleceği öngörebilme, bilgi birikimi düzeyi ve hizmet 
alanı ile ilgili gelişmeleri takip etme ile astlarla iletişim durumu ve sürekliliği 
konularında görece zayıf olarak nitelendirilmişlerdir. Yöneticilerin, çağdaş 
kamu yönetiminin astları takım arkadaşı olarak görmeyi hedefleyen anlayı-
şına tam anlamıyla ayak uyduramadıkları ve otoriter yönetim yaklaşım uygu-
lamalarını nisbeten de olsa devam ettirdiklerini söylemek mümkündür. Yine 
yakın zamanda ülkemizde yaşanan hain darbe girişiminin oluşturduğu sosyal 
belirsizlik ve güvensizlik ortamının etkisi, siyaset kurumunun müdahalesi-
ne açıklığın devam etmesi nedeniyle yöneticilerin bulundukları bürokratik 
konumun kalıcılığı konusunda duydukları şüphe ve elbette karakterleri ile 
tecrübe farklılıklarının etkileri de bu görece zayıflığın diğer nedenleri olarak 
belirtilebilir.

Çalışanların görevlerine yönelik motivasyon düzeyleri bakımından ise yü-
rüttüğü görevlerin kendisini teşvik etme düzeyi ile işinden gurur duyma dü-
zeyi unsurlarının, ölçülen diğer motivasyon unsurları arasında görece düşük 
seviyede oldukları tespit edilmiştir. Bu durum, kurumun başarısını kendisiyle 
özdeşleştirme ile yaptığı işi anlamlı görme düzeylerinin yüksekliği ile birlikte 
değerlendirildiğinde, çalışanların genel motivasyon düzeylerinin yüksek ol-
duğu ancak belirli oranda çalışanın, yürüttükleri iş bakımından görev mono-
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tonluğu içerisinde oldukları ifade edilebilir.

Kamu hizmetlerini yürütenlerin yani kamu çalışanlarının görevlerine 
yönelik motivasyon düzeylerinin yüksekliği, bu hizmetlerin vatandaşa ve-
rimli ve gerektiği kalitede sunumu bakımından büyük önem taşımaktadır. 
Çağdaş kamu yönetimi anlayışının kamu hizmetlerinin etkin, vatandaş mer-
kezli ve çalışanların aynı amaç doğrultusunda bütünleşmesini gerektiren 
bir yaklaşıma sahip olduğu bilinmektedir. Bu amaca ulaşmak için yöneti-
cilerin, öngörü sahibi, yenilikçi, bütünleştirici, uyumlaştırıcı ve katılımcı 
bir yönetim sergilemesi gerektiği açıktır. Bu yüzden çalışmada belirlenen, 
görev motivasyonuna yüksek etki gücü ile taşıdığı özellikler ve uygulama-
ları bakımından vizyoner liderlik anlayışı, kamu yöneticileri için örnek bir 
model olarak görülmektedir. Bu itibarla kamu kurumlarının, özellikle amir 
konumundaki personeline vizyoner liderlik özellikleri ve uygulamaları ile 
çalışanların görev motivasyonlarının artırılmasına yönelik teşvik ve telkin 
içeren mevzuat çalışmaları yapılması ve hizmet içi eğitimler verilmesinin 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Çalışmanın, kamu yönetiminde hizmet verimliliğini ve etkililiğini amaçla-
yan çalışmalara liderlik yönlü destek olabilmesi amaçlanmıştır. Sadece Nev-
şehir ilinde yapılmasının ve farklı hizmetler yürüten kurumlar seçilmiş olma-
sına rağmen, belirli sayıda kurumda yürütülmüş olmasının kısıtlı yönlerini 
oluşturduğu araştırmanın, coğrafi bakımdan ve kurum sayısı yönünden daha 
kapsayıcı biçimde yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
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SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ’NİN 
TÜRKİYE’NİN KALKINMA YARDIMLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sercan YAVAN1

1. GİRİŞ
Suriye’de 15 Mart 2011 tarihinde başlayan barışçıl ve sivil halk ayaklan-

ması belirli bir süre sonrasında iç savaş haline dönüşmüştür. Suriye’de ortaya 
çıkan bu belirsizlik ve güvenliksiz durumu Suriyelilerin güvenli bölgeler ara-
maları doğrultusunda zorunlu göç etmelerine neden olmuştur. Çok büyük ço-
ğunluğu Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yine önemli 
bir bölümü kamplar dışında son derece zor koşullarda kendi imkânları ile bu-
labildikleri evlerde ve hatta sokaklarda yaşamaktadır. Kamp dışında yaşayan 
Suriyelilerin sayısı net olarak bilinememektedir (Ortadoğu Stratejik Araştır-
malar Merkezi, 2014, s. 5). Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi verileri-
ne göre, 2 Temmuz 2014 tarihi itibariyle Suriyeli mültecilerin yaklaşık %28’i 
Türkiye’de ikamet etmektedirler. Türkiye’de toplam 10 ilde 220 bin Suriyeliye 
ev sahipliği yapan 22 kamp bulunmaktadır. BM verilerine göre Türkiye’nin 
Suriyeli mülteciler için 2011 yılından 2014 yılının ilk yarısına kadar harcadı-
ğı para miktarı 3,5 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Ancak söz konusu bu 
harcamalar sürekli artan Suriyeli mültecilerin daha iyi şartlarda yaşaması için 
gerekli olan imkânları sağlamada yetersiz kalmaktadır (Duran, 2014). Söz ko-
nusu bu rakamların her geçen gün artmasına rağmen uluslararası anlamda 
Türkiye’ye finansman desteği çok az olmuştur. Türkiye Ekim ayı itibariyle BM 
tarafından Suriyeliler için 2014 bölgesel finansman başvurusuyla tahsis edi-
len 497 milyon doların sadece %28’ini alabilmiştir (Amnesty International, 
2014a, s. 7). İnsani boyutuyla bu krize bakıldığında Türkiye’nin geçmiş ta-
rihten bugüne kadar zorunlu göçler karşısında bu ülkenin geçmişte göster-
miş olduğu fedakârlıkların bugünde aynı şekilde devam etmesinin en büyük 
temsili yapılan insani yardımların kendisidir. Ancak yapılan bu yardımların 
ülke içerisinde de bir takım ekonomik, sosyal ve politik sonuçlarının olduğu 
gerçeğini de görmezden gelemeyiz. Bu etkiler birçok açıdan eleştiriye açık bir 
konu durumundadır. Siyasi otoriteler kalkınma yardımlarının miktarlarını 
belirlerlerken söz konusu bu durumları dikkate almaları gerekmektedir. Dik-
kate alınmadığı plansız ve programsız yapılan harcamalar büyük toplumsal 
sorunlara yol açabilir.

2. Uluslararası Sözleşmelerde Mülteci Kavramı
Mültecilerin statüsünü ve haklarını belirleyen uluslararası hukuki belge 

1951 yılında 141 ülke tarafından Cenevre’de imzalanan Mültecilerin Hukuki 
Durumuna Dair Sözleşmedir. Bu sözleşme 22 Nisan 1954 yılında yürürlüğe 
girmiş ve 1967 yılında ise imzalanan ek protokol ve diğer bazı antlaşmalar 
tarafından genişletilmiştir (Usanmaz & Güven, 2013, s. 150). Bu sözleşme-
ye göre mülteci, ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti 
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veya siyasi düşüncelerinden dolayı, zulme uğrayabileceğinden korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülke dışında bulanan ve bu ülkenin korumasından yarar-
lanamayan veya söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut 
tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin 
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen şahıslar olarak tanımlanmışlardır (Yüksel, Bulut, & Mor, 2014, s. 3).

Mülteci kavramına eşdeğer olarak kullanılan bazı kavramları açıklamakta 
da fayda bulunmaktadır. Çalışmamızın kapsamını mülteciler oluşturduğun-
dan bu kavrama yakın diğer kavramları iyi tanımlamamız gerekmektedir. 
Mülteci kavramını tam olarak karşılamayan farklı anlamlara gelen göçmen 
ve sığınmacı gibi kavramlar kullanılmaktadır. Göçmen, genel olarak ekono-
mik sebeplerden dolayı kendi ülkesi içerisindeki hoşnutsuzluğu nedeniyle 
ülkesini gönüllü olarak terk ederek başka bir ülkeye yasal ya da yasal olma-
yan yollarla giden orada yaşayan kişidir. Özellikle ekonomik gerekçelerle 
ülkesini terk edenlere ekonomik göçmenler denmekte ve bunlar mültecilik 
haklarından yararlanamamaktadırlar (Olcay, 2012, s. 232). Sığınmacı, huku-
ki anlamda mülteci olma şartlarına sahip ancak resmi olarak mülteci statüsü 
kazanmamış kişidir. Sığınmacılık evrensel anlamda mültecilikten daha önce 
tanımlanmış bir kavramdır. Mültecilikle ilgili haklar 1954 Cenevre Sözleşme-
sine dayanmakta ancak sığınmacılık Cenevre Sözleşmesinden daha eski ve te-
mel bir belge olan İnsan Hakları Bildirgesi’nin2 14.maddesinin ilk fıkrasında 
tanımlanmaktadır (Akıllıoğlu, 1995, s. 17). Dolayısıyla mültecilik kavramı bir 
ülke de koruma altına girmiş ve resmi olarak bu statüyü kazanmış kişiler mül-
teci olarak tanımlanmaktadır.

3. Türkiye’nin Mülteci Tecrübeleri
Türkiye’nin mültecilik kavramı ile çokta yabancı olmadığını görmekte-

yiz. Bir İmparatorluğun devamı olarak Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde kitlesel olarak yerlerinden edinmiş insanlara Anadolu’nun tarih 
boyunca ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Ağustos 1492’de İspanya Engi-
zisyonundan kaçan çok sayıda Yahudi mülteci Osmanlı topraklarına sığınmış-
tır. Ayrıca Almanya, Fransa ve Macaristan’dan Aşkenazi Yahudileri, Sicilya, 
Otranto ve Calabria’dan İtalyan Yahudileri de Osmanlı İmparatorluğu’na sı-
ğınmışlardır (Kirişçi, 1998, s. 116). Osmanlının her döneminde mevcut olan 
söz konusu bu nüfus hareketlerinin Osmanlının çözülme sürecinde daha da 
hız kazanmıştır. Ancak bu çözülme süreci Anadolu’ya göç eden insanların Os-
manlı himayesi altına girmelerini engellememiştir. Bu duruma en iyi örnek 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu bünyesinde gerçekleşen bağımsızlık gi-
rişimlerinin Rusya’nın desteği ile bastırılmasının sonrasında Macar ve Lehler, 
Osmanlı İmparatorluğuna sığınmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya ile 
gerçekleşen görüşmeler sonrasında Macar ve Leh mülteciler Ruslara geri ve-
rilmemişlerdir (Ergüven & Özturanlı, 2013, ss. 1010-1011).

Cumhuriyet sonrası en ciddi mülteci akımı, Nazizm’in Almanya’daki yük-
selişi sonrasında 1930’ların ikinci yarısında üniversite profesörleri, bilim 
2- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 
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adamları, sanatçılar ve çok sayıda entelektüel Yahudi’yi kapsayan yaklaşık 
800 Almanca konuşan kişiden oluşmuştur. Yahudi nüfus hareketi II. Dünya 
Savaşı sırasında da geçici olarak devam etmiştir. Savaş süresince çoğunluğu 
Bulgaristan, İtalya ve Yunanistan vatandaşı olmak üzere 67000 kişiden faz-
la kişi Alman işgali bölgelerden Türkiye’ye sığınmıştır. II. Dünya Savaşı son-
rası Soğuk savaş süresince Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinden ve 
1980’lerden itibaren Ortadoğu’daki komşu ülkelerden Türkiye’ye mülteci 
hareketi devam etmiştir. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum gereği, geliş-
miş Kuzey ve Batı ile az gelişmiş ya da gelişmemiş Güney ve Doğu arasında 
köprü görevi Türkiye’nin hep avantajı olarak kabul edilen bu jeopolitik önemi 
zorunlu nüfus hareketleri nedeniyle dezavantajlı bir durum haline gelmiştir. 
1980’li yıllarda artmaya başlayan nüfus hareketleri soncunda Türkiye’nin 
fazla etkilendiğini görmekteyiz. İran-Irak savaşı, Yugoslavya’nın dağılması, 
Bulgaristan’dan sınır dışılar, Körfez Krizi, Kosova’daki olaylar ve Ahıska Türk-
lerinin sürgünü gibi gelişmeler 1 milyona yakın mülteciyi Anadolu toprakları 
daha önceden de olduğu gibi tekrar misafir etmiştir (Kara & Korkut, 2010, 
s. 156). Türkiye’nin maruz kaldığı tüm bu göç hareketleri, ülkenin bu alanda 
önemli deneyimler edinmesini sağlamıştır. 

Günümüzde Suriye’de Mart 2011’den itibaren sürmekte olan iç çatışma-
lar nedeniyle birçok Suriyeli mülteci konumuna gelmişledir. 2017 yılında 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin rakamlarına göre diğer 
ülkelerdeki Suriyeli mülteci sayısının 5 milyonu geçtiğini açıkladı. Bu rakam 
her geçen gün hızlı bir şekilde artmaktadır. İç çatışmalardan kaçarak farklı 
ülkelere sığınma talebinde bulunanların azımsanmayacak sayıdaki mülteci-
nin adresi Türkiye olmuştur. Türkiye’de bu süreçte açık sınır, kalma süresinin 
sınırlandırılmaması, zorla geri göndermeme ve kamplarda insani yardımın 
sağlama politikaları çerçevesinde geçici koruma sistemi oluşturulmuştur (Er-
güven & Özturanlı, 2013, s. 1014). Türkiye’de 7 Kasım 2014 tarihi itibariyle 1 
milyon 645 bin Suriye vatandaşı bulunmaktadır. Başbakanlığa bağlı AFAD ta-
rafından 10 ilde kurulan 22 barınma merkezlerinde toplam 500 binden fazla 
Suriye vatandaşı gelmiştir. Barınma merkezleri dışında çeşitli illerde bulunan 
yaklaşık 1 milyon 424 bin Suriye vatandaşının günlük temel ihtiyaç ve sağ-
lık hizmetleri AFAD koordinasyonunda sağlanmaktadır (Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı, 2014, s. 1). 2018 yılına gelindiğinde bu rakam İç İşleri 
Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü’nün yayınladığı geçici koruma statüsündeki 
Suriyelilerin sayıları 3,5 milyonu aşmış durumdadır. Dünyadaki mültecilerin 
çoğu ilk gittikleri ülkeden başka bir ülkeye mülteci olarak gitmemektedirler. 
2013 yılı itibariyle dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeler Pakistan, İran, 
Lübnan, Ürdün, Türkiye, Kenya, Çad, Etiyopya, Çin ve Amerika Birleşik Devlet-
leri olmuştur (Amnesty International, 2014b, s. 5). Görüldüğü üzere uluslara-
rası raporlarında desteklediği gibi Anadolu toprakları geçmişten bugüne ka-
dar ülkesi çeşitli nedenler dolayısıyla terk etmek zorunda kalan birçok insanı 
misafir etmiş ve etmeye devam etmektedir. Bu durum Osmanlı İmparatorlu-
ğu’na ve onun devamı niteliğinde olan Türkiye’ye uluslararası göç hareketleri 
konusunda büyük tecrübeler kazandırmıştır.
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4. Arap Baharı ve Suriye’deki Gelişim Süreci
Arap Baharı, Arap dünyasında tek adamlık baskıcı ve otoriter yönetimlere 

karşı son dönemlerdeki halk hareketlerini ifade etmekle birlikte bu sürecin 
büyük kitleler tarafından sempatiyle karşılanmasına yönelik kullanılan ano-
nim bir kavramdır. Arap Baharı çerçevesinde gerçekleştirilen protestolar ve 
gösteriler sosyal medyada ve konu ile ilgili yapılan araştırmalara sonucunda 
Arap Baharı ve Kışı, Arap İsyanı, Arap Devrimi ve Arap Uyanışı gibi isimlerle 
ifade edilmektedir (Doğan & Durgun, 2012, s. 62). Protestolar, Arap Dünya-
sı’nda başta baskıcı ve otoriter rejimlere karşı olmak üzere, işsizlik, gıda enf-
lasyonu, siyasi yozlaşma, kötü yaşam koşulları ve ifade özgürlüğü gibi birçok 
sorun sonucunda ilk olarak Tunus’ta seyyar bir satıcı olan Muhammed Bua-
zizi’nin kendini yakmasıyla başlamıştır (Hatem, 2012, s. 408). Daha sonra ise 
domino etkisiyle benzer sorunlar yaşayan diğer Arap ülkelerinde de etkisini 
göstermiştir. Eylemler, ilk olarak 18 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta başlamış 
olup daha sonra Mısır, Yemen, Cezayir ve Ürdün’e sıçramıştır. Bu ayaklanma-
lar Tunus ve Mısır’da başarı göstermiş olup Tunus’ta 23 yıldır yönetimde bu-
lunan Zeynel Abidin Ali ile Mısır’da 30 yıldır yönetimde olan Hüsnü Müba-
rek’in görevlerini bırakmasıyla sonuçlanmıştır. Söz konusu olaylar Libya, Su-
riye, Yemen ve Bahreyn ile devam etmiştir. Suriye’de Arap Baharı hareketleri 
iç savaşa dönüşmüştür (Paksoy, 2013, s. 7). Arap Baharının ortaya çıkmasında 
demokratikleşme hareketleri en önemli faktör olarak görünse de esasında 
bu süreci destekleyen farklı gerekçeler bulunmaktadır. Ekonomik, kültürel, 
sosyal, siyasi ve politik gerekçeler Arap Baharı sürecini daha da tetiklemiş ve 
desteklemiştir. 

Suriye’de yaşanan Arap Baharı süreci başlangıcı 17 Mart 2011’de Dera 
kentinde gösteriler başlamıştır. Ayaklanmaların eskiden Baas ideolojisinin 
kalelerinden biri olan Dera’da başlamasının en önemli nedenleri, ülkede ya-
şanan kuraklık ve yoksullukla birlikte burada yaşayan insanların Lübnan’daki 
iş imkanları kaybetmeleri sonucu büyük bir işsizlik sorununun ortaya çık-
mıştır. Daha sonrasında ise ayaklanmalar Banyas, Lazkiye, Hama, Deyrizor ve 
Humus’a kadar yayılmıştır. Beşar Esed 10 Ocak 2012 tarihinde Şam Üniver-
sitesi’nde yaptığı konuşmada ülkesinde ortaya çıkan ayaklanmaları talihsiz 
olaylar olarak ve toplum sadakatini ölçen bir sınav olarak tanımlamıştır (Şen, 
2013, s. 59). Bir başka deyişle, Suriye halkının taleplerinin karşılığı olan gös-
teri ve protestolar, rejim tarafından dış güçlerin ve aşırı köktencilerin yapmış 
olduğu kışkırtmalar olarak tanımlanmıştır. Esed ayrıca bu ayaklanmaları dış 
güçler olarak Batıyı tarif ederek eski sömürgecilerin şimdi tekrardan Suri-
ye’yi sömürgeleştirmeye çalışmakta oldukları görüşünü bildirmiştir (Şen, 
2013, s. 60).

Suriye’de ortaya çıkan ayaklanmaları yalnızca Arap Baharı ve yakın 
geçmişle ilgili olaylar çerçevesinde değerlendirmek bizi doğru sonuçlara 
götürmeyecektir. Bundan dolayı Arap Baharı adı altında ortaya çıkan protes-
toları daha iyi anlayabilmek için kısa bir bağımsızlık sonrası Suriye tarihini 
incelemek bizi daha doğru sonuçlara götürecektir. Suriye’nin 1946 yılında 
Fransa’nın çekilmesiyle bağımsızlığını kazanması sonrası 1950 ve 1960’lı 
yıllarda arka arkaya askeri darbelere maruz kalmış ve istikrarsızlıklar ya-
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şamıştır. 1963’ te yapılan askeri darbe sonrası Arap milliyetçiliğini savunan 
Baas Partisi iktidara gelmiştir. Parti içerisinde tek adamlığını çeşitli muhalif 
isimleri tavsiye ederek gerçekleştiren Hafiz Esed, üst düzey askerle birlikte 
burjuvanın desteğini alarak devlet başkanı seçilmiştir (Şen, 2013, s. 57). Hafiz 
Esed sadece devlet başkanı olmamış aynı zamanda başkomutan ve parti genel 
sekreteri de olmuştur. Ayrıca bu yönetimin meşruiyetinin sağlamlaştırılması 
görüntüsü vermek adına yedi yılda bir devlet başkanlığı seçimi yapılmıştır. 
Müslüman kardeşler gibi rejime muhalefet gruplarla 1970 ve 1980’li yıllarda 
yaşanan iç çatışmalarda Hafiz Esed bu rejimi sağlamlaştırarak bu çatışmalar-
dan galip ayrılmıştır. Esed kendisinin merkezde yer aldığı bir siyasi yapı içe-
risinde Arap milliyetçiliği ve İsrail karşıtlığı bir politika izlemekle birlikte dış 
politika da iki kutuplu dünyada denge politikası izlemiştir (Şen, 2013, s. 58).

Hafiz Esed’in Haziran 2010 yılında ölümü sonrası babasının yerine Beş-
şar Esed rejimin başına gelmiştir (Milani, 2013, s. 82). Beşşar Esed’in rejimin 
başına geçmesiyle birlikte çokta uzun sürmeyecek Şam Baharı yaşanmaya 
başlandı. İktidara geldikten çok kısa bir süre sonra 17 Temmuz 2000 yılında 
Beşşar Esed konuşmasında idari ve ekonomik anlamda reformlar, demok-
ratik değerlerin geliştirilmesi, bireysel haklara saygının arttırılması ve yol-
suzluklarla mücadelenin önemi üzerinde durmuştur. Bununla birlikte Esed 
konuşmasında yapıcı eleştirilere açık olduklarını söylemiştir (Ortadoğu Stra-
tejik Araştırmalar Merkezi, 2011, s. 8). 2000 yılında toplumun değişik kesim-
leri tarafından imzalanan ve temelde dört madde ile ortaya konan bildiriye 
tepki göstermemiştir. Bu bildiride; 1963’ten beri yürürlükte olan sıkıyöne-
tim ve olağanüstü hal yasalarının kaldırılması, sürgünden geri dönüşler dahil 
tüm siyasi tutuklulara genel af çıkarılması ve itibarlarının iadesi, toplantı ve 
ifade özgürlüğünün yasal düzenlemelerle garanti altına alınması ve siyasi, 
ekonomik ve düşüncel çeşitliliğe saygı duyulması ve sivil özgürlüklerin tanın-
ması istenmiştir (Ayhan, 2011, s. 31). Beşşar Esed ile yeni yönetim anlayışın-
da büyük beklentiler oluşturmuş olsa da, çok partili sisteme geçme çabaları 
mevcut sistemden çıkar sağlayan menfaat gruplarının baskısı nedeniyle başa-
rısızlıkla sonuçlanmıştır. Suriye’de çok farklı din, etnik, sosyal ve kültürel fark-
lılıklar içeren topluluklardan oluşmaktadır. 2000 yılında değişik kesimlerce 
imzalanan demokratikleşme bildirisine herhangi bir olumsuz tepki vermez 
iken 2005 yılının Ekim ayında Müslümanlar, Hristiyanlar, seküler gruplar ve 
eski komünistler ittifak oluşturarak “Şam Deklarasyonu’nu” yayınlamışlardır. 
Bu deklarasyon az sayıda katılımcı tarafından imzalanmış olmasına rağmen 
çok geniş kapsamlı kesimler tarafından desteklenmiştir. Esed rejimi ise bu 
deklarasyonu ABD ve İsrail çıkarlarına hizmet eden bir belge olarak adlandır-
mışlardır. Bunun sonucunda, çok sayıda sivil toplum kuruluşu da dahil, radyo 
istasyonu, televizyon kanalı ve çok sayıda internet sayfası yasaklanmış ve ka-
patılmıştır. Deklarasyonda imzası bulunan rejime muhalif olanların bir kısmı 
hapse atılmış bir kısmı ise ülkeyi terk etmek durumunda kalmışlardır (Şen, 
2013, s. 59). 2010 yılında Tunus’ta alevlenen Arap Baharı, Suriye’de geçmişte 
yaşanan daha özgür yaşama isteğine yönelik talepler daha fazla dillenir hale 
gelmiştir. Arap Baharının Suriye’deki ilk izleri 15 Mart 2011 tarihinde Dera’da 
ortaya çıkmıştır. Arap Baharının etkisiyle birlikte devrilen diktatörlerin ülke-
lerinden güç alan Beşşar Esed muhalifleri silahlanmak suretiyle rejimle ça-
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tışmaya girmiştir. Her iki tarafta farklı ülkelerce dışardan ekonomik ve askeri 
destek almaktadırlar. Ülkede şehir merkezleri dışında muhalif güçleri hakim 
iken şehir merkezlerinde Esed rejiminin kontrolü altındadır (Paksoy, Paksoy, 
Memiş, & Özçalıcı, 2012, s. 50).

5. Arap Baharı Sonuçları: Suriye’deki İç Savaş ve Suriyeli 
Mülteciler
Suriye’de ilk defa 15 Mart 2011 tarihinde Arap Baharının etkilerini göste-

ren barışçıl ve sivil halk ayaklanması zaman içerisined iç savaşa dönüşmüştür. 
Bu süre içerisinde farklı kaynaklar farklı rakamlarda insanın hayatını kaybet-
tiğini belirtmektedir. Ancak uluslararası alanda en güvenilir kaynak olarak 
kabul edilebilecek olan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi’ne göre, 13 
Haziran 2013 tarihi itibariyle meydana gelen çatışmalar sonucunda ölü sayısı 
93 bin olmakla birlikte 2012 yılının Haziran ayından günümüze kadar ölüm 
oranı ayda 5 bin kişi olmuştur. Çatışmaların Ocak 2014 yılı itibariyle ülkenin 
belirli bir bölümünde ağır silahlar kullanılmak ve rejime ait hava unsurlarının 
da yer aldığı çatışmalarla hala devam etmektedir (Çelik, 2014, s. 41). Ortaya 
çıkan bu kargaşa ortamı Suriyelileri güvenli bölgeler arayışına itmiş ve Suri-
ye’de hem iç hem de dış göçe yönelik nüfus hareketleri yaşanmaktadır. Nisan 
2014 tarihi itibariyle 1 milyonu Lübnan’da, 800 bini Türkiye’de, 600 bini Ür-
dün’de ve 220 bini Irak’ta olmak üzere yaklaşık 3 milyon Suriyeli ülkesini terk 
ederek başka ülkelere sığınmışlardır. Aynı zamanda büyük çoğunluğu bu dört 
ülkede kamp dışında kendi imkânlarıyla zor koşullar altında evlerde ve so-
kaklarda yaşamaktadırlar. Günde ortalama 1500 ile 2000 kişinin ülke dışına 
ya da ülke içine doğru güvenli bölgelere hareket etmekle birlikte, göç edenle-
rin %75’den fazlasını kadın ve çocuklar oluşturmaktadır (Ortadoğu Stratejik 
Araştırmalar Merkezi, 2014, s. 5).

Söz konusu Suriyeli mülteci sayıları her geçen gün artarak devam etmek-
tedir. Suriye’ye komşu ülkeler bu mültecileri orantısız bir şekilde kabul etme 
sorumluluğu üstlendiler. Ekim 2014 tarihi itibariyle, Türkiye’ de 1,6 milyon, 
Lübnan’da 1,13 milyon ve Ürdün’de 619 bin mülteci bulunmaktadır. Uluslara-
rası toplumun son 20 yılın en ağır mülteci krizine verdiği cevap açık bir şekil-
de yetersiz ve başarısızdır. 2014 yılı itibariyle, Birleşmiş Milletler ‘in bölgesel 
mülteci planının sadece %51’lik bölümüne mali destek sağlanmış olduğunu 
görmekteyiz. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer varlıklı ülkeler Suriyelile-
rin kendi topraklarına girişlerine engeller çıkartmaktadırlar (Amnesty Inter-
national, 2014a, s. 4). Suriyeli mültecilerin sayılarının her geçen gün artması 
ekonomik, sosyal ve siyasal problemleri de beraberinde getirmektedir. Bas-
kı, şiddet ve ölümden kaçan Suriyelilerin bölgedeki ülkelere mülteci olarak 
sığınmaları geçici çözüm yöntemi olmaktadır. Suriye’nin nüfusunun 23 mil-
yon olduğu düşünüldüğünde Nisan 2014 tarihi itibariyle nüfusun neredeyse 
yarıya yakını iç savaşın etkilerine doğrudan maruz kalmışlardır. Söz konusu 
Suriyeli mülteciler sadece Suriye’nin veya bölgesel anlamda Ortadoğu’nun so-
runu olmayıp küresel bir sorundur. Kitlesel haldeki göç hareketleri ve insanı 
olmayan yaşam koşulları uluslararası sistemin güvenlik ve istikrarını da teh-
dit etmektedir. Bu açıdan, Suriyeli mülteci probleminin çözümü sadece kom-
şu ülkelerin sorumluluğu olarak düşünülmemelidir. Aksine Suriye mülteci 
krizinden en çok etkilenen ülkelere daha fazla destek olunmalıdır (Ortadoğu 



Sercan YAVAN 105

Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2014, s. 7). Suriyeli mülteciler ilk olarak o böl-
gedeki sınır şehirlerinde yoğun olarak bulunsalar da, Suriye deki iç savaşın 
hala devam ediyor olması dolayısıyla İç işleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğü verilerine göre günümüzde Suriyeliler yalnızca 10 ilde yaşamamak-
tadır. (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2015, s. 16).. Tablo 1’de de 
barınma kamplarında bulunanların sayıları verilmiştir.

Tablo 1: Geçici Koruma Yönetmeliği Kapsamında Koruma Altına Alınan Suriye 
Vatandaşlarına Ait Genel Bilgiler (2018)

Barınma Merkezleri

Suriye

Şehir Sayı
Hatay 17.044
Gaziantep 23.572
Kilis 22.561
Şanlıurfa 73.733
Kahramanmaraş 16.587
Osmaniye 14.141
Adıyaman 8.747
Adana 26.244
Mardin 2.604
Malatya 9.385
Genel Toplam 214.618
Geçici Barınma Merkezleri Dışında Bulunan Suriyeli Sayısı 3.347.905
Ülkemizdeki Toplam Suriyeli Sayısı 3.562.523

Kaynak: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik 
*28.06.2018 yılı itibariyle

81 ile dağılmış olan Suriyelilerin sayıları ve o ilin nüfusuna oranları Tablo 
2’de verilmiştir.

Tablo 2: Türkiye’de Barınma Merkezleri Dışında Yaşayan Suriyeliler (2016 yılı sonu 
itibariyle)

İller

Kayıtlı 
Suriyelilerin 
İl Nüfusu İle 

Karşılaştırma 
Yüzdesi

İller

Kayıtlı 
Suriyelilerin 
İl Nüfusu İle 

Karşılaştırma 
Yüzdesi

İller

Kayıtlı 
Suriyelilerin 
İl Nüfusu İle 

Karşılaştırma 
Yüzdesi

Adana 6,8 Edirne 1,62 Malatya 2,66
Adıyaman 4,06 Elazığ 0,89 Manisa 0,42

Afyonkarahisar 0,59 Erzincan 0,08 Mardin 11,74
Ağrı 0,16 Erzurum 0,07 Mersin 7,89

Aksaray 0,3 Eskişehir 0,25 Muğla 0,92
Amasya 0,07 Gaziantep 16,11 Muş 0,21
Ankara 1,26 Giresun 0,03 Nevşehir 1,96
Antalya 0,02 Gümüşhane 0,04 Niğde 0,92
Ardahan 0,08 Hakkari 0,33 Ordu 0,08

Artvin 0,02 Hatay 24,38 Osmaniye 7,97



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar106

Aydın 0,69 Iğdır 0,04 Rize 0,19
Balıkesir 0,16 Isparta 1,45 Sakarya 0,71

Bartın 0,02 İstanbul 2,96 Samsun 0,31
Batman 3,36 İzmir 2,36 Siirt 0,98
Bayburt 0,04 Kahramanmaraş 7,82 Sinop 0,03
Bilecik 0,23 Karabük 0,15 Sivas 0,35
Bingöl 0,27 Karaman 0,21 Şanlıurfa 20,9
Bitlis 0,19 Kars 0,06 Şırnak 2,96
Bolu 0,34 Kastamonu 0,2 Tekirdağ 0,61

Burdur 2,99 Kayseri 4,08 Tokat 0,13
Bursa 3,55 Kırıkkale 0,25 Trabzon 0,26

Çanakkale 0,66 Kırklareli 0,59 Tunceli 0,11
Çankırı 0,18 Kırşehir 0,3 Uşak 0,34
Çorum 0,29 Kilis 93,5 Van 0,15
Denizli 0,73 Kocaeli 1,51 Yalova 1,12

Diyarbakır 1,75 Konya 3,25 Yozgat 0,72
Düzce 0,15 Kütahya 0,06 Zonguldak 0,05

Türkiye Toplam %3,55
Kaynak: http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_goc_raporu_.pdf, s.78-79

6. Türkiye’nin Dış Yardımları
Türk halkı tarihi geçmişi ve kültüründen kaynaklı olarak yardımlar konu-

sunda güçlü bir geleneğe sahip bir ulustur. Bu yüzden Türk halkı olarak Türki-
ye devletinin kurumları doğal afetler, yoksulluk, savaş ve toplumsal çatışma-
lar dolayısıyla zor durumda olan ülkelere ve bu ülkedeki halklara yardımda 
bulunmayı insani bir görev ve uluslararası toplumun güvenliği, istikrarı ve 
barışı için önemli bir unsur olarak görülmektedir. Türkiye geçmişten günü-
müze hiçbir ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan yerlerde 
hızlı bir şekilde imkânlar ölçüsünde insani yardım ulaştırmaya gayret etmek-
te ve bu amaç doğrultusunda uluslararası katkıları her zaman desteklemiştir. 
1980’li yıllardan itibaren bazı ülkelere gıda yardımı olarak başlayan dış yar-
dımlar, son dönemlerde büyük bir hız kazanarak dünyanın birçok bölgesinde 
yardımın niceliğinde ve niteliğinde meydana gelen değişmelerle birlikte gıda 
dışında da bir çok alanı kapsar yardımlar yapılmaktadır (“Türkiye´nin İnsani 
Yardımları”, t.y.).

Türkiye’nin son on yılda otuz kat arttırdığı dış yardımlar ile sürdürmek-
te olduğu kalkınma faaliyetleri dünya kamuoyunda örnek gösterilir hale gel-
miştir. Dünyanın birçok ekonomisinin dış yardımlar konusunda eskisi kadar 
istekli olmadığı bu dönemde Türkiye beş kıtanın her birinde yüz ülkeyi aşan 
sayıda yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Türkiye’nin 2016 yı-
lında resmi ve özel akımların toplam dış yardımı 7 milyar 943 milyon doları 
olmuştur. Toplam akımın 6 milyar 695 milyon dolarlık kısmı resmi akımlar-
dan, 1 milyar 248 milyon kısmı ise özel akımlardan oluşmuştur. Resmi akım-
ların 6 milyar 488 milyon dolarlık kısmı resmi kalkınma yardımlardan, geri-
ye kalan 207 milyon dolarlık kısmı ise diğer resmi akımlardan oluşmaktadır. 
Özel akımlar ise 655 milyon dolarlık kısmı STK yardımları ve 593 milyon do-
larlık kısmı ise doğrudan yatırımlar olmak üzere 1 milyar 248 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda büyüyen ekonomisiyle birlikte uluslara-
rası alanda etkinliğinin artışına uyumlu olarak dış yardımlar konusunda da 
artışlar gözlenmiştir. Türkiye’nin bu dış yardımlarında yaşanan artışına kayıt-
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sız kalamayan Dünya Gıda Programı Türkiye’yi “yükselen donör” olarak göster-
miştir. Ayrıca Türkiye, BM tarafından 2016’da ilk kez düzenlenecek olan Dünya 
İnsani Yardım Zirvesine ev sahipliği yapması kararı alınmıştır (“Türkiye´nin Dış 
Yardımları-2012”, 2013). Dış yardımlar ifadesini karşılayan kavram kalkınma 
yardımları olarak ifade edilebilir. Kalkınma yardımları kendi içerisinde bazı 
sınıflandırmalara tabi olmaktadır. Toplam kalkınma yardımlarını ifade eden 
bu sınıflandırma ilk olarak resmi akımları içerirken ikinci olarak özel akımları 
içermektedir. Resmi akımlar oluşturan bileşenler ise resmi kalkınma yardımla-
rı, iki taraflı kalkınma yardımları, çok taraflı kalkınma yardımları ve diğer res-
mi yardımlar oluşturmaktadır. İkinci sınıflandırma olan özel akımın kapsamı 
ise, özel sektör yardımları ile sivil toplum kuruluşlarının yardımlarından oluş-
maktadır (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajans Başkanlığı, t.y., s. 11). Grafik 1, 
2008-2016 dönemine ait Türkiye’nin toplam kalkınma yardımları ve bunların 
alt başlıklarını içeren yardımların yıllar itibariyle seyrini göstermektedir.

Grafik 1: Türkiye’nin Toplam Kalkınma Yardımları (2007-2013) Milyon $

Kaynak: http://www.tika.gov.tr/tr/yayin/liste/turkiye_kalkinma_yardimlari_
raporlari-24, sitesinde yer alan Kalkınma Yardımları Raporlarından faydalanarak 

tarafımca hazırlanmıştır.

Türkiye’nin toplam kalkınma yardımlarının bileşenleri resmi kalkınma 
yardımları, özel sektör yardımları ve STK yardımlarından oluşmaktadır. Özel-
likle resmi kalkınma yardımları, bu bileşenlerin en önemlilerindendir. Resmi 
kalkınma yardımlarını özel sektör yardımları ve STK yardımları izlemektedir. 
Resmi kalkınma yardımları kendi içerisinde kategorilere ayrılmaktadır. Bu 
kategorilerde öne çıkanlar, bütçe destekleri, tavizli krediler, acil ve insani yar-
dım, yurtiçinde uluslararası öğrenci bursları, uluslararası kuruluşlara yapılan 
katkılar, doğrudan yatırımlar gibi kategorilerden oluşmaktadır. Türkiye’nin 
Suriye kriziyle ortaya çıkan mülteci sorununa acil ve insani yardım katego-
risiyle çözüm aramıştır. Dolayısıyla resmi kalkınma yardımlarının alt başlığı 
olan acil ve insani yardım boyutu konumuz itibariyle önem kazanmaktadır. 
Suriye’de başlayan iç savaş sonrası Mart 2011 sonrası Türkiye’nin izlediği 
açık kapı politikası acil ve insani yardım boyutunda ciddi artışlara neden ol-
muştur. Grafik 2’de 2010-2016 döneminde Türkiye’nin Acil ve İnsani Yardım-
larını göstermektedir.
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Grafik 2: Türkiye’nin Acil ve İnsani Yardımları (2010-2016) Milyon $ Kaynak: http://
www.tika.gov.tr/upload/2017/YAYINLAR/Faaliyet%20Raporlar%C4%B1/2016/

T%C3%BCrkiye%20Kalk%C4%B1nma%20Yard%C4%B1mlar%C4%B1%20
Raporu%202016.pdf, s.25

6.1. Suriye Krizinde Donör Ülke: Türkiye
Suriye ile 911 kilometre sınır hattı bulunan Türkiye Arap Baharı sonrası 

Suriye’de yaşanan iç savaştan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelmekte-
dir. 2011 yılı Mart ayından bu zamana kadar devam eden iç savaştan dolayı 
Türkiye’nin savaştan kaçan mültecilere kapılarını açık tutması Suriyeli mülte-
cilere güven vermiştir. Bu güvenin Türkiye’ye ulaşan mülteci rakamlarından 
da açıkça görülmektedir. Türkiye, Suriye krizinin başlangıcından bu zamana 
kadar Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Koordinasyon Başkanlığı ve Türk 
Kızılay’ı vasıtasıyla durumu kontrol etme çabasında olmuştur. Buna bağlı ola-
rak ilk olarak Hatay’ın Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde olmak üzere 
ülkenin Suriye ile bağlayan sınır kapılarına yakın bölgelerde Mayıs 2013 yılı 
itibariyle 17 kamp kurulmuştur. 192 bini kamplarda olmak üzere kayıtlı ve 
kayıtsız 500 bin Suriyeliye kapılarını açan Türkiye, bu sorunun uluslararası 
boyutunun çok ötesinde bir görev üstlenmiştir. Bazı rakamlarda bu düşünceyi 
destekler niteliktedir. Mayıs 2013 yılı için Türkiye’ye sığınmış olan Suriyeli-
lerin toplamdaki sayısı Türkiye’deki 36 ilin nüfusunu aşmaktadır (Güçer, Ka-
raca, & Dinçer, 2013, ss. 7-8). Mart 2013’ten Mart 2014’e kadar gözlemlenen 
mülteci sayısı, Mart 2013’te kamplarda bulunan mülteci sayısı 191 bin 152 
iken, Mart 2014’te bu sayı 224 bin 453 olmuştur. Ayrıca Mart 2013’te kamp 
dışındaki mülteci sayısı 50 bin iken Mart 2014’te bu sayı 443 bin 183 olmuş-
tur (Yüksel vd., 2014, s. 6). Bu rakamlar dışında Türkiye’nin Suriyeli mülteci-
ler konusunda donör ülke konumunda etkili olan bir çok durum söz konusu-
dur. Türkiye başta sağlık alanında olmak üzere eğitim, kültür, sosyal haklar 
anlamında donör ülke konumunda birçok hizmet sunmaktadır. Başbakanlık 
AFAD Yönetimi Başkanlığı tarafından 11 il valiliğine gönderilen 18 Ocak 2013 
tarihli 2013/1 sayılı ve “Suriyeli misafirlerin sağlık hizmetleri” konulu Genel-
ge ile belirtilen illerde kayıtlı Suriyeli mültecilerin tedavi giderleri ile ilaç ve 
protez giderlerinin “Sağlık Uygulama Tebliği ”ne göre kayıtlı olduğu il Vali-
liğine faturalandırılması ve sevk zincirine göre başka yerlere sevk edilmesi 
gerektiği bildirilmiştir. Uygulamada genel anlamda Suriyeli mültecilere ika-
met ve diğer hususlarda kolaylık getirilmekte, belgeleri eksik olsa da zorluk 
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çıkarılmamaktadır. Türk hükümeti Aralık 2012’ de yardım kampanyası için 
genelge yayınlamıştır. Türkiye resmi organları dışında sivil toplum örgütle-
riyle birlikte de yardım kampanyaları da düzenlenmektedir (Yılmaz, t.y., s. 8).

Türkiye’de sivil toplum kapsamında yapılan yardımlardan bazıları; Ki-
lis, Gaziantep, Nizip, Reyhanlı ve Yayladağı bölgelerinde bulunan kamplarda 
Suriyeli mültecilere nakdi yardımlar yapılmıştır. Kamplarınk vinterizasyön 
programına destek kapsamında, Mardin/Midyat çadır kampı ve Malatya/
Beydağı konteyner sitesi için 2550 elektrikli ısıtıcı temin edilmiştir. Şanlıurfa 
Harran konteyner kampında, Kuveyt’ten bir sivil toplum kuruluşunun da des-
tek verdiği diş bakım merkezi hizmet vermektedir (Yüksel vd., 2014, ss. 11-
12). Caritas ve Hayata Destek Derneği işbirliği ile sağlık-beslenme transportu 
gerçekleştirdiklerini ve çalışma alanlarının Gaziantep ve güneydoğu bölgesi 
olarak faaliyet göstermektedirler. Hayata Destek Derneği hak temelli çalışan 
bir dernek olup, Hatay’da kamp dışı yerleşim yapan mülteciler ile saha araş-
tırmaları yapmış olup ısınma ve hijyen yardımı ve eğitim kursları düzenlemiş-
tir. Kızılay barınma, beslenme ve kısmi sağlık konularında Suriyeli mülteciler 
ile göç dalgasının başlangıcından bu zamana kadar destek sağlamıştır (Mavi 
Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2014, s. 3). Suriye’deki bu 
iç savaştan dolayı resmi kalkınma yardımları dışında Türkiye’nin her dönem-
de olduğu gibi mağdur durumda olan Suriyelilere bölge ve ülke halkının yar-
dımları da bu krizin finansmanında gizli bir finansman olmuştur. Bu yardım-
lar genellikle STK’lar aracılığıyla gerçekleşmiştir. 2016 yılı Türkiye Kalkınma 
Yardımları Raporuna göre Türkiye’nin 2016 yılına ait Toplam Kalkınma Yar-
dımlarının 655,2 milyon doları STK’lar tarafından yapılmıştır. 655,2 milyon 
doların 429,1 milyon dolarlık kısmı STK tarafından gerçekleştirilen acil ve 
insani yardımlardan oluşurken, 226,1 milyon dolarlık kısmı is yine STK’lar ta-
rafından gerçekleştirilen kalkınma yardımlarından oluşmaktadır. Grafik 3’de 
Türkiye’nin sağlamış olduğu resmi acil ve insani yardımlardan en fazla fay-
dalana ülkenin Suriye olduğunu görmekteyiz. Türkiye’nin insani yardımları 
yalnızca yerel veya ulusal düzeyde gerçekleşmemektedir.

Grafik 3: 2013 yılında Türkiye Resmi Acil ve İnsani Yardımlarından Faydalanan 
İlk 10 Ülke (Milyon$) 

 
Kaynak: http://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/

KalkinmaYardimlariRaporu2013.pdf, s. 14
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Yardımlar Dünya Gıda Programı(WFP) ve Birleşmiş Milletler(UN) İnsan 
İşleri Koordinasyon Ofisi(OCHA) gibi uluslararası örgütler aracılığıyla da 
gerçekleştirerek uluslararası işbirliği ve koordinasyonun arttırılmasına ve 
yardımların uluslararası bir boyut kazanmasını sağlanmaktadır. Uluslarara-
sı örgütlerde bu çabaları görmekle birlik Türkiye’yi teşvik amaçlı işbirliğine 
gitmektedir. Son olarak Suriye’de ortaya çıkan iç savaş sonrası ülkelerini terk 
etmek durumunda kalan Suriyeli mültecilere “açık kapı” politikası uygulama-
sı Türkiye’nin son yıllarda arttırdığı dış yardımlara bir yenisini daha eklemiş 
oldu. Türkiye’ye sığınan mültecilere yönelik 21 konaklama merkezi bulun-
maktadır. AFAD koordinasyonu eşliğinde mültecilerin barınma, gıda, sağlık 
ve eğitim hizmetleri sunulmaktadır. 30 binden fazla Suriyeli eğitim hizmet-
lerinden faydalanmaktadır. Sahra hastanelerinde bugüne kadar 1 milyon 800 
bin kişiye tedavi hizmeti verilirken, 40 binden daha fazla Suriyeli Türk has-
tanelerinde tedavi edilmiştir (“Türkiye´nin Dış Yardımları-2012”, 2013). Bir-
leşmiş Milletler Enformasyon Merkezi verilerine göre, 2 Temmuz 2014 tarihi 
itibariyle Suriyeli mültecilerin yaklaşık %28’i Türkiye’de ikamet etmektedir-
ler. Türkiye’de toplam 10 ilde 220 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan 22 kamp 
bulunmaktadır. Son 2,5 yılda hem kamplarda yaşayan hem de kamp dışında 
yaşayan mültecilere ücretsiz sağlık hizmetinin yanı sıra barınma, eğitim ve 
kamplarda mesleki eğitim olanakları da sağlanmaktadır. Grafik 4, 2016 yılına 
ait OECD-DAC Üyesi Ülkeler ve Türkiye’nin Net Resmi Kalkınma Yardımlarını 
göstermektedir.
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 Grafik 5: OECD-DAC Üyesi Ülkeler ve Türkiye’nin Net Resmi Kalkınma 
Yardımları 2016 Yılı (Milyon $) 

Kaynak: http://www.tika.gov.tr/upload/2017/YAYINLAR/Faaliyet%20
Raporlar%C4%B1/2016/T%C3%BCrkiye%20Kalk%C4%B1nma%20

Yard%C4%B1mlar%C4%B1%20Raporu%202016.pdf, s. 23

İstatistiki verilerden de görüleceği üzere Türkiye’nin insani yardımlarının 
da içinde bulunduğu resmi kalkınma yardımlarının dünyada ilk 10 donör 
ülke içerisinde yer almaktadır. 2016 yılı Türkiye Kalkınma Raporunda yer 
aldığı üzere, Türkiye’nin ve diğer ülkelerinin resmi kalkınma yardımlarının 
milli gelirlerine oranlandığında ise %0,76 oranı ile OECD/DAC üyeleri arasın-
da dünyada 4.sırayı almıştır.

6.2. Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Ekonomik, Sosyal ve 
Politik Etkileri
Mülteci sayısındaki ciddi artışların ekonomi üzerinde önemli etkilere ne-

den olmuştur. Başta resmi kalkınma yardımları açısından Türkiye ciddi kay-
naklar ayırmıştır. Bu kaynakların bütçe üzerinde ek bir yük getirdiği kaçınıl-
mazdır. Resmi kalkınma yardımlarının artışı dışında bu kriz ülke ekonomisi 
içerisindeki, konut kiraları, gıda fiyatları, işgücü piyasaları, girişimcilik faali-
yetleri gibi alanlarda etkileri bulunmaktadır. Konut fiyatları açısından Suri-
yeli mültecilerin tüm illerde konut fiyatlarının artışına neden olmaktadırlar. 
Bu durum ev sahipleri açısından olumlu etkiler içerse de kiracılar açısından 
sıkıntılar yaratmaktadır. Aynı zamanda özellikle konut arzının sınırlı olduğu 
sınır illerde kiralık konut ev bulmada sıkıntılar yaşanabilmektedir. Ayrıca sı-
nır illerindeki gıda ürünlerine talep artışından dolayı fiyat artışlarına neden 
olmuştur. Suriyeli mültecilerin ekonomi üzerinde dile getirilen bir başka etki 
işgücü piyasaları üzerindeki ucuz işgücü talebini karşılıyor olmalarıdır. Sa-
nayide, tarımda ve küçük çaplı işletmelerde kaçak yollarla Suriyelilerin ça-
lıştırılıyor olması işgücü piyasalarında ücretlerin düşmesine ve işgücü tale-
binin azalması yönünde etkilere neden olmaktadır. Dolayısıyla özellikle yasal 
yollarla çalışmak isteyen ülke vatandaşlarının iş bulma olanakları üzerinde 
olumsuz etkilere neden olmaktadır. Suriyelilerin ekonomik açıdan olumsuz 
etkileri olmasına rağmen, bazılarının hayatlarını sürdürmek amacıyla giri-
şimcilik faaliyetlerinde bulunmaları ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 
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Ancak söz konusu girişimcilik faaliyetleri küçük çaplı ve yasal olmayan şekil-
de yapılmaktadır. Devletin girişimcilik faaliyetlerini kolaylaştırması kayıt dışı 
ekonomiyi daraltarak ekonomi üzerinde daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
Makro açıdan Suriyelilerin ekonomi üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde 
genel bütçe giderleri ve işsizlik rakamları üzerinde etkileri görülmektedir. 
2014 Kasım ayı işsizlik rakamları çift haneye ulaşarak %10,1 olmuştur. Bu 
yükselişin Suriyelilerin işgücü piyasası üzerindeki etkileri ihtimaller dâhilin-
dedir (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2015, ss. 18-19).

Kamplar dışındaki Suriyeli mültecilerin ülke içerisindeki yerel halk ile 
iletişimi ve farklı bir ülkeye entegrasyonu oldukça zor olmaktadır. Girilen bu 
yeni ortamda uyum süreci aileler açısından farklı şekilde etkilere neden ol-
maktadır Göç eden ailelerin gittikleri yerlerde uyum sorunu yaşamaktadırlar. 
Gecekondulaşma, çarpık kentleşme, kültür çatışmaları ile asimilasyon bun-
ların doğurduğu sonuçlar göç olgusunun dikkat çeken en büyük sosyolojik 
sonuçlarıdır. Göçle birlikte var olan kimlik çatışması kişilerin yeni ortama 
uyum sorunu yaşamalarına neden olmaktadır (Akan & Arslan, 2008, s. 28). 
Bu uyum sorunu ülkedeki toplumsal huzurun bozulmasına ve suç oranların-
da artışa neden olabilmektedirler. Ayrıca bekar veya evli Türk erkeklerinin 
genç Suriyelilerle evlenmeleri yaygınlaştığından aile yapılarında bozulmalar 
meydana gelmektedir. Örnek verildiğinde, Kilis’te boşanmaların yaklaşık ola-
rak %20’sinin Suriyeliler tarafından gerçekleştiği belirtilmektedir (Ortadoğu 
Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2015, s. 16). Toplumsal düzende yaşanan bu 
tür olumsuzluklar sonucunda suç oranlarının artmasına neden olmaktadır. 
Bir ülkede politika yapıcıların alacakları kararlar, ülkelerin içerisinde bulun-
dukları siyasal rejimler, uluslararası ilişkiler, konjonktürel durum gibi faktör-
ler göz önüne alınarak şekillenmelidir. Suriyeli mültecilere harcanan ciddi 
yardımlar kimi çevrelerce bölgesel güç olma konusunda akıllıca bir politik 
manevra olarak görünse de, kimi çevreler ise izlenen bu politikanın uzun dö-
nemde ekonomik ve sosyal açılardan uzun dönemde olumsuz sonuçlar doğu-
rabileceğini savunmaktadırlar. Dolayısıyla bu ve buna benzer krizlerde karar 
alıcıların çok boyutlu düşünme zorunlulukları bulunmaktadır.

7. SONUÇ 
Türkiye bulunduğu coğrafyadan dolayı çok çeşitli nedenlerle mültecile-

rin hem hedef hem de geçiş ülkelerinden birisi olmuştur. Bu çeşitli nedenler 
komşu ülkelerde yaşanan istikrarsızlıklar, Avrupa kıtasına daha iyi şartlarda 
yaşamak umuduyla yapılan akımlar veya Türkiye’de çalışma ve yaşama isteği 
gibi ülkenin siyasi, kültürel veya ekonomik gerekçelerle kaynaklanabilmek-
tedir. 18 Aralık 2010 tarihinde ilk olarak Tunus’ta yaşanan gelişmeler kısa 
sürede birçok Arap ülkesini etkisi altına almıştır. Bu etki Suriye’de 15 Mart 
2011 yılında etkisini göstererek barışçıl olarak başlayan gösteriler ülkede iş 
savaşa dönüşerek giderek artmıştır. Bu gelişmeler neticesinde Türkiye bölge-
de yer alan güvenli liman ülkesi olarak Suriyeliler tarafından sığınılan bir ülke 
haline dönüşmüştür. 

Arap coğrafyasında yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye’nin ülkeye ge-
lenlere karşı uyguladıkları “açık kapı” politikası da Suriyelilerin Türkiye’ye 
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gelmeyi tercih etmelerinde etkili olmuştur. Türkiye’nin uyguladığı bu politi-
kanın yansımalarını ilk olarak resmi kalkınma yardımlarında yaşanan ciddi 
boyutta artışlarla görebilmekteyiz. 2011 sonrası Türkiye’nin resmi kalkınma 
yardımlarının ve dolayısıyla toplam kalkınma yardımları bir başka ifadeyle 
dış yardımlarının sürekli artan eğimli bir seyir izlediğini görmekteyiz. Suri-
ye’de yaşanan krizin devam etmesi durumunda bu rakamların artacağı ko-
nusunda şüphe bulunmamaktadır. Türkiye’nin resmi kalkınma yardımları 
dışında yer alan özel sektör yardımları ve STK yardımları da bu süreçte en 
etkili şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. Geçmişte yer alan tarihinde etki-
siyle özel sektörün ve STK’ların Suriyelilere yardımları da giderek artmakta-
dır. Hatta 2013 yılı için STK’ların yaptıkları yardımdan en fazla yararlananlar 
Suriyeliler olmuşlardır. Türkiye’nin artan bu dış yardımları sonrası dünyada 
“dönor ülke” konumuna gelmiştir. Ancak krizin devam etmesi Türkiye’nin 
bu yardımları uzun vadede kendi başına finanse etmesi zor görünmektedir. 
Türkiye’de yetkili merciler Birleşmiş Milletlerin yardımının yeterli olmadığı 
konusunda bazı açıklamalarda bu durumu doğrulamaktadır. Bu krizi yalnızca 
kalkınma yardımları bir başka ifadeyle dış yardımlar açısından değerlendir-
mek yeterli değildir.

 Türkiye’de sayıları ciddi şekilde her geçen gün artan Suriyelilerin sayısı 
ülkede ekonomik, sosyal ve siyasal hayat üzerinde de bir takım etkiler 
yaratmaktadır. Türkiye’de bulunan Suriyelilerin durumu ekonomik, sosyal 
ve siyasal problemlerinin yanı sıra entegrasyon ve güvenlik problemlerinin 
de olduğu bu duruma karşı alınacak kararlarda siyasi otoritenin oluşabilecek 
muhtemel durumları çok boyutlu düşünüp değerlendirerek politikalar geliş-
tirme gerekliliği bulunmaktadır.
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KÜRESELLEŞMENİN KAMU 
HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 
ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ ÜLKELERİ 

ÜZERİ BİR ANALİZ1

Hakan HOTUNLUOĞLU2, Sercan YAVAN 3

1. GİRİŞ
Günümüzde küreselleşme kavramı tüm dünyayı saran yatsınamaz bir ger-

çek olarak değerlendirilmektedir. Artan teknoloji, iletişim ve ulaşım araçları 
vasıtasıyla ekonomilerin büyümesi, hızlanması ve bağlantıları hızla güçlen-
miş ve güçlenmektedir. Yaşanan bu değişim devletler üzerinde iktisadi, mali 
ve sosyal etkiler yarattığı da açıkça görülen bir etki olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu durum devletlerin özellikle mali olarak nasıl etkilendikleri sorusunu 
ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar devletlerin yaptıkları 
harcamaları diğer bir ifadeyle kamu harcamalarının küreselleşmeden artış 
yönlü mü yoksa azalış yönlü mü etkilendiği konusunu literatürde tartışılan 
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşmenin yarattığı etkiler Te-
lafi ve Etkinlik hipotezleri olarak ifade edilmektedir. Artan küreselleşmenin 
getirdiği olumsuz etkilerin devletleri korumacı politikalar uygulamaya yön-
lendirmesi nedeniyle kamu harcamalarının artması Telafi hipotezi olarak 
ifade edilirken, maliyet ve verimde meydana değişimlerin kamu harcamaları 
azaltması Etkinlik hipotezi olarak isimlendirilmektedir. Bu çalışmada Sovyet-
ler Birliğinden ayrılan 15 ülkenin  yaşadığı dönümüş ve küreselleşme etki-
sinin kamu harcamalarını üzerinde yarattığı etki incelenmektedir. Çalışma-
nın ikinci bölümünde küreselleşmenin kamu harcamaları üzerindeki etkisi 
teorik olarak tartışılacaktır. üçüncü bölümünde Sovyetler birliğinden ayrılan 
15 ülkenin 1996-2014 yılları arasında 19 yıllık verileri kullanılarak kamu 
harcamalarının küreselleşme etkisi tahmin edilecektir 

2. Küreselleşmenin Kamu Harcamaları Üzerindeki etkisi
Literatüre bakıldığında küreselleşmeyle ilgili analizlerde, ağırlıklı olarak 

ekonomik faktörlerin önce çıktığı izlenimi hakim olsa da, gerçekte kavramın 
maddi ve manevi değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş birikimle-
rin milli sınırları aşarak dünya çapında yayılması anlamına gelmektedir. Bu 
yaklaşımla esasen vurgunun milli sınırlara yapılmış olması önemlidir. Çün-
kü dünyadaki ekonomilerin bütünleşmeleri veya tek pazar olmaya doğru 
gitmeleri küreselleşme ile ilgili tartışmaların odağında yer almaktadır. Doğal 
olarak, milli sınır kavramı yalnızca ekonomik boyutuyla kalmamakta konu-
1- Bu çalışma özet bildiri olarak 8-12 Mayıs 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 

33. Uluslararası Maliye Sempozyumunda sunulmuştur. Yapılan sunum özet bildiri 
niteliğindedir.

2- Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Maliye Bölümü
3- Araş. Gör. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİİBF, Maliye Bölümü
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nun ideolojik, siyasi, idari ve kültürel yönlerinin bulunduğu anlamına gelmek-
tedir. Söz konusu çalışma Sovyetler birliğinin dağılımı sonrası ortaya çıkan 
devletlerin uluslararası entegrasyon karşı kamu harcamalarının bu duruma 
nasıl reaksiyon verdiklerini tespiti için ortaya çıkmıştır. Bu analizde ülkele-
rin seçiminde küreselleşmenin siyasi boyutu yer alırken, beklenen sonuçların 
yorumu ise küreselleşmenin ekonomik boyutunu oluşturmaktadır. Küresel-
leşmenin ekonomik boyutunun temel özelliği mal, hizmet ve işgücü piyasa-
larının küreselleşmesidir. Uluslararası firmaların gelişimiyle küreselleşme 
yaygınlaşmaya başlamış ve firmalar arasında yoğun bir rekabetin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. İhracata dayalı stratejiler firmalar ve hükümetler 
arasında etkileşim olmuş, bölgesel ekonomik bütünleşmeler küreselleşmenin 
bir başka şekline gelmiştir. Küreselleşme konusuyla ilgili düşünürlerin çoğu 
ekonomik küreselleşmenin kaçınılmaz ve değiştirilemez bir eğilim görüşünü 
paylaşmaktadırlar (Görmez, 2005, ss. 7-10). Bu kaçınılmaz değişim devletin 
ekonomik, sosyal ve politik eylemleri üzerinde de etkili olmuştur. Çalışmamız 
küreselleşmenin devlet üzerindeki ekonomik etkisi üzerinde durulmaktadır. 

Esasında ticari serbestleşmeye bağlı olarak gerçekleşen ekonomik küre-
selleşme 2.Dünya savaşı sonrasında belirli bir hızlanma görülmüştür. Esas 
hızlanma ise, 1970’lerin ortalarında yaşanan krizin ardından yaşanmış-
tır. 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizle beraber, küreselleşme etkisini 
arttırmış ve yeni düzene geçilmesine neden olmuştur. Nitekim bu dönemde 
yaşanan ekonomik tıkanma ve sermayenin karlılığında yaşanan düşüş, yü-
rürlükte bulunan Keynesyen politikaların yol açtığı ulusal politikaların terk 
edilmesine, bütün dünya çapında açıklık politikalarına geçilmesini gerektir-
miştir. Bu doğrultuda dünya çapında, 1970’lerin sonlarından itibaren neoli-
beral politikalar öncülüğünde gelişen ticari açıklık ve ekonomide liberalleş-
me politikaları benimsenmeye başlanmıştır. Daha sonra 1990’larda sosyalist 
sistemlerin yıkılışı, ekonomik serbestleşmenin bütün dünyaya yayılmasına ve 
sosyal devletten geriye gidiş doğrultusunda bir ortam oluşturmuştur. Liberal 
politikalara yeniden dönüş olarak adlandırılan bu süreç; bütün dünya ekono-
milerinde, serbest piyasa sistemini güçlendirmek ve devletin sosyal ve eko-
nomik etkinliğini azaltmak ön plana çıkan hususlar olmuştur (Gümüş, 2010, 
s. 427). 

Küreselleşme süreci, hükümet harcamalarını da etkileyebilecek mali po-
litikaların birbirine bağımlılığının artmasına yol açmıştır. Böylece,  küresel-
leşmenin ülkelerin rekabetçiliğini arttıracak üretken harcamaları için ayrılan 
kaynakları arttırırken, üretkenlik dışı harcamalara ayrılan kaynakları azalt-
masına neden olmuştur. Başka bir bakış açısıyla toplumsal refaha yönelik har-
camalar dış riske maruz kalmayı azalttığından, toplumsal refah harcamaları 
vatandaşlar tarafından daha fazla talep edilir hale gelmiştir (Sanz & Velázqu-
ez, 2004). Gelişmiş kapitalist ülkelerde özel sektörün piyasa mekanizmasını 
geleneksel meşruiyetinin genel kabul görmüş olmasına rağmen, bu ülkelerde 
hükümetler sosyal hizmet ve gelir sağlayıcılar, mal üreticileri, ekonomi ve ser-
maye yöneticileri rollerinde daha etkili oldular (Cameron, 1978, s. 1). Dolayı-
sıyla küreselleşmeyle birlikte özellikle gelişmiş ülkelerde devletin ekonomiye 
müdahalesi artma eğiliminde olmuştur. 

Bazılarına göre küreselleşme hükümetlerin rekabet edebilirliklerini teş-
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vik etmek ve mobil sermayeyi ulusal sınırlar içinde tutmak için onları ağır 
“etkinlik” baskısı altında tutan bir ekonomik politika aktivizmi olarak tanım-
lamaktadırlar. Bunun aksine bazı bilim adamları, küreselleşmenin maddi 
eşitsizliği ve ekonomik güvensizliği arttırdığı ve hükümetin bu durumu tela-
fi etmek üzere devletin ekonomik faaliyetlerini arttırdığı ifade edilmektedir 
(Garrett, 2001, s. 3). Literatürde kamu harcamalarının başka bir ifadeyle dev-
letin piyasadaki varlığının iki hipotez çerçevesinde açıklanmaktadır. Bunlar 
yukarıda ifade edildiği üzere etkinlik hipotezi ile telafi hipotezi olarak adlan-
dırılmaktadır.

2.1. Telafi Hipotezi
Telafi hipotezine göre kamu sektörü dışsal risklere karşı bireyleri koru-

maktadır. Dünyadaki ekonomik entegrasyona dahil oldukça devletlerin ulus-
lararası piyasalarda yaşanan şoklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Dışa açık 
bu ekonomiler bu şoklara karşı kamu sektörünün güvenli olduğu varsayımı 
altında kamu harcamaları koruma görevi görmektedirler. Dış kaynaklı olarak 
ortaya çıkan bu şoklar etkisi kamu sektörü sayesinde azaltılmış olmaktadır 
(Rodrik, 1998).

Telafi hipotezinin bireysel risk yönleri de bulunmaktadır. Uluslararası 
entegrasyon kapsamında ticari serbestleşme dışa bağımlılığı artırarak eko-
nomik yapısal değişmelere de neden olacaktır (Martin & Steiner, 2013, s. 1). 
Dışa bağımlılığın artışı bireysel düzeyde de güvensizliğe yol açabilmektedir. 
Tablo1’de telafi hipoteziyle ilgili literatür özetlenmiştir.

Tablo 1: Telafi Hipotezine İlişkin Yapılan Çalışmalar
Yazarlar/Yılı Sonuç

(Cameron, 1978)
Dışa açıklık ile kamu büyüklüğü arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcut 
olup ağırlıklı olarak uluslararası iktisadi nedenler ve yerel politik baskı-

lardan kaynaklanmaktadır

(Rodrik, 1998)
Dışa açıklık ile kamu büyüklüğü arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcut 

olup uluslararası iktisadi birleşmelerden kaynaklanan kayıpların telafisi 
için yükseltilmektedir.

(Balle & Vaidya, 
2002)

Dışa açıklık ile beraber sosyal refah ve sağlık harcamaları yükselmekte-
dir.

(Adserà & Boix, 
2002)

Teorik bir çalışma olup, dışa açık demokratik bir ülkede kamu büyüklü-
ğünün artırılması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır.

(Islam, 2004) Seçilen ülkelere göre sonuçlar farklı çıkmış olup kısmen telafi hipotezini 
desteklemektedir.

Kaynakça: Tablo tarafımızca hazırlanmıştır.

2.2. Etkinlik Hipotezi
Etkinlik hipotezi kamu harcamalarının büyüklüğünü liberal görüş çerçe-

vesinde açıklayan bir teoridir. Yıllardır devletlerin küresel entegrasyonları ve 
aynı yıllarda kamu harcamalarındaki değişikleri etkinlik hipotezi olarak açık-
lamasının iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi, sermaye hareketliliğinin art-
masının hükümet harcamalarının üzerinde herhangi bir etkisinin olduğuna 
dair bir kanıt bulunmamaktadır. İkinci durum ise, ticaret düzeylerinin ve hü-
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kümet harcamalarının düzeylerinin pozitif korelasyon göstermesiyle birlikte, 
son yıllarda ticaretin daha hızlı arttığı ülkeler, kamu harcamalarında daha 
yavaş bir büyüme yaşamışlardır (Garrett, 2001, s. 27). Tablo 2’de etkinlik hi-
potezine ilişkin yapılmış çalışmalara ilişkin literatür yer almaktadır.

Tablo 2: Etkinlik Hipotezine İlişkin Yapılan Çalışmalar
Yazarlar/Yılı Sonuç

(Garen & Trask, 
2005)

Dışa açıklığı düşük düzeyde tutan ülkelerde bütçe dışı kamu büyüklüğü 
etkili olmakta olup kamu büyüklüğü göstergesi olarak seçilen değişke-

nin önemi ortaya çıkarılmıştır.

(Liberati, 2007)
Finansal açıklık ile ticari açıklığın kamu büyüklüğüne etkisi aynı anda 
sınanmıştır. Sonuçlara göre değişkenler arası güçlü ve ters yönlü bir 

ilişki çıkmıştır.

(Epifani & Gancia, 
2009)

Dışa açıklığın artması devletleri verimsiz alanlarda büyümeye zorlaya-
rak kamu büyüklüğünü yükseltmektedir.

(Benarroch & 
Pandey, 2008)

Ticari açıklık ile kamu büyüklüğü arasında anlamlı ve ters yönlü bir 
ilişkinin mevcut olduğu tespit edilmiştir.

(Ram, 2009)
Ülke boyutu etkenini de hesaba katan bu çalışma ülke boyutunun 

bir etkisi olmadığını göstermekte olup zayıf da olsa telafi hipotezini 
destekleyici sonuçlar vermiştir.

(Kimakova, 2009) Finansal açıklık ile kamu büyüklüğü arasında güçlü ve pozitif yönde bir 
ilişki tespit etmiştir

(Lin, Li, & Sim, 
2014)

Küçük ülkelerde dışa açıklığın artışı kamu büyüklüğünü de yükseltmek-
tedir.

Kaynakça: Tablo tarafımızca hazırlanmıştır.

3. Model ve Veri seti
Küreselleşmenin kamu harcamaları üzerindeki etkisi (Dreher, 2006) (Dre-

her, Sturm, & Ursprung, 2008), küreselleşme endeksi (SKE), ekonomik büyü-
me (EB) ve kişi başına yabancı doğrudan yatırımların (DYY) bir fonksiyonu 
olarak modellenmiştir. Model Denklem 1 şeklinde aşağıda gösterilmiştir. 
Çalışmada Panel rassal etkiler modeli yöntemi kullanılmıştır.

3.1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi
Panelin zaman boyutunun, yatay kesit boyutundan büyük olması duru-

munda (Breusch & Pagan, 1980) Lagrange Çarpanı (LM) testi kullanılmakta-
dır. Modelimizin zaman boyutu 19, yatay kesit boyutu 15 olduğu için Breus-
ch-Pagan LM testi kullanıldı.

H0: Yatay Kesit Bağımlılığı Yoktur.

H1: Yatay Kesit Bağımlılığı Vardır.



Hakan HOTUNLUOĞLU, Sercan YAVAN 121

Tablo 4: Yatay Kesit Bağımlılığı- Breusch-Pagan LM Testi

Değişkenler Test İstatistiği Olasılık Değeri
KH 931.5215 0.0000
SKE 1736.707 0.0000
EB 407.6542 0.0000

DYY 274.2170 0.0000

Breusch-Pagan LM yatay kesit bağımlılık testi sonuçları Tablo 1’de veril-
miştir. Test sonuçlarına göre birimler arasında bağımsızlığı ifade eden H0 
hipotezi reddedilmektedir. Dolayısıyla yatay kesitler arasında bağımlılık söz 
konusudur. Bu bağlılık bir ülkede meydana gelen bir durum diğer ülkeleri de 
etkileyebilir.

3.2. Birim Kök Testi
Panel veri birim kök testlerinde öncelikle dikkat edilmesi gereken durum 

birimler arasında yatay kesit ilişkisinin söz konusu olup olmadığıdır. Breus-
ch-Pagan LM çarpanı testi sonucuna göre yatay kesitler arasında ilişki olduğu 
bulunduğundan, birinci nesil birim kök testleri güvenilir sonuçlar vermeye-
ceğinden,  ikinci kuşak birim kök testlerinden Pesaran tarafından geliştirilen 
ve (Westerlund, Hosseinkouchack, & Solberger, 2016) Yatay Kesit Güncelleş-
tirilmiş Dickey Fuller (CADF) olarak da bilinen birim kök testi uygulanmıştır.

Tablo 5: CADF Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler t-value Z[t-bar] P-value

Trendsiz
KH I(0) -2.264 -1.950 0.026**
SKE I(0) -2.599 -3.223 0.001***
EB I(0) -3.160 -5.355 0.000***
DYY I(0) -3.223 -5.593 0.000***

Trendli
KH I(0) -2.886 -2.347 0.009***
SKE I(0) -2.712 -1.671 0.047**
EB I(0) -3.362 -4.189 0.000***
DYY I(0) -3.471 -4.614 0.000***

Not: Pesaran (2006) CADF testinin ***1, **%5 ve *%10 anlamlılık düzeylerinde kritik 
değerleri düzey için (N=15;T=19) sırasıyla -3,06 -2,84 ve -2,73 

H0: Birim kök vardır

H1: Birim kök yoktur.

Serilerin düzeyde 2.nesil birim kökleri olmadığından, eşbütünleşme testi 
yapılmamaktadır. Eş bütünleşme testi,  paneli oluşturan serilerin aynı derece-
den yani birinci farkı alındığında durağan olduklarını varsaymaktadır.  Ancak 
seriler farkları almadan halleriyle yani düzeyde durağandırlar.
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3.3. Hausman Testi
Bu teste kurulacak modelin sabit(fixed) ya da tesadüfi(random) mi olaca-

ğına karar verilecektir (Hausman, 1978). Bunun içinde hausman testi uygu-
lanacaktır. 

Tablo 6: Hausman Test
Chi2(3) Olasılık

 4.80 0.1879

Hausman testi sonucunda olasılık değerinin %5’den büyük çıkması, kuru-
lacak modelin tesadüfi etkiler modeli olduğunu göstermektedir.

3.4. Otokorelasyon Testi
Panel veri modellerinde otokorelasyon daha çok birim etki nedeniyle 

meydana gelmektedir. Eğer modelde birim etki yoksa birleşik hatadaki oto-
korelasyon azalacaktır, ancak artık hatadaki (hata terimi) otokorelasyon 
etkilenmeyecektir. Dolayısıyla modelde hata teriminin otokorelasyonunun 
sınanması gerekmektedir. 

H0: Birinci mertebeden otokorelasyon yoktur.

H1: Birinci mertebeden otokorelasyon vardır.

Tablo 7: Wooldridge Otokorelasyon Testi Sonuçları
F Değeri Olasılık

 76.510 0.0000

(Wooldridge, 2010) tarafından önerilen otokorelasyon test istatistiğinin so-
nucuna göre, olasılık değeri 0.05’ten küçük olduğu için modelde “otokorelasyon 
yoktur” şeklinde kurulan sıfır hipotezi red edilmiştir. Diğer bir deyişle, denklem-
lerdeki hata terimleri arasında otokorelasyon problemi bulunmaktadır.

3.5. Değişen Varyans Testi
Çalışmada kurulan modelde değişen varyans sorununun bulunup bulun-

madığı, (Greene, 2003) tarafından geliştirilen heteroskedasite (değişen var-
yans) testi ile sınanacaktır. Bu testte sıfır hipotezi değişen varyansın olma-
dığını belirtmekte, alternatif hipotez ise değişen varyansın olduğunu belirtir 
yöndedir.

H0: Değişen varyans yoktur. ( Panel Homoscedasticity)

H1: Değişen varyans vardır. ( Panel Heteroscedasticity)

Tablo 8: Greene Değişen Varyans Testi Sonuçları
Likelihood Ratio LR Test       98.54275

Degrees of Freedom       14.0

P-Value > Chi2(14)             0.00000
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Buna göre eş varyanslılık üzerine kurulu sıfır hipotezi olasılık değeri 
%5’den küçük olduğundan ret edilerek modelde değişen varyans problemi-
nin bulunduğu gözlemlenmiştir.

3.6. Analiz Sonuçları
Modelde hem değişen varyans hem de otokorelasyon bulunmaktadır. 

Modelin daha tutarlı sonuçlar vermesi için bu iki problemin olduğu durum-
da daha doğru sonuçlar veren (Driscoll & Kraay, 1998) Cluster kümeleme 
yöntemiyle model tahmin edilmiştir.

Tablo 9: 1996-2014 Dönemi Dünya Bankası’nın Veri Tabanında Bulunan 15 Ülkenin 
Panel Veri Sonuçları Model 1

Bağlımlı Değişken: KH
Bağımsız 

Değişkenler Katsayı Robust Std. Err. t-istatistik Olasılık 
Değeri

SKE -0.0048447 0.0008288 -5.85 0.000***
EB -0.0038334 0.0009564 -4.01 0.000***

DYY -0.0057158 0.0031437 -1.82 0.069*
C 0.5678132 0.0489883 11.59 0.000***
R2 0.1691

Tablo 10: 1996-2014 Dönemi Dünya Bankası’nın Veri Tabanında Bulunan 15 Ülkenin 
Panel Veri Sonuçları Model 2

Bağlımlı Değişken: KH
Bağımsız 

Değişkenler Katsayı Robust Std. Err. t-istatistik Olasılık 
Değeri

SKE -0.0051933  0.0008773 -5.92 0.000***
EB -0.0037997 0.0009619 -3.95 0.000***

DYY -0.0068095 0.0031011 -2.20 0.028**
EURO 0.146081 0.031957 4.57 0.000***

C 0.5588724 0.0473252 11.81 0.000***
R2 0.3794

***% 1, ** %5, * %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.

4. SONUÇ
Kurulan model ve elde edilen sonuçlara göre, kamu harcamaları küresel-

leşme sürecinde ülkelerin uluslararası entegrasyona dahil olmalarının temsili 
olan sosyal küreselleşme indeksindeki ile kamu harcamaları arasında anlamlı 
ve negatif ilişki bulunmaktadır. Devletler uluslararası entegrasyona dahil ol-
dukça kamu harcamalarında azalma söz konusu olmaktadır. Gayri Safi Milli 
hasıla ile kamu harcamaları arasında negatif bir ilişki söz konusu olmaktadır. 
Milli hasıla arttıkça kamu harcamaları azalmaktadır. Bu durum gelişmiş ülke-
lerdeki gelişmişlik arttıkça kamu harcamalarının artışından farklı sonuçlara 
ulaşılmıştır. Söz konusu 15 ülke gelişmemiş veya gelişmekte olan ülke kap-
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samında değerlendirildiğinden gelişmiş ülkelerde beklenen milli gelir artışı 
ile kamu harcamaları arasında pozitif etki beklenmemelidir. Küreselleşmenin 
ekonomik göstergesi olarak alınan ülkedeki net doğrudan yabancı yatırım-
lar ile kamu harcamaları arasında anlamlı ve negatif bir ilişki söz konusudur. 
Bu da çalışmada beklenilen sonuçlarla örtüşmektedir. Son olarak ise dağılım 
sonrası ortaya çıkan devletlerden bazılarının Avrupa Birliği gibi ekonomik bir 
topluluğa dahil olmalarının ölçütü olarak kullanılan kukla değişken ile kamu 
harcamaları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki söz konusudur. Avrupa Bir-
liğine üyeliğinin gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilmesi durumunda bu 
topluluğa üye olmuş eski Sovyetler Birliği üyesi ülkelerin, Avrupa topluluğa 
üye olmamış eski Sovyetler Birliği ülkelerine göre kamu harcamalarında daha 
fazla artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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SÜRGÜNDE BİR YURTSEVER: MEHMET 
TALÂT PAŞA (1874-1921)

Nurhan AYDIN1 Zafer IŞIK2

“Beni bir gün sokakta vuracaklar. Alnımdan kan akarak yere serileceğim. 
Yatakta ölmek nasip olmayacak. Ziyanı yok, varsın vursunlar. Vatan, benim ölü-
mümle bir şey kaybedecek değildir. Bir Talât gider, bin Talât yetişir” (Mehmet 
Talât Paşa)

Mehmet Talât Paşa’nın Hayatı ve İlk Faaliyetleri
Mehmet Talât Paşa 1 Eylül 1874 yılında Edirne’de doğmuştur. Babası Kır-

caali kazasının Çepleci Köyü’ne yerleşmiş Batı Trakya Yörüklerinden Ahmet 
Vasıf Efendi’dir. Talât Paşa Edirne Askeri Rüştiyesi’ni bitirince 18 yaşında 
Edirne Posta ve Telgraf Müdürlüğü’nde kâtiplik hayatı başlamıştır. Bu görev 
aynı zamanda Talât Paşa’nın dünyadaki gelişmeleri izleme imkânı bulmasına 
ve Jön Türk hareketine karşı ilgi duymasına neden olmuştur. Bu süreçte Talât 
Paşa bir yandan yurt dışında bastırılan ve ülkeye gizlice gönderilen gazete ve 
kitapçıkları okuyor bir yandan da arkadaşlarıyla birlikte fikirlerini yaymaya 
çalışıyordu. Bu görevi devam ederken Fransızcasını ilerletmek amacıyla bir 
yıl kadar da Alliance İsrailite okulunda Türkçe Öğretmenliği yapmıştır.3

Talât Paşa 30 Temmuz 1896 yılında II. Abdülhamit’in baskıcı yönetimi-
ne son vermeye yönelik çalışmalara katıldığı gerekçesiyle tutuklanmış ve üç 
yıl kalebentliğe4 mahkûm edilmiştir. Yaklaşık 25 ay süren cezaevi günlerinde 
Balkan ülkelerinde yıllarca komitacılık yapmış siyasi tutuklulardan dinledi-
ği deneyimler Talât Paşa’da yeni düşünce ufuklarının oluşmasını sağlamıştır. 
İki yıl sonra ise II. Abdülhamit tarafından çıkarılan af kapsamında affedilmiş 
ancak Edirne’de kalması uygun görülerek İstanbul’a gitmesi yasaklanmıştır. 
Bu karar üzerine Talât Bey de Selanik’e gitmiştir. 1898 ise yılında Selanik - 
Manastır arasında gezici posta memurluğuna atanmıştır. Daha sonra ise Se-
lanik Posta ve Telgraf Müdürlüğü Kâtipliği’ne, 1903 yılında ise başkâtipliğe 
getirilmiştir. Bu görevi, Avrupa’dan gelen yayınların ülkeye kolayca girişi ve 
dağıtılması için iyi bir fırsat olmuştur. Bu dönemde Selanik Hukuk Mektebi’ne 
yazılmış ve ikinci sınıfa kadar okumuştur.5

1- Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
KARS

2- Doktora Öğrencisi, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü KARS
3     Alpay Kabacalı, Talât Paşa’nın Anıları, Kültür Yayınları, İstanbul,2003,s.9.
4     Kalebent: Kale dışına çıkmamaya hüküm giyen suçlu. Kalebent etmek: Suçluluğu 

yüzünden mahkûm etmek. Bkz. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
2009,s.1042.

5     Talât Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, Kaynak Yayınları,2006,s.225.
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Talât Paşa gittikçe daha geniş bir çevrede etkisini artırmaya başlamış ve 
1906 yılında sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle birleşecek olan Osmanlı 
Hürriyet Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer almıştır. İttihat ve Terakki’nin 
güç kazanıp yaygınlaşması sürecindeki çalışmalarını sürdürdüğünden “Ab-
dülhamit aleyhtarı faaliyette bulunduğu” gerekçesiyle Anadolu’ya sürgün 
edilmesine karar verilmiştir. Ancak Hüseyin Hilmi Paşa’nın araya girmesiyle 
bu cezai durumdan kurtulmuştur. Talât Paşa bir yandan gençler arasında hür-
riyet fikirlerini yaymaya devam ederken bir yandan da aydınları örgütleme-
yi sürdürmüştür. Selanik’teki görevi devam ederken bir mahkemede Selanik 
posta müdürleri arasında çıkan bir kavganın tanığı olarak başmüdür aleyhine 
ifade vermiş ve “padişaha karşı çıktığı” şeklinde jurnallenerek 21 Kasım 1907 
tarihinde memuriyetten çıkarılmıştır.6 

Talât Paşa 30 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 
Edirne Mebusu olarak Osmanlı Mebuslar Meclisi’ne katılmış ve mecliste Bi-
rinci Reis Vekilliği’ne getirilmiştir. Böylece İttihat ve Terakki’nin de önde ge-
len kişilerinden biri haline gelmiş ve ülke çapındaki ünü de giderek artmaya 
devam etmiştir. Bir yandan cemiyeti bütün memlekette örgütlemeye çalışır-
ken bir yandan da Meclis içinde memleket meseleleri konusunda görüş birliği 
sağlamaya çalışmıştır. 31 Mart Ayaklanması üzerine Meclis-i Mebusan’ın Ye-
şilköy’de toplanmasını sağlayan kişi de Talât Paşa olmuştur. Ayaklanma bas-
tırıldıktan sonra Meclis’te çoğunluğu sağlamış İttihat ve Terakki mebusları 
arasında birlik ve beraberlik düşüncesini yaymaya çalışmıştır. 7

Talât Paşa 1909 yılında İngiltere’ye giden mebuslar heyetinin başkanlı-
ğını yapmış bu görevle yurtdışında bulunduğu sırada 8 Ağustos’ta Hüseyin 
Hilmi Paşa kabinesinde Dâhiliye Nazırlığı’na getirilmiştir.  Ancak iç olayların 
yoğunlaştığı bir dönemde siyasi muhaliflerinin şiddetli saldırıları üzerine 18 
Şubat 1910 tarihinde istifa etmek zorunda kalmıştır.  4 Şubat 1911’de ise ku-
rulan Mehmet Sait Paşa Hükümeti’nde bu kez Posta ve Telgraf  Nazırlığı’na, 
17 Şubat’tan sonra da vekâleten Dâhiliye Nazırlığı’na getirilmiştir. Bu görev-
leri partinin 22 Temmuz 1918’de iktidardan çekilme kararı almasına kadar 
sürmüştür. 8

1912 yılında Balkan Savaşı sırasında Edirne’de bulunan Talât Paşa gönüllü 
er olarak orduya katılmıştır. Ancak yakınlarının itirazı üzerine İstanbul’a dön-
müştür. Balkan yenilgisinin ardından İttihat ve Terakki’nin Kamil Paşa Hükü-
meti’nden tekrar iktidarı ele almak amacıyla düzenlediği Babıâli Baskını’na 
aralarında Enver Bey’in de bulunduğu İttihatçı bir gruba öncülük etmiştir. (23 
Ocak 1913) Baskın sonucunda Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürülmüş, hü-
kümet istifa etmiş ve sadrazamlığa da İttihatçıların önerdiği Mahmut Şevket 
Paşa’nın gelmesi sağlanmıştır. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülme-
sinden sonra da Sait Halim Paşa Kabinesi’nde Dâhiliye Nazırı yeniden Talât 
Paşa olmuştur. 

Sadrazam Sait Halim Paşa’nın istifa etmesi üzerine ve biraz da yakın arka-
daşlarının baskıları sonucu kendisine “Paşa” unvanı verilerek 4 Şubat 1917 

6     Tevfik Çavdar, Talât Paşa: Bir Örgüt Ustasının Yaşamöyküsü, İmge Kitabevi, Anka-
ra,2001,s.77.

7     Talât Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, s.227.
8     Talât Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, s.227.
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tarihinde sadrazamlığa getirilmiştir.9 Ancak  “Paşa” unvanını kabul etmesi 
zor olmuş ve kendisine “Vazife icabı buna mecbursunuz” denildiğinde ise 
“Bu iş kalıcı değildir. Paşalık harpte kazanılır. Zaten bu Saray Paşalığı’na hep 
kızmışımdır. Bak şu işe başıma geldi.  Bir gün adamla saray paşası diye alay 
ederler…”şeklinde konuşmuştur.10 Talât Paşa İttihat ve Terakki Fırkası’nın 
1917 yılında yapılan kongresinde Birinci Dünya Savaşı’nın seyrine ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulunmuştur. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti üzerin-
de besledikleri emelleri ifade eden Talât Paşa özellikle Ermenilerin Osmanlı 
Devleti aleyhine kışkırtıldığından uzunca bahsetmiştir.11 Şark Meselesi’nin 
gösterilmek istendiği gibi bir insanlık ve Hıristiyanlık meselesi olmadığını sa-
vunan Talât Paşa bu meselenin bir nefret ve menfaat meselesi olduğu inancını 
taşımıştır.12

Alman ve Avusturya cephelerindeki olumsuz gelişmeler, Bulgar cephesi-
nin yarılması, Osmanlı cephelerindeki askeri yenilgiler kısa süre içinde ikti-
dardaki Talât Paşa Hükümeti aleyhinde bir takım teşebbüsleri de beraberinde 
getirmiştir. Sultan Vahdettin’in 3 Temmuz 1918 tarihinde tahta geçmesinden 
itibaren sürekli fırsat kollayan İttihat ve Terakki muhalifleri sık sık toplan-
mışlar ve Talât Paşa Hükümeti’yle ilgili müzakerelerde bulunmuşlardır. Talât 
Paşa Hükümeti’ni istifaya doğru götüren bir başka olay da Paşa’nın Berlin’e 
yaptığı ziyaret olmuştur. Berlin’den dönüşünde uğradığı Sofya İstasyonu’n-
da Bulgar ordularının mütareke imzaladığı ve silahlarını teslim ettiği haberi 
gelince Talât Paşa büyük bir yıkıma uğramıştır. Talât Paşa’nın İstanbul’a dö-
nüşündeki ruh halini İttihat ve Terakki Fırkası Merkez-i Umumi Kâtibi Mit-
hat Şükrü (Bleda) hatıralarında şu şekilde anlatmaktadır: “Berlin’e giden ve 
Berlin’den dönen Talât arasında büyük farklar vardır. Talât sanki başka bir 
Talât’tı. Beş on gün içinde ağır bir hastalık geçirmiş gibi çökmüş, bitkinleş-
mişti. Yüzü gülmüyor başı dikleşmiyordu. Bu durumda aramıza dönen Talât’ı 
artık hiçbir şey teselli etmiyordu…”13

Bu arada hükümet içerisinde de bir takım anlaşmazlıklar gündeme gel-
mişti. Hükümette aynı zamanda Dâhiliye Nazırlığı görevini de sürdüren Talât 
Paşa bazı sebeplerden dolayı sürekli orduyla karşı karşıya geldiği gerekçesiy-
le bu görevinden ayrılmış ve bu görevini de İsmail Canpolat Bey’e devretmiş-
tir.14

1 Ekim 1918 tarihinde İstanbul’a gelen bir haber Talât Paşa Hükümeti’nin 
istifaya götüren süreci hızlandırmıştır. Bu tarihte Viyana Büyükelçisi eski 
sadrazamlardan Hüseyin Hilmi Paşa çektiği telgrafla Almanya’nın Wilson’un 
muhtelif tarihlerdeki nutuklarında ve beyannamelerinde belirtilen şartları 
kabul ettiğini bildiriyor ve sulh meselesinin halli için Wilson’un başkanlığında 

9     Kabacalı, Talât Paşa’nın Anıları, s. 10.
10     Taylan Sorgun, İttihat ve Terakki ( Devlet Kavgası), Kum Saati Yayınları, 

İstanbul,2003,s.256.
11     Talât Paşa’nın İttihat ve Terakki’nin 1917 Kongresi’ndeki konuşma metni için bkz., 

Talât Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, s.160-168.
12     Enver Bolayır, Talât Paşa’nın Hatıraları, Bolayır Yayınevi, İstanbul, 1946, s.9.
13     Niyazi Ahmet Banoğlu“İttihat ve Terakki Fırkası Umumi Kâtibi Mithat Şükrü Bleda 

Hatıralarını Anlatıyor”, Tarih Dünyası Dergisi, Cilt 3, S.22, Tan Matbaası, İstanbul, 
1951, s.919-921.

14     Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, TTK Basımevi, Ankara, 1984, s. 148.
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Washington’da bir toplantı yapılması hususunda Osmanlı Devleti’nin acilen 
görüşünü istiyordu. Bu da Almanların silah bırakacağı anlamına gelmektey-
di. Zaten İtilaf Devletleri nazarında da İttihatçılardan oluşan bu hükümetin 
kalması mümkün görünmüyordu. Çünkü Osmanlı Devleti de tıpkı safında yer 
aldığı Almanya, Avusturya – Macaristan ve Bulgaristan gibi mütareke tale-
binde bulunmaya mecbur kalmıştı. Ancak bu mütarekenin İttihatçı bir hükü-
metle yapılması İtilaf Devletleri nezdinde mümkün değildi. Nihayet durumun 
vahametine vakıf olan Talât Paşa da 7 Ekim 1918 akşamı sarayda Padişah 
Vahdettin’le uzun bir görüşme yaptıktan sonra sadaretten çekileceğini bildir-
miştir.15 Talât Paşa Hükümeti’nin istifasıyla ilgili resmi açıklama da 13 Ekim 
1918’de yapılmıştır.16

Talât Paşa Yurttan Ayrılıyor
Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın İtilaf Devletleri’nden ateşkes 

istemesi üzerine yeni kurulan Ahmet İzzet Paşa Hükümeti Mondros Mütare-
kesi’ni imzalarken İttihat ve Terakki Fırkası da 1 Kasım 1918 Cumartesi günü 
son kongresini toplamış ve Teceddüd Fırkası adını almıştır. Bu kongrede Talât 
Paşa son konuşmasını yapmış, Alman ittifakına ve I. Dünya Savaşı’na nasıl gi-
rildiği hakkında beyanat ve izahatlarda bulunmuş sonrasında ise şu ifadele-
ri kullanarak siyasi hayattan çekildiğini açıklamıştır: …“Siyasetimiz mağlup 
oldu. Dolayısıyla bizim için artık iktidar mevkiini her ne şekilde olursa olsun 
muhafaza etmek mümkün olamaz. Bu cihetle hükümet mevkiinden istifa et-
tiğimiz gibi, bugün burada da Merkezi Umumi Heyeti’yle beraber Cemiyet’in 
idare mevkiinden istifa ile Cemiyet’i hakiki ve meşru sahibi olan kongre he-
yetine terk ediyor ve bırakıyoruz…”17 Aynı gece saat 23.00’te Talât, Enver 
ve Cemal Paşalar ile birlikte diğer İttihat ve Terakki önderleri (Beyrut Valisi 
Azmi, eski polis müdürü Bedri, Doktor Nazım Bey, Doktor Bahaeddin Şakir ve 
Cemal Azmi Beyler)  gizlice yurtdışına çıkmışlar ve bu gidiş için Talât Paşa’yı 
da zorla ikna etmişlerdir.

Memleketten ayrılmadan önce Sadrazam İzzet Paşa’dan da görüşü soru-
larak onayı alınmıştır. İzzet Paşa da düşman işgali altındaki İstanbul’da kal-
malarının yararlı olmayacağı düşüncesi içinde olduğunu belirtmiştir. Talât 
Paşa da Sadrazam’a yazdığı mektubunda şu ifadelere yer vermiştir: “Mem-
leketin bir süre yabancı nüfuz ve etkisi altında kalacağını anladım. Buna rağ-
men memlekette kalmak ve millet karşısında muhakeme olmak niyetindeyim. 
Ancak bütün dostlarım bunu geleceğe ertelemek için ısrar ettiler.(…..)Bütün 
siyasi hayatımda hedefim, memlekete namusumla hizmet etmek olmuştur. 
Bütün servetim Zat-ı Şahane’nin ihsan ettiği otomobil bedeli ile her ay artır-
dığım yirmişer liradan biriken iki bin altı yüz liralık dâhili istikraz bedelinden 
ve bir de dört arkadaşımla birlikte kiraladığımız çiftliğin icar devrinden hâsıl 
olan paradan ibarettir. Bunun bir kısmını yanıma aldım. Bundan başka bir 
şeye sahip değilim. Millete karşı hesap vermek ve muhakeme olunarak tayin 

15     Cemal Kutay “Sultan Altıncı Mehmet Vahdettin İle Sadrazam Talât Paşa’nın Son 
Görüşmesi” Türk Dünyası Tarih Dergisi, C.1, S.2, İstanbul, 1987, s.23-26.

16     Bünyamin Kocaoğlu, Mütarekede İttihatçılık – İttihat ve Terakki Fırkası’nın 
Dağılması, Temel Yayınları, İstanbul,2006, s.31.

17     Talât Paşa’nın İttihat ve Terakki’nin 1 Kasım 1918 tarihli son kongresinde yaptığı 
konuşma metni için bkz., Talât Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, s.171-191.
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edilecek cezayı büyük bir cesaretle çekmek isterim. İşte Zat-ı Fehimaneleri-
ne söz veriyorum: Memleketin yabancı nüfuz ve tesirinden kurtulduğu gün, 
ilk telgrafınıza itaat edeceğim. Hürmetle ellerinizden öperim Muhterem Paşa 
Hazretleri…18

Talât Paşa’nın memleketten ayrılmak üzereyken yanında bulunanlar rıh-
tımda onları almaya gelen motora Talât Paşa’nın iki üç kez çıkıp tekrar dön-
düğünü aktarmışlardır.  Yurt dışına çıkan İttihat ve Terakki liderlerinin yolları 
çok geçmeden ayrılmış önce Odesa’ya oradan da Berlin’e geçen Talât Paşa “Ali 
Sai” (çalışan, haberci, postacı) takma adıyla Berlin yakınlarındaki Charlotten-
burg’a yerleşmiştir. Siyasi çalışmalarını ve temaslarını burada sürdürmeye 
başlayan Talât Paşa Milli Mücadele’nin Anadolu’daki gelişimini de yakından 
takip etmiştir.19 Berlin’de yaşadığı süre içerisinde Talât Paşa ile eşi sade ve 
tasarruflu bir hayat sürmelerine rağmen gittikçe maddi sıkıntılar yaşamaya 
başlamışlar ve ellerindeki kıymetli eşya, nişan ve mücevherleri satmak zo-
runda kalmışlardır. Maddi anlamdaki sıkıntıların yanında Talât Paşa’nın sağ-
lılığında da sorunlar baş göstermiş ve şeker hastalığına yakalanmıştır. Bu so-
runlar devam ederken Talât Paşa, Dr. Nazım ve Halil Paşa ile birlikte memle-
kete dönebilmek için hükümetten izin talep etmişler ve bu taleplerine olumlu 
cevap almışlardır.20

Mondros Mütarekesi’nden sonra gerek İngilizlerin gerekse içerdeki mu-
haliflerin baskısı karşısında Ahmet İzzet Paşa Hükümeti Berlin elçiliğine bir 
yazı göndererek Talât Paşa ve arkadaşlarının savaş suçlusu oldukları için yur-
da iade edilmelerini talep etmek durumunda kalmıştır. İzzet Paşa 5 Kasım 
1918 tarihli telgrafında;  Talât, Enver ve Cemal Paşa’ların Alman erkânıyla bir-
likte müştereken kaçtıklarını, yanlarında yüksek meblağlar götürdüklerini bu 
firarilerden Alman işgalindeki yerlere veya Almanya’ya gelenlerin iade edil-
melerini, firarilerin teslim edilmesi durumunda bunların İtilaf Devletlerine 
verilmeyeceğini söylemiştir. Osmanlı Hükümeti’nin bu müracaatını Büyükelçi 
Rıfat Bey yetkililere ulaştırmış Rıfat Bey’in bu müracaatına Alman Dışişleri 
Bakanlığı 22 Kasım 1918 tarihinde şu cevabı vermiştir: “Suçluları geri verme 
antlaşmasının yedinci maddesini, Cemal, Bedri, Nazım ve Bahattin Şakir Bey-
ler için uygulamaya razıyız. Enver Bey Almanya’da değildir. Şimdiki Osmanlı 
Hükümeti’nin iyi niyetini takdir ediyoruz. Ancak Talât Bey vahşet eylemlerini 
kışkırtacak ve teşvik edecek bir kimse değildir. Para çalması da imkânsızdır. 
Aldı ise de siyasi maksada sarf için almıştır.”21 

İttihat ve Terakki mensuplarının Almanya’dan iadesinin istenmesinde 
Alman Hükümeti de Talât Paşa’yı diğerlerinden ayrı tutmuştur. Bütün bu 
yazışmalar sürerken İstanbul’da İzzet Paşa hükümeti düşmüş, Almanya’da 
ayaklanmalar ve inkılâp hareketleri başlamıştır. Bundan dolayı İttihatçıların 
iadesi de giderek unutulmuş ve Osmanlı Hükümeti de bu konuyu bir daha 
18     Ahmet Akkan, “İlk Büyük Üstadımız Mehmet Talât Paşa( 1874-1921)”, Mimar 

Sinan Dergisi, Yenilik Basımevi, S.81, İstanbul, 1991, s. 10-17.
19     Talât Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, s.230.
20     Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, “Halil Paşa ile Dr. Nazım ve Talât’ın yurda 

girmemelerine dair kararın iptali”,  Yer No: 30-18-1-1/5-23-2, (01.08.1922). Bkz. Ekler 
(Belge 1).

21     Tevfik Çavdar, Talât Paşa: Bir Örgüt Ustasının Yaşamöyküsü, s. 502.
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tekrar etmemiştir. Nihayet 30 Nisan 1919’da Alman Dışişleri Bakanlığı’nın şu 
yazısıyla konu tamamen kapanmıştır: “İade-i mücrimin mukavelesince iki ay 
içerisinde mücrimiyet vesikalarının ibrazı şarttır. Aradan dört ay geçti…”22

Talât Paşa’nın memleketten ayrılmasından sonra Fuad Bey tarafından Mec-
lis-i Mebusan’a bir önerge verilmiştir. Önergede Sait Halim Paşa ve Talât Pa-
şalarla onların kabinelerinde görev alan kişilerin Osmanlı Devleti’ni sebepsiz 
ve zamansız savaşa sokmak başta olmak üzere savaş sırasındaki bazı olaylar 
ve gelişmelerden dolayı Divan-ı Ali’de (Yüce Divan’da) yargılanmaları gerektiği 
istenmiştir. Daha sonra bu kişiler Divan-ı Harb-i Örfi’de yargılanmışlar ve bazı-
ları da mahkûm edilmiştir. Mahkeme sonucu Talât Paşa hakkında da gıyabında 
mahkûmiyet kararı çıkarılmıştır.23

Talât Paşa güvenlik gerekçesiyle adını değiştirerek yaşadığı Berlin’de sü-
rekli olarak Türkiye’deki gelişmelerle ilgilenmiştir. Sade bir yaşam sürmeye 
çalışan Talât Paşa’nın çevresinde ise Almanya’da bulunan eski İttihatçılar, genç 
öğrenciler ve diğer Türklerden oluşan bir grup bulunmaktaydı. Kurtuluş Savaşı 
boyunca bir yandan Türkiye’de kalan İttihatçılara kendi örgütünü kurdurmaya 
çalışırken bir yandan da Anadolu’da bağımsız bir Türk Devleti’nin yaşayabilme-
si için Ermenilerle Bolşevikler arasında bir tampon bölge kurulması gereğine 
inanarak İngiltere ve Sovyetler Birliği ile ilişkiye geçti. Bir yandan da Mustafa 
Kemal Paşa’yla mektuplaşıyor ondan gelen mektuplardan çıkacak izinle de Ana-
dolu’ya geçebilmenin umudunu taşıyordu. Mustafa Kemal Paşa’dan gelen mek-
tuplardan anlaşıldığı üzere kendisi de Talât Paşa’nın Almanya ve Avrupa’daki 
faaliyetlerinden memnun olmuş ve bu faaliyetlerinin devamını istemiştir.24

22 Aralık 1919 tarihinde Talât Paşa, Atatürk’e Asım Bey (Süreyya İloğlu)  
vasıtasıyla bir mektup göndermiştir. “Memleketin geleceğini ben şu yolda gö-
rüyorum…” diye başladığı mektubunda İtilaf Devletleri’nin Türkiye üzerinde 
besledikleri bütün siyasi emellerin ve maksatların hür ve bağımsız bir Türki-
ye’nin oluşmasına engel olacağını dile getirmiştir. Türkiye’nin kendi sınırları 
içindeki gücüyle Avrupa’nın bu gayesine karşı koyamayacağını belirten Talât 
Paşa gerekli olan güç ve kuvveti memleketin dışında aramanın ve Türkiye’ye 
yardımcı kuvvetler vücuda getirmenin gereğine olan inancını açıklamıştır. 
Talât Paşa mektubuna şöyle devam etmiştir:  “…Birinci olarak dâhildekilerin 
bağımsız olarak çalışmaları gereklidir. İkinci olarak hariçtekilerin gelecekte 
Türk birliği vücuda getirebilmek için Türkistan’da çalışmaları ve Türkistan’ın 
daha sonra bağımsızlığını temin edebilmek için idarede askeri ve mülki bir 
teşkilat vücuda getirmeleri gereklidir. Üçüncü olarak ise Arapların bugünkü 
ümitsizliğinden istifade ederek ileride bir Arap ve Türk birliğini temin edecek 
bir teşkilat vücuda getirmek ve genel itibariyle İslam âleminde lehimize bir 
cereyan oluşturmak. Bütün bu teşkilat ya şimdiden veyahut ilerde Mustafa 
Kemal Paşa’nın şahsına veyahut teşkil edeceği bir büroya bağlanabilir. Harici 
teşkilatın temas noktasını ben teşkil edeceğimden işin ciddiyet ve saflığından 
emin olunabilir ve askerce bir itaat beklenebilir…”25

22     Çavdar, Talât Paşa: Bir Örgüt Ustasının Yaşamöyküsü, s. 503.
23     Kabacalı, Talât Paşa’nın Anıları, s. 136.
24     Emir Şekip Arslan, Ölüme Giden Yolda Üç Osmanlı, Çatı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 46.
25     Talât Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, s.195.



Nurhan AYDIN, Zafer IŞIK 133

Talât Paşa mektubunun devamında Avrupa’da bulunduğu süre içerisinde 
yaptıkları propaganda faaliyetleri ile ilgili görüşlerini de şu şekilde ifade et-
miştir:

- Lahey’de bir Türk istihbarat bürosunun teşkil edilmesi ve 
memleketimiz lehinde gerek Hollanda ve gerek diğer tarafsız 
memleketlerin matbuatında neşriyat icrası.

- Amsterdam’da toplanan Beynelmilel Sosyalist Kongresi’nde yaptığım 
mülakatlar ile Ermeni vakalarının cereyanı suretini ve Müslümanların 
Ermeniler tarafından tecavüze uğradığını izaha çalıştım. Ayrıca 
kongreye iştirak için gelen Gürcü geçici hükümet reisi Çengili ile de 
görüştüm ve Ermeni vakaları hakkındaki görüşümü kendisine izah 
ettim. Toplanan Bern Sosyalist Konferansı’nda Çengili de Ermeniler 
aleyhinde nutuk irat ederek Türkiye’de cereyan eden Ermeni 
vakalarının gerçek müsebbiplerinin bizzat Ermeniler olduğuna, 
yaptığı tahkikat üzerine tam kanaat getirdiğini ortaya koymuş ve 
beyan eylemiştir. 

- Fransız ve İtalyanlar ile yaptığım mülakat ve müzakereler ile 
bunlardan hâsıl ettiğim fikirler. Gerek İtalyanlar gerek Fransızlar 
gelecekte idareyi ellerine alacaklarını muhakkak gördükleri Jön 
Türkler ile şimdiden iyi münasebete girmek ve bizlere mümkün olan 
yardımı yapmak arzusundalar.26

Talât Paşa iç siyasetle ilgili görüşlerini ise şöyle dile getirmiştir:  “Milli teş-
kilat reisleri Mebusan’a girmeli, hükümeti elde etmelidir. Kabine dâhilde ve 
hariçte otorite tesis edebilecek bir zatın riyasetinde ve ekseriyeti bu reisler-
den meydana gelmek üzere teşkil edilmelidir. Ahval ve vaziyet katiyen icap 
ettirdiği takdirde diğer fırkalardan bir kaç zat da kabineye ithal olunabilir. 
Bence bu otoriteye sahip zat buradan gördüğüme nazaran Mustafa Kemal 
Paşa’dır. Cavit Bey’in beyanatına göre bugün memlekete fenalıkları dokunan 
rezil şahıslar 31 Mart hadisesinde varlıkları ortaya çıkan alçaklar imiş. Bu 
edepsizlere hadlerini bildirmek ve rezilliklerine meydan vermemek memle-
ketin menfaatleri gereğidir. Matbuatı rezil insanların elinden kurtarmalıdır. 
Biz buna muvaffak olamadık. İnşallah siz olursunuz. Milli kuvvet buradan mü-
talaa beyan edemeyeceğim bir şekilde barış neticesine kadar muhafaza olun-
malıdır. Milli kuvvete dayanan eşsesli bir kabinenin dâhilde ve hariçte pek bü-
yük tesiri olacağından şüphe yoktur. Bizlere gelince; istediğiniz şekle girmek, 
istediğiniz tarzda çalışmak, arzu ettiğiniz hususi ve umumi türlü fedakârlığı 
yapmak en büyük emelimizdir. Muvaffakiyetinize bütün kalbimizle duacıyız. 
Asım Bey parolamı size bildirecektir. Bana gönderilecek zatın aynı parola ile 
gönderilmesini rica ederim”27 Mustafa Kemal Atatürk de Talât Paşa’nın bu 
mektuplarına 29 Şubat 1920 ve 7 Kasım 1920 tarihinde yazdığı mektuplarla 
karşılık vermiştir.28

26     Talât Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, s.196-197.
27     Talât Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, s.200.
28     Atatürk’ün Talât Paşa’ya yazdığı birinci mektup için bkz., Atatürk’ün Bütün Eserleri, 

Cilt 6, Kaynak Yayınları, İstanbul,2001,s.407-412 ikinci mektup için bkz., aynı eser Cilt 
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Talât Paşa’nın Şehit Edilmesi
Mondros Mütarekesi’nden bir süre sonra ise Talât Paşa uzun yıllar İs-

tanbul’da İngiliz Büyükelçiliğinde ataşe olarak çalışan İngiltere Gizli Habe-
ralma Servisi’nde görevli Aubrey Herbert’a bir mektup yazmış ve kendisine 
görüşme teklifinde bulunmuştur. Talât Paşa’nın bu görüşmedeki yapmak is-
temesindeki amacı Ermeni katliamında bulunmadığını izah etmek ve bunu 
da ispatlayabilme düşüncesiydi. Ancak bu görüşme hemen gerçekleşmemiş 
İngiliz Gizli Polis Şefi Sir Basil Thomson Aubrey Herbert’i Talât Paşa’yla Al-
manya’da görüşmek üzere 1921 yılı şubat ayında görevlendirmiştir. 26 Şubat 
1921 tarihinde Aubrey Herbert ile Talât Paşa ilk olarak Almanya’nın Hamm 
kentinde görüşmüşler ertesi günlerde de bu görüşmeye Düsseldorf’da devam 
etmişlerdi. Bu görüşmede Talât Paşa her zaman için Ermenilerin tümüyle yok 
edilmesine yönelik eylemlere karşı olduğunu anlatmış ve Birinci Dünya Sava-
şı ile ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşmıştır. Paşa ayrıca savaş sonrasında 
İngilizlerle Türklerin karşılıklı oturup anlaşması gerektiğini bunun da ancak 
barış ve dostluk ilişkileri sayesinde gelişebileceğinden bahsetmiştir.29

Bu görüşmelerden kısa bir süre sonra Talât Paşa Berlin’de bir Ermeni tara-
fından katledilmiştir. Aslında yapılan bu görüşmenin daha öncesinde İngiliz-
lerin Aubrey Herbert’a Talât Paşa’yı öldürme görevi verdiği ve bu görüşmenin 
de Talât Paşa’nın yerini deşifre edebilmek için bir tuzak olduğu fikri öne çık-
mıştır. Aubrey Herbert’in ise İngilizleri işe karıştırmak istemediği, Ermeni-
lerin arkasında Aubrey Herbert, onun da arkasında İngiliz Gizli Polis Şefi Sir 
Basil Thomsen olduğu öne sürülmüştür. Bu durum suikastın arkasında İngil-
tere’nin olduğunu akıllara getirmiştir.30

Talât Paşa, yaklaşık üç yıl boyunca hiçbir koruma tedbiri almadan yaşa-
dığı Berlin’de 15 Mart 1921’de saat 11 sıralarında evinden çıktıktan sonra 
Solomon Teyleryan adında 24 yaşlarındaki bir Ermeni tarafından başından 
tek kurşunla vurularak şehit edilmiştir.  Talât Paşa’yı şehit eden Ermeni asıllı 
katil aylar öncesinden Paşa’nın oturduğu evin karşısından bir ev kiralamış ve 
aylarca Talât Paşa’yı bu evden gizlice takip etmiştir. Ermeni uyruklu katil bu 
suikastı Alman ordu malı bir tabanca ile (parabellum) gerçekleştirmiştir ve 
tabancanın üzerinde de “1915” yılı kazılıdır.31  Katil, cinayeti işledikten sonra 
silahı atarak kaçmaya başlamış ancak olayı gören kişiler tarafından yakalan-
mış ve ağır şekilde hırpalanmıştır. Yakalanan zanlı ilk önce Mommsen Ka-
rakolu’na oradan da Charlottenburg Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. 
Üzerinden çıkan kimliğe göre Solomon Teyleryan adlı 24 yaşında bir öğrenci 
olan Ermeni asıllı katilin ifadesi Almanca bilmediğinden dolayı alınamamıştır. 
Kendisine yöneltilen birkaç soruya da Almanca bilmediğini gösteren ifade ve 
işaretlerle cevap vermiştir. Daha sonra yapılan sorgulamasında katil zanlısı 
Sözde ermeni soykırımı sırasında ailesinin öldürüldüğünü ve cinayeti bu ne-

10, s.90.
29     Talât Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, s.203-223.
30     Hikmet Özdemir, Üç Jöntürk’ün Ölümü, Talat-Enver-Cemal, İstanbul, 2007, s.150.
31     Tessa Hofmann, Talât Paşa Davası II Bilinmeyen Belgeler/Yorumlar, Belge Yayınları, 

İstanbul,2003,s.30.
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denle işlediğini söylemiştir.32 

Solomon Teyleryan hakkındaki dava 2 Haziran 1921 tarihinde başlamış 
ve 3 Haziran 1921’de bir buçuk günlük bir duruşmanın ardından cinayet zan-
lısının beraat kararıyla sonuçlanmıştır. Katil, kasten hareket ettiğini, cinayeti 
bilerek, isteyerek ve tasarlayarak işlediğini söylemesine ve gönüllü olarak her 
şeyi ikrar etmesine rağmen beraat ettirilmiştir. Katilin cezasını mutlaka bula-
cağına dair Alman yetkili makamlarının verdikleri demeçlere rağmen mahke-
me, Ermeni kurtuluş hareketinin bir gösteri alanına dönüştürülmüş ve Türk 
tarafının tanıklarının dinlenilmesine bile gerek görmeden bu kararı vermiştir. 
Zira bu ilginç yargılamada cinayeti işlediğine dair hiçbir şüphe bulunmayan 
sanık Teyleryan değil, cinayete kurban gitmiş olan Talât Paşa yargılanmıştır. 
Bunun da ötesinde dava, Ermeni propagandasının bir aracı ve mahkeme salo-
nu da bunun bir maşası olarak kötüye kullanılmıştır.33

Talât Paşa’nın şehit edilmesinden sonra eşi Hayriye Hanım hayat arkadaşı-
nın cenazesini hemen Türkiye’ye getirmek istemişse de Alman makamlarının 
engeliyle karşılaşmıştır. Alman makamları cenazenin ancak aradan on yıl geç-
tikten sonra gömülebileceğini söylemişlerdir. Bunun üzerine Hayriye Hanım 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey vasıtasıyla Mustafa Kemal Paşa ile bir görüş-
me yapmış ve kendisine bu konuda yardımcı olunmasını istemiştir. Mustafa 
Kemal Paşa da bu konuda gereken ne varsa yapılacağını, Talât Paşa’nın önce 
defin işleminin sağlanacağını vakti gelince de cenazenin Türkiye’ye getirile-
ceğini Hayriye Hanım’a iletmiştir. Hayriye Hanım’ın Alman makamlarına bu 
isteğini iletmesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın da girişimleriyle Alman makamla-
rı tahnitlenmiş bir halde olan Talat Paşa’nın defin işlemini gerçekleştirmişler-
dir. Yıllar boyunca ailesine ve yakın çevresine “ben yatağımda ölmeyeceğim” 
diyerek duygularını dile getiren Talât Paşa’nın naaşı kendisinin de girişimle-
riyle yapılmış olan Berlin’deki camide namazı kılınarak buradaki Türk Mezar-
lığına defnedilmiştir. 34 Talât Paşa’nın şehit edilmesinden sonra olay yerine 
ilk gelenlerden olan yakın arkadaşı Bahaeddin Şakir Bey cenaze töreninde de 
ilk konuşan kişi olmuş ve herkesi duygulandıran bir konuşma yapmıştır.35 

Berlin’de yaşadığı süre içerisinde eşi Talât Bey ile büyük sıkıntılar yaşayan 
Hayriye Hanım maddi ve manevi sıkıntılarının daha da artması üzerine bir 
süre sonra Türkiye’ye dönmek zorunda kalmıştır. Hayriye Hanım İstanbul’a 
döndükten sonra Talât Paşa’nın şehit edilmesinden ötürü kendisine verilme-
si gereken mazuliyet maaşının bağlanması için başvurmuş ve başvurusu İcra 
Vekilleri Heyeti’nin 2916 sayılı karar numarasıyla kabul edilmiştir. 36Ayrıca 

32     Şeref Ünal, Solomon Teyleryan Davası - Talât Paşa Suikastı- Ufuk Üniversitesi 
Yayınları, Ankara,2004,s.17.

33     Kabacalı, Türkiye’de Siyasal Cinayetler, İstanbul,1993,s.228–230.
34     Talât Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, s.232.
35     Hüseyin Cahit YALÇIN, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları, Temel 

Yayınları, İstanbul, 2002, s. 106. Bu konuşma için ayrıca bkz., Emir Şekip 
ARSLAN, Ölüme Giden Yolda Üç Osmanlı, -Enver, Talât ve Cemal 
Paşaların Son Yılları-,  İstanbul, 2005, s.103-104.

36     İlgili karar için bkz.Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, “Sadrazam Talât Paşa’nın 
ailesine mazuliyet maaşı verilmesi” Yer No: 30.18.01.01 /016.79.11. Tarih: (20.12.1925) 
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çeşitli tarihlerde Talât Paşa’nın eşi Hayriye Hanım’a ve kızkardeşi Kamile Ha-
nım’a Ermenilerden kalan yer, apartman ve dükkânların verilmesi için karar-
lar alınmıştır.37

Talât Paşa’nın defin işleminin gerçekleşmesinden bir süre sonra Alman 
Hariciye Nazırı Von Neurath Berlin Büyükelçisi ile yaptığı bir mülakatta Talât 
Paşa’nın kabrini yaptıracaklarını, böylelikle rejimin yaptığı bir fenalığı temiz-
lemeye çalışacaklarını ifade etmiştir. Büyükelçinin raporuna göre ise Neurath, 
Türkiye’ye gitmeden önce Türkler lehinde bazı nümayişler yapmanın gayesi 
içinde bu sözleri sarf etmiştir. 38 Dolayısıyla Alman nazırın bu sözlerinin o gü-
nün şartları içerisinde siyasi bir manevra olarak söylenmiş olduğu fikri bu 
açıdan bakıldığında ağırlık kazanmaktadır.

Talât Paşa’nın şehit edilmesinden sonra 15 Haziran 1921 tarihinde Kazım 
Karabekir Paşa’nın hazırladığı bir raporda “Suikasta memur Ermeni komite 
merkezi’nce birinci derecede suikast yapılmasına karar verilen zevat-ı ma-
rufeden bir kısmının esamisi bervech-i zirdir” denilerek Ermenilerin suikast 
yapmayı planladıkları kişilerin listesi oluşturulmuştur. Bu listede merhum 
Talât Paşa da ikinci sırada yer almıştır.39

Talât Paşa’nın naaşı 20 Şubat 1943 tarihinde çiçeklerle bezenmiş bir tabut 
içinde Berlin’den İstanbul’a gelen ekspres trene bağlı özel bir vagona konula-
rak Türkiye’ye doğru yola çıkarılmıştır. Bu esnada düzenlenen törene Türk ve 
Alman yetkililer katılmışlardır. Berlin’den yola çıkan tren 24 Şubat’ta Talât Pa-
şa’nın doğum yeri olan Edirne’ye varmış ve burada yöneticiler, parti temsilci-
leri, milletvekilleri, belediye başkanları ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından 
karşılanmıştır. 25 Şubat’ta tren İstanbul’a Sirkeci Garı’na varmış ve burada 
büyük bir karşılama töreni yapılmıştır.40 Buradaki törene eşi Hayriye Hanım, 
Hayriye Hanım’ın yeni eşi Hamdi Bafralı, çocukları Erol ve Ertuğrul, İstanbul 
Merkez Komutanı General İhsan Ilgaz, Emniyet Müdürü Haluk Nihat Pepeyi, 
Talât Paşa’nın yakın arkadaşları; Hüseyin Cahit Yalçın, Küçük Nazım ve Nafız 
gibi birçok isim katılmıştır. Türk bayrağına sarılmış ve çiçeklerle süslenmiş 
olan tabut askerlerin omuzlarında vagondan alınarak hazırlanan cenaze ara-
basına konulmuştur.  Cenaze arabası daha sonra kortej eşliğinde Şişli tramvay 
caddesini takip ederek Hürriyet-i Ebediye Tepesi’ne getirilmiş ve orada abi-
denin Kâğıthane tarafına bakan parmaklığın iç tarafındaki bir çam ağacının 

Bkz. Ekler (Belge 2 )
37     Alınan kararlar için bkz. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer No: 30-18-1-2/ 

90-26 -11, Tarih: (19.03.1940); Yer No: 30-18-1-2 / 86-31- 4, Tarih: (09.04.1939); Yer 
No: 30-18-1-1 / 26- 67-13, Tarih: (07.12.1927);  Yer No: 30-18-1-2 / 5- 47-15, Tarih: 
(16.09.1929). Bkz. Ekler (Belge 3-4-5-6); Ayrıca bkz. Erdal Açıkses “ Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin Ermeni Komiteleri Tarafından Şehit Edilenlerin Ailelerine Yaptığı 
Yardımlar” Ermeni Araştırmaları Dergisi, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, 
2002, S.6, s.84-94.

38     İlgili raporlar için bkz. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer No: 30.10.0.0. /231.556.8 
(15.01.1934) Bkz. Ekler (Belge 7, 7-1)

39     Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1960, s.974-975.
40     Hasan Babacan, Mehmet Tâlat Paşa (1874-1921), Altınpost Yayıncılık, Ankara, 2012, 

s. 286.
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altında hazırlanan kabrine defnedilmiştir.41 

Talât Paşa’nın cenazesinin vatan topraklarına gömülmesi haberi basında 
genişçe yer bulmuş ve birçok gazetede bu konuya dair yazılar kaleme alınmış-
tır.42 Talât Paşa’nın şehit edilmesine en çok üzülenlerden yakın arkadaşların-
dan Mithat Şükrü Bleda, Eski Polis Müdürü Azmi, Hüseyin Cahit Yalçın gibi 
isimler yakın arkadaşlarının manevi huzurunda gözyaşı dökmüşlerdir. Mithat 
Cemal Kuntay da Talât Paşa’nın cenazesinin İstanbul’a getirileceği gün Cum-
huriyet Gazetesi’nde ona ithafen şu şiiri kaleme almıştır: 

  “Alnındaki ter bir vatanın döktüğü terken,   
  Nabzındaki kan belki de bir nesle yeterken,
  En sonra, şu bir torba kemik sen misin? Anlat! 
  Biz dipdiri verdik seni bir devlete Talât! 
  Takriben adamlık sana yetmezdi, tamamdın; 
  Sen kitle-adam, millet-adam, bayrak adamdın.
  En sevdiğin insan senin en çıplak olandı, 
  Şanlar, senin ölçünle palavraydı, yalandı, 
  İnsanların insanlara verdikleri şanlar, 
  Göğsünde kalır, kalbine girmezdi nişanlar, 
  Asla derileşmezdi vezir esvabı sende, 
  Sen zorla büyüktün ne kadar istemesen de! 
  En sonra eğildinse de kurşunla eğildin, 
  Altınlar akarken de züğürt ölmeyi bildin. 
  Neymiş sana heykel? Ne demekmiş sana türbe? 
  Arkanda kalan tertemiz ismin yetişir be!” 43

Talât Paşa’nın şehit edilmesinden sonra başta ailesi olmak üzere asker ve 
sivil birçok arkadaşı onunla ilgili olan düşüncelerini paylaşmıştır. İsmet İnönü 
de hatıralarında Talât Paşa’nın ülkeden ayrılıp gitmesiyle ilgili düşüncelerini 
şöyle ifade etmiştir: “Ben Talât Paşa’nın mütarekeden sonra felakete uğrayan 
memleketi bırakıp gitmesini bir türlü anlayamadım. Fedakâr bir adamdı. Ne 
yaparlarsa yapsınlar memlekette kalırdı. Fakat bilemiyorum, ne ümit etti de 
gitti. Zannederim gerek Talât Paşa gerekse Enver ve Cemal Paşalar harp sonu 
şartları ne olursa olsun Almanya’da çok kuvvetli bir ittifak sadakatinin bağ-
ları ile özel bir muamele göreceklerini ummuşlardır. Hâlbuki idareler değiş-
miş, işbaşına yeni insanlar gelmiş, Avrupalı zihniyeti ile bunlar eskimiş, devri 
geçmiş insanlar olarak Avrupa’ya gitmişlerdir.”44 Ayrıca Hürriyet Büyüklerini 
ve Şehitlerini Anma Cemiyeti de Talat Paşa’yı ölüm yıldönümünde yâd etmek 
için bir anma programı düzenlemiştir.45

41     Babacan, Mehmet Tâlat Paşa (1874-1921), s.287.
42     Vakit ve Ulus Gazetesi (26 Şubat 1943).
43     Murat Bardakçı “ Talât Paşa’nın Evrak-ı Metrûkesi” Everest Yayınları, İstanbul, 2008, 

s.239.
44     Sabahattin Selek “ İsmet İnönü-Hatıralar”, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2006, S.147.
45     Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, “Hürriyet Büyüklerini ve Şehitlerini Anma Cemiye-

ti’nin Sadrazam Talât Paşa’nın Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle tertip ettikleri anma 
merasimine davet mektubu” Yer No: 30-1-0-0 / 18-100-23 (06.03.1951). Bkz. Ekler 
(Belge 8).
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SONUÇ
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yetişen önemli devlet adamların-

dan biri olan Mehmet Talât Paşa kısa sayılabilecek ve şahadetle sonuçlanan 
hayatı boyunca üstlendiği görevleri layıkıyla yerine getirmiş ve devlet men-
faatlerini her zaman ön planda tutmuştur.  Devlet kademesinde görev yaptığı 
dönem itibarıyla kritik görevler üstlenen Mehmet Talât Paşa posta memur-
luğuyla başlayan çalışma hayatına bir süre ara vermek zorunda kalmasına 
rağmen sadrazamlığa kadar uzanan başarılı bir diplomatik birikime sahip 
olmuştur. Arkadaşlarıyla beraber devleti içerisinde bulunduğu zor durumdan 
kurtarmak için giriştikleri yenilikçi çabalar kısmen de olsa sonuç vermiş olsa 
da hem ülke içindeki hem ülke dışında yaşanan gelişmeler bu çabaları so-
nuçsuz bırakmıştır. Ayrıca ortaya çıkan olumsuz durum onu ve yakın çalışma 
arkadaşlarını giderek vatanından uzak kalmaya mecbur bırakmıştır. Mehmet 
Talât Paşa ülkesinden ayrılmak zorunda kalıp Almanya’ya yerleşmek zorun-
da kalmasından sonra da fikri faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Bu 
süre içerisinde vatanının kurtuluşu için çareler aramaya devam eden Mehmet 
Talât Paşa Ermeniler tarafından hedef konuma getirilmiştir. Bunun bir sonu-
cu olarak Mehmet Talât Paşa 15 Mart 1921’de ülkesinden ayrıldıktan sonra 
yerleştiği Berlin’de bir Ermeni tarafından katledilmiştir. Onu katleden Ermeni 
katil ise senaryoyu andıran kısa süreli bir mahkeme sürecinden sonra serbest 
bırakılmıştır.
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EKLER

BELGELER    

BELGE-1  HALİL PAŞA İLE DR.NAZIM VE TALÂT’IN YURDA GİRMEMELERİNE DAİR 
KARARIN İPTALİ

BELGE-1’İN TRANSKRİPSİYONU
1726

Kararnâme

518

12 Mart 335 tarihli ve 331 numrulu ve 24 Mayıs 337 tarihli ve 904 num-
rulu kararlara zeyldir.

Halil Paşa ile Doktor Nazım ve Talât Beylerin memleketine girmemeleri 
hakkındaki kararın ref’i İcra Vekilleri Heyeti’nin 4 Ağustos 338 tarihindeki 
içtima’atta takrir etmiştir.

1/8/38

Hariciye Vekili

Dâhiliye Vekâleti Vekili

Adliye Vekâleti Vekili

Müdafa’a Milliye Vekâleti Vekili

Şer’iyye Vekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti Reisi

Erkân-ı Harbiye’i Umumiye Vekâleti Vekili
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Sıhhıye ve Mu’avenet-i İçtima’iye Vekâleti Vekili

İktisad Vekili

Nafi’a Vekâleti Vekili

Ma’arıf Vekili

Maliye Vekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi namına

Reisi sani

(imza)

BELGE -2 SADRAZAM TALÂT PAŞA’NIN AİLESİNE MAZULİYET MAAŞI VE-
RİLMESİ HAKKINDA ALINAN KARAR
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BELGE-2’NİN TRANSKRİPSİYONU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Başvekâlet

Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Aded

2916

Kararnâme

Mütâreke esnâsında aleyhinde ta’kibat icra olunması hasebiyle ma’zuliyet 
ma’aşı tahsisi için müraca’atta bulunamadığı anlaşılan Sadrazam merhûm 
Talât Paşa namına tahsis-i muktezi ma’zuliyet ma’aşatının infisali tarihinden 
şahadeti tarihine kadar tahkik ettirilmek suretiyle veresesine itası, Maliye 
Vekâleti’nin 19 Eylül 341 tarih ve 2334 tahsisat numrulu tezkeresiyle vu-
ku’bulan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti’nin 20 Kânunuevvel 341 tarihli 
icraatında tasvip ve kabul olunmuştur.

20 Kânunuevvel 341

Reisicumhur Gazi

Hariciye Vekâleti Vekili

Dâhiliye Vekili

Bahriye Vekili

Müdafa’a’i Milliye Vekili

Adliye Vekili

Başvekil

Sıhhıye ve Mu’avenet-i İçtima’iye Vekili

Ticaret Vekili

Ziraat Vekâleti Vekili

Nafia Vekâleti Vekili

Ma’arıf Vekili

Maliye Vekili
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BELGE-3 SADRAZAM TALÂT PAŞA’NIN HANIMI HAYRİYE’YE 3500 LİRA BEDELLİ 
GAYRİMENKULÜN VERİLMESİ
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BELGE-4 ESKİ SADRAZAM TALÂT PAŞA’NIN EŞİ HAYRİYE’YE HOCAPAŞA’DA 
BULUNAN SELANİK BANKASI BİNASINDAKİ ERMENİLERDEN DEVLETE KALAN 

HİSSENİN VERİLMESİ
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BELGE-5 FİRARİ ERMENİ ARAM FINDIKCIYAN’DAN KALMA VE VAKIF İDARESİNE 
AİT APARTMANIN, ERMENİ KOMİTACILARI TARAFINDAN KATLEDİLEN TALÂT 

PAŞA’NIN EŞİ HAYRİYE HANIM’A TERKİ
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BELGE-6 TALÂT PAŞA’NIN HANIMININ MÜRACAATI ÜZERİNE TALÂT PAŞA’NIN 
KIZKARDEŞİ KAMİLE HANIM’A EMVAL-İ METRUKEDEN OLAN ARAPHACI 
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KURUMSALLAŞMA VE  İŞLETME 
PERFORMANSI: LOJİSTİK PERFORMANS 

TEMELLİ BİR YAKLAŞIM

Ramazan ERTURGUT1, Artuğ Eren COŞKUN2

Giriş
İş dünyasında rekabetin kızışmasındaki başat nedenlerden biri olarak 

gösterilen küreselleşme olgusu, mobilitenin de etkisiyle işletmelerin birbir-
lerine daha bağımlı hale gelmesine ve çevrelerine olan duyarlılıklarının daha 
çok artmasına neden olmaktadır. Artan rekabet ortamıyla baş edebilmek ve 
ayakta kalabilmek adına işletmeler, yönetim sistemlerinde daha profesyo-
nel ve özgün iş süreçlerine sahip olmak için kurumsal yapılara bürünmek 
istemektedir. Bunun için ihtiyaç duyulan değişimi gerek yönetimsel gerekse 
çevresel boyutta gerçekleştirebilmeleri gerekmektedir. İşletmelerin yönetim 
anlayışını değiştirerek bulunduğu pazarda daha güçlü bir konuma sahip ola-
bilmelerinde kurumsallaşmanın önemli bir yeri bulunmaktadır. Organizas-
yon eylemlerinin kurallara tabi tutulması, otonom haklara sahip profesyonel 
uzmanlar tarafından yönetilmesi, oturmuş bir örgüt kültürüne sahip olunma-
sı kurumsallaşmanın önemli adımlarından sadece birkaçıdır. Kurumsallaşma 
kısaca, mevcut işletme yapısının ve iş süreçlerinin değişerek yeni yapıya ve iş 
süreçlerine dönüşmesidir. İşletmeler faaliyette bulundukları çevre ile sürekli 
etkileşim halindedir ve bu çevreden etkilenmekte ve çevrenin beklenti ve bas-
kılarına cevap vermeleri gerekmektedir (Fox-Wolfgramm& ark., (1998)’den 
akt. Apaydın, 2009: 2)

Aynı zamanda çalışmanın diğer bir değişkeni olan lojistik performans, 
karmaşık lojistik faaliyetlerine ve tedarik zincirindeki paydaşlarına en hızlı 
şekilde cevap vermek zorunda olan işletmelerin, bu amaçlarını ne şekilde ve 
hangi düzeyde gerçekleştirecekleri konusuyla ilgilenmektedir. Lojistik faali-
yetlerin en doğru biçimde yürütülmesinin yanında, lojistik performansı artı-
rıcı tam zamanında üretim ve teslimat, çapraz sevkiyat, toplam kalite yöneti-
mi, hızlı yanıt sistemleri gibi lojistik stratejilerin de benimsenerek optimizas-
yonun yakalanması, rakiplerden üstün, çevredeki değişimlere karşı esnek ve 
hızlı tepkiler veren iş süreçlerine sahip olunması, lojistik performansı yüksek 
organizasyonların başlıca özellikleridir. 

Kurumsallaşma ve lojistik performansın birlikte ele alındığı ve araların-
daki ilişkiyi ölçen bir çalışmanın literatürde araştırılmamış olması, bu çalış-
manın hazırlanmasındaki temel motivasyon kaynağıdır. Bu çalışmanın amacı, 
kurumsallaşma ve işletme performansının lojistik performans ekseninde te-
ori ve kapsamının sınırlarını çizerek aralarındaki ilişkinin yönünü literatüre 
dayalı niteliksel veri analizi yöntemiyle belirlemeye çalışmaktır. Çalışma so-
1     Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi
2     Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi
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nuçlarının, kurumsallaşmak ve lojistik performansını arttırarak operasyonel 
faaliyetlerde daha etkin adımlar atmak isteyen sektördeki organizasyonlara 
rehber niteliğinde olacağı ve literatürdeki mevcut boşluğu doldurarak gele-
cekte ortaya çıkacak olan çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Literatür Taraması

Kurumsallaşma
Rekabetin sıklaştığı, devamlı artan bir şekilde değişimlerin meydana gel-

diği, iletişimin hızlandığı ve kanallarının genişlediği, iç ve dış müşterilerin ka-
zanılması açısından müşteri odaklı stratejilerin önemli hale geldiği günümüz-
de, faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından işletmeler, günün bu şartlarına 
ayak uydurmak mecburiyetindedirler. Söz konusu uyumun seviyesi işletme-
lerin kurumsallaşma düzeyleriyle doğrudan bağlantılıdır. Kurumsallaşma ör-
gütsel, sosyolojik, politik ve ekonomik olmak üzere farklı perspektiflerden ele 
alınabilecek bir kavramdır (Karpuzoğlu, 2001: 71–72).  Yabancı literatürde “ 
Institutional Theory (Kurumsal Teori)” ya da “ Institutionalist Theory (Ku-
rumsalcı Teori)” olarak birbirinden farklı çok sayıdaaraştırmacı tarafından 
kuramsallaştırılan kurumsallaşma kavramı, Türk literatürüne Kurumsallaş-
ma, Kurumsallık, Kurumsal, Kurumsalcı gibi birbirinden değişik adlarla gir-
miştir. Birden fazla isimle literatürümüzde yer alan bu kavram, aslında aynı 
referans noktasını ifade etmektedir. İlk olarak, M. Durkheim, M. Weber gibi 
araştırmacılar sosyal düzenin örgütsel özelliklerini açıklamaya yönelik teori-
ler ortaya koysa da, işletmenin çevre ile olan etkileşimini açıklığa kavuştura-
cak bir çalışmaları bulunmamaktadır(Saylam, 2016: 11).

Kurumsallaşma kavramının birçok düşünür tarafından geliştirilen birbi-
rinden farklı yaklaşımlara sahip tanımlamaları mevcuttur. Kurumsallaşma 
kavramına yönelik ilk yaklaşımı gün yüzüne çıkaran Selznick kurumsallaşma-
yı, “istikrarsız, dağınık organize edilmiş ya da düşük teknik etkinliklere sahip 
faaliyetlerin, düzenli, istikrarlı ve bütünleşmiş toplumsal kalıplara sahip faali-
yetlere dönüştürülerek, organizasyonların daha sistematik bir yapı haline ge-
tirilmesi süreci” olarak tanımlamıştır (Selznick, 1996: 271). Kurumsallaşma 
kavramını çevresel adaptasyon ile ilişkilendiren March ise kurumsallaşmayı 
“Çevresel değişme ile birlikte organizasyonel değişimin ve bu değişim doğ-
rultusunda standardizasyonun sağlanmasıdır” şeklinde ifade etmiştir (Kar-
puzoğlu, 2001: 71–72). Bir diğer araştırmada ise kurumsallaşma, örgütsel 
müdahalelere ve dışsal çevredeki değişimlere bir tepki olarak aynı organizas-
yon bünyesindebulunan çok sayıda kişi tarafından sürekli ve sistematik bir 
biçimde gerçekleştirilen ve bir sonraki kuşaklara aktarılan, sebepleri sosyal 
olgularla temellendirilen davranışlar bütünü olarak nitelendirmiştir(Good-
man, Bazerman & Conlon, 1979). DiMaggio ve Powell (1991: 13), eski ku-
rumsallaşma yaklaşımı ile yeni kurumsallaşma yaklaşımının rasyonel açıdan 
birçok benzer sürece sahip olduğunu, ancak yeni yaklaşımın eski yaklaşımla 
önemli noktalarda farklılıklar taşıdığını belirtmiş ve bu farklılıkları Tablo 1’de 
gösterilen şekilde sıralamıştır.
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Tablo 1. Eski ve Yeni Kurumsallaşma

Eski Yeni

Çıkar çatışması Merkezi Çevresel
Eylemsizliğin kaynağı Kazanılmış haklar Kanuni zorunluluk
Yapı vurgusu Enformel yapı Formal yapının temsili 

rolü
Birbirine benzeyen 
(izomorfik) kurumlar

Yerel toplum İlgili alan, sektör ya da 
toplum

Birbirine benzemenin 
doğası

Atama, seçme Kurucu

Kurumsallaşmanın yeri Organizasyon İlgili alan ya da toplum
Kurumsal dinamik yapı Değişime açık Sürekli
Faydacılık eleştirisinin 
temeli

Çıkarlar Toplamı Teorisi Davranış Teorisi

Faydacılık eleştirisinin 
kanıtı

Tahmin edilemeyen 
sonuçlar

Etkisiz faaliyetler

Bilişselliğin başat unsuru Değer, norm ve 
davranışlar

Sınıflandırma, rutinler, 
komutlar ve şema

Sosyal Psikoloji Sosyalleşme Teorisi Yükleme Teorisi
Düzenin Bilişsel Temeli Bağlılık Alışkanlıklar
Hedefler Değişken Belirsiz
Gündem Politika ile ilişkili Disiplin

Kaynak: (DiMaggio & Powell, 1991: 13)

Eski kurumsallaşma yaklaşımı, örgütsel faaliyetlerin, toplantıların, işe alım 
ya da terfi etme gibi özel unsurları etkileyen kararların enformel bir şekilde 
gerçekleştirildiği, rasyonel amaçların dar görüşlü çıkarlarla bertaraf edildiği 
bir yaklaşım olarak açıklanmıştır. Yeni kurumsallaşma yaklaşımı ise ilk olarak 
politika alanında görülmüş ve tam rekabetin uygulandığı hedef odaklı üreti-
me dayalı rasyonel davranışlara karşı görüş olarak ortaya çıkarak daha çok 
soyut ve toplumsal bir anlayışla hedeflerin takip edilmesi gerektiğini savun-
muştur. Yeni kurumsallaşma yaklaşımında, eski yaklaşımın tersine rasyonel 
olmayan kararlar formal yapı içerisinde yer almamakta ve çalışma işleyişle-
rini, gerçekleştirmeyi amaçladığı fonksiyonlardan ziyade, kültürel uygunluğa 
ve ikna ediciliğin etkilerine bağlamaktadır. (DiMaggio & Powell, 1991: 5-13). 

Kurumsallaşmanın Amaçları
İşletmeler açısından son derece gerekli olan kurumsallaşma kavramı, iş-

letmelerin meşrulaşmasını, tahmin edilebilirliğini, çevresine karşı uyumlu 
olmasını sağlamakta ve istikrar kazandırarak yaşam döngüsünü artırmayı 
hedeflemektedir.
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Kurumsallaşmanın ilk amacı meşrulaşmadır. Maurer (1971) meşrulaşma-
yı, bir örgütün ya da üst düzey bir sistemin var olma hakkının haklı çıkarıldığı 
bir süreç olduğunu belirtmiştir. Pfeffer ve arkadaşları bu görüşü destekle-
mekle birlikte, meşrulaşmanın kendiliğinden meydana gelen bir süreç olma-
dığını, kültürün de bu süreçte etkili olduğunu vurgulamıştır(Suchman, 1995: 
573-574). 

Kurumsallaşmanın diğer bir amacı ise tahmin edilebilirlik kazanmaktır. 
Tahmin edilebilirlik, çevresel değişimlerle ilişkili olarak işletmenin ve çalışan-
ların vereceği tepkilerin diğer işletme ve çalışanlarca daha önceden tahmin edi-
lebilme yeteneğini ifade etmektedir. Çalışan ve kurum davranışlarının tahmin 
edilebilmesini kolaylaştıran normlar, grubu oluşturan paydaşların her birinin 
davranışlarının öngörülmesine ve uygun ve doğru bir biçimde cevap verilebil-
mesine imkân tanımaktadır. Bir diğer değişle normların tahmin edilebilirliği 
yükseldikçe işletmelerin çevreleriyle geliştirdiği iş birliklerinin ve faaliyetlerin 
uyumu da yükselecektir. Bu sebeple kurumsallaşmanın önemli neticelerinden 
biri olarak, tahmin edilebilirlikgösterilmektedir. (Feldman, 1984: 48). 

Kurumsallaşmak ve uzun bir yaşam döngüsüne kavuşmak isteyen kurum-
ların amaçlarından bir diğeri istikrar kazanmaktır. Değişen günün koşulları-
na karşı esnek ve uygun hareket edebilmek, etkin ve uzun süreli politikalarla 
gelişmiş bir kurumsal altyapıya sahip olmak ve tüm bu özelliklerin yanında 
önceki deneyimlerden faydalanarak yeni kabiliyetler geliştirmek istikrar ka-
zanmış işletmelerin temel fonksiyonudur(Boynton & Victor, 1991: 53-54). 

Kurumsallaşmanın bir diğer amacı işletmenin kaynaklarını artırmasına 
neden olacak yeteneklere kavuşmasını temin etmektir. Bir başka deyişle ku-
rumsallaşmanın işletmenin kaynaklarını artırmasına yönelik amacı, aynı za-
manda meşrulaşma, tahmin edilebilme, uyumlu olma gibi kurumsallaşmanın 
diğer amaçlarıyla da doğrudan ilişkilidir.  Milne ve Patten (2002) işletmelerin 
kaynaklarını artırma arzusunu meşrulaşma amaçlarıyla bağdaştırmıştır. Öte 
yandan işletmenin kaynak artırımını (dolaylı yoldan meşrulaşmasını) çevre-
siyle olan etkileşimleri sonucu ortaya çıkan bir süreç olarak ifade etmiş ve 
bunu kaynak bağımlılığı teorisiyle açıklamıştır (Milne & Patten, 2002). 

Uyumlu olmak, uzun süreli bir yaşam döngüsüne kavuşmayı arzulayan 
işletmelerin kurumsallaşma yolundaki amaçlarından biridir. Canlı bir süre-
ci ifade eden kurumsallaşmada kurumların örgütsel bileşenlerinin, hedefle-
rinin, çalışanlarının, bilgi ve iletişim de dahil olmak üzere tüm teknoloji ve 
benzeri bileşenlerinin bu sürece uyum sağlamış olması gerekmektedir. Ku-
rumsallaşmanın bir kazancı olarak kurumsal değerlerin normlar çatısı altın-
da somutlaştırılması ve bu sayede ihtiyaçların saptanması işletmelerin daha 
uyumlu bir hale dönüşmesini kolaylaştırmaktadır(Gündüz, 2008).

Kurumsallaşmanın Boyutları
Kurumsallaşmanın boyutları formalleşme, profesyonelleşme, kültürel 

güç, otonomi, sosyal sorumluluk, tutarlılık ve şeffaflıktır. Callaghan (2014) 
formalleşmeyi, “örgüt içindeki ilişkilerin kurallara, usullere ve sözleşmelere 
tabi tutulması derecesi” olarak tanımlamıştır. Profesyonelleşmeyi, bir iş, konu 
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ya da alanla ilgili önemli bilgilere sahip olmak, çevresel değişimlere kolaylıkla 
uyum sağlayabilmek, yeni adımlar atılması elzem durumlarda hangi adımla-
rın atılacağını keşfetmek ve tüm bunları en iyi biçimde uygulayabilmek şek-
linde ifade etmiştir(Ruekert, Walker & Roering, 1985: 15). Kurumsallaşmanın 
bir diğer boyutu olan kurum kültürü, sahip olunan normların, etik kural, ilke 
ve değerlerin kabullenilmesi ve kurum içinde paylaşılma düzeyi olarak ifade 
edilmiştir (Apaydın, 2008: 124). Otonomi ise, çalışanın atacağı her türlü adı-
mın, alacağı kararın ve harcayacağı çabanın yönetici kademesinden bağımsız 
ve kendi hür iradeleriyle gerçekleştirebilecekleri bir şekilde kurum tarafın-
dan özgür bırakılması olarak tanımlanmıştır(Spreitzer, Janasz & Quinn, 1999: 
512). Kurumsallaşmanın boyutlarından olan sosyal sorumluluk, müşterilerin, 
çalışanların, tedarikçilerin, çeşitli topluluk gruplarının, hükümetlerin ve pay-
daşların işletmeye hissettirdiği baskılar sonucu ortaya çıkan, şirketin çıkarları 
ve hukukun müeyyidelerinin ötesinde çeşitli sosyal faydalar içeren faaliyetler 
bütünüdür (McWilliams & Siegel, 2001: 117). Tutarlılık ise en kısa biçimde 
“her bir parçanın istenilen bütünlüğü yansıtması ve uyumlu bir şekildeişlevi-
ni yerine getirmesidir” şeklinde tanımlanmıştır(Türkoğlu & Çizel, 2016). Son 
boyut olan şeffaflık tanım olarak, özel yatırımcıların kredilerini kullanma ve 
kullanılan kredilerin değerleri, hükümetin sunduğu hizmetler, para ve maliye 
politikaları ve uluslararası örgütlerin faaliyetleri hakkında ortaya çıkan eko-
nomik, sosyal ve siyasi bilgilerin, zamanında ve güvenilir bir şekilde akışının 
temin edilmesi şeklinde belirtilmiştir(Vishwanath & Kaufmann, 1999).

Lojistik Performans
Chow, Heaver ve Henriksson (1994), lojistik performansı, maliyet etkin-

liği, kârlılık, satış büyümesi, müşteri memnuniyeti ve esneklik gibi hedeflere 
işletme tarafından ne ölçüde ulaşılabildiğinin bir göstergesi şeklinde tanımla-
mıştır. Mentzer ve Konrad (1991) ve Smith (2000) ise, lojistik etkinlik, verim-
lilik ve üstünlük boyutlarını ele alarak hazırladıkları ampirik çalışmalarında 
lojistik performansı “belirli bir lojistik görevin başarılı olmasına neden olan 
verimlilik ve etkililik derecesi” olarak ifade etmişlerdir. Lojistik performan-
sın düzeyinin saptanmasına yönelik literatürde birçok araştırma mevcuttur. 
Mentzer ve Konrad (1991) belirli bir hedefe ulaşmak için kullanılan etkinlik 
ve etkililik kriterlerinin, lojistik performans ölçüm analizlerinde de kullanıl-
masını önermiştir (Bobbit, 2004). 

Lojistik Performansın Temel Göstergeleri
Bobbit (2004) lojistik performansın boyutlarını olarak lojistik etkinlik 

(logistics efficiency), etkililik (effectiveness) ve farklılaşma (differentiation) 
olarak ortaya koymuştur. Fugate ve diğerleri (2010), ise etkinlik, etkililik ve 
farklılaşma kavramlarını ele alarak, bu boyutlar arasında ilişki kuran bir mo-
del oluşturmak amacıyla Amerika’daki orta ve üst düzey lojistik yöneticileri-
ne yönelik bir çalışma yayımlamışlardır. Performans değişkenlerinin etkinlik, 
etkililik ve farklılaşma boyutları tarafından olumlu yönde etkilendiği sonucu-
na varmış, ayrıca geliştirilen modelin sektöre katkı sağlayan bir etkisi olacağı 
ve lojistik performansın bu boyutlar sayesinde ölçülebileceği açıklanmıştır(-
Kayapınar, 2016: 93). 
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Bu çalışmada, Bobbit (2004)’in açıkladığı lojistik performansın boyutla-
rına Gligor ve ark. (2013)’nın lojistik performansın bir boyutu olarak gördü-
ğü “lojistik çeviklik” (logistics agility)boyutu eklenmiştir. Bu sayede lojistik 
performans, “lojistik etkinlik, lojistik etkililik, lojistik farklılaşma ve lojistik 
çeviklik” olmak üzere 4 farklı boyutla incelenmiştir.

Etkinlik kavramı en kısa biçimde “işin doğru yapılması” şeklinde ifade 
edilmektedir. Lojistik etkinlik, lojistik ile ilgili girdilerin işletmenin amaçları 
doğrultusunda paylaşımının doğru bir şekilde yapılması ve tüm bunlardan 
kazanıma sahip olma derecesini ifade etmektedir(Erturgut, 2016; Mentzer & 
Konrad, 1991).

Bir işte etkili, tesirli olma gibi anlamları olan etkililik kavramı lojistik açı-
sından, lojistik faaliyetlerin ulaşmayı amaçladığı “sonucu” elde etme düzeyi 
olarak tanımlanmaktadır. Lojistik etkinlik ile lojistik etkililik arasındaki farkı 
ortaya bir örnekle koyacak olursak; bir lojistik firmasının taşımacılık işlem-
leri için yeterli sayıda araca sahip olması o işletmenin lojistik taşımacılık iş-
lerinde etkin olduğunu göstermektedir. Ancak işletmenin lojistik etkililiğin-
den bahsedebilmek için sürücülerin yakıt tasarrufuna özen göstermesi ya da 
araçların en uygun rotaları kullanması gerekmektedir (Erturgut, 2016: 156).

Lojistik performansın bir diğer boyutu lojistik farklılaşmadır. Smith 
(2000) lojistik farklılaşmayı, “rakipleri karşısında değerlendirilen işletme-
nin kendi lojistik performansında algıladığı farklılık” şeklinde açıklamıştır(-
Bobbit, 2004: 50). Bir firmanın kendisini rakiplerinden ayrı bir noktada ko-
numlandırabilmesi yani farklılaştırması, lojistik faaliyetlerinin eşsiz olması 
yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Lojistik performansında optimizasyonun 
sağlanması, organizasyonun rakipleri karşısında daha üstün olduğunu, yani 
lojistik farklılaşmayı yerine getirebilmeyi başardığını göstermektedir(Fugate, 
Mentzer& Stank, 2010: 44).

Lojistik performansın boyutu olarak en son lojistik çeviklikten bahsedi-
lecek olursa; çeviklik tanım olarak, bir işletmenin çevresindeki fırsatlara ve 
değişimlere hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verebilme yeteneğini ifade eder ve 
genel olarak örgütsel stratejiyle birlikte anılan bir kavramdır. Rekabet gücünü 
artırmayıhedefleyen lojistik işletmeleri, birbirleriyle iletişim halinde bulunan 
tedarik zinciri süreçlerinde ve sürekli akış halinde olan lojistik operasyon-
larda çevik bir organizasyon yapısına sahip olmalıdır (Erturgut, 2016: 158).

Yöntem
Literatürde “kurumsallaşma ile işletme performansı” ve “işletme perfor-

mansı ile lojistik performans” arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma 
mevcuttur. Ancak “kurumsallaşma ve lojistik performans” arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyan ve ilgili kuramsal çerçeveyi tamamlayacak özellikte çalışma sa-
yısı yok denecek kadar azdır. Literatürdeki söz konusu eksikliği gidermek ve 
kuramsal çerçeveyi tamamlamak amacıyla ilgili değişkenler literatüre dayalı 
nitel bir veri analizine tabi tutulmuştur. İlk olarak kurumsallaşma ve lojistik 
performansın yazın taraması detaylıca ele alınmıştır. Daha sonra bizi çalış-
manın kuramsal çerçevesini tamamlamaya ve sonuçlarını ortaya çıkarmaya 
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yönlendirecek «kurumsallaşma ile işletme performansı» ve «işletme perfor-
mansı ile lojistik performans» ilişkileri detaylıca incelenmiştir. Sonuç bölü-
münde ise ilgili literatürden elde bilgi birikimi sonucunda araştırmanın başat 
problemi olan “kurumsallaşma ve lojistik performans” arasındaki ilişki teorik 
bir yaklaşım ile detaylandırılarak yorumlanmıştır.

Kurumsallaşma İle İşletme Performansı Arasındaki İlişki
Kurum yapısının biçimlendirilmesinde önemli bir konumdabulunan ku-

rumsallaşma, performansın fonksiyonel, çıktı ve inovatif fikirlere uyum sağla-
ma gibi değişik boyutlarını farklı biçimlerde etkilemektedir. Kurumsallaşma 
ile şekil alan örgütsel özelliklerdirekt olarak işletme performansı tarafından 
etkilenmektedir(Cavusgil & Zou, 1994: 2). 

Özkoç ve Kemer (2017), örgüt içi algılanan profesyonellik düzeyinin ça-
lışanlar arasında hissedilen liyakat anlayışını doğrudan etkilediğini ve işlet-
menin adaletine güvenen çalışanların kurumsal aidiyetlerini artırarak, daha 
yüksek bir performans ile işletme faaliyetlerine katkı sağladıklarını vurgula-
mıştır.Barney (1986) ve Saffold (1988) güçlü kurum kültürünün performansa 
etki eden karmaşık işletme özelliklerini basitleştirdiğini ve kurum içindeki 
alt kültürleri görmezden geldiğini savunmuştur. Ancak bu eleştiriye rağmen 
kurum kültürünün işletme performansını pozitif yönde etkilediğine yönelik 
birçok ampirik çalışma bulunmaktadır. Webster (1993), rekabet gücü, başa-
rı ve stratejik avantaj sağlayan kurum kültürünün hiyerarşinin katı düzenini 
ortadan kaldırdığından işletmelerin daha yüksek performans düzeylerine 
ulaştığını belirtmiştir. Öte yandan dışa kapalıfakat güçlü bir kurum kültürüne 
sahip olan işletmelerin öğrenme ve çevreye adapte olma konularında yetersiz 
kalacağı düşüncesiyle performansının etkili düzeylerde olmayacağı savunul-
muştur(Pelham & Wilson, 1996: 29). Güngör Ak (2010) ise, kurumsallaşma-
nın işletme başarısına olan etkilerini araştırdığı çalışmasında, kültürel güç 
düzeyleri yüksek olan aile işletmelerinin fonksiyonel (işlevsel) performansla-
rının daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır.İşlerin gerçekleştirilmesindeki 
yetkilerin bizzat o işi üstlenen kişiye verilmesi olarak açıklanan otonominin, 
çalışan bağlılığını, motivasyonunu ve performansını artırmaktadır. Erturgut 
ve Keskin (2012), Platon ve Aristoteles’in görüşlerinden yola çıkarak; bi-
reysel performansın toplamda içinde bulunulan kurumsal performansı da 
artırdığını belirtmiştir. Yani dolaylı yoldan da olsa otonominin, işletme per-
formansına katkı sağladığı görülmektedir.McWilliams ve Siegel (2001), ku-
rumsallaşmanın saydamlık boyutunun işletme performansı açısından olduk-
ça önemli olduğunu ve saydam bilgilerin daha rahat bir biçimde kayıt altına 
alınmasının ve yayılmasının işletme performansını yükselttiğini belirtmiştir. 
Kurumsallaşmanın bir diğer boyutu olan sosyal sorumluluk için ise müşteri 
değerlerine daha çok önem verilmesini sağlaması açısından işletmelerin iş-
lem hacimlerini artırdığını ve maliyetleri kısa dönemli olumsuz etkilese de 
orta ve uzun vadede daha pozitif sonuçlar doğurduğunu vurgulamıştır. Hart-
line ve diğ. (2000), Deshpande ve diğ. (1993) ise işletmenin stratejik hedefleri 
ile örgüt içi tutum ve davranışlar arasındaki tutarlılığın ve işletme etkinliğinin 
temin edilmesi açısından kurumsallaşmanın bir diğer boyutu olan tutarlılığın 
işletme performansını artıracağını savunmuştur(Apaydın, 2008). 
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Şekil 1. Kurumsallaşma ile İşletme Performansı Arasındaki İlişki 
Kaynak: (Apaydın, 2007: 192)

Sonuç olarak, kurumsallaşmanın işletme performansını olumsuz etkiledi-
ğine yönelik az sayıda çalışma literatürde yer alsa da3, akademik yazın tara-
masından elde edilen bilgilerden elde edilen genel kanı kurumsallaşmanın 
işletme performansını artırdığı yönündedir.

Lojistik Performans İle İşletme Performansı Arasındaki İlişki
Lojistik faaliyetlerin işletme performansına olan etkisinibelirtmek adına 

literatürde birçok çalışma mevcuttur. Genel olarak lojistik alanındaki araş-
tırmalar, yüksek performanslı lojistik uygulamalar ve yeteneklerinin ku-
rumsal performans üzerindeki etkisini incelemiştir. Lambert ve Burduroglu 
(2000managers have to measure and sell the value that is being provided to 
customers. Value, once determined, must be sold to customers and also to top 
management within the firm. There are several value metrics mentioned in 
the literature, ranging in financial sophistication from customer satisfaction 
to shareholder value including: customer satisfaction, customer value-added 
(CVA) ve Lynch ve ark. (2000)’nın ortaya çıkardığı araştırmalarda, lojistik faa-
liyetlerin ve yeteneklerin yüksek performansla yerine getirilmesinde yüksek 
işletme performansının etkisi olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmalara rağmen, 
lojistik performans ile işletme performansı arasındaki bağlantıyı direkt ola-
rak ortaya koymak zordur. Tam da bu eksikliği ortadan kaldırmak adına Fu-
gate ve ark. (2010) lojistik performansa net bir tanımlama getirerek, işletme 
performansının lojistik performans üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Yapı-
lan araştırma sonucu, lojistik etkinlik, etkililik ve üstünlük konularında başa-
rılı olan işletmelerin harcamalarında ve nakit ihtiyacında düşüşler meydana 
gelirken, stoklarını daha iyi idare edebildikleri görülmüştür. Yüksek işletme 
performansının, hasarsız biçimde gerçekleştirilen tam zamanında üretim ve 
teslimat gibi lojistik stratejilerin başarısında da artışa neden olduğunu bunun 
da lojistik performansı yükselttiğini ortaya koymuştur.

3    Ayrıntılı bilgi için bkz. “Apaydın, F. (2008: 139-141)”
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Şekil 2. Lojistik Performans ile İşletme Performansı Arasındaki İlişki 
Kaynak: (Apaydın, 2007; Bobbit, 2004; David M. Gligor, Holcomb& Stank, 2013)

Kurumsallaşma ile işletme performansı ve lojistik performans ile işletme 
performansı boyutları arasındaki ilişki Şekil 1 ve şekil 2›de gösterilmiştir. 3 
farklı çalışmadan yararlanılarak oluşturulan bu tablolar bu çalışmanın ku-
ramsal çerçevesinin (şekil 3) oluşmasını sağlamıştır. 

Şekil 3. Çalışmanın Kuramsal Çerçevesi

Sonuç
Kurumsallaşma ve lojistik performans ilişkisini kodlamaya yönelik araş-

tırmamızın sonuçları bize “kurumsallaşma ile işletme performansı” ve “işlet-
me performansı ile lojistik performans” ekseninden yola çıkılarak “kurumsal-
laşma ve lojistik performans” ilişkisinin vurgulanması ve literatüre kazandı-
rılması gerekliliğini göstermiştir. İkinciolarak gerek kurumsallaşma gerekse 
lojistik performansın boyutlarının literatürde çeşitlilik göstermesinin karma-
şıklığa ve literatüre bağlı gizil anlaşmanın oluşamamasına neden olduğu göz-
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lemlenmiştir. Bu karmaşıklığın giderilmesi adına çalışmada ilgili değişkenle-
rin hangi boyutlar altında incelenmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Elde edilen bilgiler sonucunda kurumsallaşmayı meydana getiren bo-
yutların performans artırıcı fonksiyonlara sahip olduğu görülmektedir.Rol 
çatışmalarını gidererek rasyonel ve etkin kararlar alınmasına sebep olan-
formalleşmenin, yapılan işlerde sahip olunması gereken yetkinlik düzeyinin 
ve işletmede güven ortamının oluşmasını sağlayan profesyonelleşmenin, 
kuşaklar arası geçişlerdeilgili işletmeye direnç aşılayan kurum kültürünün, 
işletmenin meşruluğuna, güvenirliğine, uyumuna ve verimliliğine katkı sağ-
layan sosyal sorumluluk, tutarlılık ve şeffaflığın,bu özellikleriyle kurumsal 
performansı artırdığı net bir şekilde görülmektedir. Çalışanın işletmeye olan 
bağlılığı yükselterek, işlerinde bağımsız olmasını temin eden otonominin ise, 
bireysel performansı artırdığı ve dolaylı yoldan kurumsal performansa katkı 
sağladığı belirtilmiştir.

İşletme performansı ile lojistik performans arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışma sayısı çok olmamasına rağmen birkaç araştırmacı bu konuya 
değinmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda işletme performansının 
düzeyine göre lojistik faaliyetlerin yerine getirilme hızının değiştiği 
ortaya konmuştur. Öte yandan lojistik performans boyutlarını başarıyla 
uygulayabilen işletmelerin stoklarını daha iyi yönetebildiği, nakit ihtiyacında 
ve harcamalarında azalma olduğu belirtilmiştir.

Kurumsallaşma ile işletme performansı ve işletme performansı ile lojistik 
performans arasındaki iki yönlü bağlantı bize, çalışmanın ana sorunsalı olan 
kurumsallaşma ve lojistik performans ilişkisinin ve boyutlarının birbirine 
nasıl tesir ettiğini literatüre dayalı çıkarımlarla ortaya koyma fırsatı sunmuş-
tur. Sahip oldukları özellikler açısından, kurumsallaşmanın formalleşme, 
profesyonelleşme ve otonomi boyutlarının, lojistik etkinlik ve çevikliğe daha 
çok etki edeceği, işletme meşruluğuna doğrudan katkı sağlayan sosyal so-
rumluluk ve tutarlılık boyutlarının ise lojistik farklılaşma düzeyi üzerindeki 
rolünün daha yüksek olacağı düşünülmektedir. Organizasyonel süreçlerde 
uyum ve verimlilik sağlaması açısından lojistik etkililik ile en yüksek ilişki 
içerisinde olacağını düşündüğümüz kurumsallaşma boyutu ise şeffaflıktır. 

Sonuç olarak, kurumsallaşma ve lojistik performans arasında pozitif yön-
lü bir ilişki olduğunu ortaya konduğu nitel verilerle destekleyerek açıklayan 
bu çalışma, gerek kurumsal bir yapıya bürünmek isteyen gerekse operasyo-
nel süreçlerde yüksek performans düzeylerine ulaşmayı arzulayan kurumla-
ra rehber niteliği taşımaktadır. Gelecekte bu konu ile ilgili yapılacak ampirik 
bir çalışmanın, ilgili değişkenler arasındaki ilişkinin daha net bir biçimde or-
taya konması açısından önem arz ettiği kanaatindeyiz.
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OSMANLI VE KONSOLOSLUK 
RAPORLARINA GÖRE VİLAYET-İ 

SİTTE’DE HAMİDİYE SÜVARİ 
ALAYLARI VE ERMENİ İLİŞKİLERİ1

Mehmet Rezan EKİNCİ2

Giriş

Vilayat-ı Sitte ve Çevresi’nde Hamidiye Alayları
1878 Berlin Antlaşması’nı müteakib Şarkî Anadolu’da var olan siyasal-top-

lumsal hassasiyet, Avrupalıların Ermeniler üzerinden geliştirdikleri yoğun 
ilgiyle beraber artmaya başlamıştır. Antlaşma’nın hükümetin Ermenilerin 
haklarının tanınması, bu halkın ve haklarının Kürd ve Çerkeslere karşı ko-
runmasına dair alınmış olan altmış birinci maddesinin, mevcut durumu daha 
da hassas hale getirdiği anlaşılmaktadır3. Ayrıca bu haliyle uluslar arası dev-
letler, Ermenilerin meskun olduğu Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Ma’mure-
tü’l-Aziz (Harput-Elazığ) ve Sivas olarak belirtilen Vilayat-ı Sitte’de haklarının 
garantörlüğünü elde ederek inisiyatif almaya çalışmışlardır4.

Ermeni haklarının korunmasına yönelik uluslar arası arenada gelişen etki-
ye yönelik girişimlerin Osmanlı’da da tepkisel bir refleks oluşturduğu görül-
mektedir. Vilayat-ı Sitte’nin yanısıra çevresinde bulunan Kiğı, Muş, Malazgird, 
Ahlat, Kemah, Eğin, Arabkir, Ergani Madeni, Nusaybin, Cizre, Siird, Erciş gibi 
yerleşim yerlerinde de “memalik-i mahruse-i şahaneleri dahilinde bulunan 
aşair-i Ekrad ve Urban’dan süvari-i Hamidiye Alayları’nın teşkil ve tertibi ile...” 
Osmanlı kuvvetlerinin artacağı ve böylece binlerce hayırlar ve muvaffakiyet-
lerin elde edileceği ifade edilmiştir5. Elde edileceği tasavvur edilen binlerce 
hayır ve muvaffakiyetler içerisinde, Ermeni milliyetçiliği ve ayrılıkçı hareket-
lerin engellenmesi ile Avrupalı devletlerin desteğine karşı yerli muhalif bir 
zemin oluşturulması beklentiler içerisinde yer almıştır. Bu noktada dış des-
tekli Ermeni milliyetçiliği önünde geliştirilen formülde Kürdlerin/Kürd aşi-

1    International Bitlis History And Idris-i Bitlisi Symposium, 11-13 October 2018’de “XIX. 
ve XX. yy.da Bitlis ve Çevresi’nde Hamidiyeli Aşiretlerin Asayiş ve İnzibat Meselele-
rindeki Rolü ve Meseleye Dair Konsolosluk Raporlarının Değerlendirilmesi” ismiyle 
sunulmuş tebliğin geliştirilmiş versiyonudur.

2    Dr. Öğretim Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
3     Berlin Kongresi, Matbaa-yı Amire, H. 1298, s. 282.
4     Burada bir şekilde yüzyıllardır var olan Müslim-Gayr-i Müslim toplumsal yaşamının 

siyasallaşarak uluslar arası bir çekişme zemini bulmasının bundan sonraki olaylardaki 
etkileri irdelenecektir. Osmanlı vesikalarında ve bu vesikalara akseden konsolosluk 
raporlarında yer aldığı üzere merkezi/mahalli bürokrasi ile toplumsal katmanlardaki 
algı aksettirilmeye çalışılacaktır.

5     BOA., Y.PRK.MYD. (Yıldız Tasnifi Perakende Evrakı Yaverân ve Ma’îyyet-i Seniyye 
Erkan-ı Harbiye Dairesi), 12/36, 10 B 1310/28.01.1893.
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retlerinin başat rol oynayacağı vurgulanmıştır.

Yaver Vehbi Bey’in Kürd Aşiretleri Üzerine Raporu 1893
1892 senesinde Vehbi ismindeki sultanın yaverlerinden askeri bir danış-

man, Osmanlı ordusuna/güçlerine kuvvet katması düşünülen Hamidiye Alay-
ları’na dahil olabilecek olan Kürd Aşiretleri’nin tesbiti için bölgeye gönderilir. 
Yaver Vehbi, 4. Ordu Müşiri Zeki Paşa ile beraber Erzincan’dan başlayarak Ke-
mah, Eğin, Arabkir, Mamuretü’l-aziz, Ergani Madeni, Diyarbekir, Mardin, Nu-
saybin, Cizre, Siird, Bitlis, Van, Erciş merkez ve çevresini dolaşarak Erzurum’a 
ve oradan da tekrar Erzincan’a döner6. Burada Vehbi Bey’in bizzat yaverliğini 
üstlendiği Padişah tarafından vazifelendirildiği vurgulanmalıdır. Bu durum 
Padişah’ın meseleye olan yakın ilgisinin anlaşılması bakımından önemlidir.

Yaver Vehbi Bey, ikinci kez yine Erzincan’dan hareketle Kiğı, Muş, Malaz-
gird, Karakilise, Ahlat, Bitlis, Diyarbekir, Harput ve oradan Sivas’a uğrayarak 
“Anadolu ve Kürdistan’ı” gezmiş; zafer ayetleriyle bezeli 50 kıtanın belirlen-
miş olan aşiret reislerine teslim törenine tanıklık etmiştir. Ardından bu ge-
zilerinden aşiretlere dair elde ettiği bulguları eldeki vesikaya göre ayrıntılı 
olarak hazırladığı tablolarla raporlaştırmıştır7. Raporun Vilayat-ı Sitte’deki 
aşiretlerle ilgili tesbitleri önemlidir:

Erzurum Vilayeti’ne tabi Bayezid Sancağı’nın Erzurum şehrinin güney ta-
raflarında bulunan Palandöken dağı arkasında Tekman-ı Ulya ve Süfla nahi-
yeleriyle Hınıs suyu vadisinde bulunan Celalî, Zilanlı, Cemedanlı, Edemanlı, 
Sipkî, Haydaranlı, Zirkanlı ve Karapapak kabilesinin Siraclı ve Taşdan Ağa 
takımı aşiretleri tahminen..2 bin 2 yüz kadar  erkek nüfustan oluşmakta ve 
bunlardan mükemmel 18 alay teşkil etmiştir. Van Vilayeti’ne bağlı Bargiri, 
Erciş, Adilcevaz Mahmudî Ma’muretü’l-hamid, Elbak, Çal, Çölemerik, Gever,  
Şemzinan, İmadiye, Beytüşşebab, Kafgiri (?), Vabğay, Sarısu, Arnas, Oramar, 
Livin (?) Kevli, Tordus nahiyeleri ve Van Gölü’nün doğu sahilleriyle İran hu-
dudu üzerinde bulunan aşiretler ki Haydaranlı, Edemanlı (Atmankî) ve Şikakî 
Aşireti’nin cemiyet-i şamilesine- mensub bulunan Mukrî, Takorî, Şemsikî, Mi-
lan, Şikeftî kabileleri ve Şivli, Hertoşî, Doskî, Binyaniş, Bizre, Rekan, Zibarî, 
Bervari-i Bala, Mizurî, Livin, Selah, Marunis, Kevlî, Sindî, Kovan, Mam Horan 
(Khoran), Zirkan, Elkî, Birus, Giravbiyan, Pizunyan, Şikran, Halilan, Hanişan 
(Khanişan) aşiretleri ve kabilelerinden oluşan yaklaşık erkek nüfus sayısı 87 
bin civarındadır. Haydaranlı, Şikakî ve Şuyulî, Bolî, Edemanlı ve Hertuşî aşiret-
lerinin bir kısmı piyade bir kısmı da süvariye elverişlidir.

“Bitlis Vilayeti’ne tabi Mutkî ve Huyut (Khuyut) kazalarıyla Muş, Genc, 
6     1893 itibariyle bitirilmiş olan raporun vesikadaki geçen sene ibaresinden bu çalışma-

ların 1892 senesinde yapılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. “...memuriyet-i abidanem 
üzerine geçen sene 4. Orduyı hümayunları müşir-i Mehmed Zeki Paşa kullarıyla beraber 
Erzincan’dan hareketle...” Y.PRK.MYD., 12/36.

7     Vesikada mevcut rapora ekli olduğu belirtilen aşiret tabloları bulunmamaktadır. 
Tablolar farklı bir kanaldan padişaha aktarılmış olabilir. “…balada ve merbut cedvel-i 
mahsusda nam ve unvan ve mikdar-ı nüfus ve mevkileri arz ve tafsil kılınan Arab ve 
Kürd ve müsta’reb aşairin kısm-ı küllisinden saye-i maa livaye-i cenab-ı tacdarilerinde 
Hamidiye Süvari alayları teşkil edildiği…”Bkz. Y.PRK.MYD., 12/36.
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Siird sancaklarının nefs-i Muş, Bulanık, Malazgird, Varto, Sason, Genc, Eruh, 
Bervari-i Süfla kazaları ve Göynik, Dêrgul nahiyelerinde meskun Hasenanlı, 
Cibranlı aşiretleri ve Khuyut, Mutkî, Bilikî, Sason, Şırnak, Dêrgul, Bervar-i Süf-
la ahali ve Ekradı da birçok kabilelere ayrılmış olub bunlardan yalnız Hase-
nanlı ve Cibranlı ve Şırnak aşiretlerinin erkek nüfusu 13 bin 5 yüz raddesinde 
olarak sırf aşiret olan Hasenanlı ve Cibranlıdan 8 alay süvari teşkil etmiş ve 
diğerleri ile Bitlis Vilayeti dahilinde bulunan Silafi (Silavi), Atmankî, Dimilî, 
Poran ve emsali aşair ve kabail-i sağire piyadeye elverişli bulunmuştur8.”

Vilayat-ı Şarkiye’de Osmanlı kuvvetlerinin Kürd ve Urban aşiretlerinden 
oluşturulacak destek kuvvetlerle arttırılmasına yönelik bu girişim, doğrudan 
uluslararası destekli muhtemel bir Ermeni meselesinin önünün önceden alın-
maya çalışılan bir tedbir olduğu açıktır. Vehbi Bey’in raporunun devamında 
Diyarbekir, Musul, Haleb Vilayetleri arasındaki çöl sahasında seyyar haldeki 
Urbandan Şammar, Tayy, Cubur, Beggara, Ğaname aşiretlerinin yaklaşık 60 
bin erkek nüfustan oluştuğu tesbitini yapmıştır. Bu aşiretlerden aralarındaki 
Şammar ve Cubur aşiretinden 11 alay süvari teşekkül ettirilmesi düşünülmüş-
tür9. Ancak Arab aşiretlerinin Vehbi Bey’in belirttiği gibi bu işe pek hevesli 
olmadığı sonraki senelerde bunlardan hiçbir alay kurulamamış olmasından 
anlaşılmaktadır10. Bilahare izleyen senelerde Hamidiye alayına eklemlenme-
miş olmasında Arab milliyetçiliği hareketlerinin bu aşiretlerin üzerinde te-
siri olduğu kuvvetle muhtemeldir. Alayların tersine aşiret mekteblerine ilgi 
gösteren bazı Arab aşiret mensublarının Arab milliyetçiliğinde etkili aktörler 
arasında yer almış olması bu düşüncenin ortaya konmasında etkilidir11.

1890’larda Siird, Muş ve Şırnak’ın Bitlis’e bağlı olduğu ve bu aşiretlerden 
hem süvari alaylarında hem de piyade olarak yararlanmaya elverişli aşiret ve 
kabilelerin var olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan bazılarından süvari alayla-
rı oluşturulmaya başlanmıştır.

Yaver Vehbi Bey raporunun devamında unvan, mevki ve nüfusları belirlen-
miş olan Arab, Kürd ve müsta’reb aşiretlerden çoğunluğundan Hamidiye Sü-
vari Alayları’nın oluşturulduğunu belirtmiştir12. Yine Karakeçi, Kiki, Halecan 
(Khalecan), Kiki-i Çırıkan, Milli, Dakori aşiretlerinden 7 bin kadar erkek nüfu-
sa sahip olduğunu ve bunlar arasından sadece Miran Aşireti’nden mükemmel 
2 alay teşkil ettiğini belirtmiştir.

Vehbi bey vilayet vilayet çevre aşiretlerden Hamidiye Alaylarına dahil edi-
lebilecek nüfus yoğunluğuna sahip aşiretlerin askerliğe elverişli olabilecek 
nitelikte bir gözle bakarak bunların istatistiğini çıkarmaya gayret etmiştir. 
Diyarbekir Vilayeti’nde bulunan Bekiran, Şeyh Dodan, Rışkotan, Karaçol, Go-
8     Y.PRK.MYD., 12/36.
9     Y.PRK.MYD., 12/36.
10     Salname-i Askerî, İstanbul 1311 (1895); Salname-i Askerî, İstanbul 1324 (1908).
11     Arab milliyetçilerinden Faysal Hüseyin’in gizli milliyetçi bir Arab örgütü olan El-Fa-

tat’a katılan Aşiret Mektebi mensuplarındandır. Bkz., Alişan Akpınar, Eugene L. Rogan, 
Aşiret Mektep Devlet, Osmanlı Devleti’nde Aşiret Mektebi, Aram Yay., İstanbul 2001, 
s. 41.

12     Müsta’reb: Arablaşmış. Bkz. Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, Çağrı yay., İstanbul 
1995, s. 1338.
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ran aşiretlerinin yaklaşık 7 bin 500 erkek nüfusla hem süvari hem de piyade 
olabilecek nitelikte olduklarını tesbit etmiştir. Mardin Sancağı dahilinde He-
verkî, Dekşurî, Ömergan aşiretlerini piyade ve süvari olarak değerlendirilecek 
başkaca aşiretlerin var olduğunu belirlemiştir.

Bunların dışında kalan aşiret ve kabilelerin de özel bir komisyon tarafın-
dan peyderpey bu çalışma içerisinde değerlendirmeye tabi tutulduğunu açık-
lamıştır. Ayrıca bölgede kendilerinden yararlanılması düşünülen Kürdlerle 
ilgili özel birtakım tahlillere de girişmiştir:

“Kürdler ekseriyetle hayvan beslemek ve ziraatle iştiğal idüb umumen 
saltanat-ı seniye ve zat-ı kudsiyyet-ayat hilafetpenahilerine muti’ ve sadık ol-
dukları gibi…. nimetşinas … ve terbiyeye müsta’id, zeki, vefakar, şeci’, ğayûr, 
misafirperver, cûndilik ve silahşörlükle harekat-ı hafife ve seferiyede mahir 
adamlardır. Kendüleri derece-i nahiyede kanaatkar oldukları gibi … icabınca 
fukara ve biçaregane imdad ve muaveneti severler. Bunlardan başka … ta’b-i 
meşakkate mütahhamil, salabet-i diniye ve … ahlak ile muttasıf olub hile ile 
desaisten müctenib, hasıl bir askere lazım olacak her dürlü evsaf-ı memduha-
yı haizdirler13.”

Vehbi Bey, Kürdler üzerine yaptığı tahlilde, geçim kaynaklarının ne oldu-
ğunun yanısıra sosyo-kültürel birtakım olumlu özellik ve sıfatları sıralamıştır. 
Son tahlilde bütün bu hususların onların askerlik yapmaları konusunda ge-
rek/yeter-şart ve imkanları oluşturduğunu ifade ettiği görülmektedir.

Bununla birlikte bazı kötü düşüncelilerin, zararlı fikirlere sahip ecnebile-
rin, Kürdler hakkında ara sıra maksatlı biçimde olağanüstü abartılara varan 
şikayetlerde bulunduklarını ve yayınlar yaptıklarını belirtmiştir. Kürdlerin 
bir kısmının cehaletten kaynaklı küçük münakaşalar ve anlaşmazlıklar ya-
şadığını, bu tür tutum ve davranışların icab eden mahallerde kafi miktarda 
mekteblerin açılarak ilim ve fen tahsili edinmeleriyle çağın anlayışını yaka-
layabileceklerini vurgulamaktadır. Vehbi Bey, Kürdlerin yaratılış olarak zeki 
olduklarını, bu kavrayışla medeniyetin ilerleyişini yakalayabileceklerini ve 
uyguladıkları ziraatin de bu ölçüde gelişeceğini, böylece hazineye de yarar 
sağlanacağını belirtmiştir.

Vehbi Bey’in Raporu’nda Ermeniler
Yaver Vehbi Bey, Bitlis Vilayeti’nde Kürdler ve aşiretlerinin şehir nüfusu-

nun çoğunluğunu oluşturduğu tesbitinde bulunduktan sonra, bir hayli de Er-
meni ahalisinin bulunduğunu belirterek bu halklar arasında maksatlı biçimde 
huzursuzluk çıkaran kişilerin olduğunu belirtir.

Vehbi Bey’e göre, Bitlis dahilindeki Kürdlere karşı maksatlı olarak yapı-
lan kusur ve müfteriyane isnadlar, bazı Ermenilerin ve yabancı seyyahlarla 
Ermeni mekteb muallimlerinin bilinçli tahrik ve uydurmalarından başka bir 
şey değildir14:

13     Y.PRK.MYD., 12/36.
14     Y.PRK.MYD., 12/36.
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“Aşair ve Ekrad’ın kesretiyle beraber bir hayli de Ermeni ahalisi bulunmak 
sebebiyle mevkien en ziyade mühim ve mu’tena olan Bitlis Vilayeti’nde aşair 
ve Ekrad ve hatta nik ve bedi (iyi ve güzel, benzersiz) fark eden bazı erbab-ı 
fikr ve terbiye ve sadakat her ne emele mebni ise Ermeniler tarafından pek 
çok defalar isnad-ı kusur ve şakavetle müfteriyane hedef olmakda iselerde bu 
babdaki şikayetler sarf-ı mübalağadan ve arasıra aralarda geşt ü güzar eden 
ecnebi seyyahlar veya bazı Ermeni mekteb muallimlerinin eser-i tahrik ve 
tasni’inden (uydurma) başka bir şey değildir. Aralıkda birkere rü-nüma olan 
Ermeni karışıklığı mahza bazı ecanibin ilgaat ve tesvilat makarasından neş’et 
etmekde ve bunları yola getirmek asakir-i şahane sevkine ve rûz û şeb ma-
halli hükümetlerin müteyakkız tedbirli bulunmasına tavakkuf eylemekde idi. 
Bundan sonra ise memalik-i şahanelerinin her tarafına ibraz-ı satvet (kuvvet) 
eyleyecek olan Hamidiye Alayları işbu gaile-i azimeyi kamilen ber-taraf et-
tiği gibi saye-i .... cenab-ı cihandarilerinde bundan böyle de asayiş-i ihlal ve 
tehdid idecek o gibi ahval eylemenin men-i vukuunu temin etmişdir. Şark ve 
Garbın mağbut (gıbta edilmiş) ve mahsudu (kıskanılan) olan böyle muntazam 
bir sınıf-ı askere malikiyet-i şahanelerinden dolayı zat-ı kudsiyyet-ayat-ı hi-
lafetpenahilerini min gayr-i haddin ve kemal-i ihlas-ı kalb ile tebrike cesaret 
eylerim15.” diyerek Vilayat-ı Şarkiye’de Osmanlı kuvvetlerinin Kürd ve Urban 
aşiretlerinden oluşturulacak destek kuvvetlerle arttırılmasıyla Hamidiye Sü-
vari Alayları’nın teşkilatlandırılmasına yönelik bu girişim, doğrudan uluslar 
arası destekli Ermeni meselesinin önünün alınmasına çalışılan bir tedbir ol-
duğu açıklanmıştır. Vehbi Bey’in ise, kendisini bölgeye Kürdlerin bu işe ehil 
ya da talip olup olmadığıyla ilgili bir ön rapor hazırlamasını isteyen padişaha 
karşı vazifesini yaptığı görülmektedir. Yukarıdaki ifadelere göre, Vehbi Bey’in 
Kürdler’den askeri alaylar oluşturma projesinden dolayı padişahı/halifeyi 
tebrik ederek cesaretlendirmeye çalışması, kendisine verilen rapor hazırlama 
görevinde bu fikri açıkça desteklediğini göstermiştir.

Sadeddin Paşa’ya Göre Vilayat-ı Sitte ve Çevresi’nde Kürd-
Ermeni İlişkileri
Yaver Vehbi Bey’in 1893’te tamamlanmış gözüken raporunun önemi, Vi-

layat-ı Şarkiye ve çevresi ile ilgili olarak 1892 senesinden bu yana yaşanan-
larla ilgili meselenin Osmanlı cenahından nasıl görüldüğünün aksettirilmesi 
açısından tartışılmazdır. Zira vesika türünden buna benzer başkaca örneğe 
rastlamak güçtür. Ancak bu noktada 1892’den elimizdeki 1907 konsolosluk 
raporlarına kadar Ermenilere ilişkin Osmanlı cenahından olayın nasıl görül-
düğünü anlatan bölgede vazifelendirilmiş başka bir üst düzey Osmanlı askeri 
bürokratı Sadeddin Paşa’nın aktarımlarına başvurmak mümkündür.

Sadeddin Paşa’nın tesbitleri, 1895 olaylarının tesiriyle uluslar arası bas-
kının sonucunda doğuda Ermenilere ilişkin Anadolu’da yapılması düşünülen 
ıslahat ile ilgili inceleme ve rapor hazırlamakla görevli teftiş heyetlerinden 
birinin başkanı olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir16.
15     Y.PRK.MYD., 12/36.
16     Sadeddin Paşa, 17 Mart 1895 senesinde Trabzon’dan başlayan resmi gezisini Gü-

müşhane, Erzurum, Bitlis ve Van incelemeleriyle 21 Kasım 1896’da bitirir. Sami Önal, 
Sadeddin Paşa’nın Anıları, Ermeni-Kürt Olayları (Van, 1896), Remzi Kitabevi, İstanbul 
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Sadeddin Paşa’nın Ahlat’tan başlayarak yazdığı 1896 tarihli anılarında, ge-
rek Ermenilerin gerekse Hamidiye alay mensubu Kürd aşiretlerin birbirleri-
nin haklarına karşı karşılıklı suistimallerine dair birçok örnek mevcuttur. Bu 
örneklerden biri paşanın teftişinden pek de uzak olmayan 1901 senesinde bir 
Osmanlı vesikasına aksetmiştir. Bu tarihte Bayezid Mutasarrıflığı’nda Müşir 
Paşa’nın kardeşi bulunmaktadır. Buradaki Müşir Paşa’dan kasıt muhtemelen 
IV. Ordu kumandanı Hamidiye sorumlusu Müşir Zeki Paşa olmalıdır. Zira o dö-
nemde Müşir sıfatıyla ilk akla gelen Erzincan merkezde bulunan ve Hamidiye 
Genel Kumandanı Zeki Paşa’dır17. Müşir Paşa’nın Bayezid Mutasarrıfı olan 
kardeşinin aktardığına göre, “Tutak’da Hamidiye kaimmakamı Yusuf Binba-
şı Ahmed Beğler adamlarıyla Kaimmakam Hasan Beğ’in mahdumlarından 
Bahri ve Ali ve Taşdan Beğlerin ve adamlarının beyninde tahaddüs eden ve 
2 adamın katli, birtakım adamların, hayvanların” yaralanması ile sonuçlanan 
Hamidiye alaylarına bağlı iki aşiret arasında çarpışmalar yaşanmıştır. Emni-
yetin sağlanması vazifesine kaymakamlık makamına vekaleten tayin olunan 
Hamidiye alay kumandanıyla kaymakam Halil Beğ de bu işte çaresiz kalmış-
tır. Jandarmanın bile köylere gidememekte oldukları belirtilen bu ortamda “…
Ermeniler para vesair vesaitle taaruzat-ı aşairden bir dereceye kadar masun 
oluyorlar ise de fakat teb’a-i müslime pek ziyade ve mağdur olmakda bulun-
dukları…” ifade edilmiştir18. Görüldüğü üzere Hamidiyeli aşiret mensupları-
nın aralarındaki husumetler sebebiyle yaşanan çatışmalarda Müslüman ahali 
daha fazla zarar görmüştür. Yöredeki aşiret çatışmalarından Ermenilerin de 
mağdur olduğu ancak bu ğadrin özellikle Ermenilere yönelik olmadığı anla-
şılmaktadır19.

Sadeddin Paşa’nın Ermeni komitacılarıyla Ermeni köylülerinin aralarına 
mesafe koymalarına dair Ermeni ileri gelenleri ve köylüleri ile görüşmelerin-
de, onlara nasihatlerde bulunmuştur.20. Aynı şekilde Hamidiye Alay mensubu 
aşiretlerin Ermeni köylerini yağmalamayı bırakmalarına ilişkin görüşmele-
rini de ayrıntılı olarak aktarmaktadır21. Burada önemle belirtilmesi gereken 

2004, s. 7.
17     Mehmet Rezan Ekinci, “1897 Tarihli Hamidiye Hafif Süvari Alayları Taksimatı”, 

e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), 
DOI: 10.26791/sarkiat.339530, 9 (2), (2017), s. 703-724.

18     Erzurum Vilayeti’nden Dahiliye Nezareti Celilesine Mevrud Telgrafname Halli, 
Bab-ı Ali Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektubi Kalemi, BOA., DH.TMIK.M., (Dahiliye 
Nezareti Tesrî’i Mu’âmelât ve Islahat Komisyonu Müteferrik), 91/34, 25 Temmuz 
1317/07.08.1901.

19     Bayezid Sancağı’nda yaşanmış bu münferit olaylardan bölge üzerinde bir genellemeye 
varılamayacağı gibi, bununla birlikte örneklerin daha fazla veriyle desteklenmesi daha 
sağlıklı sonuçlara ulaşılmasının önünü açacaktır.

20     Önal, a.g.e., s. 31-36, 42-44, 59, 79-82.
21     Hamidiyeli aşiret mensupları, olayları kendilerinin değil; çevre köylülerin yaptığını 

iddia ederler. Öte yandan İran’dan gelen Ermeni komitacılarının birçok Kürdün ölü-
müne yol açan saldırılarına ve padişah sarayının basılması ile Trabzon’da iki paşanın 
vurulmasına sessiz kalıp seyretmeleri mi gerektiği şeklinde imada bulunurlar. “Ermeni 
mallarının helal olduğuna dair ferman çıktı”ğını işittiklerini eklerler. Buna mukabil 
Paşa, böyle bir padişah fermanının asılsız olduğunu izah eder. Önal, a.g.e., s. 19-23, 
44-50.
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bir husus da Hamidiyeli Kürd aşiretlerinin Kürd köylerine de yağma yaptıkla-
rıdır22. Bu da Hamidiyeli aşiretlerin ve bölgedeki aşiretlerin birbirlerine kar-
şı yaptıkları yağmakarlıkların sadece belirli bir etnik gruba munhasır olmadı-
ğına bir örnek teşkil eder.

Bölgede oluşan hassasiyetin had safhaya ulaştığı Sadeddin Paşa’nın Ha-
midiye subaylarından bazı Kürd aşiret reisleri ile olan görüşmelerinde ortaya 
çıkmaktadır. Aşiret reisleri, Ermenilerin kendilerine devletin imtiyaz verece-
ğinden bahsettiklerini, kendilerinin ise bu haberler doğru ise bundan böy-
le rençberlerine karşı mahkum olmayı kabul edemeyeceklerini, “Eğer bu yıl 
buraya gelmeseydin fena olacaktı. Fakat bizi aldatıyorsan Allahını seversen 
bırak aldatma” diyerek bu ifadelerin aslını kendinden sorarlar. Paşa, “Sizin 
kadrinizi bilenlerdenim. Velinimet efendimizin bunlara imtiyaz vermeye ka-
tiyen rızası yoktur. Eğer öyle bir şey olursa sizin önünüze düşerek ilk önce 
ölecek olan benim. Bunu böyle bilin.” diyerek onları yatıştırmaya çalışır23.

Öte yandan Sadeddin Paşa’nın 1896 senesindeki Van gezisinde Ermenile-
re ilişkin tesbitleri Vehbi Bey’inkilerden farklı değildir. Zira o da Ermenileri, 
“Kürd aşiretlerini düşmanlığa sevk etmekten ve kışkırtmaktan geri kalmaz-
lar” şeklinde tasvir eder. Ancak yöredeki askeri, sivil bürokratların da gafletle 
ve bazılarının ise maddi beklentilerle Ermeni çıkarına hizmet ettiğini belirtir. 
Aynı maddi çıkar için Müslüman halkın da Ermenilerden para karşılığında 
İran’daki komitelere evrak taşıdıklarını anlatır24.

Hem Yaver Vehbi Bey hem de Sadeddin Paşa gibi iki üstdüzey askeri bü-
rokratın görüşleriyle şekillenen raporlar, devlet aygıtının resmi siyasetini be-
lirlemek açısından önem taşımaktadır.

Konsolosluk Raporlarında Hamidiye Alayları (1907)
Kürd aşiretlerinin Hamidiye Süvari Alayları ağına dahil edilmelerine ze-

min hazırlamaya yönelik teşvik, ön hazırlık ve ilk uygulamalarının başladı-
ğı 1890’lı yıllardan itibaren birçok gelişme yaşanır. Ermeni hadiselerinin ilk 
geniş çaplı 1895 hadiseleri ve 1908’de yaşanacak olan olayların hazırlayıcısı 
olarak hem bölgede hem de yurtdışında pek çok olay belirir25. Bilindiği üzere 
olaylar oldukça ses getirerek yurtdışında da tartışılmış ve İngiltere, Rusya ve 
Fransa gibi birçok devlet Osmanlı merkez ve mahalli bürokrasisiyle iletişime 
girerler. Birçok devletin konsolosluklarının ve temsilciliklerinin Vilayat-ı Şar-
kiye ve çevresinde yaşanan olayları rapor halinde gündemleştirdikleri görü-
lür.

22     Sadeddin Paşa, 28 Ocak 1896’da Ahlat’ta Kırklar mahallesine vardığında buranın 
İslam halkını yanına çağırarak mahallerindeki 5-6 Ermeni hanesi için onlara nasihatte 
bulunur. Onlar da kendilerinin zalim değil, mazlum olduklarını hatta Hüseyin Paşa 
taraftarlarının birçok sığır ve koyunlarını götürmüş olduklarını nakleder. Burada adı 
geçen Hamidiye alaylarına mensup Heyderan aşireti reisi Hüseyin Paşa’dır. Önal, a.g.e., 
s. 13-14; Erdal Çiftçi, “Bir Hamidiye Aşiret Alayı Örneği: II. Abdülhamid Devrinde 
Heyderan Aşireti, Osmanlı Devleti ve Kürtler, Kitap Yayınevi, 2017, s. 155-178.

23     Önal, a.g.e., s. 98-99.
24     Önal, a.g.e., s. 72-75, 104, 148-156.
25     Bkz. Ekinci, a.g.m. s. 703-724.
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Sadeddin Paşa, Berlin Antlaşması’nda belirlenen Avrupalı devletlerin Er-
menilere haklar verilmesi için ıslahat girişimlerine yönelik 1896’da Vilayat-ı 
Sitte üzerine teftişlerini yaparken birçok kesimle bir araya gelir. Bunlar içeri-
sinde Ermeni, Kürd ve Nasturî olmak üzere yerli halktan insanlar, sivil-aske-
ri bürokratlar, Hamidiyeli aşiretler ve reisleri, Ermeni dini temsilcileri, okul 
yetkilileri olduğu gibi İngiliz ve Rus konsolosları, Fransız ve Amerikan mis-
yonerleri ile İran şehbenderi gibi birçok yetkili vardır ve bunlarla bir araya 
gelerek görüşme fırsatı bulmuştur26. Paşa, eserinde ifade edildiği gibi birçok 
kesimden sivil, idari, askeri, idari yetkililerin de bakış açılarını aksettiren ayrı 
ayrı örneklere yer verir. Bir yetkilinin resmi ağızdan bölgedeki havayı tasvir 
etmesi açısından, kaleme almış olduğu eseri ayrı bir önem taşır.

Mesele ile ilgili Sadeddin Paşa’nın anılarındaki aktarımları dışında böl-
gede konsoloslukların hazırladıkları ve hükümete gönderdikleri şikayet ra-
porları da bulunmaktadır. Burada belirtilmesi gereken husus, bu raporların 
doğrudan uluslar arası arşivlerden alınmadığı, sadece Osmanlı vesikalarına 
yansıyan yönüyle ele alınacak olmasıdır. Raporlardan parçalar vererek böl-
gede yapılacakları ve yapılanları anlatan vesikada, bu raporların Osmanlı bü-
rokrasisinde şikayet, beyanat ve bir nota şeklinde değerlendirildiği anlaşıl-
maktadır. Bu sebeple raporların cevaplanmasında belirli bir savunma refleksi 
çabası göze çarpar. Yanısıra ele alınan vesika Osmanlı’nın mesele hakkındaki 
değerlendirmesi şeklinde görünmektedir. Ancak Avrupalı devletlerin görüş-
lerinin de yer almasıyla iki tür bakışın aynı anda izlenebilmesi mevcut vesika-
nın önemini ortaya koyar.

Bahse konu edilen vesikada doğrudan Sadrazam imzası bulunmaktadır. 
Rusya ve İngiltere sefirleriyle olan bir görüşmelerindeki konunun Ermeni 
hakları olduğu ve her iki ülkenin de Hamidiye Alayları’nın varlığına karşı açık-
lamalarda bulundukları belirtilir. Sadrazam ise meseleyle ilgili hükümetçe 
tedbirlerin alındığını, dışardan tavsiye ve ihtara gerek olmadığı cevabını ve-
rir ve böylece muhtemel bir “nota”nın önüne geçildiğini ifade eder. “Vilayat-ı 
sitte dahilinde asayiş ve inzibatın bir kat daha temini ve muhalif-i merza-yı 
ali her dürlü ahvaln men-i vukuu içün hükümet-i seniyece ötedenberü teda-
bir ve taqyidat-ı lazimenin ittihaz ve icrasından girüdurulmadığı”nı belirtir. 
Aynı zamanda padişah da alayların bulunduğu mahallerde asayiş ve inzibatın 
temin edilmesi, aksi halde Rusya ve İngiltere’den “nota” verilmesine bahane 
edilmemesi ile ilgili bizzat ikazda bulunur. Bunun üzerine şikayetlerin olduğu 
mahallere teftiş heyeti gönderilerek sorumluların ortaya çıkarılması ile ilgili 
tedbirler alınır27.

Sadrazam, “Rusya Hükümetinin mezkur süvari alayların vücudunu asla 
arzu etmemesi tabii ve Ermeni ifsadatına tab’iyyet neticesi olarak İngilte-
re’nin dahi aynı fikir ve nazarda bulunduğu bedihi bulunmuş olmağla ge-
çende sefiran-ı müşarun ileyhuma ile vukubulan mülakat-ı senaveride icab-ı 
vechile beyanat-ı mukteziye ifa ve hükümet-i seniyenin icraat adalet-pervera-
26     Önal, a.g.e., s. 24, 25, 37, 38, 42, 43, 79
27     Sadrazam imzalı belge, Bab-ı Ali Daire-i Sadaret Amedî Divan-ı Humayun no. 

2058, BOA., Y.A.HUS. (Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrakı), 516/135, 1325 L 
13/19.11.1907.
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ne ve tedabir-i inzibatkaranesi meydanda bulunduğu” tesbitinde bulunur28. 
Böyece İngiltere ve Rusya’nın Hamidiye Alaylarına yönelik bakış açılarının 
aynı olduğu kanaatini not eder. Zira Ruslar, bölge üzerinde kendi tasavvurları 
için yeni filizlenen milliyetçi reflekse sahip Ermenilerle ilişki geliştirmişlerdir. 
Osmanlının örgütlediği Hamidiye Alayları Ermeni milliyetçiliğinin yayılışını 
geciktirdiği gibi Rusya’nın bu hamlesine karşı da atılmış bir adım olmasıyla 
alaylar haliyle Rus muhalefetini üzerine çekmiştir29.

Aynı dönemde Fransız Sefareti’nin de Cizre Kazası’nda Keldanilere ait bazı 
köylerin aşiret reisi Abdülkerim Bey tarafından zarara uğratıldığı şikayeti 
olmuş; bu durum Diyarbekir Vilayeti tarafından da tesbit edilmiştir. Burada 
belirtilen Abdülkerim bey, Miran Aşireti reisi Mustafa Paşa’nın oğlu olup, ba-
bası döneminden miras kalan şiddet yöntemlerini izleyerek çevre ve aşiretler 
üzerindeki hakimiyetini arttırmaya çalıştığı belirtilmektedir30. Ayrıca Bitlis - 
Siirt cihetinde “Ekraddan Ömer Bey” ismindeki aşiret reisinin de ahaliye karşı 
benzer uygunsuz şakavetkarane hareketleri şikayete konu olmuş, bu durum 
da yine Bitlis Vilayeti vekili mahalli idaresi tarafından tesbit edilmiştir. Yine 
Hınıs Mutasarrıflığı’nın belirttiğine göre, Bitlis İngiltere Konsolos Vekili tara-
fından bazı aşiret reislerine yönelik benzer şikayetlerin bulunduğu, bu sebep-
le etkili askeri tedbirlerin alınması talep edilmiştir. Gerek İngiltere Sefareti 
gerekse Fransa Sefareti baştercümanının ifadesine göre, Diyarbekir Fransa 
Konsolosu tarafından sefarete iletilen raporlardan Vilayat-ı Sitte için topye-
kun bir asayiş temini talebi oluşmuştur31.

Aynı tarihlerde Bitlis İngiliz Konsolosu, Bitlis Vilayeti kazalarından Ahlat 
ve Bulanık kazalarının genel durumuna ilişkin geniş bir rapor yazar. İngiliz Se-
fareti’nden hükümete iletilen raporda Ahlat Kazası’nda ahaliden vergi tahsila-
tında yapılan usulsüzlükler göze çarpar. Ahalinin ihtiyaçlarının fazla olmasına 
rağmen vergi miktarlarının son senelerde arttırıldığı nakledilir. Asker bedeli 
olarak alınan 40 kuruş 54 kuruşa, ağnam resmi 3’ten 4 buçuk kuruşa arttırıl-
dığı gibi arazi vergisi de daima arttırılmıştır. Usul-i cibayet (Vergi usulü)teki 
bu süreki artış halkı bezdirmekte olup aslında düzenli taksitlerle almak gere-
kirken tahsildarlar köylerden birkaç taksiti birden almaktadır. “Bundan başka 
eşhas-ı ğayr-ı mevcudenin bedel-i askeriyesi de virgülilerin üzerine tahmil ve 
mesela; virgüsini vermekden aciz olan virgülinin hissesi iktidar-ı malisi na-
zar-ı itibara alınmayarak diğer zira’a tevzi’edilmekdedir” ve ayrıca “Hamidiye 
Alayları efradıyla Çerkeslerin tecavüzatı dahi tezayüd ve tekessür etmekdedir. 
Bunlar zira’a aid ağnam ve mevaşiyi gasb etdiklerinden dolayı birçok erbab-ı 
ziraat işsiz kalmış ve hükümet-i mahalliye bunların tahdid-i cüretlerine aid 
hiçbir tedabir ittihaz etmemişdir.” Tedbir olarak yerleştirilen jandarmaların 
“Ahaliyi Kürdlerin taarruzundan vikaye etmek vazifesiyle mükellef olan işbu 
müfrezeler meccanen yem ve yiyecek taharrisiyle köylüleri ızrar etmekdedir-
28     Y.A.HUS., 516/135.
29     Janet Klein, “Devlet, Aşiret, Sülale ve 20. Yüzyıl Başında Diyarbekir’i Ele Geçirme 

Yarışı” Der. Joost Jongerden-Jelle Verheij, Osmanlı Döneminde Diyarbekir’de Toplumsal 
İlişkiler (1875-1915), İstanbul Bilgi Üniv.yay., İstanbul 2015, s. 153-154.

30     Y.A.HUS., 516/135; Bkz. Janet Klein, Hamidiye Alayları, İmparatorluğun Sınır Boyları 
ve Kürt Aşiretleri, İletişim yay., İstanbul 2013, s.172.

31     Y.A.HUS., 516/135.
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ler. Bu adem-i intizamın neticesi olmak üzere 5 sene evvel 725 haneden ibaret 
olan 6 Hristiyan köyü bugün 5 haneye tenzil etmişdir.” denilmiştir. Bulanık 
Kazası’nda da benzer bir durum olduğu iddialarıyla, “Hamidiye Alayları efra-
dı köyleri nehb ü ğaret ve ahalisini tard etmekdedir. Çerkeslerle Muhacirler, 
Hristiyan komşularına esir muamalesi etmekde muttahid ve hükümet-i ma-
halliye ise bir tarafın tecavüzatına ve diğer tarafın mesaibine nazar-ı bî-kayd 
ile bakmakdadır” diye not edilerek hükümetin ihmalkar davrandığına ve ka-
yıtsızlığına vurgu yapılmıştır. Bu durumun işkence, katl-i nüfus, hetk-i namus, 
cebren tebdîl-i mezheb gibi fiillere maruz kalmasına yol açtığı kaydedilmiştir. 
Raporda ayrıca “Kürdlerin tecavüzat ve i’tisafkaranesinden yanız Hristiyanlar 
değil bütün sekene-i memleket bî-zârdır. Bir Kürd karyesinin muhtarı karyesi 
sekenesinin öşr-i nizamiyi tamamen ifa etdikleri halde meblağın bir veya iki 
mislini de Hamidiye Alaylarına virmek üzere muntazaman ve mütemadiyen 
tazyik olunduklarından şiddetle şikayet etmişdir” denilerek alay mensubla-
rının sadece Hristiyan değil Müslüman ahaliye de benzer hukuk dışına çıkan 
davranışlara saptığı tesbit edilmiştir. “Hatta Hamidiye Alaylarına mensub 
ağavatdan birinin bu alaylar efradının asılmağa şayan hayduddan başka bir 
şey olmadıklarını söylediği işidilmişdir”. “Velhasıl Bulanık ve Ahlat kazalarıyla 
Bitlis’in diğer kazalarında ve Erzurum Van Diyarbekir Vilayetlerinde bu ah-
val-i müessifenin başlıca esbabı Hükümet-i mahalliyenin Hamidiye Alaylarına 
mensub Kürdleri takib ve te’dibden aciz olmaları ve zikr olunan Kürdlerin 
güya haiz oldukları sıfat-ı askeriyeye ve tabi oldukları kendi kumandanlarına 
veyahud Erzincan’daki Başkumandana güvenerek evamir-i hükümeti cebren 
tanımamağa cüret etmeleridir”32.

Vilayat-ı Sitte ve çevresindeki bu genel hukuksuzluk atmosferi ile ilgili 
konsolosluk nezdinde dile getirilmiş bu raporlarda göze çarpan şey, Hamidiye 
Alayları’na mensub aşiretlere isnad edilen hukuksuzlukların sadece Hristiyan 
ahaliye karşı değil, Müslüman ahalinin de etkilendiğine yönelik olmasıdır. Bu 
noktada merkez ve yerel idarenin yabancı misyonlara yönelik niyet sorgula-
ması bir noktada havada kalıyor gibi görünmektedir. Nitekim, bu raporun bir 
özeti gayr-i resmi bir şekilde İngiliz Sefareti aracılığıyla özet bir tercüme ile 
hükümete iletilir. Sadrazam, İngiliz Sefareti’nin bir önceki raporunun içeriği-
nin her ne kadar “garazdan ve mübalağadan” yoksun değilse de yapılan ince-
lemelerden olayı kısmen tasdik eden ifadeler bulunduğunu belirtmek duru-
munda kalmıştır. Bu gibi iddiaların İngiltere kamuoyunda sakinleşmiş bir me-
selenin tekrar uyanmasına bahane oluşturmaması için ifade edilen olaylara 
iftira ve mübalağa olarak bakıp tahkikat yapılmaması doğru olmaz, demiştir. 
Bu sebeple raporların genel olarak Hafif Süvari Alaylarına bağlı olarak şika-
yetleri ve ifadeleri kapsar biçimde olduğunu ve bu meselenin özel bir önemle 
takip ve incelemeye tutulmasının uygun olacağını vurgular33.

Uluslar arası bir temsilciliğin raporunun Osmanlı üst makamları tarafın-
32     BOA., Y.PRK.ASK. (Yıldız Perakende Evrakı Askeri Maruzat), 252/83, 30 Za 

1325/04.01.1908.
33     Y.PRK.ASK., 252/83; Alaylar ve mensublarına karşı bu tür şikayet vakalarında mese-

lenin soruşturulması için Tesrî’i Muamelat Komisyonu kurdurulduğu bilinmektedir. 
Ancak bu meselede yapılanların ne olduğu bilgisini eldeki vesikalardan takip etmek 
mümkün olamamıştır. Bkz. BOA., DH.TMIK.M., 91/34.
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dan derhal mahalli idarelere tasdik ettirilmek üzere teyidi yoluna gidilme 
çabaları vesikalarda göze çarpar. Bu durum yerelden merkeze akan bilgilere 
ve uluslar arası temsilcilere olan güvensizliğin had safhada olduğu şeklinde 
değerlendirilebilir.

Konsolosluklar, olay mahallerine yakın bulundukları ya da buralarda ya-
şananları hemen kayıt altına alarak raporlarını sefaretlerine iletmişlerdir. 
Konsoloslukların Vilayat-ı Sitte başta olmak üzere çevresinde de yaşananlarla 
oldukça ilgili oldukları gözükmüşlerdir. Sefaretler de konsoloslukların ilettik-
leri bilgiler üzerinden hükümeti meseleye eğilmek için zorlamışlardır. Kimi 
zaman verdikleri notalarla Bab-ı Ali’yi sıkıştırmışlar, hatta bunu diplomatik 
notalara sebep oluşturulmaması yönündeki padişahın ikazları takip etmiştir.

Sonuç
Ermeniler ve tebaa olarak haklarının Berlin Antlaşması ile Avrupalı dev-

letlerin garantörlüğüne alınması meseleyi siyasallaştırmıştır. Rusya, İngiltere 
ve Fransa’nın temsilcilikleri aracılığıyla Vilayat-ı Sitte’de Ermeniler ve hakla-
rı üzerinden araştırma ve soruşturma ile elde ettikleri bulguları Bab-ı Ali ile 
paylaşarak meseleyi yakından takip etmişlerdir. Aynı çerçevede hükümet de 
kendilerine iletilen bilgilerin söylenildiği gibi cereyan edip etmediğini yerel 
idareden sorgulatmışlardır. İlgili mahallerde Tahkikat komisyonlarının kur-
durulmasından idarecilerin sorunlara çözüm bulmaya çabaladıkları sonu-
cuna varılmaktadır. Ancak her durumda uluslar arası temsilcilerin merkeze 
olan şikayetlerine göre tavır alınmamıştır. Bunun yerine iletilen olaya iliş-
kin mahalli idarece ayrıca bir sorguya ve teyide başvurulmuştur. Bu da hem 
bölgeden gelen haberlerin niteliğine hem de uluslar arası temsilcilere olan 
temkinin had safhada olduğunu göstermektedir. Bu temkinde, merkezin ya-
bancıların Ermeni meselesindeki maksatlı davrandığı ön kabulüne dayanır. 
Bu sebeple uluslar arası misyonların yerel temsilcilerinden gelen bilgilerin 
merkezde oldukça güvensiz bir hale dönüşmesi anlaşılır görünmektedir.

Hükümet, Vilayat-ı Sitte’de olup bitenler ve geliştirilecek politikalarla ilgili 
birçok yetkiliye raporlar düzenletmiştir. Yaver Vehbi Bey ile Sadeddin Paşa bu 
amaçla bölgeye gönderilmiş üst düzey bürokratlardandır. Yaver Vehbi Bey’in 
1892 senesine dair raporunda Ermenilere yönelik tatmin edici bilgi olmama-
sına karşın bu rapor daha çok bölgede Hamidiye ağının yerleştirilmesi için bir 
nevi zemin etüdü niteliği taşır. Buna rağmen bölgede Ermeni huzursuzluğuna 
yönelik edindiği izlenimleri kısa da olsa aktarmaktan geri durmamıştır. Bun-
lar ise Ermenilerin rahat durmadıkları ve çevrede huzursuzluk oluşturmada 
maksatlı davrandıklarına dair nisbeten taraflı değerlendirmelerdir. Bu nokta-
da belirtilmesi gereken bir eksik-kusur, Ermenilerin çevreleri ile ilişkilerine 
dair neden böyle bir tutum izlediklerinin açıklayıcı tasvirlerle anlatılmama-
sıdır.

Sadeddin Paşa’nın anılarında belirttiği birçok olay ve durumdan Müs-
lim-Gayr-i Müslim, aşiretler, mahalli idare, emniyet güçleri ilişkilerine ve 
bölge coğrafyasına dair birçok açıdan döneminin fotoğrafını aksettirdiği 
görülmektedir. Yaptığı çalışmalarda yerelde yetkili bürokratlar, dini kanaat 
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önderleri, Hamidiye Alay mensubu olan ve olmayan aşiret reisleri ve uluslar 
arası temsilciliklerin yerel yetkilileri gibi birçok kişiyle görüşmeler yapmıştır. 
Paşa’nın aktarımlarında bölgede yerel bürokrasinin, güvenlik görevlilerinin 
usulsüzlükleri dahil Müslim-Gayr-i Müslim halkın birbirleriyle olan güvensiz-
liklerinin temellerine dair birçok olay nakledilir. Paşa’nın eserinde, ağır bir 
şekilde siyasallaşmış ortamda toplumsal aktörlere sükunet tavsiyesi dikkate 
değerdir. Gerek Yaver Vehbi Bey’in raporu gerekse Sadeddin Paşa’nın hatıratı 
resmi yetkililerin ağzından bölgedeki havayı tasvir etmesi açısından oldukça 
önemlidir.

Berlin Antlaşması’nı müteakib dönemde Osmanlı bürokratlarının Vilayat-ı 
Sitte etrafında yoğun gezi, gözlem ve raporları konsolosluklarınkine benzer 
şekilde eşzamanlıdır. Bu dönemde karşıt bürokrat raporları üzerinden adeta 
diplomatik ve psikolojik bir harb yaşanmıştır. Yanısıra bu durum aslında Vila-
yat-ı Sitte’den gelen haberlerin oldukça farklı cenahlardan ve adeta toplumun 
Ermeni meselesi üzerinden birbirine muhalif bir kompartımanlar düzeyinde 
ayrıştığını ortaya koyan flu, gri ve belli belirsiz haberlerin dolaştığı bir ortamı 
tasvir eder. Zira Hükümetin de konsolosluk raporlarındaki bilgileri mahalli 
idarelerce teyid etme yoluna gittiği görülmektedir. Bunun da karşılıklı bir gü-
vensizliğe tekabül ettiği ortadadır. Bu güvensizlik adilane çözümler üretmek 
yerine sorunları daha çetrefilleştirmiştir.
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JEOPOLİTİK AÇIDAN OBOR GİRİŞİMİ

Bülent GÜNER1

GİRİŞ
Jeopolitik, ülkelerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri 

inceleyen bilimdir (Külebi, 2011: 3), (Özey, 2017: vii). Ülkelerin coğrafi özel-
liklerinden kaynaklanan politik mecburiyetleri bulunmaktadır. Devletlerin 
bu zorunluluklar gereğince ürettikleri politikalar, jeopolitik biliminin konu-
sunu oluşturur. Özellikle çağımızda, jeopolitik ile iç içe ve onu tamamlayıcı 
bir anahtar kavram jeoekonomidir. Jeoekonomi; jeopolitik amaçları ilerlet-
mek için ekonomik araçların kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Petsinger, 
2016). Tim Marshall’a göre “artık politik her şeyin başına ‘jeo’ takısını geri 
getirmenin zamanı”dır. Marshall’ın “Coğrafya Mahkumları” (2018) adlı kita-
bının arka kapağında yer alan bu cümle, 21. yüzyılın küresel politik gerçekli-
ğini özetlemektedir. Gerçekten de günümüzde uluslararası politik hamlelere 
coğrafi değerlendirmelerden uzak yaklaşımlar, gelişmelerin yeterince anlaşıl-
masını engellemektedir. Nitekim “jeopolitik” kavramı, yeni bölgesel ve küre-
sel aktörlerin yeni küresel ilişkiler geliştirmeleri ile 1 asır öncesine benzer bir 
şekilde ilgi görmeye başlamıştır. 

20. yüzyılın siyasal paradigmaları ile Soğuk Savaş ve sonrasında dizayn 
edilen dünya düzeni artık günümüzde büyük ölçüde değişmektedir. Bu değişi-
min en önemli dinamiği Asya ülkeleridir. Asya’nın güçlenen ekonomileri, yeni 
küresel oluşumları ve yeni ittifakları beraberinde getirmektedir. Çin, Rusya, 
Hindistan, Japonya; Asya Kıtası’nın uzun yıllardır siyasal ve ekonomik önemi-
ni artıran, bölgesel/küresel nüfuza sahip ülkeleridir. Özellikle Çin, dünyanın 
en büyük üretici ülkesi olarak ulaştığı ekonomik ve siyasal etkinlikle dünyada 
yeni bir belirleyici güç olarak öne çıkmaktadır. 

Son 40 yılda sanayi üretimini birkaç kat artıran “uzak ülke Çin”, büyümesi-
ni sürdürülebilir kılmak, enerji ve ticaret güvenliğini sağlamak amacıyla dün-
yaya açılmaya, alternatif ticaret /enerji yollarına, yeni müttefiklere ve yeni 
ekonomik bağlantılara ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda Çin, daha önce ge-
nellikle ikili ilişkilerle sürdürdüğü uluslararası ilişkilerini, 2013 yılında ilan 
ettiği OBOR (One Belt One Road-Bir Kuşak Bir Yol) Girişimi2 ile daha siste-
matik ve kompakt bir halde yürütmeye başlamıştır. OBOR Girişimi’nin ana 
teması; üye ülkelerle geliştirilecek milyarlarca dolarlık ticaret, sanayi, finans, 
altyapı yatırımları ve kültürel ilişkiler oluşturmaktadır. Gerçekten de bu tema 
bir momentum yakalamış ve kısa bir sürede, 89 ülke OBOR Girişimi’ne üye 
olmuştur (Tablo 1). OBOR Girişimi, Çin’in küresel açılım ihtiyaçlarına karşılık 

1    Dr. Öğr. Üyesi, Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
2     One Belt One Road (OBOR) Girişimi, resmi ve güncel adlandırmayla “Belt and Road 

Initiative” (BRI) - Yol ve Kuşak Girişimi’ne dönüştürülmüştür. Ancak yaygın kullanım 
halen “OBOR” olduğu için bu çalışmada tercih edilmiştir.
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gelmesi ve çoğu “gelişmekte olan” üye ülkelerin yatırım ihtiyacına cevap ve-
ren “kazan kazan” ilkesiyle, güçlü bir küresel karşılık bulmuştur.

OBOR Girişimi, üye ülkeler arasında; ulaşım ağlarına, ticarette vergi in-
dirimine, sürdürülebilir ticari ilişkilere, bu amaçla yapılacak hukuki düzen-
lemelere, kültürler arası etkileşime ve üye ülkelerle gelişen siyasal ilişkilere 
ulaşmayı hedefleyen çok yönlü, çok katmanlı bir programdır. OBOR Girişimi, 
ulaşım altyapısı içeriği ile bir “ticari yol” projesidir. Bu açıdan tarihi İpek Yo-
lu’nun modern bir versiyonudur. Bir siyaset aracı olarak ise Çin’in dış politika 
vizyonu, dünya ile ilişki kurma imkânı ve dolayısıyla Çin jeopolitiğinin önem-
li bir unsurudur. Bu çerçevede Çin, üye ülkelerle sürdürdüğü 1700 proje ile 
küresel çapta bir hinterland oluşturmuştur (Bkz. Gang, 2017). OBOR Girişi-
mi’nin sınırları, dünya nüfusunun yaklaşık % 70’ini, dünya GSYH’nın % 45’ini, 
bilinen enerji rezervlerinin % 80’ini, dünya kara yüzölçümünün % 50’sini 
kapsamaktadır. 

Doğu Asya Çin, Moğolistan, Güney Kore
Güneydoğu 

Asya
Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, 

Filipinler, Singapur, Tayland, Doğu Timor, Vietnam

Güney Asya Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri 
Lanka

Orta ve Batı 
Asya

Türkiye, Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, İran, Kırgızistan, Tacikistan, 

Rusya, Ukrayna, Belarus 

Orta Doğu 
ve Afrika

Bahreyn, Mısır, Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, 
Lübnan, Umman, Filistin, Katar, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Yemen, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Etiyopya, Madagaskar, 
Libya, Tunus, Somali, Etiyopya, Ruanda, Senegal

Orta ve 
Doğu 

Avrupa

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, 

Makedonya, Moldovya, Karadağ, Polonya, Romanya, Sırbistan, 
Slovakya, Slovenya, Avusturya, Yunanistan

Güneybatı 
Pasifik Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Niue

Latin 
Amerika

Panama, Trinidad ve Tobago,  Andigua ve Barbuda, Bolivya, 
Dominika, Uruguay, Guyana

Tablo 1: OBOR Üyesi Ülkeler

Kaynak: HKTDC, 2018a

Çin’in OBOR Girişimi’ni hayata geçirmesinde, tarihi motivasyonların ya da 
“Çin Rüyası” olarak adlandırılan ulusal ideallerin yanında, bugün içinde bu-
lunduğu coğrafi/politik sıkışıklığı aşma çabasının da önemli bir etkisi bulun-
maktadır. Mevcut durumda Çin sanayi, ülkenin doğusunda bulunan kıyıdaki 
birkaç kente, ticaret ve enerji yolları ise deniz bağımlılığıyla Malakka Boğazı 
ve Çin Denizi’ne sıkışmıştır. Küresel iddialar taşıyan bir ülkenin birincil ça-
bası doğal olarak bu sıkışıklıkları aşmaktır. Karayip Denizi’nin doğusundaki 
adalarda Çin yatırımlarından Afrika limanlarına, Pakistan ve Myanmar li-
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manlarından Çin’e ulaşan petrol ve doğalgaz boru hatlarına, Macaristan’dan 
Vietnam’a sürdürülen demiryolu inşa çalışmasına kadar pek çok çaba, Çin’in 
coğrafi sıkışıklığını aşma girişimleridir. Bu bağlamda Çin; liman, ulaşım, alt-
yapı, iletişim, sanayi, finans yatırımlarıyla dünyanın birçok ülkesinde bulun-
maktadır. 

Çin’in sürdürdüğü küresel açılım, Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olduğu 
2001 yılından itibaren hız kazanmış ve Çin gelişmekte olan ülkeler açısından 
yeni bir çekim merkezi haline gelmiştir. Dünya tarihinin çeşitli dönemlerinde 
“yayılmacı”, “küresel imparatorluklar” bulunmaktadır. Daha çok askeri, hege-
monik, sömürgeci ya da ganimetçi çağrışımlar yapan tarihsel yayılmalardan 
farklı olarak OBOR Girişimi, ülkelerin gönüllü olarak katılım gösterdiği ulus-
lararası ekonomik işbirliği ilişkisi ile gelişmektedir.  

Çin; Japonya, Güney Kore, Filipinler, Tayvan gibi Doğu Asya’nın tipik deniz 
bağımlısı ülkelerinden biridir. Çin; ihracatını, ithalatını ve enerji ihtiyacını bü-
yük ölçüde deniz yoluyla karşılamaktadır. Çin’in karşılaşabileceği uluslararası 
siyasal bir krizde, özellikle “batılı müttefiklere” sahip ülkelerin kontrolündeki 
Malakka Boğazı’nda sorun yaşaması muhtemeldir. Bu bağlamda OBOR süre-
ciyle birlikte Çin, enerji ve ticaret yollarını karaya taşıyarak güvence altına 
aldığı gibi, uluslararası liman yatırımlarıyla da denizlerdeki varlığını güçlen-
dirmektedir. OBOR’un ulaşım altyapısında deniz ve kara ulaşım ağları bulun-
maktadır. Kara bağlantısı büyük ölçüde “Demir İpek Yolu” olarak da adlandı-
rılan “ekonomik koridor”lardan oluşmaktadır. Asya ve Avrupa’da altı ayrı böl-
geye ulaşmayı hedefleyen ekonomik koridorların bazıları inşa halinde, bazı-
ları işlerlik kazanmış durumdadır. Koridorların üçü Çin-Avrupa bağlantısını, 
diğer üçü ise Çin-Güney Asya bağlantısını sağlamaktadır. Demiryolu ulaşım 
altyapısı planlamasında 65 ülke bulunmaktadır. OBOR Girişimi’nde kara ula-
şımı kadar önem verilen bir diğer ulaşım türü deniz yoludur. “Deniz İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı”, Güney Çin Denizi’nden Hint Okyanusu’na, Süveyş Kana-
lı’ndan Akdeniz’e açılmaktadır. Deniz İpek Yolu’yla, Çin’in altı ana ekonomik 
bölgeye (Güneydoğu Asya, Güney Asya, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa) erişimi 
sağlanmaktadır (Bkz. Güner, 2018a, 2018b), (Harita 1).
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Harita 1: İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın Kara ve Deniz Yolu Ağı

Kaynak: Güner, 2018a: 118

OBOR Bölgesi; Küresel Güçlerin Yeni Mücadele Alanı
Latin Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya; Çin’in madencilik, doğal kim-

yasallar, enerji  yatırımlarının öne çıktığı ve hammadde edindiği kıtalardır. 
Çin’in bu kıtalardan yaptığı ithalatın ilk üçü; çeşitli madenler, doğal kimya-
sallar ve enerji ürünleridir. Avrupa Birliği ve ABD ise Çin’in en büyük pazarı 
konumundadır (Trademap, 2017). Çin, ekonomik düzeni açısından küresel 
bir ekosistem oluşturmuş durumdadır. Bu nedenle dünyanın hemen her kö-
şesi Çin jeopolitiği açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla dünyada 
pazar ya da hammadde odaklı her gelişme Çin açısından önemlidir. Dünyanın 
hemen her yanındaki siyasi, ekonomik, toplumsal gelişme, Çin’in bir şekilde 
gündeminde yer almaktadır. Örneğin Çin’in önemli petrol tedarikçilerinden 
Venezüella’nın yaşadığı siyasal ve ekonomik çalkantılar, Çin’i doğrudan ilgi-
lendirmektedir (Bkz. Bloomberg, 2018). 

Avrasya kıtasında işlerliğe sahip iki büyük uluslararası organizasyon bu-
lunmaktadır; Bunlar Avrupa Birliği ve OBOR Girişimi’dir. AB ile Çin arasındaki 
diplomatik ilişkiler 1975’ten bu yana hızlı bir gelişim göstermiştir. Özellikle 
2003 yılında “AB-Çin Kapsamlı Stratejik Ortaklığı”nın oluşturulması, işbirliği-
ni derinleştirmiştir (EEAS, 2017: 2). Çin, 2008 yılında yaşanan “Euro bölgesi” 
ekonomik krizini, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için 
fırsata dönüştürmüştür (Li, 2017: 159). 2012 yılında, merkezi ve doğu Av-
rupa’nın (Central and Eastern Europe - CEE) 16 ülkesi ve Çin (+1) CEE 16+1 
ekonomik işbirliği formatını geliştirmiştir. CEE ülkeleri 2015 yılında bütü-
nüyle OBOR üyesi olmuştur.  16 CEE ülkesinin 11’i aynı zamanda AB üyesidir 
(Tablo 2), (Harita 2). Böylelikle Çin, AB’nin dolaylı bileşeni haline gelmiş, Orta 
ve Doğu Avrupa yeni bir jeopolitik mücadele alanına dönüşmüştür. 
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Tablo 2: Üyelik Statülerine Göre Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri

AB Üyesi CEE Ülkeleri AB Üyesi Olmayan CEE Ülkeleri
Estonya Bosna
Letonya Sırbistan
Litvanya Karadağ
Bulgaristan Arnavutluk
Romanya Makedonya
Polonya

Slovakya

Macaristan

Hırvatistan

Slovenya

Çek Cumhuriyeti

Kaynak: Stanzel, 2016

Avrupa Birliği’nde, Çin’in Avrupa’daki varlığına ilişkin çeşitli endişeli yak-
laşımlar yükselmektedir. 2018 yılında Macaristan hariç 27 AB üyesi ülkenin 
imzasıyla açıklanan raporda OBOR projesi eleştirilmiştir. Rapora göre OBOR 
Girişimi, serbest ticareti engelleyecek ve Çinli şirketlere avantaj sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır (Heide vd., 2018). Ayrıca Çin’in CEE 16+1 oluşumunu, 
Çin Dışişleri Bakanlığı’nda kalıcı bir sekreterya ile kurumsallaştırması, AB’nin 
bir diğer endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu çerçevede Çin’in cazip yatırım 
olanaklarıyla CEE 16+1’de yer alan AB üyesi ülkeler aracılığıyla AB’yi mani-
püle edebileceği, karar alma mekanizmalarını etkileyebileceği ve Avrupa’yı 
“bölme ve yönetme” yeteneğine ulaşmış olduğu düşünülmektedir. AB’de, CEE 
16+1 ve OBOR Girişim’ini bir ekonomik girişim olmaktan öte bir “jeopolitik 
girişim” ve bir “Truva Atı” görme eğilimi artmıştır (Stanzel, 2016), (Mihala-
kas, 2011). 

Çin-Avrupa ilişkisi, “karşılıklı bağımlılık” ilişkisidir. Avrupa, Çin’in “yeni 
dünya”sıdır. Avrupa karası, Çin’in OBOR çerçevesinde önemli finans, liman ve 
demiryolu yatırımları yaptığı aynı zamanda sermaye ve sanayi yatırımı aldığı 
önemli bir ticari ortağıdır. Doğu ve Orta Avrupa üzerinde AB-Çin nüfuz tar-
tışması olsa da, bugünkü tabloyu Wallerstein’ın öngördüğü biçimde bir Doğu 
Asya / Avrupa çatışması yerine (Wallerstein, 2016: 57), Avrasya konsepti 
içerisinde, Avrupa-Asya yakınlaşması olarak değerlendirmek daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır. Çünkü Avrupa’dan Çin’e yönelen tüm endişelere rağmen, 
AB-Çin ticaret hacmi 2017 yılında 675 milyar dolara ulaşmıştır (Trademap, 
2017). 

Çin’in resmi ilgisini artırdığı bir diğer alan Arktik bölgedir (Bkz. Xinhu-
anet, 2017). Küresel ısınmaya bağlı olarak kutup bölgelerinde artan buzul 
erozyonu, Arktik bölgenin yakın gelecekte yaygın/ticari ulaşıma açılmasına 
imkan verecektir. Çin, Arktik’te çeşitli amaçlarla bulunabilmek amacıyla Rus-
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ya ile işbirliği gerçekleştirmektedir (Sputnik, 2018). Ancak OBOR Girişimi’nin 
bugüne kadar Çin tarafından yayınlanan resmi haritalarında, Çin ile Arktik 
bağlantıyı sağlayan ve bugün “Kuzey Deniz Yolu” (Northern Sea Route - NSR) 
olarak adlandırılan güzergâh bulunmamaktadır (Bkz. HKTDC, 2018b). Ta-
sarlanan Kuzey Deniz Yolu güzergâhı, Çin-Avrupa bağlantısını önemli ölçü-
de kısaltacak ve Hint Okyanusu - Süveyş Kanalı rotasına önemli bir alternatif 
oluşturacaktır. Kuzey Deniz Yolu, Rusya açısından ise bir “kazan-kazan” örne-
ği olarak ülkenin tenha Arktik ve iç bölgelerini canlandıracak ve Rusya’nın da 
kullanacağı limanların inşasını gerçekleştirecektir. Ayrıca müstakbel “Kuzey 
Deniz Yolu” ile Çin ve Rusya’nın Arktik bölgede etkinliği artacaktır.

Harita 2: AB ve CEE Üyeliklerine Göre 0rta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve Çevresi

Kaynak: Stanzel, 2016

Çin, halihazırda bazı Arktik ülkeleriyle çeşitli bilimsel çalışmalar ve ma-
dencilik faaliyetleri yürütmektedir (Bkz. Xinhuanet, 2018). Bunlar arasında 
Kuzey Atlantik’te, İzlanda ve Norveç ortaklığıyla petrol ve doğal gaz arama, 
Rusya ile Sibirya’daki Yamal sıvılaştırılmış doğal gaz santralinde işbirliği ve 
Grönland-Kvanefjeld’deki nadir toprak elementleri dahil olmak üzere ma-
dencilik projeleri bulunmaktadır. Arktik bölgenin ticari ulaşıma açılacak ol-
ması ve yürütülen/yürütülecek madencilik ve bilimsel araştırma faaliyetle-
ri uluslararası hukuk düzenini şimdiden zorlamaktadır. Çin’in talebi, Arktik 
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bölgenin uluslararası niteliklerinin artırıldığı bir alan olmasıdır (Lanteigne, 
2017). Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, Rusya, İsveç ve ABD 
gibi Arktik bölgede toprak sahibi ülkeler ile Çin gibi çeşitli amaçlarla Arktik’te 
bulunmak isteyen ülkelerin ilgisi, Arktik’i daha bugünden dünyanın yeni jeo-
politik kriz bölgelerinden biri haline getirmiştir. Nitekim NATO, 2018 yılında 
Norveç’te “Trident Juncture” adıyla, 31 üye ülkenin katıldığı büyük bir askeri 
tatbikat gerçekleştirmiştir (NATO, 2018), (Aydınlık, 2018). 

Çin’in bir diğer açılım bölgesi Afrika’dır. Çin-Afrika ilişkisi 1960’lı yıllardan 
beri sürmektedir. 2002 yılında kurulan FOCAC (Forum On China Africa Co-
operation) ile Çin-Afrika işbirliği bölgesel düzeyde yürütülmeye başlamıştır. 
OBOR süreciyle birlikte Afrika’da Çin yatırımlarında artış görülmüştür. Afrika 
kıtasının geri kalmışlığı, Çin’i daha çok altyapı yatırımlarına yönlendirmiştir. 
Çin bu kapsamda 1046 proje gerçekleştirmiştir. Demiryolları, havaalanları, 
limanlar, hidroelektrik, rüzgar ve güneş santralleri, Çin’in Afrika’daki önem-
li yatırımlarıdır. Çinli şirketler Afrika’da tarım, inşaat, sağlık, madencilik ve 
sanayi gibi sektörlerde de bulunmaktadır. Afrika kıtasında etkinlik gösteren 
Çinli şirket sayısı 2000 civarındadır (Cheng ve Lim, 2015), (The Economist, 
2016: 6-11). Çin, Afrika’da varlık gösteren en etkin denizaşırı güçtür. Ayrı-
ca Çin’in ülke dışındaki tek askeri varlığı Afrika’da bulunmaktadır. Cibuti’de 
2017 yılında oluşturulan deniz üssü, Aden Körfezi’nde korsanlıkla mücadele 
ve Çin ticari gemilerini koruma amacı taşımaktadır (Bkz. CFR, 2018a)

Çin’in OBOR sürecinde görece geç açılım gösterdiği Latin Amerika (Latam) 
ülkeleri günümüzde büyük ölçüde OBOR Girişimi’nin dışındadır. 2015 yılında 
Latam ülkeleriyle, Çin arasında CELAC (China-Latin American Cooperation 
Fund) organizasyonu kurulmuştur. Çin-Latam ülkeleri arasında 2000’li yıllar-
dan itibaren ilerleyen ikili ilişkiler, son on yılda hızlı bir gelişim göstermiştir. 
Çin’in ithalatında Latam önemli bir yer tutmaktadır. Doğal kaynaklar, ham 
petrol, demir ve çelik, bakır, katı yakıtlar, hurda alüminyum, kıymetli metal-
ler Çin’in başlıca ithal ürünlerdir. Latam içerisinde Çin’in toplam ticaretteki 
payı Şili, Peru ve Brezilya ile en yüksek düzeydedir. Brezilya, 2005 yılından bu 
yana 45 milyar dolar ile Çin yatırımının en büyük alıcısıdır. Brezilya’yı Peru 
(17 milyar dolar) ve Arjantin (10 milyar dolar) izlemektedir. Ayrıca Çin dev-
let bankaları 2005’ten bu yana Latam’a 140 milyar dolar borç verirken, Çin 
finansmanının büyük bölümünü Venezüella (62 milyar dolar), Brezilya (37 
milyar dolar), Ekvador (17 milyar dolar) ve Arjantin (15 milyar dolar) almış-
tır (Deorukhkar vd, 2018:4-6). 

Çin’e komşu/çevre ülkeler OBOR Girişimi’ne en erken katılım göstermiş-
lerdir. Bu durum oldukça ilgi çekicidir. Çünkü Çin, çevre ülkelerle tarihsel 
sorunlar ve sınır sorunları yaşamaktadır. Doğu ve Güney Çin Denizi, Ortado-
ğu’dan sonra dünyanın en önemli kriz bölgesidir. Bu denizler hidrokarbonlar 
ve doğal gaz açısından zengindir. Ayrıca trilyonlarca dolarlık küresel ticaret 
akışına da sahiptir. Çin Denizi’nde tartışmanın esas kaynağı sınırlardır. Japon-
ya, Vietnam ve Filipinler, Çin’i deniz sınırlarını genişletmekle suçlamaktadır. 
Bu çerçevede Doğu ve Güney Çin Denizi’nde statüsü belirsiz adacıklar sorunu 
ile Çin’in denizlerde yapay adalar inşa etmesi ve bir kısmını silahlandırması 
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gerginliği artırmaktadır. Diğer taraftan Japonya ve Filipinler’in ABD ile yaptığı 
askeri anlaşmalar, ABD’yi bölgeye müdahil yapmaktadır (CFR, 2018b). Tüm 
bu etkenler sorunu daha karmaşık hale getirmektedir. Çin Denizi, uzun bir 
süredir, çevre ülkelerin “dos-man” (dost ama düşman) tavırları ile kronik bir 
krizin odağındadır. Çin, karşılıklı ekonomik çıkarlar çerçevesinde, bölgesinde 
sorunlu olduğu ülkelere barışı getiremese de, çoğunu OBOR Girişimi’ne dahil 
etmeyi başarmıştır. 

2017 yılı sonunda OBOR Girişimi’ne Avrupa-Asya ve Afrika kıtalarından 
69 üye ülke bulunmaktaydı. Girişim bu haliyle eski kıtalara ait bir organizas-
yon görünümündeydi. Çin’in geleneksel olarak doğu-batı bağlantılı ticari aks-
ları düşünüldüğünde, Avrupa ve Afrika kıtasının özellikle doğusundaki ülke-
leri OBOR’a dahil etme çabası gayet doğaldır. Ancak 2018 yılının son ayların-
da, Atlas Okyanusu’nun kıyısında yer alan batı Afrika ülkesi Senegal ve Latin 
Amerika’nın Atlas Okyanusu’nda kıyısı bulunan üç ülkesi Panama, Guyana ve 
Uruguay OBOR Girişimi’nde yer almıştır. Çin’in Latam’ın doğusu ve Afrika’nın 
batısında yapmış olduğu bu açılımlarla, Atlas Okyanusu’nda da etkinliğini ar-
tırma çabasında olduğu görülmektedir. Çin’in son dönemde yapmış olduğu 
Atlas Okyanusu açılımına, Karayip Denizi de dahil edilmiştir. Panama, Trini-
dad-Tobago, Antigua-Barbuda ve Dominika gibi Karayip Denizi’ni çevreleyen 
ülkeler 2018 yılında OBOR Girişimi’ne üye olmuştur. Çin’in ABD’nin güneyin-
deki Karayip Denizi’nde yer alması, ABD’nin Güney Çin Denizi’ndeki varlığını 
anımsatmaktadır.

“OBOR Coğrafyası”, dünyada jeopolitik risklerin en yüksek olduğu bölge-
leri içermektedir. Örneğin Filistin-İsrail sorunu, Suudi Arabistan-Yemen çatış-
ması, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Çin Denizi gerilimi, Pakistan-Hindis-
tan gerilimi, Kuzey Kore-Güney Kore gerilimi, Ukrayna-Rusya gerilimi ayrıca 
Suriye, Afganistan, Pakistan, Libya, Myanmar, Somali, Sudan ve Brundi’de iç 
savaş ve terör sorunları gibi dünyanın bugün savaş/çatışma/terör yaşanan 
25 bölgesinin 24’ü OBOR ülkelerinde ya da mücavirinde yer almaktadır (Bkz. 
CFR, 2018c). Bir ticaret ve ekonomik işbirliği projesi olan OBOR Girişimi’nin, 
üye ülkeler arasında henüz sorun çözme gibi hukuki ve kurumsal bir yetisi 
yoktur. OBOR Girişimi’nin başarısı üye ülkeler arasındaki uyum ve işbirliğine 
bağlıdır. Çünkü OBOR Girişimi’nin birincil hedefi ulaşım koridorlarıyla ülke-
leri birbirine bağlamaktır. Bu ulaşım koridorları 65 üye ülkeden geçmektedir. 
Örneğin Ortadoğu ülkeleri bütünüyle OBOR üyesi olmalarına rağmen, bölge-
de yaşanan sorunlar nedeniyle henüz resmi bir kara ulaşım bağlantısı içeri-
sinde yer almamaktadır. 

Çin Milli Savunma Bakanlığı; Çin’in deniz haklarını, ulusal güvenliğini ve 
denizaşırı güvenliğini koruyan modern bir deniz askeri güç yapısı geliştirme 
gereği duyduğunu belirtse de (MND, 2015), Çin, Cibuti’de 2017 yılında oluş-
turduğu operasyonel olmayan deniz üssü hariç tutulduğunda, ülke dışında 
herhangi bir askeri varlığa sahip değildir. Çin “barışçıl kalkınma doktrini”ne 
(Bkz. Arighi, 297) uygun olarak hareket etmekte ve “yumuşak güç” tavrını 
sürdürmektedir. Ancak gelecekte Çin’in uluslararası denizlerde ve ticaret böl-
gelerinde karşılaşacağı güvenlik sorunları, Çin donanmasını Çin Denizi’nin 
ötesine taşıma riskini doğuracaktır. Pu’ya göre, OBOR iddialı bir proje olsa da; 
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güvenlik tehditleri, jeopolitik rekabet ve bölgesel tepki de dahil olmak üzere 
birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bu zorluklara karşın OBOR’un gidişatını şe-
killendirecek olan etken Çin’in ekonomik gücüdür (Pu, 2016: 111). 

Çin; Cebelitarık Boğazı, Panama Kanalı, Aden Körfezi-Babel Mendeb Boğa-
zı, Basra Körfezi-Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı, İstanbul ve Çanakkale boğaz-
ları, Malakka Boğazı, Madagaskar Boğazı, Ümit Burnu gibi dünyanın önemli 
deniz geçitlerini kontrol eden ülkeleri büyük ölçüde Girişim’e dahil etmiştir 
(Harita 4). Çin özellikle son dönemde OBOR’a üye kabulünde oldukça stra-
tejik hareket etmekte ve bir satranç oyuncusu özeni göstermektedir. Davet 
edilen ülkeler ya Çin’in petrol ithal ettiği Libya gibi bir ülke ya da Panama gibi 
bir boğaz veya kanalın, bir deniz ya da okyanusun önemli bir geçiş noktasında 
bulunmaktadır. 

Harita 4: OBOR Ülkeri ve Kontrol Ettikleri Boğazlar ve Kanallar 

Kaynak: Güner 2018a’dan Güncelleştirilerek :114

2. Çin, OBOR Girişimi ve “Batılı” Yaklaşımlar
ABD’nin yüzyılı aşkın süredir askeri deniz politikasının belirlenmesinde 

büyük pay sahibi olan Amiral Alfred Thayer Mahan, ABD’nin çıkarları ve deniz 
üstünlüğü açısından önemli boğaz ve kanalların kontrolünü zorunlu görmüş-
tür. Mahan’a göre Süveyş, Cebelitarık, Doğu Akdeniz, Aden Körfezi, Karayip 
Denizi, Basra Körfezi vs stratejik denizler ve kanallardır (Mahan, 1900, s: 78, 
180). Ancak Mahan’ın büyük önem atfettiği deniz ve boğazların çevresinde 
bulunan ülkeler günümüzde büyük ölçüde OBOR Girişimi’ne üyedir. OBOR 
Girişimi’nin yayılım alanı yine klasik jeopolitikçilerden İngiliz coğrafyacı Hal-
ford Mackinder’in “kalpgâh -dünyanın kalbi - eksen bölge” (heartland-pivot 
area) olarak adlandırdığı bölgeyle de örtüşmektedir. Mackinder, kabaca Doğu 
Avrupa, Karadeniz’in kuzeyi, Hazar Denizi’nin doğusu ve Sibirya dahil olmak 
üzere Rusya’nın büyük bir bölümünü kapsayan alanı “dünyanın kalbi” olarak 
değerlendirmiştir (Harita 5). Mackinder’e göre, “Doğu Avrupa’yı kontrol eden 
Kalpgâh’ı kontrol eder, Kalpgâh’a hakim olan Dünya Adası’nı (Asya-Avrupa ve 
Afrika’dan oluşan eski kıtalar) yönetir, Dünya Adası’nı yöneten de tüm dün-
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yaya hakim olur” (Mackinder, 1942: 106). Ancak bugün Mackinder’in dünya 
egemenliği için büyük önem verdiği “kalpgâh” ülkelerinin tamamı ve o kalp-
gâhı elde tutmak için önemli gördüğü çevre ülkeler (İç Hilal) -Batı Avrupa 
hariç- Türkiye, İran, Pakistan ve Hindistan OBOR üyesidir. Mahan ve Mackin-
der’in 20. yüzyılda askeri kontrol önerdiği bölgelerde, Çin 21. yüzyılda OBOR 
projesi gibi sivil bir girişimle etkindir. 

ABD dış politikasını özellikle Soğuk Savaş döneminde etkilemiş iki önemli 
stratejist Henry Kissinger ve Zbigniew Brzezinski’nin 20. yüzyılın sonlarından 
itibaren Avrupa ve Asya yakınlaşmasına ve özel olarak Çin’e odaklandığı görül-
mektedir. Her iki stratejist de gelecekte ABD’nin en büyük küresel rakibi olarak 
Çin’i görmüş ve Asya - Avrupa arasında gerçekleşebilecek siyasal ve ekonomik 
yakınlaşma “tehlike”sine dikkat çekmişlerdir. Kissinger, 1989 yılında, “Berlin 
Duvarı”nın yıkıldığı günlerde, Newsweek dergisinde yayınlanan makalesinde, 
Almanya-Rusya ilişkisine değinerek, “Avrasya”nın doğu ve batı kanadında olası 
bir yakınlaşmanın, ABD’nin Avrasya’daki varlığını tehlikeye atacağını öngör-
müştür (Kissinger, 1989: 58). Yine Kissinger 2005 tarihli makalesinde Çin ve 
Asya’nın yükselişinin önümüzdeki on yıllarda uluslararası sistemin önemli öl-
çüde yeniden düzenlenmesine neden olacağını belirtmektedir. Kissinger’a göre 
dünyanın ağırlık merkezi, Atlantik’ten Pasifik’e kaymaktadır. Ancak “Yükselen 
Çin” olgusu ABD tarafından yanlış değerlendirilmektedir; askeri yayılmacılık 
Çin’in tarzı değildir. Bu bakımdan SSCB’ye uygulanan Soğuk Savaş’ın askeri po-
litikalarını bugün için Çin’e uygulamak akıllıca olmayacaktır. Çin’in küresel çıkı-
şı orta vadede askeri değil politik ve ekonomik çerçevede görülmektedir. Çin’in 
“niyeti”, Asya’dan ABD’yi dışlama ya da işbirliği çabalarına göre belli olacaktır. 
Çin sistem içerisinde tutulmalı ve çatışmalı bir mücadeleden uzak durulmalıdır 
(Kissinger, 2005) , (Kissinger, 2015: 629). 

Harita 5: Kalpgâh ve Çevre Bölgeler

Kaynak: Mackinder, 2004: 312
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Uzun yıllar boyunca Çin ve ABD’ye “sağduyu” ve “uzlaşma” önerileri ya-
pan Kissinger, 2018 yılında fikrini değiştirmiş görünmektedir.  Kissinger gü-
nümüzde ABD’ye, Soğuk Savaş döneminde SSCB’yi izole etmek için mimarı 
olduğu “Çin ile işbirliği” politikasının bir benzerini önermektedir. Bu kez Çin’i 
izole etmek için Rusya ile ilişkiler iyileştirmelidir. Bu izolasyon çabalarında 
Rusya’nın yanında ABD’nin geleneksel müttefikleri Filipinler, Hindistan, Ja-
ponya, Ortadoğu ülkeleri ve diğer aktörlerle, Çin’e, “karşı ağırlık” oluşturul-
malıdır (Kissinger, 2018). Ancak Kissinger’ın Çin’i çevrelemede etkili olaca-
ğını düşündüğü ABD’nin kadim müttefiklerinin çoğunluğu, OBOR Girişimi 
içerisinde yer almakta ve Çin ile ticari ilişkilerini geliştirmektedir. Çin olası 
bir izolasyonu, OBOR Girişimi’yle etkisizleştirmiş görünmektedir.

Bir diğer stratejist Brzezinski de ABD’nin küresel etkinliği açısından “Çin 
tehlikesi”ne dikkat çekmektedir. Brzezinski “Büyük Satranç Tahtası” olarak 
adlandırdığı Avrasya kıtasına hakimiyette Mackinder’ci bir yaklaşım sergile-
mektedir. Bu yaklaşıma göre göre Avrasya üzerindeki denetim, diğer kıtaları 
jeopolitik bir çevre haline getirecektir. Avrasya ekonomik olarak zengin bir 
kıta olduğu kadar dünya enerji kaynaklarının önemli bir bölümüne de sahip-
tir. Ayrıca ABD dışındaki tüm nükleer güçler Avrasya’da bulunmaktadır. Diğer 
taraftan küresel nüfuz talep edecek güçler de Avrasyalılardır. 1997 yılında 
“şu anda eşi olmayan Amerikan küresel hegemonyası rakipsizdir” tespitinde 
bulunan Brzezinski, ardından “ama önümüzdeki yıllarda da rakipsiz kalacak 
mıdır ?” sorusunu sormaktadır. Sorusuna verdiği cevap ise hayli dikkat çeki-
cidir; Amerika’nın küresel üstünlüğü doğrudan doğruya Avrasya kıtasındaki 
hakimiyetinin ne kadar süre ve ne kadar etkili sürdürüldüğüne bağlıdır. Açık-
tır ki bu durum geçicidir. Yine Brzezinski’ye göre, Avrasya siyasal olarak bü-
tünleşmek için fazla büyüktür ve bu da ABD için bir şanstır. Tersi bir durumda 
Avrasya’nın “batısı ve doğusu, güneyi ve ortası” ittifak kurarsa, bu ABD’nin 
“Avrasya Satranç Tahtası”ndan düşmesi anlamına gelir. Brzezinski’nin dik-
kat çektiği bir diğer nokta ise, imparatorluklar ve yayılmacı egemenlik sis-
teminde kilit ya da kritik alanlar, Cebelitarık ya da Süveyş Kanalı veya Singa-
pur gibi hayati coğrafi noktaların planlı olarak ele geçirilmesi ve muhafazası 
yoluyla kurulmuştur (Brzezinski, 2017: 50-59). Bu tablo içerisinde OBOR 
Girişimi’nin Avrasya’da gerçekleştirmekte olduğu ekonomik işbirliği, -yaşa-
dığı dönemde- Brzezinski’nin kaygılarını artıran muhtemel gelişmelerdendir. 
“Batılı” öngörüler/endişeler günümüzde yaşanan gelişmelerle büyük ölçüde 
doğrulanmakta, özellikle Avrasya’da yeni küresel/bölgesel işbirliği modelleri 
gelişmektedir.

OBOR Girişimi her halükârda “küreselleşme” ideolojisinin bir sonucudur. 
Paranın, malların ve hatta fikirlerin sınırları özgürce aşması anlamına gelen 
ve Soğuk Savaş sonrası ABD tarafından savunulan olgu, özellikle Trump yöne-
timiyle birlikte savunulur olmaktan çıkmıştır. Üreten ve pazar bulan “batılı” 
ülkeler için bir dönem son derece kullanışlı olan küreselleşme ideolojisi, bol 
ve ucuz üretim yapan Çin’in dünya pazarlarında etkin olması ile sarsılmış du-
rumdadır. Küreselleşme net bir biçimde Çin’in lehine sonuç vermiştir. Bugün 
küreselleşme ideolojisinin savunucusu tarihin bir cilvesi olarak Çin, karşıtı 
ABD olarak görünmektedir (Bkz. FT, 2017). Çin-ABD ticareti 2017 yılında 660 
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milyar dolar hacme ulaşmıştır. Ancak ABD bu ticari ilişkide 400 milyar dolar 
açık veren taraftır (Trademap, 2017). Bu nedenle Trump yönetimi, Çin ürün-
lerine karşı korumacı davranmakta ve gümrük duvarlarını yükseltmektedir. 
Çin de benzer bir tepkiyle, ABD ürünlerine karşı gümrük duvarlarını yüksel-
terek “ticaret savaşları”nı tırmandırmaktadır. 

SONUÇ
OBOR Girişimi, Çin jeopolitiğinin önemli bir enstrümanıdır. OBOR Girişi-

mi’nin dünyanın neredeyse tüm deniz ve okyanuslarına kıyısı bulunmakta-
dır. Ayrıca dünyanın önemli kanal ve boğazlarını kontrol eden pek çok ülke 
de Girişim’e üyedir. Bu bağlamda dünyanın hemen her köşesinde Çin nüfuzu 
artmaktadır. OBOR Girişimi; ulaşım, enerji, sanayi ve finansal yatırım içeri-
ğiyle özellikle “gelişmekte olan” ülkelerin ilgisini çekmektedir. Asya ülkele-
rinin neredeyse tamamı, Avrupa ülkelerinin yaklaşık yarısı Girişim’e üyedir. 
Son dönemde üye olan ülkelerin büyük bölümü Latin Amerika ve Afrika kıta-
sındandır. Çin, OBOR Girişimiyle Avrupa Birliği’nin uzak bileşeni, Arktik böl-
genin müstakbel girişimcisi, Afrika kıtasının deniz aşırı müteahhidi ve Latin 
Amerika’nın en önemli dış finansörü durumundadır. Kaçınılmaz olarak büyü-
yen küresel/bölgesel güç mücadelesi, ABD ile Çin arasında başlayan “ticaret 
savaşları” ile yeni bir evreye girmiş görünmektedir.

Dünya, Soğuk Savaş sonrasında yeniden çok kutupluluğa doğru gitmek-
tedir. Küresel ölçekte yeni ekonomik oluşumlar ve kurumsal yapılarla yeni 
çekim merkezlerinin oluştuğu görülmektedir. OBOR Girişimi, oluşan bu al-
ternatif yapılardan biridir. Çin yönetimi aksini iddia etse de, OBOR Girişimi 
jeopolitik bir girişimdir. Bu jeopolitik girişim, bütünüyle ekonomik süreçlerle 
ilerlemektedir. Tarih, ülkeler arasında oluşturulan ideolojik/ duygusal temalı 
yapılardan ziyade, ekonomik amaçlı uluslararası organizasyonların daha ba-
şarılı olduğunu göstermiştir. 

OBOR Girişimi, uluslararası işbirliğinde ticaret ve yatırımları öne çıkar-
maktadır. Bu sayede Rus steplerinden Avrupa ovalarına, Nil Nehri’nden Sah-
ra Çölü’ne, And Dağları’ndan Kuzey Buz Denizi’ne sınırlarını genişletmiştir. 
Ancak küresel/bölgesel güçler arasında çatışma alanları da genişlemektedir. 
Çatışma yalnızca coğrafi alanda değil, ticaret savaşlarına yol açan ekonomik 
göstergelerde, ülkelerin birbirlerini casuslukla suçladıkları sanayi ve teknolo-
ji yarışında ve ileri teknoloji ürünlerinde kullanılan “nadir toprak elementle-
ri”ni edinme mücadelesinde de görülmektedir. Uzun bir süre daha dünya po-
litikalarının bu nirengi noktalar çerçevesinde şekilleneceği anlaşılmaktadır.

OBOR Girişimi’nde yer alan ülkeleri “müttefik” ve özellikle “Çin müttefi-
ki” saymak doğru değildir. Çünkü OBOR Girişimi’nde birbirleriyle ve Çin ile 
ihtilaflı ülkeler de bulunmaktadır. Ancak Çin’in uluslararası alanda nüfuzunu 
artırdığı, “arkadaş çevresi”ni genişlettiği ve dört kıtaya yayılan bir Çin hin-
terlandı oluşturduğu da görülmektedir. Gelinen bu aşamada, örneğin her gün 
milyonlarca varil petrolün sevk edildiği boğazlar düşünüldüğünde, Çin’in 
Hürmüz Boğazı’na, Tayvan Boğazı’ndan daha az hassasiyet göstermesi bek-
lenmemektedir. Çin’in uzun zamandır özenle sürdürdüğü “düşük profil”li dış 
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politika, “ağırbaşlı” diplomasi, BM oylamalarındaki genellikle “çekimser” tav-
rı, küresel nüfuz alanının genişlemesine bağlı olarak “yüksek sesli” itirazlara 
dönüşebilir.

OBOR Girişimi insanlık tarihi açısından ilginç bir deneyim olacaktır. Bu-
güne kadar benzeri pek görülmemiş bir biçimde, birbirlerinden çok farklı 
ekonomik/kültürel/ideolojik niteliklere sahip ülkeler buluşmaktadır. Dünya-
da yeni güç merkezlerinin ortaya çıkışı, özellikle periyodik olarak ekonomik 
krizler yaşayan “gelişmekte olan” ülkeler için yeni ekonomik/politik seçe-
nekler oluşturmaktadır. Her ülke refahını artırmayı, altyapısını geliştirmeyi, 
nüfusunu doyurmayı, güven içinde yaşamayı hedeflemektedir. Bu bakımdan 
OBOR Girişimi, her üye ülkeye menfaatleri gereğince değerlendirmesi gere-
ken jeopolitik ve ekonomik fırsatlar sunmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE HANEHALKI KREDİ 
ANALİZİ VE KREDİ YAŞLANDIRMA 

ETKİSİ 

Ali PETEK1,  Hamit ÖZMAN2

1- Giriş
2008 global krizden sonraki dönemde gerek gelişmiş ülkeler (GÜ), gerek-

se gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) %5’leri bulan sert ekonomik küçülmeler 
yaşanmış olup krizin sonrası ABD parasal genişleme programının etkisi ve 
düşen enerji maliyetleri sonucu tekrar dünya ekonomilerinde toparlanma gö-
rülmüş olsa da genel olarak gelişmekte olan ülkelerde 2011 yılından bu yana 
bir ivme kaybı yaşanmaktadır.

Türkiye’nin uzun dönemli büyüme performansı diğer gelişmekte olan ül-
keler ile karşılaştırıldığında OECD ülkelerinin ortalamasından yüksek seyret-
miştir(Şekil 2). Ülkemizin son 15-20 yıllık büyüme performansına bakıldığın-
da ise inişli çıkışlı dönemler yaşandığı açıkça görülmektedir. Özellikle yurtiçi 
politik nedenlerden kaynaklı yaşanan 2001 Şubat krizive ABD merkezli 2008 
küresel krizi Türkiye ekonomisinde sert daralma ve küçülmelerin yaşandığı 
dönemler olmuştur(Şekil 3).

Şekil 1: Ülkelerin YıllıkBüyümeOranları  

Kaynak:Bloomberg,TCMB
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Şekil 2: Ülkelerin Uzun DönemliYıllık Büyüme Oranları

Kaynak: TCMB

Büyüme rakamları karşılaştırılırken asıl önemli olan büyümenin 
sağlıklı ve sürdürülebilir olup olmadığıdır. Ülkemizde tüketim 
harcamaları, büyümenin temel motoru olup 2015 itibariyle milli 
gelirin %69’u seviyesindedir; dünya ortalaması ise %58’dir (Şekil 4). 
Gelişmekte olan diğer ülkelerden Brezilya: %63; Çin: %37; Hin-
distan:%60; Rusya :%51 iken gelişmiş ülkelerde ABD: %68, İngil-
tere:%65; Fransa:%55; Almanya:%54 oranları görülmektedir. Söz 
konusu rakamlar da göstermektedir ki ülkemizde hanehalkı tüke-
tim harcamaları ekonomide dünya ortalamalarının üzerinde olup 
önemli bir yere sahiptir.

                                       

Şekil 3: Türkiye YıllıkBüyümeOranları

Kaynak:Trading Economics
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Şekil 4: Hanehalkı TüketimHarcamaları-TR

Kaynak: OECD

Son 25 yıl içinde çoğu gelişmiş ülkede hane halkı borçları önemli ölçüde 
büyümekte olmasına rağmen bu ülkelerde hane halkının harcama dinamik-
leri incelendiğinde gelirdeki artış ile tüketim harcamaları arasında önemli 
bir korelasyon olduğu görülmektedir. Örneğin ABD’de ortalama gelir ve gider 
seviyeleri, kriz önceki düzeyine geri dönmüş olup 2011 yılında ortalama ha-
nehalkı geliri 2008 düzeyini aşmıştır. Benzer şekilde, 2012 yılında ortalama 
tüketici harcamaları da 2008 düzeyinin üzerine yükselmiştir. (Şekil 5; Cobet, 
2014) Her ne kadar ortalama gelir kriz önceki seviyelerine dönmüş olsa da, 
gelir kazançları, gelir dilimleri arasında eşit olmayan bir şekilde dağıtılmış ve 
2008-2012 yılları arası yıllık gelirdeki artışın %80’i en yüksek %20’lik gelir 
grubunda görülmüştür.(Şekil 6; Cobet, 2014) Kriz döneminde ortalama gelir 
yükselirken özellikle en düşük gelir grubunun gelirlerinde azalma yaşanmış 
olması, benzer şekilde tüketim harcamalarının alt gelir gruplarından ziyade 
üst gelir grubunun taleplerinin artışı şeklinde yorumlanabilir. Söz konusu 
dengesizlik, ekonomik krizlerin aslında kimlere hizmet ettiği ve bu tür kriz 
ortamlarından hangi ekonomik çevrelerin yararlandığı ile ilgili birtakım ipuç-
ları vermekle birlikte bu çalışmanın konusu olmadığı için bu tartışma bir baş-
ka çalışmadadeğerlendirilecektir.
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                               Şekil 5:  Yıllık Gelir & Harcamalar- ABD 

Kaynak: US Bureu ofLabourIns.

Şekil 6: Gelir Grupları Arasındaki Değişim-ABD

Kaynak: US Bureu of LabourIns.

Türkiye’ye gelindiğinde ise son 10 yıldır orta gelir tuzağında bulunmakta 
olup buna rağmen bireyler, tüketim miktarını hızlı bir şekilde arttırmaya de-
vam etmişlerdir. Orta gelir tuzağı3, kişi başına gelir düzeyinin belirli bir aşa-
madan öteye gidememesi olup belirli bir noktadan sonra bir ekonomide kişi 
başına gelirin arttırılabilmesi için o ekonominin, içinde bulunduğu sisteme 
uygun atılımları yapmasını gerektirmektedir.

Geçmiş dönemlere bakıldığında her ne kadar reel sektörü düzenleyici, re-
kabeti ve verimliliği arttırmaya dönük bir takım yapısal düzenlemeler hayata 
geçirilmiş olsa da bu önlemler ihtiyacı yeterli düzeyde karşılayamadığı için 

3- Dünya Bankası, ülkeleri gelir seviyeleri açısından üç grup halinde tanımlamaktadır. Kişi 
başına 1.045 $ ‘a kadar GSYİH’ ya sahip olan düşük gelirli ülkeler; düşük orta gelirli 
ülkeler, kişi başı GSYİH 1.45 ila 4.125 $ arasında, yüksek orta gelirli ülkeler de kişi 
başına 4.125 ila 12.745 dolar olan ülkeler olarak tanımlanmaktadır. Bir ülkenin yüksek 
gelirli ülke olarak kabul edilmesi için, ülke kişi başına düşen GSYİH 12.746 $ ‘dan 
fazla olmalıdır. Türkiye, yeni revize edilen büyüme oranı hesaplamalarına göre 2015 
yılını 11.014 USD ile kapatmıştır. (Önceki  seriye göre ise 2015 yılı kişi başı GSYİH 
9.257USD’dir.)
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ülkemizde büyümenin temel bileşenlerinin dağılımı istenen optimal seviye-
lere gelememiştir.

Şekil 7: Kişi başı GSYİH Gelişimi - Türkiye 

Kaynak: Trading Economics

2. Türkiye ve Dünya’da Kredi Büyümesi &Analizi
Türkiye’de 2000’li yıllardaki etkileyici büyüme performansı büyük ölçüde 

iç talepten kaynaklanmakta olup, ancak bu durum aynı zamanda cari işlemler 
açığının genişlemesine neden olmuştur. Enerji ve tüketim malları ithalatında-
ki artış Türkiye’deki cari açığın temel nedeni olup özellikle tüketim mallarına 
olan talep artışı, ağırlıklı olarak banka kredileri ile karşılanmış ve hane hal-
kının borçluluk seviyesi giderek yükselerek %20’leri aşmıştır (Şekil 8). Tür-
kiye ekonomisinin uzun süren enflasyonist bir ortamdan düşük enflasyonlu 
büyüme dönemine geçmesi ile bankacılık sektörü de buna paralel bir şekilde 
gelişme göstererek hızla büyümüştür. Büyüyen bankacılık sistemi finansal 
sistem içerisinde yaklaşık %92 gibi çok önemli bir ağırlığa sahiptir ve aktif 
büyüklüğü 2015 yılında milli gelirin %121’i seviyesine ulaşmıştır (Şekil 9).

Kredi genişlemesinin dışsal temel faktörü olarak gelişmiş ülke merkez 
bankalarının krize karşı uyguladıkları parasal genişleme programları gösteri-
lebilir. Kredi hacminin genişletilmesi politikaları sonrası artan likidite bollu-
ğu kredi hacminin genişletilmesine neden olmuştur.

Şekil  8: Hanehalkı BorçlulukOranı/MilliGeli  

Kaynak:TradingEconomics



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar202

Şekil 9: Aktif Büyüklük /GSYH

Kaynak: BDDK

Nitekim bankacılık sisteminde yine bir başka gösterge önemli gösterge 
olan mevduatın krediye  dönüşme oranları da  yıllar içinde benzer  bir şekilde 
önemli  yükseliş kaydetmiştirve

%120’lere ulaşmıştır (Şekil 10). Akat (2011), 2000 öncesinde bankaların 
asıl işlevi olan kredi verme işlevinin çalışmadığını, bankaya yatan mevduatın 
özel kesime kredi olarak  verilmemesi eleştirmekte ve sonrasındaki yapısal 
dönüşümü yazısında açıklamaktadır:  “Banka kredilerindeki artışın yanın-
da bunun finanse ediliş biçimine de dikkat edilmesi gerekir. Banka kredileri 
kaynağının yurt içi tasarruflar olmasının riski azaltmasına çekirdek fonlama; 
“core-funding” denir. Diğer yandan kredi hacmi genişletilmesinin zirve yap-
tığı dönemlerde bankalar alternatif fonlama yöntemlerine yönelebilirler, bu 
fonlar çekirdek olmayan yükümlülükler; “non-core liabilities” olarak ifade 
edilir. Uluslararası bankalar tarafından sağlanan toptan fonlar çekirdek olma-
yan yükümlülüklerin en önemli kısmını oluşturmaktadır.” (Demirel &Barışık 
&Karanfil, 2016, 17)

Şekil 10: Kredi/ Mevduat Oranı - Türkiye

         
Kaynak: BDDK
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Kredilerin mevduata dönüşüm oranı (LTD / Loan-to-deposit) son yıllarda 
dünya genelinde Türkiye’nin aksine düşme eğilimindedir. Bunun temel     ne-
denini bankaların finansal yapılarını daha dayanıklı hale getirme çabası ve 
kredi talebinin azalması olarak iki temel başlıkta özetleyebiliriz. Nitekim 
2011 yılında dünyanın en büyük 1000 bankasının bilançoları incelendiğinde 
bu oranın (LTD) küresel ölçekte %99 olduğu görülmekte iken, bir yıl sonra 
oranın sert bir şekilde %90,6’ya düştüğü görülmektedir. 2013 yılına gelin-
diğinde %88,1 olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılında da bu aşağı yönlü trend 
yavaşlayarak da olsa devam etmiş ve oran %87,2 seviyesine inmiştir (The 
Banker,2015).

Bölgesel bazda bakıldığında ise bazı farklılıklar söz konusudur. AB böl-
gesinde Yunanistan, İtalya ve İspanya ekonomilerinde görülen bozulmanın 
yarattığı kriz, AB bankalarının bu dönemde risk azaltıcı önlemler almasına 
neden olmuş ve kredi/mevduat oranının azaltmasına neden olmuştur. Fakat 
2014 yılına gelindiğinde Avrupa Merkez Bankası’nın uygulamış olduğu düşük 
faizin de etkisi ile oranın ABD ve Kanada bankalarının aksine %111,8’e yük-
seldiği görülmektir (The Banker,2015).

Türkiye’de hanehalkı varlıklarının dağılımı Şekil 11’de verilmiş olup son 
1 yılda reel anlamda önemli bir değişim göstermemiştir. Varlıkların değer-
lendirilme biçimleri incelendiğinde ise bankacılık sisteminin en büyük pasif 
kaynağı olan mevduatın birinci sırada olduğu görülmektedir. Nitekim OECD 
verilerine göre hane halklarının varlıkları arasında mevduatın en fazla tercih 
edildiği ülke Türkiye’dir. Bu oran ülkemizde %78 iken örneğin ABD’de %13 
seviyesindedir (Şekil 11 & Şekil 12). Söz konusu durum bankacılık sistemimiz 
için bir avantaj olmakla beraber sermaye piyasalarımız için de bir zayıflık ola-
rak değerlendirilebilir.

Şekil 11: Hanehalkı Varlık Kompozisyonu-Türkiye

Kaynak: TCMB
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Şekil 12: Mevduat / Hanehalkı Varlık Toplamı

Kaynak: TCMB

Şekil 13&14’de görüleceği üzere krediler, bankacılık sisteminin en önem-
li kalemlerinin başında gelmekte olup toplam varlıklarının %64’nü oluştur-
makta ve büyüme ivmesine azalarak da olsa devam etmektedir. (BDDK Türk 
Bankacılık Sektörü Göstergeleri – Eylül 2016)

Şekil 13: BankalardakiVarlıkDağılımı

Kaynak:BDDK
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Şekil 14: KredilerinGelişi

  
Kaynak: BDDK

Bireylerin borçlanmalarında banka kredileri ve kredi kartları ise temel 
borçlanma aracı olup benzer şekilde bu kredilerde de son yıllarda oldukça 
büyük yükselişler görülmüştür. Krediler açısından bir diğer önemli gelişme 
ise reel kesime açılan kredilerin payında meydana gelen daralmadır. 2002 yılı 
itibariyle toplam kredilerin yaklaşık %83’lük kısmı reel kesime açılan kre-
dilerinden oluşurken bu oran 2008 yılı itibariyle %63’e kadar gerilemiştir. 
Buna karşın tüketici kredilerinden konut kredileri dönem içinde ciddi bir 
artış eğilimi göstermiş ve toplam krediler içindeki payı %11’lere kadar ulaş-
mıştır. Konut finansmanı alanında yaşanan gelişmeler özellikle 2005 yılından 
itibaren konut kredi talebinde büyük oranlarda yükselmeye neden olmuştur. 
Eylül-2016 itibariyle bireysel krediler ve kredi kartları toplam kredi bakiyesi-
nin %25’i seviyesindedir. Söz konusu bu iki kalemin toplam bireysel krediler-
deki payı ise %60’aulaşmıştır(Şekil-15).

Şekil 15: Bireysel Kredilerin Dağılımı - Türkiye

        
Kaynak: Morgan Stanley



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar206

Her ne kadar bazı akademik çalışmalarda (Barba ve Pivetti, 2008) birey-
lerin borçluluk oranlarındaki gelişim, uzun dönemdeki gelirden geçici sap-
malara karşı kişinin ileriye dönük olarak vermiş olduğu rasyonel bir cevap 
olarak değerlendirilse ve aynı zamanda kişinin talep ve faaliyete devam etme-
sine yardımcı olduğunu düşünülse de, asıl sorun giderek artan bir hanehalkı 
borç stokunun uzun vadedeki birtakım ekonomik ve sosyal riskler içerme-
sidir. Tüketici kredilerinde görülen hızlı artış ve gelirden borç taksitlerine 
ödenen paylar son yıllarda giderek artmaktadır. Tüketici kredilerinin artan 
seviyeleri önemli bir risk unsuru içermekte olup hanehalklarının gelecekteki 
harcamalarını sınırlayabilir ve Türkiye ekonomisiniyavaşlatabilir.

Mali riskler arasında bankalar açısından ise en önemli olanı ve Türk ban-
kalarının yönetimine en çok dikkat ettiği risk, kredi riskidir. Nitekim TC-
MB’nin hazırlamış olduğu çalışmada -Finansal Piyasalar Raporu, Kasım 2016- 
kredi riski, toplam riskin % 90’ını oluşturmaktadır (Şekil 16). Benzer şekilde, 
Demirel vd. (2016) yapmış oldukları ekonometrik çalışmada takipteki kredi-
lerdeki artışın ve küresel faktörlerdeki olumsuz gelişmelerin Türk bankacılık 
sektöründe kırılganlığın artmasına yol açan temel etmenler olduğu tespit et-
mişlerdir. Türk bankacılık sektörü, yıllar boyunca kredi riskine gereken öne-
mi vermektedir.

Ancak sektörde artan rekabet, risk alma açısından da bazı sonuçlar doğu-
rurken, bankaların kredi stratejilerini yeniden gözden geçirmelerinin gereği 
de ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak, “kredi riskinin bir bütün olarak ele alınması bankacılık sek-
törünün giderek daralan uluslararası finansman ortamına rağmen, donuk 
alacaklarının seviyesini düşük tutarak kredi riskini yönetebileceğini ortaya 
koymuştur.” (Erçel, 2000, 67-68) Kredi riski müşterilerin geri ödeme sıkıntı-
sına düşmelerinden kaynaklanır. Yani kullandırılan kredinin geri dönmeme 
halini ifade eder. Kredinin geri dönmemesi, borcun tamamen veya kısmen 
kaybına nedenolur.

Şekil 16: Temel Bankacılık Riskleri

Kaynak: TCMB
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Gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) görülen hızlı yurt içi kredi hacmi geniş-
lemesi yerel bankaları kur riski başta olmak üzere risklere açık hale getirerek 
bankacılık sisteminin kırılganlığının artmasına zemin hazırlamıştır. Sağlık-
lı işleyen finansal sistemde bankaların kredi artışının arkasında hane halkı 
mevduatları veya yurt içi tasarruf olması gerekirken küresel likidite bolluğu 
ve faizlerin düşmesi bankaların finansman kaynaklarının yönünü değiştir-
miştir. Düşük faizler ve likidite bolluğu sayesinde oluşan küresel borçlanma 
kolaylığı bankaların daha riskli kredi vermesine neden olmaktadır. Bu durum 
bilanço kanalı yoluyla finansal sistemin şoklara karşı daha kırılgan olması-
na yol açmıştır. Bankacılık sektöründe TGA-takipteki kredilerin (non-perfor-
ming loans-NPL) artışı bu durum için önemli bir gösterge olarak görülmekte-
dir (Borio ve Lowe, 2004, 19).

Son yıllarda, sorunlu /takipteki krediler yaşanan finansal krizin de etkisi 
ile yakından takip edilen bir konu olmuştur. Selimler (2015), sorunlu krediyi 
banka ile borçlu arasındaki geri ödeme anlaşmasının önemli ölçüde bozularak 
tahsilâtın gecikmesi ve zarar olasılığının ortaya çıkması olarak tanımlamıştır. 
TGA / toplam krediler oranı (Takibe Giren Alacaklar / Toplam Krediler) sağla-
nan kredilerden ne kadarının geri toplanamadığını gösterir ve aktif kalitesini 
ölçmek için kullanılır. Bu oranın yüksek olması aktif kalitesinin düşüklüğüne 
ve kredi portföyünün daha riskli olmasına işaret etmektedir.

Şekil 17’de görüleceği üzere küresel likidite bolluğunun TL üzerindeki po-
zitif etkisi ve ithalatın ucuzlaması özellikle ithalata dayalı talebi arttırmış olup 
bununla beraber konut piyasasındaki pozitif konjonktür de yine kredilerin 
büyümesinde önemli rol oynamıştır. Bu gelişmelerin ışığında tüketici kredile-
rindeki yıllık büyüme ticari kredilerinde üzerinde seyredip %45’leri bulmuş-
tur. Aşırı kredi büyümesinin cari açık üzerindeki negatif etkisinden dolayı 
yaklaşan risklerden korunmak için TCMB ve BDDK bir takım önlemler alarak 
kredi artış hızının azaltılmasını sağlamışlardır. 2016 yılının ilk 9 ayında banka 
kredilerinde gözlenen yavaşlamada ise arz ve talep taraflı dinamikler etkili 
olmuştur. Talep tarafında kredi faiz oranlarının seviyesi, ekonomik faaliyet-
teki yavaşlama ve yatırım talebindeki durgunluk rol oynarken arz tarafında 
bankaların kredi riskine bağlı olarak kredistandartlarını sıkılaştırması temel 
gerekçeler olarak ifade edilebilir.
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Şekil 17: Yıllık Kredi Büyüme Oranları - Türkiye

Kaynak: TCMB

2016 yılı sonbahar dönemine kadar kredilerde tarihsel büyüme oran-
larının altında bir trend görülmekte iken tüketici kredileri tarafında konut 
ve ihtiyaç kredileri, faiz oranlarındaki düşüş ve makro ihtiyati önlemlerdeki 
gevşeme yönlü adımlarla 2016 yılı Eylül ayından itibaren güçlü bir toparlan-
ma sergilenmiştir(Şekil-18). Yurt içi ekonomik faaliyetteki yavaşlama tahsili 
gecikmiş alacaklar (TGA) oranlarında yukarı yönlü eğilimi beslemiştir. Öte 
yandan gerek uluslararası karşılaştırmalara gerekse tarihsel verilere bakıldı-
ğında TGA oranlarındaki artışın finansal istikrar açısından makul düzeylerde 
olduğu görülmektedir. (TCMB, Finansal İstikrar Raporu, Kasım2016)

Şekil 18: 13 Haftalık Yıllıklandırılmış Kredi Büyüme Oranları (2016 vs. 2007-2015)

Kaynak: TCMB

3. Literatür
Tüketici kredilerinin büyüme hızının gerilemeye başladığı dönemler-

de ülkelerde kredi takip oranının arttığı görülmektedir. Söz konusu durum 
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kredilerde yaşlanma etkisi ile açıklanabilmektedir. Literatürde Vintage etkisi 
(Vintage Effect) olarak bilinen kavram da benzer bir ilişki üzerine kuruludur. 
Harcanan her bir para biriminin eski sermaye karşı daha verimli, etkin oldu-
ğu temeline dayanır. Gittleman vd. (2006, p.309) çalışmalarında, sermayenin 
yaş yapısı, üretkenliğin ölçülmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çek-
mektedirler. “Yatırım düşük olduğunda, sermaye stoku yaşlanır ve bu nedenle 
birimler sadece tükenmekle kalmaz, aynı zamanda teknolojik açıdan eskimiş 
olur. Diğer bir ifade ile, yatırım, sermaye stokuna genç birimler ekler böylece 
sermayenin yaşının azalmasına katkıda bulunur. Öte yandan, bu sırada oto-
nom öz sermaye yaşlanmaktadır Bunu yenmek için yeni yatırım miktarı, or-
talama sermaye yaşını düşürecek kadar güçlü olmalıdır.”

Özellikle 1970’li yıllarda ekonomilerde yaşanan yavaşlamanın nedeni 
olarak sermayenin yaşlanması gösterilir. Kendrik (1980), büyüme muhase-
besi metodunu kullandığı çalışmasında 1948-1966 yıllarını baz alıp serma-
ye mallarının ortalama yaşını 3 olarak hesaplamış ve bu durumun verimlilik 
büyüme oranına 0.25’lik bir katkı yaptığını belirtmiştir. Klark (1979) da yine 
benzer metodolojiyi kullanarak yeni sermaye stokunun bir önceki yılınkine 
göre %1 daha üretken, verimli olduğunu ifade etmiştir. Yine Wolff (1981), ge-
lişmiş ülkeler üzerine yapmış olduğu çalışmada 1973 sonrasında bu ülkeler-
de yaşanan verimlilik azalışının nedenin %40’ının sermayenin hayat ömrü ile 
açıklanabildiğini öne sürmüştür.

Bu çalışmada sermaye yaşlanmasının verimlilik üzerine etkisinden ziyade 
kredilerdeki yaşlanma ve bu durumun takibe düşen krediler kanalından ban-
ka karlılığı üzerine etkisi incelenmektedir. Bununla beraber, takipteki kredi-
lerin artmasına neden olan faktörler yaşlandırma etkisi dışında diğer makro 
değişkenlerden (büyüme, enflasyon, işşizlik oranları, yatırım faiz oranları) 
kaynaklı olabileceği gibi banka kaynaklı spesifik faktörlerden de (büyüklük, 
bilanço yapısı, sermaye düzeyi, fonlama seviyesi) kaynaklı da olabilmektedir.

Us (2016) küresel krizin sorunlu krediler üzerindeki etkisini incelediği ça-
lışmada sorunlu kredilerin kriz öncesinde daha çok bankaya özgü değişken-
ler, kriz sonrasında ise makroekonomik ve politikaya ilişkin değişkenlere bağ-
lı olduğunu belirtmiştir. Özellikle GSYİH, politika faizi ve kamu borcunun kriz 
sonrası dönemde anlamlı olması, sıkı para politikası ve güçlü mali dengenin 
sorunlu kredileri kısıtlayarak finansal istikrarı sağladığını göstermektedir. 
Yüksel(2016) Türkiye’deki bankaların takipteki kredileri belirleyen faktörler 
için yaptığı analizde ABD Doları kurundaki artışın bankaların takipteki kre-
dileroranını artırdığı, bankaların faiz gelirlerinde ve ülkenin büyüme oranındaki 
artışın ise söz konusu oranı azalttığı sonucuna ulaşmıştır.

Finansal hızlandırıcı kuramına göre bankaların kredi riski, özel sektör 
banka bilanço ilişkilerine yani bilanço etkisine dayanan asimetrik bilgi ile 
açıklanmaktadır. Artan sermaye girişleri varlık fiyatlarının artmasına yol aç-
maktadır. “Varlık fiyatlarındaki artış firma ve hane halklarının ödeme güçle-
rini arttırarak bankaların kredi riskinin azalması yoluyla yurt içi kredi hacmi 
genişlemesine neden olacaktır. Kredi hacminin genişlemesi aynı zamanda te-
minatların değerinin de yükselmesine etki edecek ve sermaye çıkışının oldu-
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ğu dönemlerde mekanizma tersine işleyecektir. Kredi hacminin daralması ve 
ekonomik daralma teminatların değerinin düşmesine ve takipteki kredilerin 
artmasına neden olacaktır.” (De Bock ve Damyanets, 2012, 12)

4. Takibe Giren Alacaklar ve YaşlandırmaEtkisi
Ampirik bulgular, TGA ‘ların yüksekliği ile kredi ve ekonomik büyüme ara-

sında belirgin ve güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bir yandan, kredi 
arzındaki kısıtlamaların zayıf kredi talebinin ardındaki faktörleri güçlendir-
diği görülmektedir. TGA oranlarının yüksek olması nedeniyle kredi arzının 
sıkılaştırılması hanehalkı ve firma için sermaye maliyetlerini artırmakta ve 
böylece sürekli bir borç sarmalına dönüşmektedir. Zayıf kredi talebi, diğer ta-
raftan, bankaların kârını düşürmekte ve takipteki kredilerin kalıcılığına kat-
kıdabulunmaktadır.

Bireysel krediler takip oranlarının tarihsel seyri incelendiğinde ise özel-
likle kredi büyümesinin yoğun olarak yaşandığı 2009 yılından itibaren küre-
sel krize ve yarattığı belirsizliklere rağmen bankacılık sistemindeki sorunlu 
krediler oranının düştüğü dikkati çekmektedir. Yine benzer şekilde tüketici 
kredilerinin büyüme hızının gerilemeye başladığı 2014 yılının başından iti-
baren ise kredi takip oranının arttığı görülmektedir (Şekil-19). Söz konusu 
durum kredilerde yaşlanma etkisi ile açıklanabilmektedir.

Şekil 19: Takibe Giren Alacaklar (TGA) Oranları

Kaynak: TCMB

Kredilerde yaşlanma etkisi kısaca şu şekilde ifade edilebilir. Bir kredinin 
ilk verildiği yıl takibe düşme olasılığı çok düşüktür, 2. ve 3. yıllarda bu olasılık 
giderek artar ve belli bir noktada tepe noktaya ulaşır. Zirveden sonra tekrar 
düşmeye başlar. Bu kredilerde yaşlanma etkisi denilen bu durum, kredi büyü-
me hızı yavaşladığında takibe dönüşme oranını yükseltir. Birey, krediyi aldığı 
ilk yıl ülkedeki ekonomik gelişmelere ve konjontüre daha hakim olup işi ve 
geleceği ile ilgili daha öngörülebilir bilgilere sahip iken kredi vadesinin ilerle-
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yen dönemlerinde söz konusu içsel ve dışsal faktörler ile ilgili daha az bilgi ile 
yetinmek durumundadır. Belirsizliğin artması sonucu risklerde artış olmakta 
ve kredinin ödenmeme ihtimali yükselmektedir.

Şekil 20’ de takibe giren alacak oranı (TGA) artışının, özellikle 2014 yı-
lında kullandırılan ihtiyaç kredilerinden kaynaklandığı görülmektedir. TCMB 
verilerine göre kredinin ilk kullandırıldığı dönem esas alınarak yapılan yaş-
landırma analizi, 2013 yılı ihtiyaç kredisi TGA performansının 2012 yılının 
geneline göre daha iyi olduğunu göstermektedir.

Performansın 2013 yılı son çeyreği ile bozulmaya başladığı, 2014 yılına 
ait TGA oranlarının geçmiş yıllar değerlerinin kayda değer biçimde üzerinde 
gerçekleştiği görülmektedir.

Şekil 20: İhtiyaç Kredisi Yaşlandırma Analizi (2011-2014)

T G A  O R A N I   Kaynak: TCMB

Şekil 21: İhtiyaç Kredisi Yaşlandırma Analizi (2011-2016)

T G AO R A N IKaynak:TCMB
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Şekil-21’de ise ihtiyaç kredilerinin kullandırıldıkları tarihi takip eden 
çeyrekten itibaren TGA oranlarının gelişimini birikimli şekilde gösteren yaş-
landırma eğrileri 2015 yılından itibaren her çeyrekte açılan yeni kredilerin 
geçmiş çeyreğe oranla daha iyi bir performans sergilediğini göstermektedir

Bankacılık sistemimizin TGA oranları, Avrupa ile kıyaslandığında daha 
sağlıklı bir kredi portföyüne sahip olduğumuz belirtilebilir. Avrupa düzeyin-
de, takipteki kredilerin oranı yaklaşık % 6’dir. Bununla birlikte, bu ortalama, 
üye devletlerarasında önemli bir farkı gizlemektedir (Şekil 22). Çoğu büyük 
AB ülkesi, takibe dönüşüm oranlarını yaklaşık % 4 veya daha düşük oranda 
tutmayı başarmış olmasına rağmen Aralık 2015’e kadar Romanya’daki TGA 
oranı %15, Hırvatistan’da% 13, Bulgaristan’da ve Macaristan’da % 14 sevi-
yesinde gerçekleşmiştir. Yunanistan’da takipteki krediler Aralık 2015’e kadar 
toplam kredilerin yaklaşık % 47’sini, G.Kıbrıs’ta ise % 49’unu oluşturmakta-
dır. Diğer bir ifade ile kriz öncesi TGA oranları %3’ler seviyesinde olan Avru-
pa’da da bankacılık kredi sistemine olan yetersiz talep sonrası içeriye yeni 
taze giren kredi miktarının azlığından dolayı sorunlu kredilerde artış görül-
mektedir.

Şekil 22: Takipteki Kredi Oranı (Türkiye vs. Avrupa)

Kaynak: EBA

5.  Veri Seti veMetodoloji
1980-2015 yıllarına ait kredi ve tahsile girmiş alacaklar verileri (TGA) 

TBB’nin web sitesinden alınmıştır. Bütün test ve tahminler için Economet-
ric Views (Eviews, versiyon 9) paket programından yararlanılmıştır. İktisadi 
zaman serileri düzey olarak ele alındıklarında çoğu zaman durağan değildir-
ler. Durağan olmayan zaman serileri kullanılarak yapılan regresyon analizleri 
sahte ya da yanıltıcı regresyon ilişkilerine sebep olabilmektedir. Bu nedenle 
vektör otoregresif modele (VAR) dayalı ekonometrik analizlerde, değişken-
lere birim kök testlerinin uygulaması ilk ve zorunlu temel aşamadır. Serile-
rin durağanlık araştırmasında çeşitli testler kullanılmaktadır. Bunlardan en 
başta geleni Genişletilmiş (Augmented) Dickey-Fuller Testi (1981)’dir. Elde 
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edilen test istatistiği mutlak değer olarak elde edilen kritik değerlerden daha 
büyükse, istatistiksel olarak serinin birim köke sahip olmadığı yani durağan 
olduğu kabul edilmektedir.

Johansen (1988) eşbütünleşme testi tüm test değişkenleri arasındaki eş-
bütünleşme ilişkisinin yokluğunu veya varlığını belirlemek için kullanılır. Ful-
ler (ADF) (1981) testi ile incelenmiştir. Eşbütünleşme analizi için serilerin bi-
rim kök araştırmasından sonra optimum gecikme uzunluğunun belirlenmesi 
için Vector Auto-Regressive (VAR) analizi uygulanmıştır. Gecikme değerleri 
Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) ve Hannan-Quinn Bil-
gi Kriteri (HQC) doğrultusunda 6 (altı) olarak hesaplanmış ve modele dahil 
edilmiştir. Gecikme uzunluğunun tespitinden sonra eşbütünleşme analizi 
VAR modeline dayalı Johansen yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Johansen eş-
bütünleşme yönteminde, seriler arasında eşbütünleşme analizi yapılabilmesi 
için, bütün serilerin aynı düzeyde durağan olması gerekmektedir. Söz konusu 
değişkenler arasında eş-bütünleşmenin olabilmesi için ADF test istatistiğinin 
Engle-Granger tablo değerinden büyük olması gerekir.

Granger nedensellik analizi (GCA), bir zaman serisinin başka bir serisini 
doğru olarak tahmin edip edemeyeceğini araştırmak için yani aralarında bir 
nedensellik olup olmadığını araştırmak için kullanılan bir yöntemdir (Gran-
ger, 1969). Birim düzey değerlerinden birim kök bulunduğu için serilerin 
öncelikle logaritması alınmış. Logaritmik serilerin durağanlığı, Augmented 
Dickey Fuller (ADF) (1981) testi ile incelenmiştir. I(1) düzey değerlerinde de 
seriler durağanlaşmadığı için birim kökün olmadığı ikinci farkları alınan se-
rilerkullanmıştır.

                              Tablo 1: ADF Test (SorunluKrediOranı) 
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Tablo 2: ADF Test (KrediStoku)

Altıncı gecikme düzeyi dikkate alınarak yapılan VAR analizinde iz değeri 
ve özdeğerin kritik değerlerden yüksek çıkmış olması nedeniyle iki seri ara-
sında uzun dönemde bir etkileşim olduğu tespitedilmiştir.

                               Tablo 3: Uygun GecikmeSeviyesiSeçimi 

Tablo 4: Johansen EşbütünleşmeTesti
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Aşağıda verilen Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre ise kredi 
büyümesinden takipteki kredilere yönelik tek yönlü %1 düzeyinde güçlü bir 
ilişki bulunmaktadır.

Tablo 5:  Granger Nedensellik Testi

Bulguları özetlemek gerekirse, kredi hacmi büyüdüğünde kredi büyüklü-
ğü hem stok hem de yeni girişleri de barındıran bir akım veri olduğundan 
taze kredi girişi, toplam stoğun yaşlanmasını azaltmaktadır. Bu nedenledir ki 
kredi hacmi hızlı bir şekilde potansiyelinin üzerinde büyüğünde sorunlu kre-
dilerde azalma görülmektedir. Bu ekonometrik analiz sonucu ulaşılan bulgu-
lar, kredi büyümesindeki yavaşlama sonrası oluşmakta olan kredi yaşlanma 
etkisinin takipteki kredileri arttığı şekilde özetlenebilir.

6. Takibe Giren Alacakların Banka KarlılıklarınaEtkisi
TGA’ lar karşılık ayrılmasını gerektirdiği için banka kârlılığını azaltmak-

ta, bu da, daha yüksek fonlama maliyetleri ve dolayısıyla, az miktarda kredi 
arzı ile sonuçlanmaktadır. Tahsili gecikmiş alacaklar için karşılık ayrılması ve 
daha yüksek sermaye gereksinimi, diğer normal kredilere kıyasla TGA’ lardan 
daha düşük getiri elde edilmesine yol açmaktadır. Buna ek olarak, sıkıntılı 
kredilerin ve borçluların izlenmesi masrafları bankaların işletme maliyetle-
riniarttırmaktadır.

Kredi zararı karşılığı (Provizyon), tahsil edilmemiş krediler ve kredi öde-
meleri için bir ödenek olarak ayrılmıştır. Bu kalem kötü kredi, müşteri var-
sayılanları ve önceden tahmini ödemelerden daha düşük olan bir kredi için 
yeniden görüşülmüş şartlar da dahil olmak üzere olası kredi zararlarıyla iliş-
kili bir dizi faktörü kapsamak için kullanılır. Kredi zararı karşılıkları, kredi 
karşılığı rezervlerine bir düzeltme olup değerleme karşılığı olarak da bilinir.

Ülkemizde ve yurtdışında TGA’lar için bankalar tarafından ayrılmakta olan 
provizyon oranları şekil 23 & 24’de verilmiştir. Bankalar yasal prosedürlere 
uymak kaydı ile ayrılacak provizyon karşılıkları konusunda belirli bir marjda 
hareket edebilmektedirler. Daha düşük provizyon ayırabilmenin temel şartı 
da daha düşük TGA oranlarına sahip olmaktır. Bu esneklik bankalara bilanço-
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larında yılsonu hedeflerin tutturulması konusunda destek olmaktadır. Diğer 
bir ifade ile sorunlu krediler için daha düşük bir provizyon oranı ayıran banka 
bilanço döneminde daha yüksek kar elde edebilmektedir. Şekil 24’de görüle-
ceği üzere bizimle benzer NPL (TGA) oranlarına sahip ülkeler bankalarımıza 
göre daha düşük provizyon oranları ayırmaktadır. Bu noktada bankalarımızın 
ve ilgili yasal otorite olan BDDK’ nın daha ihtiyatlı davrandığı açıkça görüle-
bilmektedir.

Şekil-23: TGA’lar için Ayrılan Provizyon Oranı -Türkiye

Kaynak: BDDK

Şekil-24: TGA’lar için Ayrılan Provizyon Oranı -Avrupa

Kaynak: EBA

7. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Standart & Poors (2014) ve Moodys (2016) raporlarında Türk Bankacılık 

sisteminde takipteki krediler kaynaklı risklerin arttığını belirtmişlerdir. Stan-
dart & Poors (2014), 6 Türk bankasının reel sektör kaynaklı yüksek riskler 
taşıdığını belirterek bankaların görünümünü negatife çevirdiğini açıklamıştır. 
Moodys (2016) ise raporunda Türk bankacılık sektörünün görünümünün ne-
gatif olduğu belirtilmiştir.
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1990-2015 yılı verileri ile yapılmış olan ekonometrik çalışmada kredi bü-
yümelerinde düşüş görüldüğü dönemlerde yaşlanma etkisi faktörünün etki-
siyle takibe giren alacak oranları arttığı görülmektedir. Kredilerde yaşlanma 
etkisi ile bir kredinin ilk verildiği yıl takibe düşme olasılığı çok düşük iken 2. 
ve 3. yıllarda bu olasılık giderek artar ve belli bir noktada tepe noktaya ulaşır. 
Kredi büyümesi nitelik olarak sisteme yeni giriş, taze para anlamına gelmek-
te olup eskime dolayısıyla da ödememe riski artan kredilerin görünürlüğünü 
baskılamakta bir nevi makyaj görevini görmektedir. Nitekim 2000’li yıllardan 
itibaren ülkemizde kredi büyümesinin olduğu dönemlerde TGA oranlarının 
düştüğü, görece zayıf ya da normalleşmeye başlayan bir kredi talebi olduğu 
dönemlerde ise sorunlu kredi oranlarının arttığı görülmektedir. Benzer etki 
küresel kriz döneminde bankacılık kredi piyasasını yeterince işletemeyen AB 
için de geçerli olup, kriz öncesi %2-3 seviyelerinde olan bu oran kriz sonrası 
%8’leri bulmuştur.

Kredi/mevduat oranlarının %120’leri bulması nedeniyle Türk bankaları 
artık kredi verebilmek için yurtdışı piyasalarda sendikasyon kredileri kanalı 
ile daha fazla kaynak bulmak durumda olup bu durum bankacılık sistemimizi 
risklere özellikle de kredi riskine  karşı daha dikkatli olmaya yöneltmektedir. 
Nitekim bu konu, kredi derecelendirme kuruluşlarının da not verirken odak-
landıkları bir alandır. Her ne kadar şu an takipteki krediler (TGA) oranları-
mız, dünya ortalamasının altında olsa da 1999-2001 yıllarında bu oranın hız-
lı bir şekilde %20’lere kadar ulaştığını ve kredi büyüme hızının bundan son-
ra nispeten daha stabil, sürdürülebilir bir düzeyde seyredeceğini göz önünde 
bulundurarak özel sektör yurtdışı borç stokunun da oldukça yüksek olması 
nedeniyle ortaya çıkabilecek risklerin dikkatlice yönetilmesigerekmektedir.
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KRİZ,ÇOCUK İŞGÜCÜNÜN İKAME-
GELİR ETKİSİ VE TÜRKİYE’DE ÇOCUK 

İŞGÜCÜNÜN İSTİHDAMI1

Ali PETEK2

1.GİRİŞ
Kriz, her hangi bir sistemin gelişimindeki kopukluğu, gelişim sürecinin bir 

darboğazda olmasını ifade eder. Kapitalist üretim ilişkileri içerisinde, kapita-
listler, aralarındaki üretilen toplam toplumsal artı değerden pay alma savaşı 
nedeniyle sermayelerinin organik bileşimlerini arttırırlar. Kapitalistlerin her 
birinin kendi üretim sürecindeki sermayesinin organik bileşimini arttırması 
sonucunda sermayenin değersizleşmesi ile sonuçlanan ve aynı zamanda bu 
değersizleşmenin yeni bir başlangıca olanak tanıdığı çevrimler gerçekleşir.
Dolayısıyla gönenç, durgunluk, kriz ve krizden çıkış çevrimi içerisinde serma-
ye birikiminin bir fasılası olan kriz; kapitalist sisteme içre bir durumdur. Ka-
pitalist toplumların tüm çelişkileri bu çevrim içerisinde ortaya çıkmaktadır.

Ana akım iktisat içerisinde kriz; önceden bilinmeyen ya da öngörülemeyen 
bazı gelişmelerin makro iktisadi düzeyde devlet, mikro düzeyde ise firmala-
rı ciddi olarak etkileyecek sonuçlar ortaya çıkarması olarak tanımlanmıştır 
(Aktan ve Şen, 2001: 1225-1230). Kibritçioğlu ise krizi; herhangi bir mal, hiz-
met, üretim faktörü veya finans piyasalarındaki fiyat ve/veya miktarda kabul 
edilebilir bir değişme sınırının ötesinde gerçekleşen şiddetli dalgalanmalar 
biçiminde ifade etmektedir (2001: 174-182). Bunun yanında ekonomik kriz; 
tüketici talebinde ve firmaların yatırımlarındaki büyük düşüş, yüksek oranlı 
işsizlik ve dolayısıyla yaşam standartlarının düşmesi biçiminde de tanımlan-
maktadır (Eğilmez, 2008: 48). Bu nedenle teori içerisinde, üretim süreçlerinin 
temel maliyet unsuru olarak emek gücü görülmektedir. Kâr etmenin yolu ya 
ücretleri düşürmekten ya da daha az işçi çalıştırmaktan geçmektedir. Olgu bu 
biçimde tanımlandığında ise onun var olan yapısal iç çelişkilerinin görülmesi 
ve çözümün bu yapısal iç çelişkilerinin açıklığa kavuşturulmasında aranması 
olasılığı da ortadan kalmaktadır. Olay ve olguları tarihsel bağlamından kopuk 
bir biçimde değerlendirdiğimizde, sonuçlar ile nedenler, konjonktürel olan ile 
tarihsel olan da bu nedenle birbirine karışmaktadır. Bu nedenle de sermaye 
için çözüm, çalışanlar açısından bir yıkımı beraberinde getirmektedir. 

Kapitalist üretim biçimi, varlığını devam ettirebilmesi için sermayenin ge-
nişleyen yeniden üretimine ihtiyaç duyar. Çünkü sermaye genişlemeden ken-
dini var edemez. Sermayenin genişlemesinin kaynağı ise emek gücü sömürü-

1    Bu çalışma ECONANADOLU 2015 KONGRESİ’nde sunulan özet bildiriden yararlanı-
larak oluşturulmuştur.

2    Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 
Bölümü, İktisat Politikası ABD
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südür.Bu emek gücünün belirli bir iş gününde aldığı ücretten daha fazlasını 
üretecek bir biçimde çalıştırılmasıyla gerçekleştirilir. Ya da aynı üretkenliğin 
daha ucuz emek gücü ile gerçekleştirilmesi de bu genişlemeyi sağlayabilir. 
Emek sömürüsüne dayalı bu üretim biçiminde, sermaye elde edeceği artığı 
– artı değeri - arttıracak pek çok farklı yola başvurmaktadır. Üretim süreçleri-
nin parçalanması, çalışma koşullarının esnekleştirilmesi, emek gücünün ucuz 
olduğu alanlara üretimin taşınması, çalışanların çalışma koşullarının güven-
cesizleştirilmesi bunların bazı örnekleridir. Kriz dönemlerinde ise kâr oran-
ları düşüp, üretim ve dolaşım sürecinde aksaklık ya da kopuşlar yaşanmaya 
başlandığında sermayenin bu emek gücü sömürüsü ihtiyacı her zamankinden 
daha yaşamsal hale gelir.

2007-08 yılındaki son küresel krizden bu yana mevcut üretim biçimi bir 
darboğazın içerisine girmiştir. Son yirmi yılda yaşanan krizlerden çok daha 
uzun süren bu son krizde3, kâr oranları azalmıştır ve genişleyen yeniden 
üretimin gerçekleştirilmesinde kopukluklar yaşanmaktadır. Bu son kriz ile 
birlikte sermaye tarihsel olarak da hiç vazgeçmediği bir yöntemi daha da 
genelleştirerek kullanmayı amaçlamaktadır: Çocuk emeği.Toplumun tüm ke-
simlerinin(sınıflarının) gelirlerinin azaldığı bu dönemde çocuk emeği üretim 
sürecinde kendisine daha geniş bir alan bulmaktadır. Çünkü bu durum ücret-
lerin düşürülmesiyle sermayenin karlılığını arttırmasını da olanaklı kılmak-
tadır. Özellikle 5-17 yaş arasındaki çocukların üretime koşulması sermayenin 
kriz içindeki bu dönemlerinde emek gücü maliyetlerinin ucuzlatılması için 
işlevsel bir araç olarak algılanmaktadır. Baskıya ve istismara açık, maliyetleri 
ve gereksinimleri daha düşük olan çocuk emeği, üretici güçlerdeki gelişmişlik 
yani teknolojik ilerlemeler sayesinde yetişkin birinin üretimini daha ucuz bir 
ücret karşılığında yapar hale gelmiştir.

2.Çocuk İşçiliği Tanımı ve Çocuk Emeğine Tarihsel Bir Bakış
Dünya’da kapitalist üretim tarzının özellikle sanayi devriminden sonra 

sergilediği büyük gelişme ile birlikte çocuk istihdamının da arttığını biliyo-
ruz. İngiltere gibi günümüzün gelişmiş kapitalist ülkelerinde çocuk emeğinin 
üretim sürecinde kullanılması yoğun olarak 18.yy’da ve 19.yy’ın başlarında 
gözlenmektedir. Bu dönem aynı zamanda İngiltere’de sermaye birikiminin de 
hızlandığı yani merkezileşmeye ve yoğunlaşmaya başladığı bir dönemdir. Ser-
mayenin muazzam bir gelişme gösterdiği bir döneme denk gelmesi aslında 
tesadüfi değildir. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte ana akım iktisadi teoride 
sermaye birikiminin ve üretimin temel maliyet unsuru da emek gücü maliyet-
leri olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu nedenle yeterli karlılığın ve birikimin 
sağlanmasında çocuk işgücü, ucuz emek gücü olarak maliyetleri azaltmanın 
bir unsuru biçiminde kullanılmaktadır. 

Tarihsel olarak toplum tarafından, çocuk, günümüze değin hazır işgücü, 
ucuz işgücü, sosyal güvenlik gibi çeşitli biçimlerde algılanmıştır. “Günümüzde 
ise çeşitli yaş kıstaslarına göre değerlendirilse de çocuk kavramı Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nca 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanarak yürürlüğe 
3    Berch Berberoğlu,The Impact of Globalization and the Global Economic Crisis on 

Labor and the Labor Force Structure in the United States, ICOPEC 2011, Kocaeli.
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giren Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, daha erken yaşta reşit olma durumu 
hariç olmak üzere, 18 yaşına kadar her insanın çocuk olduğu tanımını ge-
tirmiştir” (Günöz, 2007: 3) biçiminde tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler 
(UN) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin 1’inci maddesinde, 18 yaşından 
küçük herkes “çocuk” olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgü-
tü (ILO) 15-24 yaş grubunu genç işçi, 15 yaşında çalışanları ise “çocuk işçi” 
veya “çalışan çocuklar” olarak tanımlamaktadır. Türk Medeni Kanunu ise on 
sekiz yaşını tamamlamamış herkesi çocuk olarak kabul etmektedir. İş Kanu-
nu’na göre ise, çocuğun çalışması ulusal ve uluslararası hukukta birçok şarta 
bağlanmıştır. Türkiye’de “15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması ya-
saktır ancak 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, 
bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okulla-
rına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilir” denmiştir (Şahinli 
ve Şahbaz, 2013: 32). Çocuk işgücü ise, çocuğun eğitiminin engellendiği ve 
çocuğun bireysel ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkilendiği işlerde ça-
lışması durumunu ifade etmektedir. Ancak çocuk çalışması ile ilgili olarak ise, 
çocuğun eğitiminin engellenmediği ve çocuğun bireysel ve sosyal gelişiminin 
bu faaliyet sonucunda olumsuz bir biçimde etkilenmediği istihdam koşulları 
tanımlanmaktadır.

Çocuk işçiliği Türkiye’de olduğu kadar Dünya genelinde de önemli bir çö-
züm bekleyen sorun. Dünya genelinde milyonlarca çocuk ulusal yasalara ve 
uluslararası standartlara uygun olmayan ve çocukların fiziksel, zihinsel, eğit-
sel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine zarar veren koşullar altında çalıştırıl-
maktadır. Bu biçimiyle çocuk emeği tıpkı emek gücü kavramı gibi kapitalist 
üretim biçimi ile birlikte karşımıza çıkan tarihsel bir olgudur. ILO verilerine 
göre Dünya’da 2008 yılında 5 – 17 yaş arası 306 milyon çocuk çalışmaktadır. 
Bu rakamın 176 milyonunu 5 – 14 yaş arası çocuklar oluştururken; 15- 17 
yaş arasında 129 milyon çocuk çalışmaktadır. Bir başka deyişle dünyadaki 
1.586.322.000 çocuktan 305,669000’i çalışmaktadır. Bu rakamlar aynı za-
manda dünyadaki çocukların %19,3’ünün istihdam edildiği yani yaklaşık 
olarak her beş çocuktan birinin çalıştığını bize göstermektedir. Oranlar 5 – 
14 yaş arasında %14,5 iken 15 – 17 yaş arasında %35’lere kadar çıkmakta-
dır. Dolayısıyla çocukların yaş olarak zorunlu eğitimin dışına çıktıkça, eğitim 
sürecinden uzaklaştığını söyleyebiliriz (Diallo vd., 2008: 1-10). Günümüzde 
tam olarak rakam verilemese de ILO raporlarına4 göre 2012 yılında 5-14 yaş 
arasında 144.1 milyon çocuk ki bu rakam bu yaş aralığındaki toplam nüfu-
sun %11.8’ine denk düşmektedir, istihdam edilmektedir. 5-17 yaş aralığın-
da ise toplam istihdam edilen çocuk sayısı dünya üzerinde toplam nüfusun 
%16.7’sine denk düşen 264.4 milyon çocuğa çıkmaktadır. 2008-2012 yılları 
arasında 5-14 yaş aralığında toplam istihdam edilen çocuk sayısı 176.5 mil-
yondan (%14.5) 144.1 milyon (%11.8) çocuğa gerilemiştir. 15-17 yaş aralı-
ğında ise toplam istihdam edilen çocuk sayısı 129.2 milyon (%35) çocuktan 
120.4 milyon (%33) çocuğa gerilemiş görülmektedir.

Çocuk emeği çalışma ilişkilerine bağlı olarak pek çok farklı alanda görü-
lebilmektedir. Bunlar yasal alanlar olabileceği kadar yasadışı çalışma ilişki-
lerinin geçerli olduğu alanlar da olabilmektedir. Öte yandan bizatihi çocuğun 

4     ILO, Global Child Labour Trends 2008-2012, s.3.
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kendisinin ticaretinin söz konusu olduğu alanlar da küresel düzeyde görüle-
bilmektedir. Ekonomik işler olarak Tehlikeli çalışma koşullarının geçerli ol-
duğu alanlar, ev içi çalışma, sokak çocukları ve kayıt dışı ekonomi alanında 
istihdam koşulları sayılabilmektedir. Diğer yandan koşulsuz kötü çalışma bi-
çimleri olarak çocuk köleliği, çocuk ticareti ve seks ticareti ile yaşa dışı işlerde 
çalıştırma ilişkileri ortaya çıkmaktadır.

Ekonomik işler değerlendirildiğinde madencilik ya da yüksek derecede 
zehirli kimyasallarla çalışılan tekstil, futbol topu üretimi ya da halı dokuma-
cılığı gibi çocukların sağlıklı gelişimlerini engelleyecek çalışma koşulları sayı-
labilmektedir. Ev içi çalışma çocuk işçiliğinin neredeyse en yaygın görülen bi-
çimidir. Çoğu zaman on beş saatin üzerinde ve ücretsiz çalışmanın görüldüğü 
bu alan diğer taraftan çocukların fiziksel, ruhsal ve cinsel olarak istismarına 
da en açık alanlardan biridir. Sokak çocukları daha çok gıda ve düşük değer-
li tüketici mallarının satımı, ayakkabı boyacılığı, cam siliciliği, lastik onarımı 
gibi işlerde çalışmakta iken, kayıt dışı ekonomi altında özellikle küçük ölçekli 
aile şirketleri ya da atölyeler ve fabrikalardaki çocuk istihdamı kast edilmek-
tedir. Öte yandan koşulsuz çalışma ilişkileri olarak çocuk ticareti, seks işçiliği, 
uyuşturucu ve diğer yasa dışı kimyasalların satışında da çocuklar kullanıl-
maktadır (Humbert, 2009: 19-22).

Günümüzde aynı olgu sermaye birikiminin yetersiz olduğu bu anlamıyla 
az gelişmiş olarak nitelenen ülkelerde yoğun olarak görülmektedir. Her ne ka-
dar çocuk istihdamı az gelişmiş ülkelerde daha yoğun olarak gözlemlense de 
bu durumun mevcut üretim biçiminin yapısal bir sorunu olduğu göz ardı edil-
memelidir. Ülkelerin gayrisafi milli hasılalarındaki düşüklükler, işsizlik oran-
larının yüksekliği, gelir dağılımlarının bozukluğu ile insanların yaşadıkları 
göç ve çarpık kentleşme benzeri olgular, o ülkelerdeki sermayeler tarafından 
çocuk işçilerin ucuz emek gücü olarak algılanmalarına neden olmaktadır. Ço-
cuk emeği talebinin belirleyenleri olarak ise; çocuk işgücünün özgün karakte-
ristiği, vasıfsız emek yoğun teknolojiler ile üretim, hane halkı gelirleri, firma 
gelirleri ya da kârları ve küreselleşme süreci ilk elden sayılabilecek nedenler 
arasındadır (OECD, 2003: 25-27).

3.Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve İstatiksel Göstergeler
Yine çocuk emeğinin Türkiye’deki durumuna baktığımızda ise, TÜİK’in ve-

rilerine göre 2006 yılında toplam 16.264.000 çocuk bulunmaktadır. İstihdam 
edilenlerin sayısı 958.000 iken; ev işlerinde çalışan çocuk sayısı ise 7.004.000 
kişidir. Dolayısıyla çalışan çocukları toplam rakamlara oranladığımızda 6–17 
yaş arası çocukların %48,9’u çalışmaktadır.
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Tablo 1:Çocuk İşgücü Temel Göstergeleri (Bin Kişi)

 1994 1999 2006 2012
Kurumsal Olmayan Sivil 

Nüfus 59,736 65,422 68,378 73,960

6-14 Yaş Grubundaki Nüfus 10,945 11,938 11,378 11,374
15-17 Yaş Grubundaki 

Nüfus 4,023 3,888 3,647 3,881

6-17 Yaş Grubundaki Nüfus 14,968 15,821 15,025 15,247

İstihdam (6 Yaş +) 20,984 22,124 20,981 25,584
İstihdam (6-14 Yaş) 958 609 285 292

İstihdam (15-17 Yaş) 1,312 1,021 605 601

İstihdam Oranı (6-14 Yaş) % 8,8 6,1 2,5 2,6

İstihdam (6-17 Yaş) 2,269 1,63 890 893
İstihdam Oranı (6-17 Yaş) % 15,2 10,3 5,9 5,9

Kent 611 478 457 400
Kır 1,659 1,151 400 493

Erkek (İstihdam Edilen) 1,372 955 601 616

6-14 Yaş 687 340 190 186

15-17 Yaş 806 616 411 430

Kadın (İstihdam Edilen) 898 675 289 279

6-14 Yaş 391 289 95 108
15-17 Yaş 507 408 194 171

Tarım 1,51 990 326 399
Tarım-dışı 759 640 564 494

Ücretli veya Yevmiyeli 648 617 505 470
Kendi Hesabına 52 28 24 10

Ücretsiz Aile İşçisi 1,570 985 362 413
Kaynak: TÜİK, Çocuk İşgücü İstatistikleri, 1994-1999 ve 2006-2012.

 Çocuk işgücü araştırma sonuçlarına göre ülkemizde 6-17 yaş gru-
bunda olup ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukların sayısı 1994 yılında 2 
milyon 269 bin iken, 1999 yılında 1 milyon 630 bine, 2006 yılında 890 bine 
düşmüş ancak 2012 yılında tekrar bir yükseliş eğilimi göstererek 893 bine 
yükseldiği görülmüştür. Ayrıca zorunlu eğitim çağında olan 6-14 yaş gru-
bundaki ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuk sayısı da 1994 yılında 958 bin 
iken, 1999 yılında 609 bine, 2006 yılında ise 1994 yılına göre % 67 azalarak 
318 bin inmiş ancak 2012 yılında yaklaşık 7 bin kişilik bir artış ile 292 bine 
yükselmiştir. 6-14 yaş grubundaki çocukların istihdam edilme oranları yılla-
ra göre incelendiğinde; 1994 yılında % 8.8, 1999 yılında %5.1, 2006 yılında 
%2.5 2012 yılında ise %2,6 olarak gerçekleşmiştir. 
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Çocuk istihdamı cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde, 6-17 yaş istih-
dam edilen erkek çocuk sayısı 1994 yılında 1 milyon 372 bin, 1999 yılında 
955 bin, 2006 yılında 632 bin, 2012 yılında ise 616 bin olarak tespit edilmiştir. 
Özellikle2012 yılında istihdam edilen erkek sayısında 15-17 yaş arası bir ön-
ceki yıla göre yaklaşık olarak %5’lik bir artışla 411 binden 430 bin yükseldiği 
gözlemlenmiştir.  İstihdam edilen kız çocuklarında ise 1994 yılında 898 bin, 
1999 yılında 675 bin, 2006 yılında 289 bin, 2012 yılında ise 279 bindir. Yuka-
rıdaki tabloda görüldüğü üzere, 2012 yılında istihdam edilen kız çocuklarının 
sayısında ise özellikle 6-14 yaş grubu aralığındaki kişi sayısında önemli bir 
artış tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi 1994 yılından 2006 yılına kadar kız ve 
erkek çocuklarının istihdamında düşüş sağlanmasına rağmen 2012 yılında 
tekrar çocuk istihdamında bir artış görünmeye başlanmıştır. Ayrıca tabloya 
göre istihdam edilen erkek çocuklarının sayısı kız çocukların iki katıdır.

Ücretli veya yevmiyeli çalışan çocukların sayısı 1994 yılında 648 bin, 1999 
yılında 617 bin, 2006 yılında i 505 bin, 2012 yılında ise 470 bin olduğu gö-
rülmüştür. Kendi hesabına veya işveren konumunda istihdam edilen çocuk-
ların sayısı 1994 yılında 52 bin, 1999 yılında 28 bin, 2006 yılında ise 24 bin, 
2012 yılında ise 10 bine düşmüştür. Diğer taraftan konu ücretsiz aile işçisi 
boyutunda incelendiğinde 1994’de 1 milyon 570 bin, 1999’de 985 bin iken bu 
sayının 2006’da 362 bine düştüğü görülmüş. 2012 yılında ise bu sayının 413 
bine yükseldiği gözlemlenmiştir. Burada 2008 krizinin Türkiye boyutunda di-
ğer ülkelerin aksine tarım sektöründeki istihdam oranında önemli bir artışın 
olmasından ötürü olduğunu söyleyebiliriz. Tarım sektörü güvencesizliğin en 
yaygın alanlarından biri olarak görülmektedir.

Özellikle 2008 küresel krizinden sonra çocuk işgücünü önlemeye yönelik 
politikalara rağmen kapitalizm karını maksimize etme uğruna krizin fatu-
rasını yetişkin işgücüne ikame edilen çocuk işgücü sayısına önemli bir ivme 
kazandırarak çocuk işgücünü sömürerek çıkartmıştır. Tablo 1’de görüldüğü 
üzere 6 yaş üstü çalışan çocuk sayısı 2006 yılına göre yaklaşık olarak %25 
oranında artmıştır. 6-14 yaş arası istihdam sayısında ise yaklaşık 7 bin kişilik 
bir artış olduğu gözlemlenmiştir. 15-17 yaş arası istihdam rakamları da 605 
bin çalışan çocuktan 601 çalışan çocuğu düşmüştür. Ancak 2012 yılındaki 
6-17 yaş arası çalışan çocuk sayısına bakarsak çalışan çocuk sayısı 690 bin-
den 693 bine yükseldiği görülmüştür.

Son olarak işteki duruma göre; çalışan çocukların %52,6’sı (470 bin kişi) 
ücretli veya yevmiyeli, %46,2’si (413 bin kişi) ise ücretsiz aile işçisi olduğu 
görülmüştür. 

Tablo 2:Yaş Gruplarına, Cinsiyet ve Sektörlere Göre Ekonomik Faaliyetlerde 
Çalışan Çocuklar (Bin Kişi)

Toplam
Türkiye 

(Toplam)
6-17 Yaş

Kız Erkek
Kent 

(Toplam) 
6-14 Yaş 

Kız Erkek

Kır 
(Toplam)

15-17 
Yaş

Kız Erkek

1994 2.270 898 1.372 958 391 567 1.32 507 805
1999 1.63 675 954 609 269 340 1.02 406 615
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2006 890 289 601 490 128 362 400 161 239
2012 893 614 279 400 98 302 493 181 312
Tarım          
1994 1.51 748 762 730 343 388 779 405 374
1999 990 529 460 461 235 226 529 294 235
2006 326 124 172 182 80 102 159 79 80
2012 399 163 236 180 74 106 179 72 107

Sanayi          
1994 385 109 276 106 37 70 279 73 206
1999 322 83 239 70 20 50 252 63 189
2006 275 85 189 55 23 32 220 65 155
2012 217 49 168 56 7 23 162 52 102

Hizmet          
1994 195 29 166 71 7 65 123 22 101
1999 159 29 130 47 10 37 112 19 93
2006 289 49 240 83 25 58 206 38 168

2012 277 67 210 69 26 43 208 38 170

Kaynak:TÜİK, Çocuk İşgücü İstatistikleri, 1994-1999 ve 2006-2012.

Çocuk işgücü araştırma sonuçlarına göre çocuk istihdamı; 1994 yılında 
6-14 yaş grubu için kentsel kesimde 958 bin, 1999 yılında 609 bin, 2006 yı-
lında 490 bin, 2012 yılında 400 bine düşmüştür. 15-17 yaş grubu için kırsal 
kesimde ise; 1994 yılında 1 milyon 320 bin, 1999 yılında 1 milyon 20 bin, 
2006 yılında 400 bine düşmüş. Ancak 2012 yılında tekrar artarak 493 bine 
yükselmiştir. Özellikle 2006-2012 yılları arası cinsiyete göre bir değerlen-
dirme yapmak gerekirse, kırsal kesimde 2006 yılında kadar düşüş eğilimine 
sahip olan çocuk işgücü istihdamı 2012 yılında tekrar yükselme eğilimi gös-
termiştir. Yine kırsal kesim için 2006 yılında çocuk işgücü istihdamı içindeki 
kız çocuğu sayısı 161 bin iken, 2012 yılında 181 bine tırmanmıştır. Bir diğer 
gösterge olan çocuk işgücü istihdamı içerisindeki erkek çocuk sayısı ise 2006 
yılında 239 bin iken 2012 yılında 312 bine yükseldiği gözlemlenmiştir. Tablo 
2’yi 6-17 yaş grubu için sektörel açıdan incelediğimizde ise, Tarım sektörün-
de 1994 yılında 1 milyon 510 bin, 1999 yılında 990 bin, 2006 yılında 326 bin, 
2012 yılında 399 bindir. Görüldüğü üzere, tarım sektöründeki çocuk işgücü 
istihdamı 2012 yılında 2006 yılına nazaran yaklaşık olarak 73 bin kişi artarak 
399 bine yükselmiştir. Sanayi sektöründe, 1994 yılında 385 bin, 1999 yılında 
322 bin, 2006 yılında 275 bin, 2012 yılında 217 bindir. Son olarak hizmet 
sektöründe ise, 1994 yılında 195 bin, 1999 yılında 159 bin, 2006 yılında 289 
bin, 2012 yılında 277 bindir.
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Tablo 3:Yaş Grubu, Cinsiyet ve Çalışma Durumuna Göre Çocuklar (Bin Kişi)

1994 1999 2006 2012

Çocuk Sayısı  (6-17 Yaş) 14,968 15,821 15,026 15,247

6-14 Yaş 10,945 11,938 11,378 11,386

15-17 Yaş 4,023 3,883 3,647 3,861

Kent 7,858 9,010 - -

Kır 7,110 6,812 - -
Ekonomik İşlerde 

Çalışanlar(6-17 Yaş)
2,270 1,630 890 893

6-14 Yaş 958 658 285 292

15-17 Yaş 1,312 1,021 605 601

Kent 609 478 - -

Kır 1,685 1,152 - -
Ev İşlerinde Çalışanlar (6-

17 Yaş)
- 4,470 6,540 7,503

6-14 Yaş 2,679 3,086 4,504 5,290

15-17 Yaş - 1,384 2,036 2,213

Kent - 2,846 - -

Kır - 1,624 - -

Çalışmayanlar (6-17 Yaş) - 9,722 7,596 6,850

6-14 Yaş 7,308 8,244 6,590 5,804

15-17 Yaş - 1,478 1,006 1,047

Kent - 5,686 4,997 4,259

Kır - 4,036 2,599 2,591

Kaynak: TÜİK, Çocuk İşgücü İstatistikleri, 1994-1999 ve 2006-2012.

“Tablo 3” yaş grubu, cinsiyet ve çalışma durumuna göre çocuk sayısının 
bin kişi cinsinden gösterimidir. Bunun üzerine 6-17 yaş aralığına göre 1994 
yılında 14 milyon 968 bin, 1999 yılında 15 milyon 821 bin, 2006 yılında 15 
milyon 26 bin, 2012 yılında 15 milyon 247 bin çocuk olduğu görülmektedir. 
Bu çocuklar arasında 6-14 yaş grubu içerisinde olanlar 1994 yılında 10 mil-
yon 945 bin, 1999 yılında 11 milyon 938 bin, 2006 yılında 11 milyon 378 
bin, 2012 yılında 11 milyon 386 bin çocuk olduğu tespit edilmiştir. 15-17 yaş 
grubunda ise 1994 yılında 4 milyon 23 bin, 1999 yılında 3 milyon 883 bin, 
2006 yılında 3 milyon 647 bin, 2012 yılında ise 3 milyon 861 bin kişi olduğu 
görülmektedir.   6-17 yaş grubu çocukların; 1994 yılında 2 milyon 270 bin, 
1999 yılında 1 milyon 630 bin, 2006 yılında 890 bin, 2012 yılında 893 bin 
çocuk ekonomik bir işte çalışmaktadır. 1999 yılında 4 milyon 470 bin, 2006 
yılında 6 milyon 540 bin, 2012 yılında 7 milyon 503 bin çocuk hem ev işlerin-
de faaliyette bulunmaktadır. Çalışmayan kesimde ise, 1999 yılında 9 milyon 
722 bin, 2006 yılında 7 milyon 596 bin, 2012 yılında 6 milyon 850 bin çocuk 
herhangi bir ekonomik faaliyette bulunmamaktadır.
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Tablo 4:Yaş Grubu, Cinsiyet ve Çalışma Durumuna Göre Okula Devam Eden Çocuklar 
(Bin Kişi)

1994 1999 2006 2012

Okula Devam Eden Çocuk 
Sayısı (6-17 Yaş)

11,279 12,526 12,712 13,950

6-14 Yaş 9,478 10,493 10,519 11,067

15-17 Yaş 1,801 2,032 2,193 2,884

Kent 6,400 7,437 8,848 9,500

Kır 4,879 5,087 3,864 4,451
Ekonomik İşlerde Çalışanlar 
(6-17 Yaş)

477 389 272 445

6-14 Yaş 374 276 170 239
15-17 Yaş 103 112 103 206

Kent 66 49 137 197

Kır 411 339 135 248
Ev İşlerinde Çalışanlar (6-17 
Yaş)

- 3,391 5,517 7,000

6-14 Yaş 2,197 2,650 4,211 5,178

15-17 Yaş - 741 1,306 1,822
Kent - 2,236 4,130 5,277

Kır - 1,155 1,387 1,773
Çalışmayanlar (6-17 Yaş) - 8,746 6,923 6,504

6-14 Yaş 6,908 7,567 6,138 5,649

15-17 Yaş - 1,179 784 855

Kent - 5,153 4,581 4,075

Kır - 3,593 2,342 2,429

Kaynak: TÜİK, Çocuk İşgücü İstatistikleri, 1994-1999 ve 2006-2012.

6-17 yaş grubundaki çocukların, çalışma durumlarına göre okula devam 
eden çocuk sayısı Tablo 4’te gösterilmiştir. Buna göre 1994 yılında 11 milyon 
279 bin, 1999 yılında 12 milyon 526 bin, 2006 yılında 12 milyon 712 bin ço-
cuk, 2012 yılında 13 milyon 950 bin çocuk herhangi bir işte çalışırken aynı 
zamanda okula devam etmektedir. 6-17 yaş grubu aralığında, kentsel yerlerde 
1994 yılında 6 milyon 400 bin, 1999 yılında 7 milyon 437 bin, 2006 yılında 
8 milyon 848 bin, 2012 yılında 9 milyon 500 bin çocuk çalışma durumları-
na göre okula devam ettiği gözlemlenmiştir. 6-17 yaş grubu aralığında kırsal 
kesimlerde ise 1994 yılında 4 milyon 789 bin, 1999 yılında 5 milyon 87 bin, 
2006 yılında 3 milyon 864 bin, 2012 yılında 4 milyon 451 bin kişi çalışma 
durumlarına göre okulunu sürdürdüğü gözlemlenmiştir. Alt bileşenlerine ba-
kıldığında 6-17 yaş grubu çocukların; 1994 yılında 477 bin, 1999 yılında 389 
bin, 2006 yılında 272 bin, 2012 yılında 445 bin çocuk ekonomik bir işte çalı-
şırken aynı zamanda okula devam etmektedir. Diğer taraftan, 1999 yılında 3 
milyon 391 bin, 2006 yılında 5 milyon 517 bin, 2012 yılında 7 milyon çocuk 
hem ev işlerinde faaliyette bulunup hem de okulunu devam etmektedir. Son 
olarak çalışmayan kesime bakarsak, 1999 yılında 8 milyon 796 bin, 2006 yı-
lında 6 milyon 923 bin, 2012 yılında 6 milyon 504 bin çocuk ne herhangi bir 
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ekonomik faaliyette ne de ev işlerinde faaliyette bulunmaktadır sadece okula 
gitmekte oldukları gözlemlenmiştir.

Tablo 5: Yaş Grubu, Cinsiyet ve Çalışma Durumuna Göre Okula Devam Etmeyen 
Çocuklar (Bin Kişi)

1994 1999 2006 2012

Okula Devam Etmeyen 
Çocuk Sayısı(6-17 Yaş) 3,689 3,296 2,314 1,297

6-14 Yaş 1,467 1,445 860 319

15-17 Yaş 2,222 1,851 1,454 978

Kent 1,458 1,572 1,311 639
Kır 2,231 1,724 1,002 658

Ekonomik İşlerde 
Çalışanlar(6-17 Yaş) 1,793 1,241 618 448

6-14 Yaş 584 332 115 53
15-17 Yaş 1,208 909 502 395

Kent 544 429 353 203
Kır 1,248 812 265 244

Ev İşlerinde Çalışanlar 
(6-17 Yaş) - 1.079 1,023 503

6-14 Yaş 482 436 293 112
15-17 Yaş - 643 730 391

Kent - 610 542 252

Kır - 469 480 251

Çalışmayanlar (6-17 Yaş) - 976 673 346

6-14 Yaş 400 677 452 152

15-17 Yaş - 299 222 192

Kent - 533 416 184

Kır - 443 257 162
Kaynak: TÜİK, Çocuk İşgücü İstatistikleri, 1994-1999 ve 2006-2012.

6-17 yaş grubundaki çocukların, çalışma durumlarına göre okula devam 
etmeyen çocuk sayısı Tablo 5’te gösterilmiştir. Buna göre 1994 yılında 3 mil-
yon 689 bin, 1999 yılında 3 milyon 296 bin, 2006 yılında 2 milyon 314 bin ço-
cuk ve son olarak 2012 yılında 1 milyon 297 bin çocuk çalışma durumundan 
dolayı okula devam etmemiştir. 6-17 yaş grubu aralığında, kentsel yerlerde 
1994 yılında 1 milyon 458 bin, 1999 yılında 1 milyon 572 bin, 2006 yılında 1 
milyon 311 bin, 2012 yılında 639 bin çocuk çalışma durumlarına göre okula 
devam etmediği gözlemlenmiştir. 6-17 yaş grubu aralığında kırsal kesimlerde 
ise 1994 yılında 2 milyon 231 bin, 1999 yılında 1 milyon 724 bin, 2006 yılında 
1 milyon 2 bin, 2012 yılında 658 bin kişi çalışma durumlarına göre okula de-
vam etmediği görülmüştür. Alt bileşenlerine bakıldığında 6-17 yaş grubu ço-
cukların; 1994 yılında 1 milyon 793 bin, 1999 yılında 1 milyon 241 bin, 2006 
yılında 618 bin, 2012 yılında 448 bin çocuk ekonomik bir işte çalışırken aynı 
zamanda okula devam edememektedir. Diğer taraftan, 1999 yılında 1 milyon 
79 bin, 2006 yılında 1 milyon 23 bin, 2012 yılında 503 bin çocuk ev işlerinden 
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faaliyette bulunduğundan dolayı okula devam edememektedir. Son olarak ça-
lışmayıp aynı zamanda okula devam etmeyen kesime bakarsak, 1999 yılında 
976 bin, 2006 yılında 673 bin, 2012 yılında 346 bin çocuk ne herhangi bir 
ekonomik faaliyette ne de ev işlerinde faaliyette bulunmamaktadır.

4. Amaç - Kapsam
Bu bağlamda çalışma şu sırayı izlemektedir. İlkin neo-klasik üretim teo-

risinin temel varsayımları ve emek girdisinin model içerisindeki yerine dair 
temel bilgiler sunularak, üretim sürecinde yalnızca yetişkin ve çocuk emeği-
nin kullanıldığı durum açıklanacaktır. Daha sonra çocuk istidamı ile yetişkin 
istihdamını içeren türetilmiş modelin temel varsayımları mevcuttur. Böylece 
çocuk emeği istihdamının emek piyasasında yol açabileceği olası durum mo-
dellenmeye çalışılacaktır.  Sonuç da da çocuk işgücü istihdamının kuramsal 
olarak ele alındığı bir emek piyasası modelinde, çocuk istihdamının sınıfsal 
karakterini ve etkilerini açıklayacaktır. Sonuç olarak ise Neo-klasik üretim te-
orisinin mantığı çerçevesindeki çocuk emeği kullanımına bağlı olarak ortaya 
çıkan temel gerilim noktalarına dair fikirler açıklanacaktır.

Modelde çocuk işgücünün istihdamının kriz dönemlerinde toplam emek 
istihdamı içinde kullanımının ve etkisinin nasıl değişebileceği; neo-klasik ik-
tisat Hicks analizi yardımıyla açıklanmaya çalışılacaktır. Ancak takdir edilme-
lidir ki bu çalışma bir tür akıl yürütme çabalarının sonucudur. Öyle değerlen-
dirilmelidir.

Yöntem olarak, kısmi denge analizi yapılmış ve mantıksal akıl yürütme 
(soyutlama) kullanılmıştır. Model temel iki argüman üzerine kurulmuştur

Bu bağlamda modelin temel varsayımı, diğer koşullar sabitken (ceteris 
paribus) çocuk emeğinin ya da bir bütün olarak emeğin meta niteliği taşıdığı-
dır. Buna ek olarak bir meta olan çocuk emeğinin düşük mal seyri izlediğidir. 
Bir diğer varsayım kısa dönemde teknolojinin sabit olduğu durumda Hicks 
analizinde kullanılan iki girdi sermaye ve emek yerine (K, L) yine iki girdinin 
olduğu ancak bu kez yetişkin işgücü ( )ve çocuk işgücünün ( ) modelde 
kullanılmasıdır. Bu durumda üretim fonksiyonu Q=f (K,L) yerine Q= f ( ,
) şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca yetişkin emeği ile çocuk emeğinin birbiriyle 
ikame edilebildiği koşullar varsayılmaktadır. 

5. Model
A- Referans Model –Temel Varsayımlar

Yöntem olarak, kısmi denge analizi yapılmış ve mantıksal akıl yürütme 
(soyutlama) kullanılmıştır Geleneksel olarak neo-klasik iktisat üretici denge-
si analizini Hicks analizi yardımıyla açıklamaktadır.

Bu bağlamda modelin temel varsayımları ise şöyledir, 

Çocuk emeği düşük mal/meta niteliği taşır. Bu varsayımın temelini iki 
değişken oluşturur. Çocuk emeğinin ya da emeğin bir bütün olarak meta nite-
liği taşıdığı unutulmamalıdır.
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Onlarda şöyle sıralanabilir 

- Ulusal Gelir azaldıkça Çocuk işgücü istihdamı artar.Kriz dönemleri 
Ulusal Gelirin olağanüstü azaldığı dönemlerdir.

- Hanehalkı Geliri azaldıkça da çocuk işgücü istihdamı artar. Bu 
varsayımı da yoksullukla da ilişkilendirilmelidir. 

Kısa dönemde teknoloji sabittir.

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu geçerlidir. Üretimde K ve L yerine iki gir-
di yetişkin işgücü  ve çocuk işgücü ) kullanılmaktadır. 

Model Hicks analizinde olduğu gibi eş maliyet ve eş ürün eğrileri aracılı-
ğıyla açıklanmaktadır. 

Üretimde yetişkin işgücü  ve çocuk işgücü ) arasında belirli bir 
oranda birlikte istihdamı söz konusudur. 

Yetişkin işgücü  ve çocuk işgücü ) arasında ikame gerçekleşmek-
tedir.

Uzun dönemde ise ölçeğe göre sabit getiri vardır.

 B. Modelin İşleyişi

N

 

Eğim= -Lcw/Law

Şekil – 1: Kriz Döneminde Eş-maliyet Doğrusundaki Değişim

Normal dönem eş maliyet  

Kriz dönemi eş maliyet    

Yetişkin işgücü=                Yetişkin işgücü reel ücret=  

Çocuk işgücü=    Çocuk işgücü reel ücret= 

Hicks analizinde kullanılan iki girdi sermaye ve emek yerine (K, L) yine 
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iki girdinin olduğu ancak bu kez yetişkin işgücü ( )ve çocuk işgücünün ( ) 
modelde kullanılmasıdır. Bu durumda üretim fonksiyonu Q=f (K,L) yerine Q= 
f ( , ) şeklinde ifade edilmiştir. 

NM doğrusu firmanın maliyet kısıtıdır ve eş maliyet doğrusu olarak adlan-
dırılır. Yukarıdaki şekilde düşey eksen çocuk işgücünün ( ) ve yatay eksen 
yetişkin işgücü ( ) girdisidir. NM doğrusu ise başka bir anlatımla firmanın 
ya da kapitalistin katlanabileceği maliyet sınırını göstermektedir.

Bu durumda firmanın üretim fonksiyonu Q= f ( , ) olarak ifade edilir.

Öte yandan modelde Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanıldığı varsa-
yıldığından üretim fonksiyonumuz Q= f ( , ) olarak tanımlanabilir.

Eş-ürün eğrisi dış bükeydir ve bu da girdiler arası ikamenin azalan olması-
na yol açar. Girdiler arası ikame olarak adlandırılır. Bu durumda;

MRTS = -Δ /Δ  olacaktır En iyi bileşimin en uygun üretim miktarını 
sağladığı noktaya “üretici dengesi” denir. Bu nokta kapitalistin aynı zamanda 
karını maksimize ettiği noktadır.

Uzun dönemde  olacaktır. Çünkü uzun dönemde emek piyasa-
sında tam rekabet koşulları geçerlidir. Söz konusu eş ürün eğrileri  
olarak adlandırılmıştır.Eş-ürün eğrisinin Eş-maliyet doğrusuna teğet olduğu 
noktada denge kurulur. (  noktası) 

Diğer taraftan, firmanın katlanabileceği maliyet büyüme (boom) ve daral-
ma (kriz, resesyon) dönemlerinde değişebilmektedir. Şöyle ki; 

Firmaların başlangıç eş-maliyet doğrusu NM doğrusuyken kriz veya ge-
rileme döneminde N’M’ olacak ve sola kayacaktır. Firmaların üretim seviyesi 
düşecektir (Bulmuş, 2003).

Başlangıçta firma kar maksimizasyonu yaptığı üretim düzeyi yani denge 
noktası  dir. Bu nokta firma kar maksimizasyonunun gerçekleştiği noktadır. 
Dengenin matematiksel ifadesi ise şöyledir;

Yani eş-maliyet doğrusunun eğimi ile eş-ürün eğrisinin eşitlendiği yerdir.

Kriz başka bir anlatımla hem ulusal gelirin hem de hane halkı gelirinin 
reel anlamda gerilemesi-düşmesidir. 

Buna göre firma kriz döneminde firmaların katlanabileceği maliyetler 
azalır. Şekilde kriz döneminde katlanabilinecek maliyetler azaldığından 
eş-maliyet doğrusu sola doğru kaymış NM doğrusu yerine N’M’ doğrusu hali-
ne gelmiştir.(Reel ücretlerin birbirine oranı değişmediğinden sola doğru kay-
ma paralel olmuştur. 

Firmalar kriz koşullarında yeni denge noktasını yeniden belirleyecektir. 
Ancak çocuk emeğinin düşük mal niteliği taşıması bu yeni denge noktasının 
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yeniden oluşturulmasında belirleyici bir nitelik taşır. Düşük malların gelir 
azaldıkça kullanımının artması özelliği burada kendini gösterir.

Yeni denge noktası, ücretlerin oranlarının değişmemesi nedeniyle örneğin 
şekilde   noktasında olması gerekirken çocuk işgücünün düşük mal niteli-
ğinden dolayı denge bu noktada kurulamamıştır.

Krizde yeni denge noktası  noktasıdır. 

Bu noktada; 

N’M’ eş-maliyet doğrusu ile  eş-ürün eğrisi birbirine teğettir. Yani eğim-
ler birbirine eşittir. 

Şeklinde gerçekleşmiştir.

Yeni denge noktasında en anlamlı değişiklik, kriz döneminde yetişkin iş-
gücü istihdamı azalırken çocuk işgücü istihdamının artmış olmasıdır. Krizde 
firmalar kar maksimizasyonunu sağlayabilmek yada bu maksimizasyon ko-
şullarını koruyabilmek için çocuk işgücünü düşük mal/meta niteliğinden ya-
rarlanmak zorunda kalmışlardır. Bu durum bize çocuk işgücü-yoksulluk iliş-
kisinin yanı sıra kriz-çocuk işgücü ilişkisini teorik olarak anlamlı bir şekilde 
açıklamamızı sağlar. 

Kısacası, kapitalistler kriz dönemlerinde çıkışı çocuk işgücünün kullanımı 
artırmakla sağlamaktadırlar. Kriz, çocuk emeğinin sömürüsü-teriyle aşılır.

6. Sonuç ve Değerlendirme
Ulusal gelirin, hane halkı gelirinin ve firmaların reel gelirlerinin azaldığı 

kriz dönemlerinde toplumsal aktörler olarak hem hane halkları hem de ka-
pitalistler toplumsal varlıklarını devam ettirebilmenin yollarından herhangi 
biri olarak çocuk emeği arz/istihdamına başvurmaktadırlar.

Yapılan çalışmada özellikle çocuk emeğinin “düşük mal” niteliğine sahip 
olduğu vurgulanmıştır.

Çocuk emeğinin düşük mal niteliği taşıması Neo-Klasik iktisadın Hicks 
analizinde oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü egemen iktisadın 
üretim analizinde “düşük mallar gelir düzeyi düştükçe kullanımı artan mal-
lardır”. Hal böyle iken, kriz dönemlerinde hane halklarının gelir düzeylerinin 
düşmesi bir yandan çocuk emeği arzını arttırmakta öte yandan firma gelir/
hasılatlarının düşmesi üretim süreçlerinde yetişkin emeğine oranla çocuk 
emeğinin kullanılmasına kısa dönemde yol açmaktadır. Yapılan Hicks analizi-
ne göre rasyonel davranış bunu gerektirmektedir.

Yapılan açıklamalar sonucunda görülmektedir ki, uzun dönemde çocuk 
emeği istihdamı ortalama genel ücret düzeyini düşürmekte kapitalistin kar-
larının ve varlığının devamlılığını sağlamakta önemli bir rol oynamaktadır. 
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Ayrıca İLO’nun çocuk işgücünü önlemeye yönelik politikalara rağmen yukarı-
daki tablolardan da görüldüğü üzere Türkiye’de özellikle 2008 küresel krizin-
den sonra kapitalizm karını maksimize etme uğruna krizin faturasını çocuk 
işgücü sayısında önemli bir ivme kazandırarak çocuklara kesmişlerdir.

Çalışmada Neo-Klasik iktisadın argümanları bir anlamda zorunluluk ne-
deniyle kullanılmıştır. Çünkü egemen iktisadın emek piyasalarına ilişkin bu 
yönlü argümanları yoktur. Dahası üretim ilişkilerinin ya da emek sermaye çe-
lişkisinin incelenmesi için Neo-Klasik iktisat kuramının mevcut varsayımları-
nın dışına çıkmak gerekmektedir. Egemen iktisadın ideolojik olarak da ege-
menleri temsil etmesi nedeniyledir ki, emek piyasası özelinde, varsayımları 
gerçeklikle uyuşmamaktadır. Bu nedenle egemen emek piyasası içerisindeki 
nesneleşmiş bir “emek” girdisi varsaymak yerine, yetişkin ve çocuk emeğinin 
üretim ilişkileri içerisindeki etkileri bağlamında bu homojen girdi ayrıştırıl-
maya çalışılmıştır. Çalışmada her ne kadar Neo-klasik iktisadın üretim fonksi-
yonundan yola çıkılsa da,esas amaç, eklektiklik ile eleştirilebilecekse de, ana 
akım iktisadın toplumsal gerçeklikten uzak varsayımların karşısına, mevcut 
ilişkilerin sahip olduğu maddi çelişkileri teoriye yansıtacak yeni bir varsayım-
lar dizisi ya da inceleme metodunun oluşturulma çabasıdır.
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SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE 
GLOBAL BÜTÇE

Enis Baha BİÇER1

GİRİŞ
İlkel dönemde bireysel yaşamdan toplu yaşama geçiş ile beraber top-

lumsal ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde güvenlik, eğitim, sağ-
lık gibi giderek çeşitlenen toplumsal ihtiyaçların artması ile beraber top-
lumsal hizmetlerin üretilme gereksinimi ve dolayısıyla finansmanı sorunu 
baş göstermiştir. Öyle ki, devletlerin toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve bu 
toplumsal giderleri finanse etmek adına gelirsağlamak için kurulmuş bir 
otorite olduğu konusunda bir konsensüs oluşmuştur. Toplumsal ihtiyaçlar 
ile bireysel ihtiyaçların en önemli ortak noktası faaliyet üretimi ve kaynak 
tüketimi esasına dayanmalarıdır (Pehlivan, 2018: 33).

Ekonomik faaliyet döngüsüne göre, hane halkı sahip olduğu üretim fak-
törlerini işletmelere satar, sonucunda kazandığı geliri tasarruf ve tüketim 
için kullanır. İşletmelerde hane halkından satın aldıkları üretim faktörlerini 
mal ve hizmete dönüştürürler.Onların tasarruflarını yatırımlarında kullanır 
ve satışlarından elde ettiği geliri yine üretim faktörlerine yatırırlar.Sağlık 
kurumları da, toplumun sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamak üzere üretim 
faktörlerini bir araya getirerek, sağlık ile ilgili faaliyetler üreten ve bunları su-
nan ekonomik birimlerdir. Diğer ekonomik birimler gibi ürettikleri mal veya 
hizmetler faaliyetleri, faaliyetler ise kaynakları tüketirler (Cooper, 1990: 58). 
Bu doğrultuda ekonomik birimler tarafından ihtiyaç duyulan kaynak ya da 
başka bir ifade ile fonsağlanmadan sağlık hizmet üretmek de mümkün değil-
dir.Buna karşılık, sağlık sektöründe müşteriler diğer sektörlerden farklı ola-
rak, sağlık kurumlarının ürettiği hizmeti tüketmiş olarak ve genellikle sağlık 
kurumuna herhangi bir ödeme yapmadan işletmeden ayrılabilirler (Casto ve 
Layman, 2006: 4). Devlet “sosyal devlet” ilkesi gereği, bazı sağlık hizmetleri-
nin karşılığında herhangi bir ücret almamaktadır. Ancak bu hizmetin elbette 
bir bedeli vardır ve tedavi edilen hastaların ilgili sigorta kuruluşundan mua-
yene ve tedavi bedeli tahsil edilmektedir (Dayı, 2013: 48).

I.SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSMAN
Sağlık kurumlarında temel amaç, sağlık hizmetinin sunulmasıdır. Dola-

yısıyla kurumlar hizmet sektörü içerisinde değerlendirilir. İlaç ve tıbbi mal-
zeme ile kullanılacak araç ve gereç üretimi de göz önüne alındığında üretim 
sektörüyle çok sıkı bir ilişki içerisinde oldukları yadsınamaz bir gerçektir. 
Kimyasal malzemelerden, tekstile; teknoloji tabanlı araç-gereçlerden en basit 
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eşyalara kadar oldukça geniş bir madde malzeme kullanımını içermektedir. 
Bu da sektörün büyüklüğünün ve ekonomik anlamdaki öneminin bir göster-
gesidir (Seldüz, 2013: 36).

Şekil: Sağlık Hizmetleri Üçgeni Kaynak: Güvercin vd, 2016: 82.

Hastalar, sağlık sektöründe hizmetin alıcısı konumundadırlar. Hastalar 
içinde bulundukları konum nedeniyle, verilen hizmetle ilgili olarak diğer 
sektörlerdeki müşterilerden daha dikkatlidirler. Tercihlerini daha ciddi be-
lirlerler ve ödedikleri ücretin karşılığını almak isterler. Diğer taraftan sigor-
ta kurumları da, müşterilerinin aldıkları hizmetten tatmin olmalarına önem 
vermekte hatta bu konuda müşterilerinin tatminini sağlamak için, sağlık ku-
rumlarına baskı dahi yapmaktadırlar. Zira müşteri tatmini, sağlık kurumu-
nun müşteri ve dolayısıyla da kar potansiyelini büyük ölçüde artırmaktadır 
(Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2012: 494). Sağlık hizmetleri üçgeninde (Şekil 1) 
birinci taraf hastanın bizzat kendisi ya da hasta yakınıdır. İkinci taraf da sağlık 
hizmet sunucusu yani sağlık kuruluşudur (Uğurluoğlu ve Özgen, 2008: 135).
Sağlık hizmeti sunucularına doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde öde-
me yapılır. Doğrudan ödeme yönteminde, hizmetten yararlananlar hizmet be-
delini hizmet sunucusuna doğrudan yaparlar. Dolaylı ödeme yönteminde ise 
hizmetten yararlananlar adına hizmet bedeli onların sigorta kuruluşları, öde-
me gücü bulunmayanlar için ise devlet bu ödemeyi yapar. Sağlıkta geri ödeme 
yöntemleri olarak bilinen bu ödemeleri etkileyen dört unsur vardır. Sağlık 
kurumları, sağlık profesyonelleri (hekim gibi), hastalar ile ödeme yapan ku-
rum ve kişiler (sosyal güvenlik kurumları gibi). Sağlık sektöründe asıl ödeme 
yapanlar genellikle kurumlardır.Yani hükümetler, sosyal güvenlik kurumları, 
sağlık sigorta şirketleri asıl ödeme yapan mekanizmalardır. Bireysel bazda ise 
sosyal güvenlik veya sağlık sigortası kapsamında olmayanlar doğrudan ken-
dileri ödeme yapmaktadır. Ayrıca özel hizmet almak ve temel sağlık hizmetle-
ri paketinde yer almayan sağlık bakımı ve hizmeti için de hastalar doğrudan 
ödeme yapmak zorunda kalmaktadırlar (Top ve Tarcan, 2001: 171). 

Ülkeden ülkeye sağlık sektörünün finansman modelleri farklılık gösterse 
de, o ülkenin siyasi ve ekonomik politikaları ile yönetsel ve finansal yapıları-
na göre farklılık göstermektedir. Ancak, sağlıkta finansman modellerinin te-
melde üç kaynağa dayalı olarak benzeştikleri görülmektedir (Özgülbaş, 2009: 
7-9):
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- Kamu geliriyle finansman: Vergiye dayalı finansman olarak da bilinen 
bu modelde sağlık hizmeti finansmanı; devletin vergi, resim, harç ve 
benzeri kaynaklarından devlet bütçesi ile sağlanan fonlarla finanse 
edilmektedir.

- Sigorta geliriyle finansman: Bismarck ya da Alman modeli olarak da 
bilinen bu modelde sigortalı bireyler gelirleri ile orantılı bir biçimde 
sağlık sigortası için prim öderler. Önceden ödeme ve risk bölüşümüne 
dayanan bu sistemde prensip olarak, primlerle toplanan gelirlerin 
alınan sağlık hizmeti giderlerini karşılaması gerekmektedir. Hükümet 
politikaları nedeniyle doğan açıklar yine kamu gelirleriyle finanse 
edilmektedir.

- Hastaların doğrudan ödemeleri ile finansman: Cepten ödeme 
olarak da bilinen bu model, sağlıkta devletçiliği kabul etmeyen 
ve sağlık finansmanını piyasa koşullarına bırakmayı öngören bir 
modeldir. Sağlık finansman sistemlerinin geliştirilemediği ülkelerde, 
gelişmiş ülkelerde ilaç giderlerinin finansmanında, sağlık sistemi 
maliyetlerinin ortaya koyduğu mali sorunları azaltmak için ise 
hemen hemen tüm ülkelerde başvurulan, tüketici katılım paylarını 
içeren bir tür ortak ödeme yöntemidir.

II. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ÖDEME YÖNTEMLERİ
Sağlık sistemi içindeki kurumsal sağlık hizmeti sunucularına yapılan fi-

nansman modellerince kullanılan başlıca ödeme yöntemleri dokuz tanedir 
(Arık ve İleri, 2016a: 47); 

Harcama Kalemli (Sabit) Bütçeler
Devlet tarafından sağlanan kaynakların sağlık kuruluşlarına aktarılmasın-

da kullanılan bir yöntemdir. Kuruluşun tüm harcamalarını karşılamak üzere 
yıllık olarak önceden belirlenen sabit bir bütçe verilir. Bu modelde hastane 
yöneticileri kendilerine tahsis edilen bütçeyi en verimli şekilde harcamak zo-
rundadır (Karacaoğlan, 2009: 2).

Vaka Başına Ödeme 
Vakanın teşhisi ve tedavisine bakılmaksızın her bir vaka için önceden be-

lirlenmiş bir ödeme yapılması esasına dayanır. 80’li yıllarda hastanelere yay-
gın bir ödeme şekli olarak uygulanan vaka başına ödeme anlayışı çoğunlukla 
geleceğe dönük ödeme şeklinde yapılandırılmıştır. Hasta için yapılan maliyet-
ler dikkate alınmadan, her vaka için standart bir ödeme yapılmaktadır (Ildır, 
2008: 137-138).

Hizmet Başına Ödeme
Bu yöntemde,belirli bir dönem için geçerli olacak sunulan hizmet türle-

ri ve bu hizmetlerin fiyatları önceden belirlenmiştir.Sağlık kurumları da bu 
kapsama giren hizmetlerkullanıldıkça bunları faturalandırırlar ve bu tutar 
üzerinden ödeme yapılır.
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Kişi Başına Ödeme
Bu yöntemde hizmet sunucularına, hizmet paketi harcamaları finanse et-

mesi için her sigortalı hasta başına, düzenli olarak belirli bir ücret ödenmek-
tedir. Kişi başına ödeme yöntemi sağlık hizmetinin maliyetini öngörmeyi ko-
laylaştırırken ve finansman kontrolünü de sağlamaktadır (Özkan ve Ağırbaş, 
2016: 22). 

Günlük Ödeme 
Hasta başına günlük ödeme yöntemi, hasta için yapılan tüm harcamaları 

(tedavi, protez, ilaçlar, konaklama gibi) kapsar. Yöntemin en büyük sorunu 
suiistimale açık olmasıdır. Zira hastaneler kazançlarını artırmak için hastanın 
gerekenden daha da uzun süre kalmasını sağlamaya çalışabilirler (Balanlı, 
2017: 3).

Bonus (Prim) Ödeme Yöntemi 
Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılması durumunda sağlık hizmeti su-

nucusunu teşvik etmek amacıyla ilave ödeme yapılması esasına dayanmaktadır.  
Prim ödemesi yöntemi, hizmet sunucularına yapılacak ödemelerde tek başı-
na kullanılabileceği gibi, diğer ödeme yöntemleriyle beraber de kullanılmaktadır 
(Kısa, 2015: 5).

Taban Fiyat (Flat – Rate) Ödemesi Yöntemi 
Bu yöntemde sağlık kuruluşu, gerekli olan yatırımı finanse etmek amacıy-

la belirli bir bütçeyi kabul eder. Mesela hekime yapılacak olan ödeme taban 
fiyattan olacaksa,  her bir hekim için uzmanlık alanına göre yıllık ödenecek 
olan tutar ayrılması gerekmektedir (Normand ve Weber, 1994: 71).

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG)
Sağlık işletmelerinde fiyatlamanın doğru yapılması, yapılacak olan tedavi-

nin mahiyetine göre farklılıklar göstermektedir. Sağlık işletmelerinde sunulan 
tedavi hizmetlerinin boyutlarını kesin çizgilerle belirlemek oldukça güçtür. 
Bu nedenle, hastalara sunulan hizmet, hastalığın çeşidine ve kompleks olup/
olmadığına göre farklılıklar içerir (Karasioğlu, 2007: 23). DRG (Diagnosis-
RelatedGroups) ya da dilimizdeki karşılığı ile TİG yani Teşhis İlişkili Gruplar, 
bu sorunu bertaraf eden; hastaların birbirinden belki de sonsuz farklılıktaki 
klinik, risk ve maliyet verilerini anlamlandırıp, bunların gruplandırılmasını 
ilaveten yaş, cinsiyet, komplikasyon gibi parametrelerde benzerlik gösteren 
hastalıkların aynı gruba atanmasını esas alan bir yöntemdir.

Global Bütçe
2003 yılında uygulamaya konulan Sağlık Dönüşüm Programı ile birlikte 

ulaşılmak istenen temel hedeften birisi de vatandaşın sağlık hizmetleri ne-
deniyle maruz kalabileceği finansal risklerden korunmasıdır (Köktaş, 2014: 
116).Global bütçe birer yıllık dönemler için sağlık hizmeti sunucularına ile-
riye dönük olarak yapılan ve bir sonraki yıl ödeme tutarının belirlenmesinde 
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enflasyon faktörü dikkate alan sabit bir ödeme sistemidir. Global bütçe düşük 
ve orta gelirli ülkelerdeki yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde 2006 yı-
lından beri Sağlık Bakanlığı hastanelerinin tamamında ve 2015 yılından iti-
baren ise üniversite hastanelerinde uygulanmaya başlanmıştır (Yiğit, 2016: 
755).

III.TÜRKİYE’DE SOSYAL SAĞLIK SİGORTASININ GELİŞİMİ
Ülkemizde sağlık sistemin içerisinde sağlık hizmetlerinin finansmanında 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en kapsayıcı ve en aktif rol oynayan kurum-
dur. Dolayısıyla ülkemizde sağlık hizmetlerinin büyük bir kısmı kamu kay-
naklarınca giderilmektedir. Mevcut durumda, Türkiye nüfusunun tamamının 
sağlık ihtiyaçları SGK tarafından Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sağlık ku-
ruluşlarından alınan sağlık hizmetleri ile karşılanmaktadır. 

Ülkemizde sağlık hizmetleri finansman sistemi olarak, sosyal sağlık sigor-
tası modeli uygulanmaktadır. Bu modelde belirli koşullarda herkes genel sağ-
lık sigortası kapsamı altındadır. Fonlar bu modelde SGK tarafından toplanır ve 
SGK bu konuda tek yetkili geri ödeme kurumu olarak tanımlanmıştır. SGK, 
finansmanı sağlanması gereken sağlık hizmetlerini teşhis ve tedavi yöntemleri 
ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım süreleri ile bunların 
ödeme usul ve esaslarını Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirle-
mektedir. Kurumca finansmanı yapılan sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığına, 
üniversitelere ve özel sektöre ait sağlık hizmeti sunucularından sözleşmeler yo-
luyla sağlanmaktadır. Ayrıca, SGK ile acil sağlık hizmetleri dışında sözleşmesiz 
alınan sağlık hizmetinin bedelleri kurumca karşılanmaktadır (Ağırbaş, 2014: 
263).

Bir ülkenin sosyal güvenlik politikası üzerinde sosyal içerikli yasalar, eko-
nomik ve sosyal yapı ve koşullar; yine siyasal yapı ve siyasal koşullar son de-
rece önemli bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla toplumsal yapıdan bağımsız bir 
sosyal güvenlik politikası düşünülemez (Sarıkoca ve Daşlı, 2016).Örneğin, 
Avrupa’da bir sosyal güvenlik sistemine ihtiyacın duyulması için, sanayi dev-
rimi ve buna bağlı olarak sosyal koruma gereksinimi duyan bir işçi sınıfının 
ortaya çıkması gerekmiştir. Sanayileşme hamlesi ve dolayısıyla ve işçi sınıfı-
nın ortaya çıkması Avrupa’ya göre Osmanlıda daha geç başladığından, Ülke-
mizde bugünkü anlamda bir sosyal güvenlik sistemine geçiş gecikmeli olarak 
başlamıştır (Gürbüz, 2009: 80).

Türkiye’de hızlı nüfus artışı ve tıp teknolojisindeki hızlı gelişmelere bağ-
lı olarak tıbbi mal ve hizmetlerin fiyatlarını artırmaktadır. Öteki taraftan tıp 
alanındaki gelişmelere bağlı olarak da talep artması, hizmetin kalitesini ar-
tırma çabaları ve genel sağlık sigortasına geçilmesi de sağlık harcamalarının 
artmasına neden olmaktadır. Sağlık kurumları arasındaki rekabet, etkililik 
ve verimliliğin artırılması hedefi, fiyatlandırma politikalarının belirlenmesi 
ve denetim gibi nedenler de sağlık hizmetlerinin ekonomik anlamda gözden 
geçirilmesini ve maliyetlerin hesaplanmasını zorunlu hale getirmekte; bu da 
hükümetlerin sorumluluklarını ağırlaştırmıştır (Akça, 2018: 212).
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1924 Anayasası ile başlayan tarihsel süreçte ilk olarak anayasanınte-
mel hak ve hürriyetler başlığı altında kişi hak ve özgürlüklerinden bahse-
dilmişancakbunun dışında sosyal, ekonomik ile siyasi hak ve özgürlükler-
den değinilmemiştir (Gözler, 2002: 179).Cumhuriyetin kurulduktan sonra, 
bugünkü sosyal sigorta anlayışına benzeyen ancak çok dar dar kapsamlı 
birtakım emeklilik ve yardımlaşma sandıklarının kurulmuştur.Bu konuda 
daha somut adım 1945 yılında 4772 sayılı İş Kazalar, Meslek Hastalıkları ve 
Analık Sigortaları Kanununun çıkarılması ile atılmıştır. Bunu izleyen çeşitli 
yasal düzenlemelerin ardından 1961 Anayasasında “Sosyal Güvenlik” kav-
ramı ilk kez çalışma hayatına ve anayasaile sosyal politika terminolojisine 
girmiştir (Atasever, 2014: 45). Sonrasında 1982 Anayasasında 60. madde-
de “Sosyal Güvenlik” başlığına yer verilmiştir. Bu maddede “Herkes sosyal 
güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri 
alır ve teşkilatı kurar.” denilmektedir.Bu maddeyle, devlete sosyal alanda 
çok önemli vazifeler yüklenmiş ve bu doğrultuda, adımlar atılmaya baş-
lanmıştır. 1964 yılında işçi statüsü ile çalışanlara ilişkin sigorta kollarına 
ait çeşitli kanunlara dağılmış olan düzenlemeler Sosyal Sigortalar Kanunu 
ile birleştirilmiştir. 1965 yılında bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlik-
te İşçi Sigortaları Kurumu lağvedilerekyerine Sosyal Sigortalar Kurumu 
kurulmuş ve işçiler için sosyal güvenlikte yeni haklar verilmiştir. Yine bu 
kanunla 1950’de yürürlüğe giren Emekli Sandığı Kanunu ile 11 tane emek-
lilik sandığı kapatılmış, çalışanlar ve işverenlerden prim alınması ilkesine 
dayalı, modern bir sosyal güvenlik anlayışınageçilmiştir. 1971 yılında kısa 
adı Bağ-Kur olan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu kurulmuş olup, 1986 yılından itibaren de bu kapsamda-
ki sigortalılara sağlık sigortası yardımları verilmeye başlanmıştır (http://
www.sgk.gov.tr/). Devlet sosyal alanda bu yükümlülükleri yerine getirirken 
sağlık hizmetleri piyasasında ortaya çıkan aksaklıkları gidermek, gelir dağılı-
mı adaletsizliği nedeniyle dengesiz sunulan sağlık hizmetlerini dengelemek, 
koruyucu sağlık hizmetleri sunmak ve sistemin finansmanını sağlamak ve de 
denetim fonksiyonunu üstlenmek gibi sisteme çeşitli gerekçelerle müdahale-
de bulunması gerekmektedir. (Çelikay ve Gümüş, 2010: 180).

Ülkemizde sağlık hizmetlerine ulaşmakta sorunlar yaşanması, vatandaşın 
beklentilerinin tam anlamıyla karşılanamamış olması gibi sıkıntılar ortaya 
çıkınca, sağlıkta dönüşüm projesi gündeme gelmiştir (Adıgüzel ve Özkan, 
2013: 23). 2003 yılında duyurulan Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) 
dört bileşeninden biri olarak sosyal güvenlik kurumları arasındaki artan 
farklı uygulamaları gidermek ve yaşanan karmaşıklıkları çözmek amacıy-
la 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Bağ-Kur, Emekli Sandığı 
ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)tek çatı altında birleştirilerek; Türkiye 
Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurulmuştur. SGK, gerek kap-
samına aldıkları nüfus, gerekse kullandıkları mali kaynakların genişliği do-
layısı ile her biri önemli bir büyüklüğü ifade eden Bağ-Kur, Emekli Sandığı 
ve SSKgibi 60 yılı aşan bir kurumsal işleyişi ve geleneğe sahip olan Türk 
Sosyal Güvenlik sisteminin “üçüzleri” olarak adlandırılan üç sosyal sigorta 
kurumunun faaliyetlerini sona erdirmiştir. Yeni kurum, mevcut kurumla-
rın sahip olduğu beşeri ve fiziki kaynakları kullanarak üstlendiği görevleri 
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yerine getirecektir (Alper, 2007:170).Bu yolla, sağlık hizmetlerinin finans-
manı tek elde toplanmış, tüm sağlık hizmet sunucularının SGK’danhizmet 
almaları modeline geçilmiştir. Programla, birinci basamakta aile hekimliği 
uygulamasına geçilmiştir. Kamu hastanelerinin yarı otonom hale getirilerek 
piyasa benzeri bir yapıya dönüştürülmesi süreci başlatılmış ve kamu has-
tane birlikleri kurulmuştur. Döner sermaye ve performansa dayalı ödeme 
sistemi ile de sağlık çalışanları rekabete tabanlı bir ücretlendirme mekaniz-
ması içine dahil olmuşlardır (Çiçeklioğlu, 2011: 67-68).

Milli gelir seviyesi yüksek olan ülkelerde, sağlık harcamalarının milli ge-
lire oranla aldığı pay çok yüksek seyrederken, milli gelir seviyesi düşük olan 
ülkelerde ise bunun tam aksi biçimde çok az seyretmektedir. Ülkemizde ise 
durum, Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 Sağlık Harcamaları İstatistikleri-
ne göre ülkemizde toplam sağlık harcamasının GSMH’ye oranı %4,6 olup, bu 
oranAvrupa ülkelerinde daha yükseklerdedir.

Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye’de 2003 yılında yaklaşık 13,6 
milyar TL olan toplam kamu sağlık harcamaları, 2013 yılında yaklaşık dört 
kat artarak 50 milyar TL’ye 2016’da ise 120 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu-
gün SGK, Türkiye’nin sağlık hizmet finansmanın yaklaşık %80’ini karşıla-
maktadır. Söz konusu artış üzerinde, uzayan ortalama yaşam süresi, gelişen 
teknoloji ve hastalıklarda meydana gelen değişim nedeniyle hızla yükselen 
sağlık harcamaları sağlık finansman sistemleri üzerinde etkili olmuştur 
(Güvercin vd, 2016: 81).

Kısa adı SUT olan ve SGKtarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile 
sağlık yardımları SGK tarafından sağlanan ve sosyal güvenlik kapsamında yer 
alan kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve 
refakatçi giderlerinden yararlanma usul ve esasları ile bu hizmetlere ilişkin sağ-
lık hizmetleri fiyatlandırma komisyonunca belirlenen SGK tarafından ödenecek 
bedellerin bildirilmesini amacıyla her yıl düzenli olarak yayımlanır.SGK tarafın-
dan geri ödeme kapsamına alınan tüm hizmet ve işlemlerin fiyatları SUT’da yer 
almaktadır. Bir sağlık hizmet sunucusundan alınan hizmetin hangi yöntemle 
geri ödeneceği, sağlık hizmetinin aciliyeti, hizmetin türü ve sağlık hizmet su-
nucusunun özelliğine göre farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde uzun yıllar 
“hizmet başı ödeme yöntemi” kullanıldıktan sonra, 2005 yılı Mali Bütçe Uygula-
ma Tebliği (BUT) ile birlikte yatan hastalar için “hizmet başı ödemeden”, “tanıya 
dayalı paket ödeme yöntemine” geçilmiştir. Bu uygulama ile iki binin üzerinde 
cerrahi işlem tanısı için paket fiyatlar belirlenmiş, sağlık hizmet sunucusunun 
sınıfına göre, hizmetin karmaşıklığı ve maliyetleri göz önünde bulundurularak 
farklı fiyatlar uygulanmıştır. Daha sonra, 2006 yılında ayaktan hastalara verilen 
sağlık hizmetleri karşılığında düzenlenen faturalar “vaka başına ödeme yönte-
mi” ile ödemeye başlamıştır (Arık ve İleri,  2016b: 86).

SDP öncesinde sağlık hizmetininfinansmanı, faturalandırma sistemine 
dayanmaktaydı. Sosyal Güvenlik kapsamında olan hak sahipleri, birinci basa-
mak resmi sağlık kurumuna sağlık karnesi ile birlikte vizite kağıdı veya hasta 
sevk kağıdı ile yeşil kartlı hastalar ise yeşil kart ile müracaat etmekteydi. Bi-
rinci basamak hizmetlerinde sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar muayene 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar250

ücretini cepten ödemek zorundaydı. Birinci basamakta yapılan muayeneler 
ile ilgili belgeler aylık olarak İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmekteydi. İl 
Sağlık Müdürlüğü bu şekilde il genelindeki 1. basamak sağlık kuruluşlarından 
gelen bu belgeleri kişi ve geri ödeme kurumları bazında ayrıştırarak her bir 
kişi ve geri ödeme kurumu adına verilen hizmet bedelini hesaplayarak fatura 
kesmekteydi. İkinci basamakta yapılan muayeneler ile ilgili belgeler geri öde-
me kurumlarına kesilen faturalar ile birlikte gönderilmekteydi. Öte yandan 
geri ödeme kurumlarında fatura inceleme işlemleri çok büyük iş yükü oluş-
turuyordu. Faturaları zamanında incelemek neredeyse imkânsız hale gelmişti 
(Akdağ, 2010: 269).

IV. SAĞLIK KURUMLARINDA GLOBAL BÜTÇE
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal 

Güvenlik Kurumuna sigortalıları için sağlık hizmeti satın alma ve bu hizmetin 
bedelini ödeme biçimini tayin etme gibi bir dizi yetki verilmiştir. Bu doğrultu-
da, global bütçe de bu ödeme biçimlerinde biridir ve sağlık sektöründe ilgili 
yasalar çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan üçlü anlaşmalara dayanırken, 
ilaç sektöründe ise süreç sadece ikili anlaşmalarla yürütülmektedir.

Sağlıkta geri ödemede ülkeler arası farklı yöntemlere rağmen, 80’lı yıllar-
da sağlık hizmet maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla global bütçenin 
Amerika’da (Milton, 1991: 62), Avrupa’daAlmanya, Avustralya, Belçika, Fin-
landiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre ve Kanada’dan (Wolfevd, 
1993: 55) uzak doğuda Hong Kong’a kadar yaygın biçimde uygulandığı bilin-
mektedir  (Chu, 1992: 857).  Fakat az sayıda ülke, global bütçeyi sağlık faali-
yetlerinin finansmanı için tek yöntem olarak kullanmaktadır. Bunun yerine, 
birçok ülke global bütçeyi, bu sistemin dezavantajlarını azaltmayı amaçlayan 
diğer finansman yöntemleriyle birlikte karma halde kullanmayı benimse-
mektedir (Sutherland ve Currend, 2014).

Global Bütçe kavramı terminolojik açıdan incelenecek olursa “bütçe”kav-
ramı ile başlamak gerekir. Bütçe genel manasıyla İngilizce “budget” yani “çan-
ta” kelimesinden dilimize geçmiş gider gelir eşitliğine dayanan bir cetveldir. 
Kamusal anlamda ise, mal veya hizmet üreten ekonomik birimlerin, gelecek 
dönemde, üstlenecekleri hizmet üretimini gerçekleştirmek için yapılacak 
olan kamu harcamaları ile bu harcamaların finansmanını karşılayacak olan 
kamu gelirlerinin tahmini tutarlarını içeren bir listedir (Altuğ, 1999: 3).

Bir başka deyişle bütçe önceki dönemlerde gerçekleşen giderleri dikka-
te alarak, geleceğin rakamlarla ifade edilmiş bir planı veya finansal tasarımı 
olup; işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşmak için belirli bir dönem içeri-
sinde yapılacak olan faaliyetlerin para ile ifade edilmesini sağlayan bir plan-
lama koordinasyon ve kontrol aracıdır (Köse ve Selvi, 2013: 373). Dolayısıyla 
bir sağlık kuruluşu için de bu planlama mutlaka yapılmalıdır. Bu doğrultuda 
birçok Avrupa ülkesinde kamuya bağlı sağlık kurumlarının sonraki yıl bütçe-
leri geçmiş yılın sağlık harcamalarına ve ülkede öngörülen enflasyon oranına 
göre belirlenmektedir (Barnum vd., 1995: 4).
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Global bütçe genellikle; tarih, kapitalizasyon ve normatif olarak üç yak-
laşımdan biriyle belirlenmektedir. En yaygın kullanılan tarihsel yaklaşımda, 
ilk yıl bütçesi temel haline gelmekte ve sonraki yılların bütçeleri bu yıla göre 
düzenlenmektedir. Tarihsel maliyet yaklaşımı, en kolay uygulanabilir ve en 
yaygın yaklaşımdır. Kapitalizasyon, hizmet sağlayıcıların hizmet verdiği nüfu-
sun ihtiyaçlarına göreceli olarak kaynakları dağıtmayı amaçlamaktadır. Büt-
çelerin belirlenmesinde normatif yaklaşımın ise birçok çeşidi bulunmaktadır. 
Özünde, hizmetlerin birim fiyatını belirlemek için harici bir ücret belirleme 
yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu daha sonra beklenen veya istenen hizmet hac-
mi ile çarpılmaktadır. Bu yaklaşım, tarihsel faaliyet seviyelerini, erişim veya 
sağlayıcı maliyetlerini dikkate almamaktadır (Robert vd. 2016).Global bütçe 
aynı prensip üzerine temellendirilmiş olsa da birçok farklılığı da içermekte-
dir. Harcama limiti, hacim kontrolü veya fiyat ayarlaması sistemin temel prob-
lemidir. Sağlık kurumları verimlilik, ulaşılabilirlik ve kalite boyutlarından do-
layı uygulamada bir dizi sorunla karşı karşıya kalabilir (Bradley, 2018: 765).

Ülkemizde global bütçe uygulamasına 2006 yılında geçilmiş ve ilk olarak 
ödenecek yıllık tutarlar tespit edilmiştir. Uygulama süreci Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
(SGK) arasında, sosyal güvence kapsamında bulunan kişilere sunulan sağlık 
hizmetleri karşılığında Sağlık Bakanlığı’na ödenecek toplam tutar, belirlenen 
tutarın hangi geri ödeme kurumu tarafından, hangi tarihte, ne miktarda öde-
neceği gibi hususların düzenlendiği “Global Bütçe Protokolü”nün imzalan-
ması ile başlamaktadır. Daha sonra SGK ile Sağlık Bakanlığı arasında “Götürü 
Bedel Hizmet Alım Sözleşmesi” imzalanmaktadır. Ödemeler belirlenen global 
bütçe tutarı kadar yapılırken, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumları tara-
fından sosyal güvenlik kurumlarına fatura gönderme işlemi devam etmiştir. 
Fakat 2007 yılında 5597 ve 5502 sayılı kanunlara eklenen ek maddeler sonu-
cunda birinci basamak sağlık kuruluşlarının fatura düzenleme zorunluluğu 
kaldırılmıştır. Daha sonra hastanelerin hizmet bedelleri geliştirilen “medula” 
sistemi üzerinden elektronik ortamda hesaplanmaya başlanmış ve böylelikle 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık kurumlarında, sosyal güvenlik kurumuna 
fatura gönderme işlemi son bulmuştur (Arık ve İleri, 2016b: 88). 

Global bütçe uygulamasına geçişin temel nedeni, sağlık hizmetlerinin mik-
tarları ile fiyatlarının çarpımı neticesinde ortaya çıkan toplam sağlık hizmeti 
harcamalarını kontrol altına alabilmektir. Buradaki “toplam” finansman ku-
ruluşunca daha önceden belirlenmiştir ve sistemin geneli üzerinde bir har-
cama tavanı işlevi üstlenmektedir. Finansal amacının yanı sıra ödeyici, bütçe 
kapsamında karşılanacak hizmetlerin nitelik ve nicelik bakımından önceden 
belirlenmiş hizmet hacmi ve standartlarını karşıladığından emin olmayı da 
arzu edecektir. Bu hedeflere ulaşmak için (Akyürek, 2012: 137-140); 

- Bütçenin finansal limiti belirlenmeli, 
- Bütçe hedeflerine ulaşılmasından sorumlu olan yönetici kurum ve 

kuruluşlar belirlenmeli, 

- Bütçe performansının, kurum ve kuruluşlara fon akışı ile bağlantısını 
sağlayacak süreçler tayin edilmelidir. Bu bağlamda hizmet sunumunun 
erişim, hacim ve kalite açısından gözlenmesi sağlanmalıdır.
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Global bütçenin de olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Olumlu 
yönü hastane harcamalarını disipline etmekte ve giderleri kontrol altına al-
maktadır, olumsuz yönü ise yıl içinde alınan bütçe sabit kaldığı için hasta-
nenin maksimum düzeyde sağlık hizmeti üretilmesini teşvik etmemektedir 
(Yiğit, 2016: 755). Sağlık hizmetlerinde global bütçe uygulamasına geçilmesi 
ile birlikte bir çok yönden önemli sonuçlar elde edilmiştir (Sağlık Bakanlığı 
2014 Yılı Faaliyet Raporu, 2015; Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değer-
lendirme Raporu, 2015; Akyürek, 2012):  

- Birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurularda başvuru belgesi 
isteme zorunluluğu kaldırılarak, kişilerin birinci basamak sağlık 
hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırılmıştır ve sağlanan her türlü hizmet 
ücretsiz hale getirilmiştir. 

- Sağlık kurumlarının medula sistemine geçmesi ve faturalama 
zorunluluğunun kaldırılması ile birlikte gereksiz zaman kaybı 
önlenerek iş gücünde tasarruf sağlanmış ve önemli bir gider kalemi 
olan kırtasiye maliyetleri büyük ölçüde azalmıştır. 

- Global bütçe kapsamına alınan sağlık kurumları, sundukları 
hizmet karşılığında fatura edilen tutarların hangi oranda kesintiye 
uğrayacağı endişesi son bulmuş, aynı zamanda bütçe ve ödeme 
işlemleri hızlanmıştır.

- Sağlık yöneticileri finansal anlamda rahatladıkları için maliyetlerini 
kontrol altına alarak yeni projelere daha kolay yönelebilmişlerdir. 

Yine, Özer ve Yıldırım (2016) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye sağ-
lık sisteminin finansal sürdürülebilirliği konusunda paydaşların görüşlerini 
belirlemek amacıyla, ilgili komisyonlarda görevli milletvekilleri ile ilgili bü-
rokratlar ve akademisyenler oluşan bir paydaş grubuyla araştırma yapmıştır. 
Araştırma sonucunda; paydaşların Global bütçeyi etkili ve yaygın bir şekilde 
kullanmanın maliyetleri düşürdüğü görüşüne, %42,6 oranında katıldığı gö-
rülmüştür. Global bütçenin etkili ve yaygın bir şekilde kullanılarak finansal 
sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini belirtmişlerdir. 

SONUÇ
Sosyal Güvenlik Kurumu birer yıllık bütçeleme dönemlerinde mali riskleri 

ortadan kaldırmak ve kendisine tahsis edilen bütçe tutarını kontrol altında 
tutmak amacıyla global bütçe yöntemini kullanmaktadır. Global bütçe ile ev-
rak ve fatura inceleme süreçleri kısalmış, SGK İl Sağlık Merkez Müdürlükle-
rinin iş yükü azalmış, inceleme için gerekli olan fatura, rapor, sonuç vb. bilgi 
ve belgeler için doküman incelemeleri süreçleri ortadan kalkmıştır. Fatura 
inceleme süreçlerinde personel yetersizliği nedeniyle tıkanan geri ödeme sis-
teminin önü açılmıştır. Global bütçe kapsamındaki sağlık kurumlarının fatura 
inceleme süreçleri Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Teşkilatı tarafından; özel 
hastane, anlaşmalı serbest eczane ve tıbbi cihaz tedarikçilerinin fatura ince-
leme süreçleri ise SGK İl Sağlık Merkez Müdürlükleri tarafından yapılmaya 
başlanmıştır.

Öteki taraftan, global bütçe sistemi öncesinde faturalarının aylık olarak 
incelenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemenin yapılması için 
fatura dönem sonlandırma tarihinden itibaren 60 gün, toplamda 75 günlük 
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bir süreç gerekmekteydi. Bu nedenle sağlık hizmet sunucularının 2 aylık fa-
tura bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumunda inceleme için beklemekte ve nakit 
akışları iki ay sonra gerçekleşmekte idi. Son yıllarda mali sıkıntılar yaşayan 
hastaneler için 2 aylık alacak tutarının beklenilmesi hastanelerin nakit sıkın-
tısını had safhaya çıkarmakta iken, global bütçe ile her ayın sözleşme bedeli 
avans olarak sağlık hizmet sunucularına otomatik olarak aktarılarak; hasta-
nelerin nakit akışları hızlanmıştır.

Global bütçede yıllık bütçe kontrol altına alınmaya çalışılırken; fatura in-
celeme süreçlerinin kaldırılmasının doğurduğu mevzuat boşluklarını nede-
niyle gereksiz ve/veya usulsüz işlemler suretiyle hasta maliyetlerini artıra-
bilme riski belirgin bir dezavantaj gibi görülse de hastaneler global bütçe he-
defini tutturabilmek için kayıp ve kaçakların önüne geçmek adına daha etkin 
denetim yapmaya başlamış ve fatura tutarlarını artırmışlardır. Ancak global 
bütçe tutarının altında fatura kesilmesi durumunda hastanelerin bir sonraki 
yıl alacakları tutardan yılın ilk üç ayında kesinti yapılması hastaneler için risk 
oluşturmaktadır. Diğer taraftan global bütçe sözleşme tutarı üzerinde fatura 
kesen hastaneler için herhangi bir ek ödeme yapılmamakta, kesilen fazla fa-
turanın bir sonraki yıl global sözleşme tutarı üzerinde olumlu etki yapması 
beklenmektedir.
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SOSYAL MEDYA KULLANIMI-FİNANSAL 
PERFORMANS İLİŞKİSİ:TÜRK 

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR 
ANALİZ 

Türker TEKER1, Esra AKSOY2

1.GİRİŞ
Sosyal medya 21. Yüzyılda internetin hayatımıza yoğun bir şekilde dahil 

olmasıyla birlikte, toplumun her kesiminin ulaşabildiği bir mecra, sıklıkla 
kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Önceliklebilgisayarların, hayatın her 
alanında aktifbir şekilde rol alması, ardından cep telefonu kullanımının her 
yaş grubu için yaygınlaşmasıylabirlikteher geçen gün yeni bir mobil uygula-
ma geliştirilmekte ve kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. Kavram olarak 
sosyal medya internet kullanıcılarının birbirleriyle etkileşim sağlamalarını, 
içerik oluşturmalarını, bloglar oluşturup yorum yapmalarını sağlayan bir 
mecradır.3 Bir başka tanıma göre, yeni nesil web teknolojilerinin  sağladığı 
kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızıyla yakalanan anlık bilgi paylaşımının takip 
edildiği  dijital platformdur.4 Bilgisayar ve mobil uygulamalar yoluyla erişile-
bilen sosyal ağlar 7 farklı başlık altında toplanmaktadır.5

- “E-posta grupları (yahoogroups.com)

- Bloglar (bloglara konan linkler ve blogcuların birbiriyle haberleşmesi)

- Forumlar (çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili forumlar)

- Kurumsal intranet (kurum içi ağ)

- Extranet (tedarikçi ve kurumsal müşterilerle oluşturulan ağ)

- Hızlı mesaj servisleri (msn, icq)

- Sosyal ağ siteleri (facebook, yonja.net gibi) “
Sosyal medya kullanımı; gelişen teknolojik koşullar, teknolojik aletlerin

ulaşılabilirliğinin artması, maddi imkânların gelişmesi ile birlikte gün geç-
tikçe artmaktadır. Öyle ki, güncel verilere göre dünya nüfusunun %40’ı yani 
yaklaşık 3 milyar insan sosyal medya kullanmakta vekullanıcılar her gün or-

1  Arş.Gör.-Süleyman Demirel Üniversitesi- Bankacılık ve Finans Bölümü
2  Arş.Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü
3    A. K. Kirtiş,  F. Karahan. (2011). To be or not to be in socialmedia arena 

as themostcost-efficientmarketingstrategyafterthe global recession. 
ProcediaSocialandBehavioralSciences, 24:262

4    http://sosyalmedyakulubu.com.tr/sosyalmedya/sosyal-medya-nedir.html/ 
Erişim Tarihi: 30 Ekim 2018

5    Ferah Onat, Özlem AşmanAlikılıç. (2008). Sosyal ağ sitelerinin reklam ve halkla 
ilişkiler ortamları olarak değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University, 3(9): 1118 
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talama 2 saatlerini sosyal medyada geçirmektedir.6

Grafik 1. Sosyal Medyada 1 dakika

Kaynak:7

Grafik incelendiğinde dünyada 1 dakika içerisinde 204 milyon e-mail atıl-
dığı, 2.460.000 Facebook paylaşımı yapıldığı, 4 milyon Google araması yapıl-
dığı, Instagram’da 216 bin fotoğraf paylaşımı yapıldığı görülmektedir.

Türkiye, sahip olduğu genç yüksek nüfusun etkisiyle; sosyal medya kültü-
rüne hızlı adapte olmuş ve bunun sonucu olarak sosyal medya kullanım oran-
larına bakıldığındadünya genelinde ön sıralarda yerinialmıştır.Türkiye’de, 44 
milyonu mobil cihaz kullananlar olmak üzere 51 milyon sosyal medya kullanı-
cısı mevcuttur.8 Toplam nüfustan sosyal medya kullanamayan yaşlı ve çocuk-
ları çıkardığımızda nüfusun çok büyük bir bölümünün sosyal medya kullanı-
cısı olduğu görülmektedir. 

6    Jessica Brown, BBC Futurehttps://www.bbc.com/turkce/vert-fut-42625744, 
Erişim Tarihi: 4 Kasım 2018

7    http://www.yazilimnet.com/tr/blog/27/internette-bir-dakikada-neler-oluyor-Erişim 
Tarihi: 5 Kasım 2018

8    https://dijilopedi.com/2018-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-
istatistikleri/, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2018
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Grafik 2. WeAreSocial 2018 Türkiye’de En Çok 
Kullanılan Sosyal Medya Platformları İstatistikleri

Kaynak:9

Wearesocial ve Hootsuite tarafından açıklanan 2018 verileri incelendiğin-
de, Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu “Youtube” olarak ön 
plana çıkmakta ve kullanım oranı %55 olarak görülmektedir. Devamında ise 
sırasıyla % 53 ve %50 kullanım oranı ile Facebook ve Whatsapp takip etmek-
tedir. 

2.İŞLETMELER VE ŞİRKETLER İÇİN SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ
Sosyal medyanın ulaştığı kitlelerin büyüklüğü, dolaşıma sunulan bir içe-

riğin paylaşılma hızı düşünüldüğünde, zaman içerisindebüyük bütçeli rek-
lamlar ve promosyonfaaliyetlerininyerini; sosyal medya tanıtımlarına ve 
profesyonelce yönetilen sosyal medya hesaplarına bırakılmaya başlandığı 
görülmektedir.

Bugün müşteri etkileşimlerinde artış amaçlayan işletmeler faaliyetlerini 
internet ortamına kaydırmaktadır. İnternetin tüketici davranışlarında ve iş 
dünyasında yarattığı etki, sanayi devrimine benzer niteliktedir.  İnternetin iş 
dünyasına dâhil olmasıyla beraber tıpkı matbanın ve demiryolu ile ulaşımın 
ticari hayatta meydana getirdiği değişim gibi parasal işlemler, iletişim ve mü-
badele platformlarını değiştirmiştir.10

Sosyal ağların;kişilerin birbirlerine ulaşması, bilgi paylaşımı yapması ya 
da sosyalleşmesi ile açıklanabilecek basitlikte sanal sosyal yollar olmadığı 
artık bilinen bir gerçektir. Yaşanan gelişmelerle birlikte gelinen noktada, iş-
letmeler markaları, imajları ve satış gelirleri için sosyal ağları dikkatle takip 
etmeye başlamıştır. Sosyal medyada ve internet sitelerinde harcanan zama-

9    https://dijilopedi.com/2018-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-
istatistikleri/Erişim Tarihi: 4 Kasım 2018

10    Arun Sharma,Jagdish N. Sheth, Web-basedmarketingThecomingrevolution in 
marketing thoughtandstrategy, Journal of Business Research 57 (2004) :696
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nın artmasıe- pazarlama konusunda sosyal medyanın da önemli bir (imkan)
unsurhaline gelmesini sağlamıştır. Sosyal medyada harcanan zamanın artmış 
olması pazarlama yöneticilerinin de dikkatini çekmiş ve bu yüksek ilginin ne 
şekilde, hangi alanda kullanılabileceği sorusunu kendilerine sormasını sağ-
lamıştır. Çünkü sosyal ağlarda kullanıcılar bazı mecralarda isimleri yerine 
rumuz kullanmak dışında gerçek kişisel özelliklerini, konumlarını, beğeni ve 
tercihlerini paylaşmakta ve bu seçimler sosyal medya platformlarının verita-
banlarına kaydedilmektedir. Bu da, başka şekilde elde edilmesi ve kategorize 
edilmesi çok zor olan büyüklükte bir veritabanının sosyal medya sayesinde 
kendiliğinden oluşması anlamını taşımaktadır. 11Sosyal medya işletmelere, 
finanspiyasaları   veyatırımcılar ile yeni ilişkiler geliştirme yönüyle yeni im-
kanlar sağlamaktadır. İşletmeler sosyal medya kanalı aracılığı ile yatırımcı-
larla etkileşime geçme olanağı sağlayabilmektedirler.Ayrıca işletmeler sosyal 
medya sayesinde yatırımcılarla etkileşim yaratabilmektedirler.12

3.LİTERATÜR TARAMASI
Sosyal medyanın işletmeler ve kurumlar ile ilişkisi bağlamında yapılan ça-

lışmalar daha çok sosyal medyanın bilinirliği, tanımlanması ve kullanım oran-
ları ya da sosyal medyanın pazarlama ve reklamcılık ile ilişkisi boyutundadır. 
Ancak sosyal medya kullanımının işletmelerin gelirlerine, ticari faaliyetlerine 
ya da finansal performanslarına etkisine ilişkin çalışmalar ulusal literatürde 
sınırlı sayıdadır. Sosyal medyanın her geçen gün popülerliğini artırması ve 
sosyal platformların kullanıcı sayılarının her geçen gün artması ile birlikte 
konunun popülerliğini ve güncelliğini koruyacağı ve gelecek dönemde bu 
alanda daha fazla çalışmanın yapılacağı düşünülmektedir.

Ege üniversitesi iletişim fakültesinde Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Radyo 
Sinema Televizyon bölümü öğrencilerinden oluşan 350 öğrencilik bir grupla 
gerçekleştirilen çalışmada, öğrencilerin % 85’inin sosyal medya kullandığı, 
ortalama günde 1-3 saat arasında zamanlarını sosyal medyada geçirdikleri, 
tüm öğrencilerin interneti kullandığı belirlenmiştir. Birçok öğrencinin inter-
nette geçirdiği zamanın büyük bölümünü sosyal medyada geçiriyor olmasının 
pazarlama, halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörü için incelenmesi ve değer-
lendirilmesi gereken bir durum olduğu, bu durumun işletmeler ve kurumlar 
için kurumsal iletişim çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracağı ifade edil-
miştir. 13

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketlerin(Borsa İstanbul TÜM 
endeksi) sosyal medya kullanımlarının incelendiği çalışmada aktif olarak sos-
yal medya hesabı kullanan işletmeler ile, sosyal medyayı aktif kullanmayan 

11     Mehmet N. Alabay, Sosyal Medyada Tüketiciler ve Pazar Bölümleme 
Uygulamaları,(2011) http://inet-tr.org.tr/inetconf16/bildiri/11.pdf

12    Halil İbrahim Özmen, Bilge Villi, Sosyal Medya Ve Finansal Performans: Borsa 
İstanbul’da İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma, , AİBÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, Yıl:2014, Sayı:1, 14:271

13    Z. B. Vural,M.Bat,  (2010). “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege 
Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, 20 
(5), 3348-3382.
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işletmelerin finansal performans açısından farklılık içerip içermediğinin or-
taya konması amaçlanmıştır. Sektör ayrımı yapılmaksızın Borsa İstanbul’da 
yer alan 353 şirket çalışmaya dâhil edilmiştir.Şirketlerin kurumsal Facebook, 
Instagram ve Twitter etkileşim sayıları incelenerek, sosyal medyayı aktif kul-
lanan ve kullanmayan şirketler belirlenmiştir. Çalışmada finansal performans 
göstergesi olarak belirlenen 8 kriter kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda;14

- Sosyal Medya faaliyeti olan işletmelerin Piyasa Değeri ortalamalarının
farklı olduğu,

- Sosyal Medya faaliyeti olan işletmelerin, olmayan işletmelere göre
Net Satış ortalamalarının farklı olduğu,

- Sosyal Medya faaliyeti olan işletmelerin, olmayan işletmelere göre
Net Kâr ortalamalarının farklı olduğu,

- Sosyal Medya faaliyeti olan işletmelerin, olmayan işletmelere göre
Fiyat/Kazanç Değeri ortalamalarının farklı olduğu,

- Sosyal Medya faaliyeti olan işletmelerin, olmayan işletmelere göre
Firma Değeri / Net Satışlar ortalamalarının farklı olduğu,

- Sosyal Medya faaliyeti olan işletmelerin, olmayan işletmelere göre
Halka Açıklık Oranı Piyasa Değeri ortalamalarının farklı olduğu
belirlenmiştir.

Sosyal medya ile ilgili yapılan bir başka çalışmada, sosyal medya araçları-
nın tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde 
edilen bulgulara göre, tüketicilerin satın alma öncesi ve satın alma sonrası 
süreçlerine sosyal medya araçlarının etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ay-
rıca elde edilen sonuçlar incelendiğinde, tüketicilerin ürün ve hizmetler ile il-
gili sıklıkla firmaların sosyal medya hesapları ve sosyal mecralarda araştırma 
yaptıkları, bu nedenle firmaların bu durumu düşünerek ürün ve hizmetleri ile 
ilgili kurumsal hesaplardan tanıtıcı faaliyetler yürütmesi gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır.15

Sosyal medyanın tüketici davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesinin 
amaçlandığı bir başka çalışmada, Sivas ilinde ikamet eden 350 kişilik bir grup 
örneklem olarak belirlenmiş ve tüketici davranışları incelenmiştir. Çalışma-
nın sonuçlarına göre internet kullanma amaçları içinde sosyal medya hesap-
larını takip etmek ilk 2 sırada yer almaktadır. En çok kullanılan sosyal medya 
platformunun Facebook ve Instagram olduğu belirlenmiş, birçok tüketicinin 
sosyal medya hesaplarından alışveriş yapmaya başladığı ortaya konulmuştur. 
Tüketicilerin tutumlarını ve satın alma tercihlerini en çok değiştiren 2 mecra-
nın Facebook ve forumlar olduğu belirlenirken, sosyal medya platformların-
da yapılan yorumlardan kadınların daha fazla etkilendiği ve fikir değiştirdiği 
14    Halil İbrahim Özmen, Bilge Villi, Sosyal Medya Ve Finansal Performans: Borsa 

İstanbul’da İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma,AİBÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Yıl:14, Sayı:1, 14: 269-293

15    M.S.İşlek. Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya 
Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, (2012),  Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Ens. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
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belirlenmiştir. Bütün bunlar düşünüldüğünde sosyal medya pazarlamasının 
işletmeler ve tüketiciler için öneminin her geçen gün arttığı ortaya konmuş-
tur16.

Kurumsal iletişimde sosyal medya kullanımının öneminin araştırıldığı bir 
çalışmada, Türkiye’deki GSM operatörlerinin kurumsal facebook sayfaları in-
celenmiştir. 3 büyük GSM operatörünün Facebook sayfalarındaki beğeni sayıla-
rı, gönderi sayıları, sayfada yer verilen başlıklar gibi kriterlerin dikkate alınarak 
şirketlerin kıyaslandığı çalışmada, GSM operatörlerinin kurumsal hesapları ile 
büyük kitlelere ulaştığı ancak etkileşimlerinin takipçi sayısına nazaran çok dü-
şük olduğu, paylaşımların kalıcı etki bırakması amacıyla görsellerle desteklene-
rek yapıldığı belirlenmiştir. Kurumsal sosyal medya hesaplarının, büyük kitlele-
re kontrollü bilgi akışı sağlanması açısından büyük önem arz ettiği ancak halen 
gsmoperatörlerinin sosyal medyaya, başta televizyon olmak üzere geleneksel 
medya araçları kadar önem vermediği belirlenmiştir. 17

Otomotiv sektöründe yer alan firmaların sosyal medya kullanım düzey-
lerinin incelendiği çalışmada sektörde yer alan 14 büyük firmanın Facebook 
ve Twitter hesapları incelenmiş, beğeni, takipçi, etkileşim sayıları üzerinden 
bir değerlendirme yapılmıştır. Sosyal medya otomotiv sektöründe yer alan 
firmalar için de son dönemde önemsenen ve ilgi gösterilen bir mecra haline 
gelmiştir. Şirketler, sosyal medya üzerinden yarattıkları etkileşimler ve sosyal 
medyada yaptıkları çalışmalar ile marka imajını kuvvetlendirme ve müşteri-
ler ile olan bağlılıklarını artırma çabasına girişmişlerdir. Otomotiv şirketle-
rinden biri olan Fiat bu alanda yapmış olduğu bazı çalışmalar ile müşterilerin 
bağlılığını ve firma ile arasındaki etkileşimi artırmayı amaçlamıştır. Şirketin 
yapmış olduğu 3 ayrı çalışmanın sonuçları incelendiğinde müşterilerin marka 
imajının bu çalışmalardan olumlu yönde etkilendiği, müşterinin marka kim-
liği üzerindeki düşüncelerini belirginleştirdiği, çalışmalar sonunda firmanın 
sosyal medya hesaplarında kalıcı takipçi sayısında artış görüldüğü ortaya 
konmuştur. 18

Tüketici davranışları üzerinde sosyal medya etkilerinin incelemesinina-
maçlandığı bir çalışmada Samsung ve Apple firmalarını tercih eden tüke-
ticilerin katıldığı ve 627 kişinin katıldığı bir çalışma yapılmıştır. Buna göre 
firmaların sosyal medya faaliyetleri ve sosyal medya hesaplarından yapmış 
oldukları paylaşımlar, başta müşterilerin paylaşım sonrası tutum ve taleple-
rinin takip edilmesi olmak üzere firmalara birçok avantaj sağlamaktadır. Bu 
tutumlar izlenerek oluşturulan yeni ürün ve hizmetler sayesinde müşterilerin 
talebine cevap verilmiş olunacak ve artan müşteri memnuniyetiyle birlikte 
sadık müşteri sayısında artış sağlanacaktır. 19

16    Sena Keskin, Mehmet Baş, Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin 
Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Cilt 17, Sayı 3 (2015), 
51-69

17    Savaş Keskin, Nural İmikTanyıldızı, Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı: 
Türkiye’deki Gsm Operatörlerinin Facebook Performansları Üzerine Bir İnceleme/ 
E-Journal of Intermedia, 2015/2(2)460-480

18     Barış BulunmazOtomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Fiat Örneği 
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423901823.pdf

19    Y.Yıldız, Tüketici Davranışları Üzerinde Sosyal Medya Etkileri: Apple ve Samsung 
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4.Analiz
Bu bölümde araştırmanın konusu, yöntemi, amacı, kullanılan veriler ve 

elde edilen bulgular hakkında bilgiler verilecektir. 

4.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı
Bu çalışmada bireyler için olduğu kadar firmalar için de önemli hale gelen 

sosyal medyanın firmalar üzerinde finansal açıdan yaratmış olduğu faydayı 
bankacılık sektörü özelinde tespit edilmesi amaçlanmıştır. Başka bir ifadeyle 
sosyal medyada etkin olan bankalar ile sosyal medyayı aktif olarak kullan-
mayanbankalar arasında finansal göstergeler açısından belirgin farklılıklar 
bulunup bulunmadığının tespit edilmesi hedeflenmiştir. 2018 itibariyle Tür-
kiye’de aktif olarak faaliyet göstermekte olan 52 bankadan, katılım bankaları 
hariç 47 banka araştırmaya dâhiledilmiştir. 

4.2. Yöntem
Araştırmada; Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sayfasından20 temin 

edilmiş 2017 yılı banka verileri kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilmiş ban-
kaların finansal performanslarının belirlenmesi amacıyla, Karlılık, Likidite, 
Sermaye Yapısı, Aktif Kalitesi ve Bilanço Yapısı başlıkları altında belirleyici 
olan 9farklı finansal gösterge seçilmiştir. Bunlar;

- Net Kar

- Aktif Karlılığı

- Özkaynak Karlılığı

- Likidite Oranı

- Sermaye Yeterlilik Oranı

- Özkaynakların Aktiflere Oranı

- Kredi Mevduat Oranı

- Takipteki Kredi Oranı

- Mevduatın Aktiflere Oranı olarak belirlenmiştir.
Araştırmada yer alan bankaların sosyal medyayı aktif kullanıp kul-

lanmadığının belirlenmesi amacıyla firmaların sosyal medya varlıkları ince-
lenmiştir. Bu aşamada bankaların kurumsal Facebook, Twitter ve Instagram 
hesapları olup olmadığı ve buradaki etkileşim sayıları incelenmiştir. Facebo-
ok için sayfa beğeni sayısı, Instagram için takipçi ve paylaşılan gönderi sayısı, 
Twitter için ise atılan tweet ve takipçi sayısı incelemeye alınmıştır. Bankaların 
kurumsal sosyal medya hesaplarının etkileşimleri incelendiğinde 23 banka-
nın sosyal medyayı aktif kullandığı, 24 bankanın ise sosyal medyayı aktif kul-
lanmadığı tespit edilmiştir. Bazı bankaların yalnızca Facebook ya da Twitter 
hesabı olduğu, bazı bankaların ise sosyal medya hesapları olmasına karşın 
takipçi sayısının üç haneli rakamları geçmediği, ya da aylarca herhangi bir 

Örneği. (2014) Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (2), 
5-15. Retrievedfromhttp://dergipark.gov.tr/iibfdkastamonu/issue/29241/31311

20    https://www.tbb.org.tr/trErişim Tarihi: 4 Kasım 2018
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paylaşım yapılmadığı tespit edilmiştir. Ekonometrik analizde kullanabilmek 
adına sosyal medyayı aktif kullanan 23 bankaya “ 1”, sosyal medyayı aktif kul-
lanmadığı tespit edilen 24 bankaya ise “2” kodu verilmiştir. 

Verilere ilk olarak Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri uygulan-
mıştır. Verilerin normal dağılım göstermemesinden yola çıkılarak non-para-
metrik testler uygulanması gerektiği saptanmıştır.21 Bu sebeple, sosyal med-
yayı aktif kullanan bankalar ile aktif olarak kullanmayan bankaların finansal 
performansları arasında bir farklılık olup olmadığının tespiti amacıyla, veri-
lerin parametrik olmadığı durumlarda kullanılan Mann-Whitney U testi uygu-
lanmıştır. Analiz için 9 ayrı hipotez belirlenmiştir. Bu hipotezler;

H1: Sosyal medyada aktif olan işletmelerin Net Karı, sosyal medyada aktif 
olmayan işletmelerin Net Karından farklıdır.

H2: Sosyal medyada aktif olan işletmelerin Aktif Karlılığı, sosyal medyada 
aktif olmayan işletmelerin Aktif Karlılığından farklıdır.

H3: Sosyal medyada aktif olan işletmelerin Özkaynak Karlılığı, sosyal med-
yada aktif olmayan işletmelerin Özkaynak Karlılığından farklıdır.

H4: Sosyal medyada aktif olan işletmelerin Likidite Oranı, sosyal medyada 
aktif olmayan işletmelerin Likidite Oranından farklıdır.

H5: Sosyal medyada aktif olan işletmelerin Sermaye Yeterlilik Oranı, sosyal 
medyada aktif olmayan işletmelerin Sermaye Yeterlilik Oranından farklıdır.

H6: Sosyal medyada aktif olan işletmelerin Özkaynak/Aktif Oranı, sosyal 
medyada aktif olmayan işletmelerin Özkaynak/Aktif Oranından farklıdır.

H7: Sosyal medyada aktif olan işletmelerin Kredi Mevduat Oranı, sosyal 
medyada aktif olmayan işletmelerin Kredi Mevduat Oranından farklıdır.

H8: Sosyal medyada aktif olan işletmelerin Takipteki Kredi Oranı, sosyal 
medyada aktif olmayan işletmelerin Takipteki Kredi Oranından farklıdır.

H9: Sosyal medyada aktif olan işletmelerin Mevduat/Aktif Oranı, sosyal 
medyada aktif olmayan işletmelerin Mevduat/Aktif Oranından farklıdır

21    Hakan Demirgil, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 
8.Baskı,Editör:Şeref Kalaycı, Dinamik Yayınevi
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4.3.Bulgular
Araştırmada kullanılan finansal performans verileri ve “1” ve “2” kodlarıy-

la tanımlanmış olan firmaların sosyal medya kullanım oranları, SPSS progra-
mı aracılığıyla analiz edilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre sosyal medya kullanım performansı doğrultu-
sunda bankaların finansal performansının farklılaşması 9 farklı kriter üzerin-
den incelenmektedir. “1” satırına karşılık gelen veriler sosyal medyada aktif 
olan bankalara ait veriler, “2” satırına karşılık gelen veriler sosyal medyada 
aktif olmayan bankalara ait verilerdir.

Tablo 1. Sosyal Medya Etkinliği Olan ve Olmayan Firmaların Net Kar Performansının 
Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi

Net kar Sayı Ortalama Toplam U Z p
1 23 31,43 723,00
2 24 16,88 405,00 105.000 -4.450 0,00
Total 47

Sosyal medyada aktif olan bankalar ile aktif olmayan bankaların Net Kar-
larını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına 
göre Net Kar ortalamalarının istatistiksel olarak farklı olduğu belirlenmiştir. 
(U=105, P<0.01) Tablo 1. de görüldüğü üzere, Sosyal Medyada aktif olarak yer 
alan bankaların Net Kar ortalamaları daha yüksektir. 

Tablo 2. Sosyal Medya Etkinliği Olan ve Olmayan Firmaların Aktif Karlılığı 
Performansının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi)

Aktif Karlılığı Sayı Ortalama Toplam U Z p
1 23 20,24 465,50
2 24 27,60 662,50 189,500 -1,843 0,006
Total 47

Sosyal medyada aktif olan bankalar ile aktif olmayan bankaların Aktif Kar-
lılığını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına 
göre AktifKarlılığı ortalamalarının istatistiksel olarak farklı olduğu belirlen-
miştir. (U=189, p<0.01) Tablo 2. de görüldüğü üzere, Sosyal Medyada aktif 
olarak yer alan bankaların Aktif Karlılığı daha düşüktür.

Tablo 3. Sosyal Medya Etkinliği Olan ve Olmayan Firmaların Özkaynak Karlılığı 
Performansının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi)

Özkaynak Karlılığı Sayı Ortalama Toplam U Z p
1 23 25,04 576,00
2 24 23,00 552,00 252,000 -0,511 0,61
Total 47
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Sosyal medyada aktif olan bankalar ile aktif olmayan bankaların Özkaynak 
Karlılığını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonuçları-
na göre Özkaynak Karlılığı ortalamalarının istatistiksel olarak farklı olmadığı 
belirlenmiştir. (U=252, P>0.10) Tablo 3’te görüldüğü üzere Sosyal Medya’da 
aktif olarak yer alan bankaların Özkaynak Karlılığı ortalamaları ile Sosyal 
Medyada etkin olmayan bankaların Özkaynak Karlılığı ortalamaları birbirle-
rine çok yakındır.

Tablo 4. Sosyal Medya Etkinliği Olan ve Olmayan Firmaların Likidite Oranı 
Performansının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi)

Likidite Oranı Sayı Ortalama Toplam U Z p
1 23 19,30 444,00
2 24 28,50 684,00 168,000 -2,299 0,022
Total 47

Sosyal medyada aktif olan bankalar ile aktif olmayan bankaların Likidite 
Oranını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına 
göre Likidite Oranı ortalamalarının istatistiksel olarak farklı olduğu belirlen-
miştir. (U:168, P<0.05))Tablo 4. de görüldüğü üzere, Sosyal Medyada aktif 
olarak yer alan bankaların Likidite Oranı ortalamaları daha düşüktür.

Tablo 5. Sosyal Medya Etkinliği Olan ve Olmayan Firmaların Sermaye Yeterliliği Oranı 
Performansının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi)

Ser.Yet.Oranı Sayı Ortalama Toplam U Z p
1 23 22,00 506,00
2 24 25,92 622,00 238,000 -0,979 0,328
Total 47

Sosyal medyada aktif olan bankalar ile aktif olmayan bankaların Serma-
ye Yeterliliği Oranını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi 
sonuçlarına göre Sermaye Yeterlilik Oranı ortalamalarının istatistiksel olarak 
farklı olmadığı belirlenmiştir. (U=238, p>0.10) Tablo 5’te görüldüğü üzere, 
Sosyal Medya’da aktif olan bankaların Sermaye Yeterlilik Oranı ortalamala-
rıile, Sosyal Medyayı aktif kullanmayan bankaların Sermaye Yeterlilik Oranı 
ortalamaları birbirlerine çok yakındır.

Tablo 6. Sosyal Medya Etkinliği Olan ve Olmayan Firmaların Özkaynak/Aktif Oranı 
Performansının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi)

Özkaynak/Aktif 
Oranı Sayı Ortalama Toplam

U Z p

1 23 18,83 433,00
2 24 28,96 695,00 157,000 -2,533 0,011
Total 47

Sosyal medyada aktif olan bankalar ile aktif olmayan bankaların Özkay-
nak/Aktif Oranını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi 
sonuçlarına göre Özkaynak/Aktif Oranı ortalamalarının istatistiksel olarak 
farklı olduğu belirlenmiştir. (U:157, p<0.05) Tablo 6. da görüldüğü üzere, Sos-
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yal Medyada aktif olarak yer alan bankalarınÖzkaynak/aktif oranı ortalama-
ları daha düşüktür.

Tablo 7. Sosyal Medya Etkinliği Olan ve Olmayan Firmaların Kredi Mevduat Oranı 
Performansının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi)

Kredi Mevduat 
Oranı Sayı Ortalama Toplam

U Z p

1 23 30,22 695,00
2 24 18,04 433,00 133,000 -3,118 0,002
Total 47

Sosyal medyada aktif olan bankalar ile aktif olmayan bankaların Kredi 
Mevduat Oranını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi so-
nuçlarına göre Kredi Mevduat oranını ortalamalarının istatistiksel olarak 
farklı olduğu belirlenmiştir. (U:133, p<0.01) Tablo 7. degörüldüğü üzere, Sos-
yal Medyada aktif olarak yer alan bankaların Kredi MevduatOranı ortalama-
larıdaha yüksektir. 

Tablo 8. Sosyal Medya Etkinliği Olan ve Olmayan Firmaların Takipteki Kredi Oranı 
Performansının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi)

Takipteki Kredi 
Oranı Sayı Ortalama Toplam

U Z p

1 23 29,28 673,50
2 24 18,94 454,50 154,500 -2,621 0,009
Total 47

Sosyal medyada aktif olan bankalar ile aktif olmayan bankaların Takipteki 
Kredi Oranını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonuç-
larına göre Takipteki Kredi Oranı ortalamalarının istatistiksel olarak farklı 
olduğu belirlenmiştir. (U:154, p<0.01) Tablo 8. de görüldüğü üzere, Sosyal 
Medyada aktif olarak yer alan bankaların Takipteki Kredi Oranı ortalamaları 
daha yüksektir.

Tablo 9. Sosyal Medya Etkinliği Olan ve Olmayan Firmaların Mevduat/Aktif 
Performansının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi)

Mevduat/Aktif 
Oranı Sayı Ortalama Toplam

U Z p

1 23 29,00 667,00
2 24 19,21 461,00 161,000 -2,488 0,013
Total 47

Sosyal medyada aktif olan bankalar ile aktif olmayan bankaların Mevdu-
at/Aktif Oranını karşılaştırmak amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi so-
nuçlarına göre Mevduat/AktifOranı ortalamalarının istatistiksel olarak farklı 
olduğu belirlenmiştir. (U:161, p<0.05) Tablo 9. dagörüldüğü üzere, Sosyal 
Medyada aktif olarak yer alan bankaların Mevduat/AktifOranı ortalamaları 
daha yüksektir.
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5. SONUÇ
Sosyal medya kullanımı, internet kullanımının artması ve teknolojik im-

kânların ilerlemesine paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Öyle ki, birçok 
firma sosyal medya hesapları üzerinden müşterilerine kampanyalar sunmak-
ta, yarışmalar düzenlemekte, ya da mobil uygulama kullanma koşuluyla indi-
rimler sağlamaktadır. Bankaların birçoğu da diğer firmalar gibiyeni dönemde 
çağın gereklerine ayak uydurma çabasına girmişlerdir. Özellikle büyük ölçekli 
bankaların, profesyonel yönetilen ve aktif şekilde kullanılan sosyal medya he-
sapları oluşturduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada, Sosyal Medyada aktif olarak var olan bankalar ile sosyal 
medyayı etkin olarak kullanmayan bankaların finansal performansları arasın-
da belirgin bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Sosyal 
Medyada aktif şekilde var olan, düzenli aralıklarla paylaşım yapan, takipçile-
riyle etkileşim içerisinde olan kurumsal hesaplara sahip bankalar ile, henüz 
Sosyal Medya hesabı olmayan, var olan Sosyal Medya hesaplarında takipçi ve 
paylaşım sayıları çok düşük olan ya da uzun dönem boyunca bu hesaplardan 
paylaşım yapılmayan banka sosyal medya hesapları incelenmiştir. Bunun so-
nucu olarak incelenen 47 bankadan 23 tanesinin sosyal medyada etkin oldu-
ğu, 24 bankanın ise sosyal medyayı aktif olarak kullanmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 10’da, hipotez testlerinin sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre, 
Sosyal Medya’da aktif olan bankaların Net Kar ortalamalarının, Aktif Karlılı-
ğının, Likidite Oranı Ortalamalarının, Özkaynak/Aktif Oranı ortalamalarının, 
Kredi Mevduat Oranı ortalamalarının, Takipteki Kredi Oranı ortalamaları-
nın ve Mevduat/Aktif oranı ortalamalarının, Sosyal Medya’da aktif olmayan 
bankalara göre farklı olduğu tespit edilmiştir. Sermaye Yeterliliği Oranı or-
talamalarının ve Özkaynak Karlılıklarının istatistiksel olarak farklı olmadığı 
belirlenmiştir. Ayrıca ortalamalar incelendiğinde Sosyal Medyada aktif olan 
bankaların, Net Kar ortalamaları, Kredi Mevduat oranları, Takipteki Kredi 
oranları, Mevduat/Aktif oranları yüksek, Aktif Karlılıkları, Likidite Oranları, 
Özkaynak/Aktif oranları düşük bankalar oldukları görülmüştür. 

Tablo 10. Hipotez Testleri Sonuç Tablosu
No Hipotez Sonuç

h1

Sosyal Medya’da etkin olan bankaların Net Kar 
ortalamaları, etkin olmayan bankaların Net Kar 

ortalamalarından farklıdır.
KABUL

h2

Sosyal Medya’da etkin olan bankaların Aktif Karlılığı 
ortalamaları, etkin olmayan bankaların Aktif Karlılığı 

ortalamalarından farklıdır.
KABUL

h3

Sosyal Medya’da etkin olan bankaların Özkaynak Karlılığı 
ortalamaları, etkin olmayan bankaların Özkaynak Karlılığı 

ortalamalarından farklıdır.
RED

h4

Sosyal Medya’da etkin olan bankaların Likidite Oranı 
ortalamaları, etkin olmayan bankaların Likidite Oranı 

ortalamalarından farklıdır.
KABUL
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h5

Sosyal Medya’da etkin olan bankaların Sermaye Yeterliliği 
Oranı ortalamaları, etkin olmayan bankaların Sermaye 

Yeterliliği Oranı ortalamalarından farklıdır.
RED

h6

Sosyal Medya’da etkin olan bankaların Özkaynak/Aktif 
Oranı ortalamaları, etkin olmayan bankaların Özkaynak/

Aktif Oranı ortalamalarından farklıdır.
KABUL

h7

Sosyal Medya’da etkin olan bankaların Kredi Mevduat 
Oranıortalamaları, etkin olmayan bankaların Kredi 

Mevduat ortalamalarından farklıdır.
KABUL

h8

Sosyal Medya’da etkin olan bankaların Takipteki Kredi 
Oranı ortalamaları, etkin olmayan bankaların Takipteki 

Kredi ortalamalarından farklıdır.
KABUL

h9

Sosyal Medya’da etkin olan bankaların Mevduat/ Aktif 
Oranı ortalamaları, etkin olmayan bankaların Mevduat/

AktifOranı ortalamalarından farklıdır.
KABUL

Bu çalışmada Sosyal Medya-Finansal Performans ilişkisi Türk Bankacılık 
sektörü boyutunda ele alınmıştır. Mevcut durumu ortaya koymak ve Sosyal 
Medya kullanımının etkin olduğu bankaların finansal performansı ile, Sosyal 
Medyada aktif şekilde var olmayan bankaların finansal performansı arasın-
daki farklar tespit edilerek mevcut durumun tespiti amaçlanmıştır. İki grup 
arasında önemli farklar tespit edilmiş ve kurumsal sosyal medya hesabı kulla-
nımının finansal performans boyutunda yarattığı değişimler hakkında farkın-
dalık yaratılmıştır. Yapılan çalışma bağlamında, ileri dönemlerde yıl bazında 
veriler yeniden karşılaştırılarak zaman içinde mevcut durumda yaşanan de-
ğişiklikler, nedensellik yönüyle de ele alınabilir.
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OSMANLI DÖNEMİ SIBYAN 
MEKTEPLERİNDEN İSTANBUL/FATİH 
HACI FERHAT AĞA SIBYAN MEKTEBİ

Selçuk SEÇKİN1

Arapça “ktb” mastarından mekan ismi olarak türetilen mekteb, “yazı yaz-
ma öğretilen yer” anlamındadır. Zaman içerisinde “küçük çocuklara okuma 
yazma ve Kur’ân ezberinin öğretildiği küçük okul” anlamında kullanılan mek-
tebin “mu’allimhane”, “mektebhane”, “dârü’t-ta‘lîm”, “mahalle mektebi”, “bey-
tü’t-tâ’lim”, “küttab”, “taş mekteb”, “dar’ül ilim”, “sıbyan mektebi” (Ergin 1977, 
82-83) yoksul çocuklar için açılanlara da “küttab-ı sebil” veya “mekteb-i sebil”
gibi isimler de verilmiş ve bu isimler gerek kitabe gerekse de vakfiyelerinde
yer almıştır. (Hızlı 1995, 28)

Sıbyan mekteplerinin inşası ve icrai faaliyetini sürdürmesi vakıflar yoluyla 
gerçekleşmiştir. Mektebin yapılması ve zaman içerisinde onarılarak devamlı-
lığı yanında, çalışanların ve öğrencilerin ihtiyaçları için yapılacak masrafların 
nasıl ve hangi gelirlerle karşılanacağı vakfiye kayıtlarında belirtilmiştir. 

Mektebin personel listesinde ilk olarak muallim karşımıza çıkar. Küçük 
çocuklar için eğitim verecek muallimin temel bilgileri öğrencilere belirli bir 
program içerisinde öğretmesi için pek çok medresede özel bir müfredat uy-
gulanmaktaydı. (Hızlı 1995, 51) Daha sonra bu uygulama kaldırılarak her-
hangi bir medreseden icazet almanın yeterli olduğu görülmektedir. (Kansu 
1930, 28) Sıbyan mekteplerinde görev alan bir diğer görevli de kalfa/halife-
dir. Halifeler muallime yardımcı oldukları gibi, onun gelmediği günler dersi 
işleyen, zayıf öğrenciler ve yeni başlayanlara birebir ders veren kişiler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Mekteplerdeki idari personelin başında, vakfın mü-
tevellisi gelmektedir. Vakfın ve mektebin işleyişinden de sorumlu olan müte-
velli, özellikle mali konularda hesap verebilirliğe dikkat etmek zorundaydı. 
Mütevellinin yaptığı uygulamaları denetleyen kişi ise nazırdı. Vakfiyede be-
lirtilen miktarda maaş alan nazırın, vakıf hakkında tasarruf yetkisi bulunma-
maktaydı. Vakfiyelerde de belirtildiği üzere mekteplerde kâtip, bevvâb, ferrâş, 
câbi, vekilharç, şeyh, bekçi, cüzhan, müsebbih, ihlashan, vaiz de başlıca diğer 
görevlilerdi. (Seçkin 2016, 1231-1248)

Öğrenciler yaygın görüşe göre 5-6 yaşlarında okula başlamakta ve eğitim 

1     Dr. Öğretim Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Sanat Tarihi Bölümü,

Yapının restorasyon projelerinin müellifi olan Y. Mimar Saltuk Akalay’a çizim ve yapı 
ile ilgili gerekli bilgileri benimle paylaşarak yayınlamama izin verdiği için teşekkür 
ederim.

CHAPTER 
16
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3-4 yıl sürmekteydi. (Akyüz 1989,94) Mektebe kaydolanlar “bed-i besmele 
cemiyeti” veya “amin alayı” denen ve okulun açıldığı ilk gün yapılan törenle 
derse başlarlardı. Tören yürüyüşü şeklindeki program ile öğrenciler için oku-
la alıştırma yapılırdı. (Ülkütaşır 1955, 931-934)

Sıbyan mekteplerinin mimarisiyle ilgili olarak en geniş bilgi Özgönül Ak-
soy tarafından verilmektedir. Kat sayıları bir veya iki olarak değişen mektep-
lerin üst örtüsünde de, kubbe, tonoz veya eğimli çatı görülmektedir. Külliyenin 
bir parçası olarak yapılmış olan mektepler yanında mahalle dokusu içerisinde 
yer alan yapılara da rastlanmaktadır. Özellikle 16. yüzyıl yapılarında yazlık 
sofa uygulaması görülen sıbyan mekteplerinin, iki katlı örneklerinde alt kat, 
hela, depo gibi birimlere ayrılırken, bu katın dışa açılan yüzünde çeşme, se-
bil veya vakfiyeye gelir getirmesi için dükkanların da yer aldığı bilinmektedir. 
(Aksoy 1968, 150) 

Mekteplerde öğrenim görecek öğrenci sayısı pek çok vakfiyede belirtil-
miştir. Genellikle 30 öğrencinin öğrenim görmesi için tasarlanan yapılarda 
çoğunlukla kare plan şeması tercih edilmiş olmakla birlikte, dikdörtgen planlı 
örnekler de bulunmaktadır. İstanbul başta olmak üzere Osmanlı coğrafyası-
nın hemen hemen her bölgesinde karşımıza çıkan mekteplerin, 18. yüzyılda 
sayısının arttığı günümüze ulaşan örneklerden anlaşılmaktadır. Bu yapılar-
dan, ticari yoğunluğu olan bölgelerdeki örnekler onarılarak farklı işlevlerle 
kullanılmakta, mahalle aralarında kalan pek çok yapı ise, halen metruk du-
rumda onarılmayı beklemektedir. Bu yapılardan Hacı Ferhat Ağa Sıbyan Mek-
tebi de farklı yapılaşma dönemleriyle mektep mimarisi için önemli özellikle 
taşımaktadır. (Benzer çalışmalar için bkz. Orbeyi Nil-Giray Küçük Sezgi,Gün-
gör Selim Sani 2017, 83-100)

Hacı Ferhat Ağa Sıbyan Mektebi
Yapı, İstanbul/Fatih Haydar Mahallesi, 252 Pafta, 2191 Ada, 9 Parselde yer 

almaktadır. Külliye niteliğindeki yapılar topluluğunun mescidi, banisinin me-
zarı ve metruk durumda da olsa sıbyan mektebi günümüze ulaşmıştır. Yapının 
banisinin kimliği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılar üzerinde 
bir kitabe veya vakfiye kaydının olmaması nedeniyle, külliyenin yapım tarihi 
de net olarak bilinmemektedir. Cami önünde yer alan mezartaşında;

Merhûm ve mağfûr * Sahibü’l-hayrât el hac * Ferhad ibn-i Abdullah* …..* Sene 
941/1534 yazısı okunmaktadır.

Cami, Şair Bâki, Hacı Ferhat Câmi Sokağı ve İrfan Ahmet Sokakları arasın-
dadır. İnşa tarihi bilinmemekte, giriş kısmında Latin harfleriyle verilen tanı-
tım yazısında, kaynak belirtilmeden 939/1532 tarihinde inşa edildiği ve 1968 
yılında Vakıflar İdaresi tarafından onarıldığı belirtilmektedir. 
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Cami  6.80 x 7.75 m. ölçülerindedir. (Yüksel 2004, 140-141) Yapı eğimli 
bir alanda inşa edilmiş olup, giriş Şair Baki Sokağı’ndan kot farkı olmadan 
sağlanmaktadır. Mihrap cephesinde eğimden dolayı kat kazanılmış, bu me-
kana da gasilhane fonksiyonu verilmiş iken günümüzde müezzin lojmanı ola-
rak kullanılmaktadır. Caminin görülebilen sol duvarı kaba yonu kesme taşla, 
kıble tarafı ise moloz taşla örülmüştür. Ana beden duvarında karşımıza çıkan 
iki farklı inşaat dokusu, yakın tarihli onarımlarda pencerelerin söve ve basık 
kemerlerinin kalın tuğla ile örülmesiyle farklı bir yapılaşma döneminden de 
izleri bünyesine katmıştır. Son dönem onarımlarında tavanı ve mahfil ayakları 
betonarme malzemeden yapılmış, çatılı ve kargir bir son cemaat yeri ilave 
edilmiştir. Cümle kapısı son cemaat duvarının sağ dibindedir. Her duvarda iki-
şer alt ve üst pencere vardır. Mihrap ve minber yeni olup minarenin de sadece 
kaide kısmının özgün olduğu görülmektedir.

Resim 1- Hacı Ferhat Ağa Camii ve mezartaşının görünümü (M. Canbaz)

Resim 2- Cami, mezartaşı ve sıbyan mektebinin görünümü (M. Canbaz)
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Külliyenin mektebi, caminin hemen altındaki dar bir sokakla ayrılmak-
tadır. Metruk durumda olup üst örtüsü günümüze ulaşmamıştır. Yapının dış 
beden duvarlarına bitişik olarak zamanla yeni yapılar inşa edildiği için mek-
tebin etrafı kuşatılmış durumdadır.

Cami ve mektepte çeşitli dönemlerde yapılan onarımların izleri saptan-
makla birlikte özgün ilk dönem yapılaşması olan 16. yüzyıl yapım teknikleri 
özellikle kesme küfeki taş duvar dokuları ile iki yapıda da karşımıza çıkan 
pahlı köşe geçişlerinde açıkça görülmektedir.

Yapıyla ilgili olarak elimizdeki tarihsel verilere bakıldığında, en erken ta-
rihli veriye E. Hakkı Ayverdi’nin çalışmasında rastlanmaktadır.(Ayverdi 1958, 
B3) Bu haritada yapının yeri belirlense de durumu hakkında bilgi edinileme-
miştir.

         Resim 3- Mektebe bitişik şekilde inşa edilen yeni yapılar

       
Resim 4-5 Yapılarda görülen pahlı geçiş unsurları
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Resim 6- Yedikule Ali Fakih Sıbyan mektebi (16. yy)  (http://www.tas-istanbul.com/

asitane/sibyan-mektepleri/page/8/ er.tar: 28.11.2018)

Resim 7- Topkapı Kara Ahmet Paşa Mektebi (16. yy)
( https://www.istanbulium.net/2011/12/istanbulun-sbyan-mektepleri.html er.tar: 

28.11.2018
 

Harita 1- Ayverdi Haritası’nda yapının görünümü

1913-1914 yıllarında hazırlanan, I. Dünya Savaşı Öncesi İstanbul Harita-
ları, (Alman Mavileri)nde de yapının yeri görülmektedir. Haritalarda en geniş 
bilgi, 1920-1940 yılları arasında hazırlanan, J. Pervititch Sigorta Haritaları’n-
da karşımıza çıkar. Söz konusu haritada cami ile mektep karşılıklı olarak ve-
rilmiş, mektep günümüzdeki haliyle yapıya bitişik olan sivil mimarlık örnek-
leriyle birlikte gösterilmiştir.
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Harita 2- Alman Mavileri’nde yapının görünümü (Dağdelen)

Harita 3- J. Pervititch Haritasından ayrıntı (Dağdelen)

Yapıyla ilgili olarak en ayrıntılı belgeye Encümen Arşivi’nden ulaşılmak-
tadır. 20. yüzyılın başlarına tarihlenen fotoğraflarda yapı tüm ayrıntılarıyla 
görülebilmektedir.
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Resim 8- Hacı Ferhat Camii ve Mektebi’nin görünümü (Encümen Arşivi)

Resim 9- Hacı Ferhat Mektebi (Encümen Arşivi)

 Mektep, külliyenin bir birimi olarak fevkani tipte yapılmıştır. Taş+-
tuğla+derz almaşık duvar örgüsüne sahip yapının cephelerinde ikili pencere 
sistemi görülmektedir. Alt sıra pencereleri dikdörtgen taş söveli olup üstten 
kemerle kavranmaktadır. Üst sıra pencereleri ise sövesiz daha basit tarzdadır. 
Encümen Arşivi’ndeki fotoğrafta yapının eğimden dolayı yükseltilmiş hali de 
algılanmaktadır. Mektep oturtma çatı ile örtülmüş ve dış yüzeyi alaturka kire-
mitle kaplanmıştır.
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Pl. 1-Yapının vaziyet planı

                      
Pl. 2-Zemin Kat,               Pl. 3-Birinci kat planı

Pl. 4- Yapının kuzey,batı ve güney cephesi

Pl. 5- Yapının kesitleri
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Mektebin plan özelliklerine bakıldığında; eğimli bir alanda yapının inşa 
edildiği görülmektedir.  Güney ve doğu cepheleri komşu binalarla bitişiktir. 
Giriş kuzey cepheden sağlanmaktadır. İç duvar yüzeylerindeki izlere göre, 
yapı zaman içerisinde farklı amaçlarla da kullanılmış, daha sonra metruk hale 
gelmiş, döşemesi tamamen yok olmuştur. Merdivenden anlaşıldığına göre 
yapı iki katlıdır. Tarihi binanın zemin katı zamanla dolmuş, üst kata muhdes 
binanın merdivenlerinden ulaşılmıştır. 

Yapıya zemin katta kuzey cephedeki giriş ile ulaşılmakta iç mekanda ka-
pının açıldığı yerde yaklaşık olarak 8.35 m2’lik bir mekan, giriş holü olarak 
kullanılmaktadır. Bu alanda girişin sağındaki odaya açılan bir pencere vardır. 
Girişin karşısında wc olarak kullanılan mekâna açılan kapı boşluğu da bulun-
maktadır. 

Giriş koridorun diğer ucunda ise odaya açılan kapı ve pencere, üst kata 
çıkış için kullanılan bir merdiven, şu anda kullanılmayan bir su kuyusu, 
merdiven altına açılan bir boşluk görülmektedir.  Girişin sağında oda olarak 
kullanılan mekana merdivenin karşısındaki ahşap bir kapı ile girilmektedir. 
Yaklaşık 8,3 m2’ olan odanın kapı ve pencerelerinden sadece ahşap kasalar 
günümüze ulaşmıştır. Giriş kapısının karşısında bir pencere bulunmaktadır. 
Tuğla ve taşlarla örülü olan bu pencerenin üstünde birinci kat hizasında da 
bir penceresi daha bulunmaktadır. Pencerenin hemen solunda da bir baca de-
liği görülmektedir.  

Girişin sağında kalan ve tarihi yapı ile bitişik olan duvarda birinci kat hiza-
sında bir pencere ve bir giriş kapısı olduğu anlaşılan boşluk bulunur. Pence-
re ve kapı boşluğunun arasında sonradan örüldüğü anlaşılan bir pencerenin 
kemer kalıntısı görülmektedir. Birinci kat döşemesine ait ahşap kiriş izleri 
günümüze kadar ulaşmıştır.

Koridorun sonundan bir kapı ile ulaşılan bir diğer mekân yaklaşık olarak 
1.61 m2’dir. Kalan izlerden kapının ahşap doğramalı olduğu anlaşılır. Mekâ-
nın kapıdan başka dışarıya açılan bir penceresi yoktur.

Merdivenin hemen solundan bir boşlukla girilen mekânın wc olarak kul-
lanıldığı anlaşılmaktadır. Depo olarak kullanılan ve malzeme ile dolu olan 
mekânın zemini hakkında bir veri elde edilememiştir. 

Giriş holünün karşısında çimento harcı ile kaplanan 10 basamaklı döner 
merdiven bulunmaktadır. Merdivenin sahanlığı ise karo mozaik ile kaplan-
mıştır. Bu sahanlıktan bir eşikle tarihi yapıya geçilir. Bu giriş kapısı, doğrama-
sız ve kemerli bir giriştir.

Merdivenden bir basamak çıkılıp bir eşikten tekrar inilerek ulaşılan mer-
diven altında küçük bir mekan daha bulunmaktadır.

Merdiven sahanlığından bir eşik ile kemerli bir kapı boşluğu ile ulaşılan 
mektebin asıl mekanı, toprak ve çöp ile doldurulmuş, mekân özgün kotunu 
kaybetmiştir. Mekân dikdörtgene yakın bir plan şemaya sahiptir. Girişin kar-
şısında batı yönüne bakan 2, kuzey yönüne bakan 2, doğu yönüne bakan 2, 
güney yönüne bakan 1 olmak üzere toplam 7 pencere boşluğu bulunmaktadır. 
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Mekân yaklaşık olarak 34.06 m2’dir. Zemini şu anda toprak ile doldurulan 
mekânın duvarları ise sıva üzeri boyadır. Çatı tamamen yok olmuştur.

Yapının Duvar Yüzeyleri :

İç Yüzeyler
Giriş kapısının bulunduğu duvar yüzeyi doğu cephededir. Giriş kapısının 

sağında 2 pencere boşluğu bulunur. Bu pencerelerin boşluğu üstten kemer-
le kavranmaktadır. Doğramalar dikdörtgen olarak yerleştirilmiş, üzerleri de 
doldurulmuştur. Giriş kapısının hemen solunda kalan pencerenin doğramala-
rı yok olmuş ve pencere boşluğu harman tuğla ile örülmüştür. Kapı ile pencere 
arasında üst kotta kareye yakın bir forma sahip olduğu anlaşılan ancak çök-
tüğü için net belirlenemeyen, pencere olduğu düşünülen bu boşluğun aynı-
sından soldaki pencerenin üzerinde de bulunmaktadır. Altta bulunan kemerli 
pencerenin aksından biraz sağa yerleştirilen bu pencerenin üzerinde ahşap 
bir hatıl bulunmaktadır. Bunun solundaki pencere boşluğunda ise sadece ah-
şap bir kasa görülmektedir. Duvar yüzeyi sıva ile kaplanmış ancak bu sıva gü-
nümüzde oldukça yıpranmış ve dökülmüştür. Sıvanın üzeri ise boyalıdır.

Duvar yüzeyinde, giriş kapısının sağında hemen yanında bulunan pence-
renin soluna doğru uzana bir kasnak izi görülür. Üst kotta bulunan kare şek-
linde olan pencere bu yayın ekseni hizasına oturtulmuştur.

Dökülen sıvaların altından çıkan duvarın almaşık teknikle örüldüğü gö-
rülmektedir. Ancak kasnağın üzerinde kalan bölümlerde daha çok tuğla ile 
örüldüğü anlaşılmaktadır.

Girişin karşısında bulunan ve Hacı Ferhat Mektebi Sokağına bakan cephe 
batı cephesidir. Bu duvar yüzeyinde 2 pencere boşluğu, 1 de ocak bulunur. 
Pencereler doğu yönünde bulunan pencereler ile aynı özellikleri taşımakta-
dır. Ocağın solunda bulunan pencere tuğla ile örülerek kapatılmıştır. Ocağın 
sağında bulunan pencerenin kemeri çökmüş ve kemerin ortasından yukarıya 
doğru derin bir çatlak oluşmuştur. Bu boşlukta herhangi bir doğrama bulun-
maz. Pencerenin üzerinde -aynı eksen üzerinde- doğu cephesinde de ben-
zerleri bulunan pencere yer almaktadır. Pencerenin üst hatılı çökmüş ve yok 
olmuştur.

Soldaki pencerenin yanından ocağın sağına doğru yine bir kasnak izi görü-
lür. Kasnağın üzerinde kalan yüzeyin harman tuğla ile örüldüğü anlaşılmak-
tadır. Duvarın diğer yüzeyleri sıva üzeri boya ile kaplanmıştır. Ancak sıvanın 
oldukça kötü olduğu ve döküldüğü anlaşılmaktadır. Özellikle pencere üst kotu 
seviyesinde bu bozulma daha da artmaktadır. Ocağın üzerinde bir baca deliği 
bulunur. Kemerinin etrafında ise sıvaların üzerinde kalem işi kalıntıları gö-
rülür.

Giriş kapısının solunda güney cephe yer alır. Bu cephede bir kapatılmış 
pencere bulunmaktadır. Duvarın üzerinde diğer cephelerde bulunan kasnak 
izi ile aynı bir iz bulunmaktadır. Duvar yüzeyi sıva üzeri boya ile kaplanmıştır 
ancak boyanın büyük bir bölümü dökülmüştür. 
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İrfan Ahmet Sokağı’na bakan cephe yapının kuzey cephesini oluşturmak-
tadır. Bu yüzeyde 2 sokağa bakan ahşap doğramalı ve korkuluklu pencere 
bulunur. Sıvalı olan yüzeyde sıvanın büyük bir bölümü dökülmüştür. Her iki 
pencerenin üzerinde diğer cephe duvarlarında bulunanlarla aynı kotta ve bo-
yutta 2 pencere boşluğu bulunmaktadır. Bu pencere boşlukları sokağa bakan 
yönde tuğla ile örülerek kapatılmıştır. Cephenin sağında ise yaklaşık 54 cm 
genişliğinde kör pencere bulunur. İçi ve etrafı sıvalı olan bu pencere de diğer-
lerine benzer üst kısmında kemerli bir forma sahiptir. 

Dış Yüzeyler
Doğu-batı yönünde uzanan eğimli bir arsa üzerine oturan yapının kuzey 

cephesi aynı zamanda giriş cephesidir. Cephe iki bölümde incelenebilir. Solda 
bulunan bölüm sonradan eklenmiş olan ve sağlam iken konut olarak kulla-
nılan binanın cephesidir. Bu cephede ahşap doğramalı bir giriş kapısı, giriş 
kapısının yanında doğramasız ve tuğla ile örülmüş bir pencere ve üst kat pen-
ceresi olduğu anlaşılan yine doğramasız bir pencere bulunur. Çatısı olmayan 
binanın döşemesi yok olmuştur. Giriş kapısının önünde kaldırım bulunmakta-
dır. Cephenin sağında ana binaya bitişik olan köşede bir baca yükselmektedir.  
İkinci bölüm olarak adlandırabileceğimiz bölüm asıl yapıyı teşkil etmektedir. 
Yapı yüzeyinde iki pencere boşluğu bulunmaktadır. Bu pencereler doğramasız 
olup önlerinde bozulmuş ve paslanmış demir parmaklıklar bulunmaktadır.

Dikdörtgen kesitli bu pencerelerin etrafını taştan bir söve dönmektedir. 
Pencerelerin üstünde bir kemer bulunur. Sonradan çimento harçlı sıva ile 
sıvanan bu kemerlerde de bozulmalar meydana gelmiş, sıvanın döküldüğü 
yerlerden tuğlalar açığa çıkmıştır. Soldaki pencerenin sövelerinde hasarlar 
oluşmuştur. Üst sövenin ortasından bir parça kopmuş ve demir parmaklıklara 
dayanarak asılı kalmıştır. Alttaki sövede de yine çatlaklar oluşmuştur. Pence-
relerin etrafı ve saçağa doğru olan kısmı çimento harçlı bir sıva ile sıvanmıştır.

Duvar almaşık duvar tekniğine göre örülmüştür. Binanın zemin kat döşe-
me hizasından kuzey yönüne doğru 35 cm çıkan batıda sıfırlanan bir çıkma 
bulunmaktadır. Bu çıkma taş bir silme ile belirlenmiş ve bu silmenin altına 
55–60 cm aralıklarla payandalar yerleştirilmiştir. Taş silme yıpranmış ve bazı 
noktalarından kırılmıştır. Ayrıca derz araları da açılmıştır.

Yapı yüzeyinde, soldaki pencerenin sol üst köşesinden saçağa kadar uza-
nan ve yukarıya doğru açılan derin bir çatlak bulunmaktadır. Duvar yüzeyin-
de taşlarda ve sıvalarda kararmalar meydana gelmiştir. Binanın çatısı tama-
men yok olmuştur. Çatı için bu cephede gözlenen duvarın üstünü korumak 
için yerleştirilen çatı kiremitlerinin varlığıdır.

Yapının güney cephesi arkadaki binayla bitişiktir. Ancak yaklaşık 2mt’lik 
bir kısmı açıktan görülebilmektedir.

Yapının yola bakan köşesi özellikle zemin kotundan 2.80 cm yüksekliğe 
kadar oldukça yıpranmış ve yıkılmıştır. Üst kotları alt tarafa oranla daha iyi 
durumdadır. Komşu bina ile birleşim yerlerinde tamiratlar yapıldığı harman 
tuğla dizilerinden fark edilmektedir. Bu cephede bir pencere bulunur. Bu pen-
cere de tuğla ile örülmüştür. Çatısı bulunmayan yapının saçak hizasındaki üst 
örtüyü taşıyan ahşap kalıntılara rastlanmaktadır. 
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Resim 10- Mektebin kuzey cephesinin görünümü

Resim 11- Mektebin batı cephesinin görünümü

Binanın Hacı Ferhat Mektebi Sokağı’na bakan ve oldukça harap durumda 
olan cephesi batı cephesidir. Cephe eğimli bir araziye oturmaktadır. Cephe-
nin iki ucu arasında güney yönüne doğru yükselen bir eğim bulunmaktadır. 
Almaşık duvar tekniğinde bir sıra taş iki sıra tuğla ile örülmüş duvar yapısına 
sahiptir.

Cephe yüzeyinde iki pencere boşluğu bulunmaktadır. Solda kalan pencere 
oldukça kötü durumdadır. Pencere boşluğunda doğramaya dair bir iz kalma-
mıştır. Diğer pencerelerde bulunan taş sövelerden burada yoktur. Pencere-
nin üstünü dönen kemer orta kısımdan çökmüştür. Bu pencerenin üstünde 
dikdörtgen olduğu hissedilen bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluğun sağına 
doğru duvarın da saçak hizasında yıkıldığı görülmektedir. Sağda bulunan 
pencere dikdörtgen kesitli olup etrafını yaklaşık 15 cm genişliğinde taş söve 
dönmektedir. Bunun alt kısmının oldukça bozulduğu ve parçaların koptuğu 
görülmektedir. Pencere boşluğu tuğla ile örülüp kapatılmıştır. 
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Cephenin solunda kuzey yönüne doğru gelişen çıkma görülmektedir. Ze-
min kattan birinci kat döşeme hizasına kadar köşe duvarı pahlanmıştır. Duvar 
köşe hizasından yukarıya çıkıldıkça, saçak hizasında taş sıralarının bozuldu-
ğu görülmektedir. Solda bulunan pencereden zemine doğru derin bir çatlak 
oluşmuştur. 

İki pencerenin arasında bir baca deliği bulunur. Cephe yüzeyinde taşlar-
da ve sıvada kararmalar ve dökülmeler meydana gelmiştir. Duvarın zemin 
hizasında içeriye doğru girinti oluşmuştur. Cephede sağdaki pencerenin hi-
zasında sokağı kapatmak için örülen ve sonradan yıkılan bir duvar kalıntısı 
bulunmaktadır. 

          Yapının doğu cephesi 3 katlı betonarme yapıya bitişik vaziyettedir 

Mektebin duvar yüzeyleri ve eldeki fotoğraflar incelendiğinde farklı iki ya-
pılaşma döneminin olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki külliyenin ve yapı-
nın da yapım tarihi olan 16. yüzyıl sürecidir. Bu süreçte inşa edilen mektebin 
daha sonra yangınlar, depremler vb. gibi sebeplerle tahrip olması üzerine, dış 
yüzeyinin alaturka kiremit örtülü ahşap bir çatı ile örtüldüğü anlaşılmaktadır.

Resim 12-13 Mektep içerisinde görülen pandantif geçiş unsurları
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Yapının ilk dönem yapılaşmasına işaret eden en önemli izler batı, güney ve 
doğu duvarında yer alana pandantif geçişlerdir. Bu geçiş unsurları üst örtünün 
kubbe ile örtüldüğüne işaret etmektedir. Yapının kare planlı olmaması nede-
niyle kuzey cephede kalan alanın da tonoz ile örtüldüğü düşünülmektedir. 16. 
yüzyıl sıbyan mekteplerinin genel karakterine bakıldığında; genelde kubbe 
örtülü mekanlar karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan, Şehzade, Süleymaniye, 
Selimiye vb. külliye içerisinde yer alan sıbyan mektepleri yanında mahalle 
ölçeğinde yapılan 16. yüzyıl yapılarında da benzer özellikler görülmektedir.

  

Resim 14- Şehzade Külliyesi Sıbyan Mektebi
(http://www.canercangul.com/2162/sehzade-mehmet-sibyan-mektebi/ er. tar. 28.11.2018)

Pl. 6- Selimiye Camii Sıbyan Mektebi (Özturna)

           

Resim 15- Tercüman Yunus Mektebi)  (http://www.tas-istanbul.com/asitane/sibyan-
mektepleri/page/8/ er.tar: 28.11.2018)

Pl. 7- Tercüman Yunus Mektebi Plan ve kesit (Özturna)
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 Resim 16/17- Üsküdar/Çinili Sıbyan Mektebi (M. Canbaz)

Elimizdeki örneklerde –Örneğin Üsküdar/Çinili Sıbyan Mektebi-  yüksel-
tilmiş mektep girişlerine merdiven ile ulaşılmaktadır. Genelde kare formdan 
kubbeye geçişin görüldüğü yapılar dışında dikdörtgen plan şemasına sahip 
yapılarda arada kalan kısımların tonoz örtüsüyle dolgulanarak kapatıldığı gö-
rülmektedir. Cerrah İshak Kazgani Sadi Sıbyan Mektebi’nde olduğu gibi ana 
mekanda kubbe, giriş mekanında tonoz üst örtüsü incelediğimiz yapının 1. 
Dönem üst örtüsü için önemli veriler sunmaktadır. 

Resim 18- Cerrah İshak Kazgani Sadi Sıbyan Mektebi(http://www.fatih.bel.tr/
icerik/11539/, er.tar. 28.11.2018)

Encümen Arşivi’nden temin edilen fotoğraflarda yer alan, 20. yüzyıldaki 
mektebin görünümü özellikle 18. yüzyıldan sonra yaygınlaşan sıbyan mek-
tebi mimarisinin bir örneğidir. Bu yapılara benzer çok sayıda sıbyan mektebi 
örnek olarak verilebilir. Mektebin üst örtü çözümü için seçilen üç yapı ince-
lendiğinde; Zevki Kadın Sıbyan Mektebi’nin anoloji için en uygun çözüme sa-
hip olduğu görülmektedir.
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Pl.8 - Koca Ragıp Paşa Sıbyan Mektebi Planı (Kılıç)

Pl. 9- Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi Planı (Kılıç)

                           

Pl. 10- Zevki Kadın Sıbyan Mektebi Planı (Kılıç)

Sonuç olarak; elimizdeki veriler değerlendirildiğinde 16. yüzyıl külliye-
sinin bir parçası olan ve eldeki mimari unsurlar paralelinde 16. ve 18. yüz-
yıl sonrası yapılaşma özellikleri gösteren yapının iki dönemi de bünyesinde 
barındırıyor olması önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapının 
yakın tarihlerde mektep dışında başka amaçlarla kullanımıyla pek çok öz-
gün unsur yok olmuş, çatının çökmesi ve yıllarca bakımsız kalması mektebin 
günümüze metruk halde ulaşmasına neden olmuştur. Mektepte görülen iki 
farklı yapılaşma dönemi eldeki veriler ve İstanbul’da, belirlenen dönemlerde 
inşa edilen sıbyan mektepleri üzerinden tamamlamaya çalışıldığında, metruk 
durumdaki yapının mimari tasarımı ortaya çıkmaktadır.

 

Pl.11- Mektebin 1. Dönem Restitüsyonunda kat planları
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Pl. 12-Mektebin 2. Dönem Restitüsyonunda kat planları

Pl. 13- 1. Dönem Restitüsyonunda kuzey cephe
Pl. 14- 2. Dönem restitüsyonunda kuzey cephe
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TÜRKİYE’NİN DOĞUSU VE BATISI 
ARASINDA DEMOGRAFİK SÜREÇ-YAPI 
FARKLILIĞI VE NEDENLER: İZMİR VE 

VAN İLLERİ ÖRNEĞİ

Murat YILMAZ1

1.GİRİŞ
Nüfus sınırları belli olan bir alanda yaşayan insan sayısı olarak tanımlan-

maktadır. Demografik yapı en basit şekilde nüfusun yaş gruplarına ve cinsiye-
te göre dağılımı olarak tanımlanabilir. Nüfus yapısı, nüfusun eğitim gereksi-
nimini, sağlık hizmetlerini, iş gücüne katılım durumunu ve bağımlılık oranını 
ilgilendirdiği için önemli bir konudur. Demografik yapı aynı zamanda toplum-
ların gelişmişliği hakkında da bilgi verir. Yani bir nevi nüfus yapısı toplumun 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel aynası olarak da kabul edilebilir. Herhangi 
bir yerdeki nüfusun demografik yapısının bilinmesi, demografik eksenli prob-
lem, ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesi açısından da son derece önemlidir. 

Bilindiği gibi çoğu araştırıcı demografik döngüde birbirini takip eden 4 
dönemden bahsetmektedir. Bunlar yüksek durağanlık, ilk yayılma, geç yayıl-
ma ve düşük durağanlık aşamalarıdır. Bütün toplumlarda sosyo-ekonomik 
yapı ile demografik süreç ve yapı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 
Tarım toplumlarının nüfus artış hızı grafiğinde artış ve azalışlar birbirini ta-
kip eder. Bu dönem araştırıcılar tarafından yüksek durağanlık dönemi olarak 
isimlendirilmektedir. Tarım toplumlarının gelişmesine bağlı olarak beslenme 
ve sağlık koşullarındaki iyileşmeler, nüfus patlamasını beraberinde getirir. 
Bu ikinci dönem araştırıcıların ilk yayılma aşaması olarak isimlendirdikleri 
dönemdir. Daha ileri bir aşamada ise doğumların azalmasından dolayı nüfus 
artış hızı pozitif olmakla birlikte azalmaya başlar. Bu aşama ise geç yayılma 
aşamasıdır. Dördüncü aşamada ise nüfus artış hızı yıllar geçtikçe iyice azalır, 
durağanlaşır ve artış değeri sıfırdan küçük değerler almaya başlar. Bu dönem 
düşük durağanlık dönemi olarak isimlendirilir (Tümertekin ve Özgüç, 2011). 

Türkiye’nin toplam nüfusu baz alındığında 1927-1950 arasında nüfus ar-
tış hızında artış ve azalışlar yaşanmış (yüksek durağanlık aşaması), 1950’den 
sonra artış hızı çok yükselmiş ve bu hızlı artış dönemi kabaca 1980’lerin or-
tasına kadar (ilk yayılma aşaması) devam etmiştir (Sertkaya Doğan 2013; 
Doğan, 2011). Son 30 yılda ise nüfus artış hızı pozitif olmakla birlikte bu hız 
sürekli olarak azalmaktadır (geç yayılma aşaması). TÜİK tarafından yapılan 
projeksiyonlar ülkemizde yaklaşık yarım asır sonra nüfus hızının sıfırlanaca-
ğını, daha sonra ise eksi değerler almaya başlayacağını göstermektedir (Yıl-
maz, 2016).

1-  Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi Bölümü
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Yukarıda nüfus artış hızının ülke genelindeki son 90 yıllık değişimine 
ve gelecekteki muhtemel değişimine kısaca değindikten sonra şunu da be-
lirtmek gerekir ki demografik döngünün herhangi bir aşaması herhangi bir 
ülkenin her tarafında eş zamanlı olarak yaşanmamaktadır. Günümüzde Tür-
kiye’nin doğu ve güneydoğusunda hızlı nüfus artışı devam ederken batıya 
doğru gidildikçe bu hız önemli ölçüde azalmaktadır (TÜSİAD, 2009; Koç ve 
diğerleri, 2010). Yani doğuda ilk yayılma aşaması (nüfus patlaması) devam 
ederken batıda geç yayılma aşaması oldukça belirginleşmiştir. Bu durum as-
lında ülkemizin doğusu ve batısında farklı demografik süreçlerin yaşadığını 
göstermektedir. Bu aynı zamanda doğuda ve batıda demografik yapının farklı 
olduğu anlamına da gelmektedir. Yani doğum oranı ve dolayısıyla nüfus artış 
hızının yüksek olduğu doğuda, genç nüfus fazla iken batıda doğum oranının 
düşük olmasından kaynaklanan hızlı yaşlanma süreci söz konusudur (Tufan, 
2014; Ünal, 2015; Gürsoy Çuhadar ve Lordoğlu, 2016).

Günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun çoğu ilinde ilk yayılma aşa-
ması devam ederken, Orta ve Batı Anadolu ile Karadeniz’deki illerin hemen 
hemen hepsinde düşük durağanlık aşamasına girilmiştir. İlerleyen dönemde, 
yani 30-40 yıl sonrasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde 
geç yayılma aşamasına, Orta ve Batı Anadolu ile Karadeniz’deki illerde ise dü-
şük durağanlık aşamasına girilecektir.

Türkiye’nin doğusu ve batısı arasında sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
açıdan önemli farklılıklar bulunmaktadır. Batıda kentleşme oranı yüksek olup 
net göç hızı artı değerler almaktadır. Bu bölgelerde nüfus yoğunluğu fazla, nü-
fusun eğitim durumu ise belli bir düzeye gelmiştir. Türkiye’nin doğusunda ise 
düşük kentleşme oranı, düşük nüfus yoğunluğu, negatif değerler alan net göç 
hızı ve düşük eğitim durumu temel karakteristikler olarak dikkat çekmekte-
dir.  Bu farklılıklar, demografik süreç ve yapıyı etkilemektedir. Günümüzde ül-
kemizin doğusunda doğum oranı yüksekken batıya doğru gidildikçe bu oran 
düşmektedir. Bu durum nüfusun doğal artış hızının da doğuda yüksek, batıda 
düşük olmasına neden olmaktadır. Bu değişkenlere bağlı olarak ülkemizin do-
ğusu ile batısı arasında nüfusun yaş-cinsiyet yapısı, bağımlılık oranı ve ortan-
ca yaş gibi değerleri açısından önemli farklar ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Van ile Batı (Ege) Anadolu Böl-
gesi’ndeki İzmir illerine ait veriler karşılaştırılarak Türkiye’nin doğusu ve 
batısı arasındaki demografik süreç ve yapı farklılığı somut veriler ışığında 
irdelenmiştir. Van’da doğal artış hızı, çocuk nüfus oranı gibi değerler, Türki-
ye’deki ortalama değer ve İzmir’e göre daha yüksekken medyan yaş, çalışma 
çağındaki nüfus ve yaşlı nüfus oranı gibi değerler düşüktür. İzmir’de ise tablo 
tamamen tersidir. Yani doğal artış hızı ve çocuk nüfus oranı düşük, buna kar-
şın ortanca yaş, çalışma çağındaki nüfus ve yaşlı nüfus oranı gibi değerler, 
ülke ortalaması ve Van’a göre daha yüksektir.

Türkiye’nin doğusunda nüfusun doğal artış hızının yüksek olması, ülke-
deki ortalama nüfus artış hızını yükselten bir etkendir. Batıda nüfusun doğal 
artış hızının çok düşük olması ise ülkedeki ortalama nüfus artış hızını düşü-
ren bir faktördür. Yine doğuda genç nüfusun fazlalığı, ülke genelinde nüfusun 
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yaşlanma sürecini yavaşlatmaktadır. Türkiye’nin batı kesiminde doğal artış 
hızının düşük olması ise özellikle bu bölgelerde ve dolayısıyla ülke genelinde 
yaşlanmayı arttıran bir etken olarak değerlendirilebilir (Tufan, 2014). Ayrıca 
batıda nüfus artış hızının düşük olması, işsizliğin; özellikle de genç ve eğitim-
li nüfusta işsizliğin fazla olduğu Türkiye’de, söz konusu değerlerin daha da 
yükselmesini engelleyici bir faktör olarak değerlendirilebilir. Doğudaki hızlı 
artış durumu ise işsizliği arttıran bir etmendir. Bu açıdan ülkemizin doğusu 
ve batısındaki farklı demografik yapının bazı sonuçlar, problemler ve fırsatlar 
doğurduğu söylenebilir. 

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’nin doğusu ile batısı arasındaki de-
mografik süreçlerin farklılığını ve bunların sebep olduğu demografik yapı 
farklılığını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle Batı Anadolu’daki en büyük nü-
fuslu il olan İzmir ile Doğu Anadolu’daki en büyük nüfuslu il olan Van örnek-
lem olarak seçilmiştir. Ülkemizin doğusu ve batısı arasında demografik yapı 
ve süreçlerin farklı olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bu çalışmada Van ve 
İzmir illerine ait güncel veriler kullanılarak bu farklılığın boyutlarının veriler 
ışığında somut bir şekilde ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu nedenle 
çalışmada adı geçen iki ile ait veriler birbiriyle kıyaslanacak ve bunlardan 
bazı sonuçlar çıkarılacaktır. 

Ayrıca son yıllarda ülke geneli için yayılmacı (pronatalist) nüfus politika-
larının uygulamaya konulduğu ve hükümet yetkililerinin bunu sık sık dillen-
dirdiğini görmekteyiz (Doğan, 2011; Doğanay, 2014; Yılmaz, 2016). Oysa Tür-
kiye’nin doğusunda demografik yapı ve süreç batısına göre oldukça farklıdır.  
Bu nedenle doğuda demografik eksenli süreç, problemler ve alınması gereken 
tedbirler batıdan farklı olmalıdır. Yani Doğuda pronatalist nüfus politikaları 
gerekli mi? sorusunun cevabı iyi tartışılmalıdır. 

Çalışmada nüfusun doğal artış hızını etkileyen kentleşme oranı, nüfusun 
eğitim durumu ile dağılışı ve yoğunluğu üzerinde de durulacaktır. Çünkü sos-
yo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapı, doğum oranını ve dolayısıyla nüfusun 
doğal artış hızı ile herhangi bir yerde yaşanan demografik süreci etkileyen 
önemli faktörlerdir. 

Bu çalışmada ülkemizin doğusu ve batısı arasındaki demografik yapı fark-
lılığı veriler ışığında ortaya konduğunda, ülke genelinde uygulanan nüfus 
politikalarının ne kadar doğru ve gerekli olduğu? sorusu cevap bulacak, ve 
uygulanması gereken nüfus politikalarının da bölgesel ölçekli farklılık göster-
mesi gerektiği ortaya çıkacaktır. Bu yönüyle çalışmanın bir amacı da Türkiye 
genelinde uygulanan yayılmacı nüfus politikasının ne kadar doğru olduğu? 
sorusuna cevap aramak olacaktır.

Bu çalışma betimsel bir araştırmadır. Çalışma TÜİK’in verileri temel veri 
kaynağı olarak kullanılacaktır. Çalışmada her iki ilde kaba doğum ve ölüm 
oranları ve bunlara bağlı olarak nüfusun doğal artış hızı, yaş ve cinsiyet yapısı, 
bağımlılık oranı gibi çeşitli değişkenler üzerinde durulacak ve bu değişkenler 
kıyaslanacaktır. Her iki ilde doğurganlık, doğal artış hızı, nüfus yapısı ve de-
mografik süreçleri önemli ölçüde etkileyen kentleşme oranı, nüfusun eğitim 
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durumu, dağılışı ve yoğunluğu ile net göç hızı üzerinde de durulacaktır. Ham 
veriler tablo ve grafiklere dönüştürülerek analizler yapılacak ve bazı eğilimler 
ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu yöntemle Van ve İzmir illerine ait veriler-
den yararlanılarak Türkiye’nin doğusu ve batısı arasındaki demografik süreç 
ve yapı farklılığı irdelenecektir. Neticede ülkemizin doğusunda ve batısında 
demografik yapı ve süreç farklılığının bu bölgelerde hangi öncelikleri gerekli 
kıldığı belirlenmeye çalışılacaktır. Şüphesiz bu öncelikler Türkiye’nin doğusu 
ile batısında uygulanması gereken nüfus politikalarının da farklı olmasını zo-
runlu hale getirmektedir. 

2. DEMOGRAFİK YAPI VE SÜRECİN FARKLILIĞI İLE İLGİLİ 
BULGULAR  

2.1. İzmir ve Van’da Nüfusun Doğal Artış Hızları
Nüfusun doğal artış hızı, ham doğum ve ölüm oranlarına bağlı olarak or-

taya çıkan bir değerdir. Ham doğun oranı ve ham ölüm oranı ise herhangi bir 
yerde o yıl doğan ve ölenlerin yıl ortası nüfusa bölünüp 100 veya 1000 ile çar-
pılması sonucu bulunmaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2011; Tandoğan, 1998; 
Doğanay, 2014). Doğal artış hızı, ham doğum ve ham ölüm oranı arasındaki 
farka denk gelir. Nüfusun doğal artış hızı demografik yapıyı gösteren önemli 
niteliklerden biridir. Çünkü doğal artışın yüksek olduğu yerlerde genç nüfus 
oranı fazladır. Doğal artış hızının düşük olduğu yerlerde ise yaşlı nüfus oranı 
fazladır (Doğanay, 2014; Tümertekin ve Özgüç, 2011). 

2017 yılı verilerine göre Van’da 28537 kişi doğmuş buna karşın 3301 kişi 
ise ölmüştür. Doğanların ve ölenlerin yarısının yıl ortasına kadar doğduğu ve 
öldüğü kabul edilirse, 2017 itibariyle Van’ın yıl ortası nüfusu 1.112.808 ola-
rak hesaplanmaktadır. Bu verilere göre 2017 yılından Van’da ham doğum ora-
nı ‰ 25,6; ham ölüm oranı ise ‰ 3 çıkmaktadır. Aynı yıl adı geçen ilin doğal 
artış hızı oldukça yüksek olup ‰ 22,6 çıkmaktadır (Tablo.1).

Tablo.1. İzmir ve Van’da kaba doğum, kaba ölüm ve doğal artış hızı (2017)

İller Van İzmir
Doğum Sayısı 28537 53511
Ölüm Sayısı 3301 26500
Yıl Ortası Tahmini Nüfus 1112808 4237051
Ham Doğum Oranı (‰) 25,6 12,6
Ham Ölüm Oranı (‰) 3,0 6,3
Doğal Artış Hızı (‰) 22,6 6,3
Kaynak: TÜİK verileri.

2017 yılında İzmir’de 53511 kişi doğmuş, 26500 kişi ise ölmüştür. İz-
mir’de doğan ve ölenlerin yarısının yıl ortasına kadar doğduğu ve öldüğü 
varsayıldığında, ilin yıl ortası nüfusu 4.237.051 olarak hesaplanmaktadır. Bu 
veriler 2017 yılında İzmir’de ham doğum oranının ‰ 12,6; ham ölüm oranı-
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nın ise ‰ 5,9 olduğunu göstermektedir. Aynı yıl itibariyle İzmir’de doğal artış 
hızının ‰ 6,3 olduğu görülmektedir (Tablo.1).

İzmir’deki doğal artış hızının Van’daki değerden ‰ 16,3 düşük olduğu 
görülmektedir. Doğum oranının yüksek olduğu Van’da ham doğum oranı İz-
mir’deki değerden ‰ 13 daha yüksektir. Buna karşın yaşlı nüfus oranının 
fazla olmasına bağlı olarak İzmir’de ham ölüm oranı Van’a göre ‰ 3,3 daha 
yüksektir (Tablo.1).

Şekil.1: Türkiye, İzmir ve Van’ın 2017 yılındaki kaba doğum, kaba ölüm ve doğal artış 
hızları (‰ )

2017 yılında Türkiye’de doğal artış hızının ‰ 10,8 civarında olduğu göz 
önüne alındığında, Van’da bu değerin ülke ortalamasından ‰  11,8 yüksek, 
İzmir’de ise ‰ 4,5 düşük olduğu görülmektedir. Yani Doğu Anadolu’daki 
Van’da doğal artış hızı oldukça yüksek, Batı Anadolu’daki İzmir’de söz konusu 
değer oldukça düşüktür (Albayrak ve diğerleri 2004). Eğitim seviyesinin yük-
sek ve sosyo ekonomik yapının daha iyi olduğu İzmir’de, kadınların iş hayatı-
na daha fazla girmesi ve ailelerin genellikle daha az çocuk tercih etmeleri gibi 
nedenler, doğum oranının düşük olmasına neden olmuştur. Ayrıca kentleşme 
oranının yüksek ve batı popüler kültürünün etkilerinin fazla olduğu İzmir 
gibi illerde boşanma oranının yüksek olması (Yılmaz, 2016), doğum oranını 
azaltan bir etkendir. Van’da ise eğitim seviyesinin düşüklüğü, il genelinde ge-
leneksel kırsal-tarımsal aile yapısının egemen olması, boşanma oranının az 
olması ve çok çocuğun istenmesi gibi çeşitli nedenler doğum oranın yüksek 
olmasına neden olmaktadır. 

Şekil 1 incelendiğinde Van ilinde kaba ölüm oranının İzmir ili ve Türkiye 
ortalamasına göre daha düşük olduğu, buna karşın kaba doğum oranı ve do-
ğal artış hızının ise diğer ikisine göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 
İzmir ilinde ise kaba ölüm oranının Van ili ve Türkiye ortalamasına göre ol-
dukça yüksek olduğu, kaba doğum oranı ve doğal artış hızının ise her ikisin-
den düşük olduğu görülmektedir. Söz konusu değerlerin Türkiye genelindeki 
ortalamaları ise her iki ile ait değerlerin arasında yer almaktadır (Şekil.1).
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2.2. İzmir ve Van’da Nüfusun Yaş ve Cinsiyet Yapısı
Herhangi bir yerde nüfusun yarısının üstünde, yarısının ise altında yer 

altığı yaş medyan (ortanca) yaş olarak tanımlanmaktadır (Doğanay, 2014, 
Tümertekin ve Özgüç, 2011). 2017 verilerine göre İzmir’de ortanca yaş (med-
yan) 35,7 iken Van’da bu değer 21,2’ydi (www.tuik.gov.tr). Bu veriden de an-
laşılacağı üzere Van’da medyan yaş, İzmir’e göre 14,5 daha düşük bir değerde-
dir. Genç nüfusun fazla olduğu Van’da, ortanca yaş değeri oldukça düşükken 
yaşlı nüfus oranının fazla olduğu İzmir’de ise bu değerin yüksek olduğu görül-
mektedir. Aynı yıl itibariyle Türkiye’de ortanca yaşın 31,7  (www.tuik.gov.tr) 
olduğu düşüldüğünde, İzmir’de ortanca yaşın ülkedeki ortalama medyan yaş 
değerine göre daha yüksek olduğu, Van’da ise bu değerin ülke ortalamasına 
göre oldukça düşük olduğu görülmektedir.

Nüfusun yaş gruplarına dağılımı ülkemizde bölgesel bazda değişen önemli 
niteliklerden biridir. Ülkemizin batı kesimindeki illerde 0-4 yaş grubu ile 25-
29 yaş grubu arasındaki nüfus doğu illerine göre daha azdır. Batıdaki illerde 
30-34 yaş grubu ve daha üstte yer alan yaş gruplarının toplam nüfus içindeki 
payı fazladır. Buna karşın doğudaki illerde ise 0-4 ile 25-29 yaş grupları ara-
sında yer alan nüfusun toplam nüfus içindeki payı fazla, 30-34 yaş grubu ve 
daha yukarıda yer alan yaş gruplarının toplam nüfus içindeki payı ise azdır. 

2017 yılı verilerine göre Van’da 0-4; 5-9 ve 10-14 yaş gruplarının toplam 
nüfus içindeki payları sırasıyla % 12,3; 11,5 ve 11,4 iken bu değerlerin İz-
mir’de % 6,4; % 6,3 ve % 6,1 olduğu görülmektedir. Verilerden de anlaşıla-
cağı üzere 2017de Van’da çocuk nüfus oranı % 35,2 iken bu değer İzmir’de 
18,8’dur. Diğer bir ifade ile İzmir’de çocuk nüfus oranı Van’a göre % 16,4 az-
dır. Van’da doğum oranının yüksek olması, çocuk nüfus oranının fazla olma-
sına neden olurken İzmir’de ise doğum oranının düşük olması, çocuk nüfus 
oranını düşürmüştür.

Van’da 15-19 yaş grubundan 25-29 yaş grubuna kadar olan yaş grupla-
rının toplam nüfus içindeki paylarının da İzmir’e göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. 15-19; 20-24 ve 25-29 yaş gruplarının toplam nüfus içindeki 
payı Van’da sırasıyla % 11,5; % 9,9 ve % 9 iken bu değerler İzmir’de daha az 
olup sırasıyla % 6,5; % 7,3 ve  % 7,5’tir (Tablo.2).

Tablo.2. İzmir ve Van İllerinde Nüfusun Yaş ve Cinsiyet Yapısı (2017)
İller Van İzmir

Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam % Erkek Kadın Toplam %

0-4 69547 66429 135976 12,3 141282 134382 275664 6,4

5-9 64947 62430 127377 11,5 139015 131962 270977 6,3

10-14 64408 61871 126279 11,4 134743 127106 261849 6,1

15-19 65285 62310 127595 11,5 144400 134673 279073 6,5

20-24 55843 54061 109904 9,9 160971 149553 310524 7,3

25-29 50796 48951 99747 9,0 164830 157347 322177 7,5

30-34 41381 37542 78923 7,1 171934 168363 340297 8,0
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35-39 37753 36436 74189 6,7 185188 184884 370072 8,6

40-44 27714 25717 53431 4,8 167985 168336 336321 7,9

45-49 22106 19220 41326 3,7 150099 152500 302599 7,1

50-54 21166 18827 39993 3,6 140418 142736 283154 6,6

55-59 13963 15927 27890 2,5 127403 129068 256471 6,0

60-64 10845 12410 23255 2,1 107144 112430 217574 5,1

65-69 7351 8794 16145 1,5 79177 87918 167095 3,9

70-74 4763 5855 10618 1,0 53215 62404 115619 2,7

75-79 3221 3962 7183 0,6 33572 45048 78620 1,8

80-84 1745 2191 3936 0,4 20044 31617 51661 1,2

85-89 713 1395 2108 0,2 9193 18158 27351 0,6

90+ 277 739 1016 0,1 2935 7644 10579 0,2

Toplam 563824 543067 1106891 100 2006448 2273229 4279677 100

Kaynak: TÜİK verileri

30-34 yaş grubu ve daha yukarıdaki yaş gruplarında ise ilgili yaş gru-
bunun toplam nüfus içindeki payı İzmir’de daha yüksektir. Örneğin 30-34; 
40-44; 50-54; 60-64 ve 70-74 yaş gruplarının toplam nüfus içindeki payları 
İzmir’de sırasıyla % 8; % 7,9; % 6,6; % 5,1 ve % 2,7’dir. Bu değerler Van’da 
ise sırasıyla % 7,1; % 4,8; % 3,6; % 2,1 ve % 1’dir. Verilerden de anlaşılacağı 
üzere nüfusu daha yaşlı olan İzmir’de, 30-34 yaş grubundan daha yukarıda 
yer alan yaş gruplarının toplam nüfus içindeki payları, nüfusu daha genç olan 
Van’a göre oldukça yüksektir (Tablo.2).

Kısaca 30 yaşın altındaki nüfus oranı Van’da % 65,6 iken bu değer İzmir’de 
% 40,1’dir. 30 yaş ve üzeri nüfus oranı ise Van’da % 34,4 iken İzmir’de % 
59,9’dur. Bu veriler İzmir’de nüfusun Van’a göre oldukça yaşlı olduğunu gös-
termektedir. Öte yandan bu veri aslında ülkemizin doğusundaki illerde nüfu-
sun batıdaki illere nazaran oldukça genç olduğu anlamına gelmektedir.

İzmir’de 65+ yaş grubunda olanların oranı % 10,5 iken bu değer Van’da % 
3,7’dir. Bu veri, İzmir ilinde yaşlı nüfus oranının Van’a göre oldukça yüksek ol-
duğunu göstermektedir. Refah seviyesinin daha iyi olduğu İzmir’de ortalama 
yaşam süresinin Van’a göre oldukça uzun olması, iki ilde yaşlı nüfus oranı ara-
sında ciddi bir farkın ortaya çıkmasının en önemli nedeni olarak gösterilebilir.

Van ve İzmir ilerinin nüfus piramitleri incelendiğinde, iki ilin nüfus gra-
fiklerinin oldukça farklı olduğu görülmektedir (Şekil 2-3). Van ilinin nüfus 
piramidi 15-19 yaş grubundan tavana doğru daralmaktadır. 0-4 yaş grubunu 
bir kenara bırakacak olursak taban kısmında kenarlar dik bir yapı almıştır. 
Bunun nedeni son 15-20 yılda doğum oranının düşmesi olarak gösterilebilir 
Ancak 0-4 yaş grubunun toplam nüfus içindeki, payının 5-9 yaş grubuna göre 
daha fazla olması, son yıllarda doğum oranında kısmi bir yükselme olduğunu 
göstermektedir. (Şekil.2). 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar296

Şekil.2 Van ilinin nüfus piramidi (2017)

İzmir ilinin nüfus piramidi incelendiğinde dikkat çeken husus, piramidin 
kabaca 35-39 yaş grubundan tabana ve tavana doğru daralan bir şekil alması-
dır. Ancak daha detaylı incelendiğinde tabana doğru daralmanın sürekli olma-
dığı, yani 10-14 yaş grubuna kadar devam ettiği ve 5-9 yaş grubuyla birlikte 
bir genişlemenin meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumun temel nedeni 
olarak son 15 yılda doğum oranında meydan gelen kısmi artış gösterilebilir. 
İzmir’in nüfus piramidi gelişmiş ülkelerin nüfus piramidini andırmaktadır. Bu 
tablo, adı geçen ilde nüfusun yaşlı olduğunu ve ortalama insan ömrünün uzun 
olduğunu göstermektedir. Yine İzmir’in nüfus grafiğinde dikkat çeken bir hu-
sus da 70+ yaş gruplarında cinsiyet oranının oldukça düşük olmasıdır. İleri 
yaşlarda kadın nüfusun fazla olmasından kaynaklanan bu durum da gelişmiş 
ülkelerin nüfus piramidinin temel karakteristiklerinden biridir (Şekil.3).



Murat YILMAZ 297

Şekil.3 İzmir ilinin Nüfus Piramidi (2017)

Bilindiği gibi herhangi bir yerden 100 veya 1000 kadına karşılık 100’den 
veya 1000’den daha fazla erkek varsa cinsiyet oranı yüksek, daha az erkek 
varsa cinsiyet oranı düşük kabul edilmektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2011; 
Tandoğan, 1998; Doğanay, 2014). 2017 yılı verilerine göre Van’da cinsiyet 
oranı yüksek olup 1042’ydi. Aynı yılın verilerine göre İzmir’de söz konusu 
değer ise düşük olup 993’tü. Nüfusu genç olan Van’da cinsiyet oranı olduk-
ça yüksek iken nüfusu Van’a göre oldukça yaşlı olan İzmir’de ise bu değer 
1000’den düşüktür. İzmir’de cinsiyet oranının düşük çıkmasının temel ne-
deni, il nüfusunun yaş ortalamasının yüksek olmasıdır. Zira dünya genelinde 
olduğu gibi İzmir’de de kadınlarda ortalama ömür erkeklere göre daha uzun 
olduğundan nüfusun yaşlanması, cinsiyet oranını düşürmektedir. Nitekim İz-
mir’de 0-4 yaş grubundan 35-39 yaş grubuna kadar cinsiyet oranı yüksekken 
35-39 yaş grubu ve daha yukarıdaki yaş gruplarında cinsiyet oranının düşük 
olduğu görülmektedir. Örneğin 0-4; 10-14; 20-24 ve 30-34 yaş gruplarında 
cinsiyet oranı sırasıyla 1048; 1060; 1053 ve 1019 iken 40-44; 50-54 ve 60-64 
ve 70-74 yaş gruplarında söz konusu oran sırasıyla 996; 988; 954 ve 853’tü 
(Tablo.3). 

İzmir’in göç alması da göz önüne alınırsa, cinsiyet oranının yüksek olması 
beklenir. Ancak teorik olarak göçle daha çok erkek nüfusun büyük kentlere 
geldiği bilinmesine rağmen, cinsiyet oranının İzmir’de düşük olması, yaşlan-
madın oldukça belirgin olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Van’da 0-4 yaş grubundan 50-54 yaş grubuna kadar cinsiyet oranı yüksek, 
55-59 yaş grubundan sonra bu değer düşüktür. İzmir’de ise 0-4 yaş grubun-
dan 35-39 yaş grubuna kadar cinsiyet oranı yüksek, 40-44 yaş grubundan 
itibaren ise bu değer düşüktür (Tablo.3). Diğer bir ifade ile İzmir’de cinsiyet 
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oranı 40-44 yaş grubundan itibaren düşmeye başlarken Van’da 55-59 yaş 
grubundan itibaren düşmektedir. Bu durum İzmir’de refah seviyesinin daha 
iyi olması ile açıklanabilir. Van’da ise ortalama ömrün ve kadınlarda ortalama 
ömrün İzmir’e göre daha düşük olmasının cinsiyet oranının daha ileri yaşlar-
da düşmesine neden olduğu söylenebilir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Van’da 0-4 yaş grubundan 50-54 yaş grubu-
na kadar cinsiyet oranı yüksekken 55-59 ve daha yukarıdaki yaş grupların-
da bu değer düşük çıkmaktadır. Örneğin 5-9; 15-19; 25-29; 35-39 ve 45-49 
yaş gruplarında cinsiyet oranı sırasıyla 1041, 1048; 1038; 1036 ve 1150 iken 
55-59; 60-64; 65-69 ve 70-74 yaş gruplarında cinsiyet oranı sırasıyla 876; 
874; 836 ve 813’tür. Van’da 25-29 yaş grubunda cinsiyet oranının önceki yaş 
gruplarına göre daha yüksek olmasının, ilde güvenlik personeli sayısının fazla 
olması ile ilgili olduğu söylenebilir (Tablo.3). Öte yandan aynı yaş grubunda-
ki cinsiyet oranı illere göre önemli farklılıklar göstermektedir. Örneğin 75-
79 yaş grubunda cinsiyet oranı Van’da 813 iken İzmir’de 745’dir. Bu değer 
İzmir’de refah seviyesinin yüksek olması ve ileri yaşlardaki kadın sayısının 
erkeklere olan oranının Van’a nazaran oldukça yüksek olması ile alakalıdır.

Tablo.3. İzmir ve Van’da Cinsiyet Oranının Yaş Gruplarına Göre Değişimi (2017)

Yaş 
Grubu

Van İzmir

Erkek Kadın
Cinsiyet 

Oranı 
(‰)

Erkek Kadın Cinsiyet Oranı 
(‰)

0-4 69547 66429 1047 141282 134382 1051

5-9 64947 62430 1041 139015 131962 1053

10-14 64408 61871 1041 134743 127106 1060

15-19 65285 62310 1048 144400 134673 1072

20-24 55843 54061 1033 160971 149553 1076

25-29 50796 48951 1038 164830 157347 1048

30-34 41381 37542 1102 171934 168363 1021

35-39 37753 36436 1036 185188 184884 1001

40-44 27714 25717 1078 167985 168336 998

45-49 22106 19220 1150 150099 152500 984

50-54 21166 18827 1124 140418 142736 984

55-59 13963 15927 876 127403 129068 987

60-64 10845 12410 874 107144 112430 953

65-69 7351 8794 836 79177 87918 901

70-74 4763 5855 813 53215 62404 853

75-79 3221 3962 813 33572 45048 745

80-84 1745 2191 796 20044 31617 634

85-90 713 1395 511 9193 18158 506

90+ 277 739 375 2935 7644 384

Toplam 563824 543067 1038 2006448 2273229 883

Kaynak: TÜİK verileri
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Tablo 3’e bakıldığında dikkat çeken bir husus da İzmir’de 35-39 yaş gru-
bundan sonra düşük çıkmaya başlayan cinsiyet oranındaki değişimin daha üst 
yaş gruplarına göre tedrici bir şekilde azalmaya devam etmesidir. Örneğin 35-
39 yaş grubunda 1001 olan değerin 40-44 ve 45-49 yaş gruplarında sırasıyla 
998 ve 984 değerlerini aldığını görmekteyiz. Van’da ise 50-54 yaş grubunda 
1124 olan değer sonraki yaş gruplarında çok hızlı bir değişim sergilemekte-
dir. Örneğin 55-59 grubunda 876’ya düşen değer 60-64 yaş grubunda 874’e 
(burada tedrici bir azalma var) 65-69 yaş grubunda ise 836’ya düşmektedir. 
Bu durumun Van’da refah seviyesinin düşüklüğü ve yaşama koşullarının zor-
luğuna bağlı olarak belli yaşlardan sonra erkek sayısının hızla azalmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. İzmir’de ise yaşam koşullarının daha iyi 
olması, cinsiyet oranında tedrici olarak düşmesine neden olmaktadır. Yani 
Van’da erkek nüfusta ortalama ömür, İzmir’e göre çok daha kısadır.

2.3. İzmir ve Van’da Nüfusun Bağımlılık Oranları
Bilindiği gibi 0-14 ve 65+ yaş grubu nüfus teorik olarak çalışmayan, yani 

pasif nüfus olarak kabul edilmektedir. 15-64 yaş grubu ise teorik olarak ça-
lışma çağındaki nüfus yani aktif nüfus olarak kabul edilmektedir (Doğanay, 
2014). Nüfusun bağımlılık oranı hesaplanırken geniş aralıklı yaş yapısından 
yararlanılır. Bu nedenle nüfusun geniş aralıklı yaş yapısını incelemek gerek-
mektedir. 

2017 yılı verilerine göre Van’da 0-14; 15-64 ve 65+ yaş gruplarının toplam 
nüfus içindeki payı sırasıyla % 35,2; % 61,1 ve % 3,7’dir (Tablo.4). Bu veriler 
Van’da genç nüfus oranının ülke geneline göre yüksek, yaşlı nüfus oranının 
ise oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Nitekim 2017 yılı verilerine göre 
Türkiye’de 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı % 23,6; 15-64 yaş 
grubunun payı % 67,9; 65+ yaş grubunun payı ise % 8,5’ti (www.tuik.gov.tr).

2017 yılı verilerine göre İzmir’de çocuk, çalışma çağı ve yaşlı nüfus oranla-
rı sırasıyla % 18,9; % 70,6 ve % 10,5’tir (Tablo.4). Bu veriler İzmir’de 0-14 yaş 
grubunun toplam nüfus içindeki payının Van’a göre % 16,3; Türkiye ortala-
masına göre % 4,7 daha düşük olduğunu göstermektedir. Buna karşın ilde 15-
64 yaş grubu nüfus oranı Van’a göre % 9,5 ülke ortalamasına göre ise % 2,7 
yüksektir. İzmir’de yaşlı nüfus oranı da Van’a göre % 6,8; ülke ortalamasına 
göre de % 2 yüksektir (Tablo.4). Verilerden de anlaşılacağı üzere İzmir ilinin 
nüfusu, ülke ortalamasına göre daha yaşlı, Van ilinin nüfusu ise daha gençtir. 

Bilindiği gibi 0-14 ve 65+ yaş gruplarındaki nüfusun toplanması, 100 çar-
pılması ve çalışma çağındaki nüfusa bölünmesi sonucu nüfusun bağımlılık 
oranı (toplam bağımlılık oranı) tespit edilir (Doğanay, 2014). Nüfusun ba-
ğımlılık oranının İzmir ve Van illerinde birbirinden oldukça farklı değerler 
aldığını görmekteyiz. Nitekim bu değer, İzmir’de % 41,2 iken Van’da % 65’tir. 
Van’da genç ve yaşlı nüfusun toplamının il nüfusu içindeki payı; özellikle genç 
nüfusun fazlalığından dolayı yüksek, buna karşın çalışma çağındaki nüfusun  
az olması, ilde nüfusun bağımlılık oranının yüksek olmasına neden olmuştur 
(Şekil.4).  İzmir’de ise genç nüfus oranı az, çalışma çağındaki nüfus oranı faz-
ladır. Yaşlı nüfus oranı da fazla olmasına rağmen ilde genç ve yaşlı nüfusun 
toplamının çalışma çağındaki nüfusa oranı düşüktür (Şekil 5). Bu nedenle İz-
mir’de nüfusun bağımlılık oranı düşük çıkmaktadır. 
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Tablo.4. İzmir ve Van’da nüfusun geniş aralıklı yaş yapısı (2017)
Van

Yaş Grubu Kadın % Erkek % Toplam %
0-14 190610 35,1 198902 35,3 389512 35,2

15-64 329521 60,7 346852 61,5 676373 61,1
65+ 22936 4,2 18070 3,2 41006 3,7

Toplam 543067 100 563824 100 1106891 100
İzmir

Yaş Grubu Kadın % Erkek % Toplam %
0-14 393450 17,3 415040 20,7 808490 18,9

15-64 1626990 71,6 1393272 69,4 3020262 70,6
65+ 252789 11,1 198136 9,8 450925 10,5

Toplam 2273229 100 2006448 100 4279677 100
Kaynak. TÜİK verileri.

Şekil.4. Van İlinin Geniş Aralıklı Nüfus Grafiği (2017)

Şekil.5. İzmir İlinin Geniş Aralıklı Nüfus Grafiği (2017)

0-14 yaş grubu nüfusun 100 ile çarpılarak 15-64 yaş grubu nüfusa bölün-
mesi ile elde edilen genç bağımlılık oranı da önemli bir göstergedir. Genç ba-
ğımlılık oranı, çocuk nüfusun toplam nüfusun önemli bir kısmını oluşturduğu 
Van’da oldukça yüksek olup % 59’dur. Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki 
payının az olduğu İzmir’de ise bu oran sadece % 26,7’dir (Tablo.4, Şekil 4-5). 

65+ yaş grubundaki nüfusun 100 ile çarpılarak çalışma çağındaki nüfusa 
bölünmesi ile de yaşlı bağımlılık oranı tespit edilir. Yaşlı nüfus oranının yük-
sek olduğu İzmir’de söz konusu oran % 14,5’e çıkarken yaşlı nüfus oranının 
oldukça az olduğu Van’da bu oran % 5,9’dur (Tablo.5).
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Tablo.5. İzmir ve Van’da İllerinde Nüfusun Bağımlılık Oranları (2017)

Yaş 
Grubu 0-14 15-64 65+ Bağımlılık 

Oranı (%)

Genç 
Bağımlılık 
Oranı (%)

Yaşlı 
Bağımlılık 
Oranı (%)

Van 389512 676373 41006 63,7 57,6 6,1

İzmir 808490 3020262 450925 41,7 26,8 14,9

Kaynak. TÜİK verileri.

Verilerden de anlaşılacağı üzere çocuk nüfus oranının fazla olduğu Van’da 
toplam bağımlılık ve genç bağımlılık oranı İzmir’e göre oldukça yüksektir. Bu 
durum Van’da çalışan nüfusun üzerindeki yükün oldukça fazla olduğu anla-
mına gelmektedir. Diğer bir ifade ile Van’da çalışma çağındaki her 1 kişiye 
karşılık toplamda 1,6 kişi bulunmaktadır. Buna karşın çocuk nüfusu oranının 
Van’a göre oldukça az, çalışma çağı ve yaşlı nüfus oranı ise fazla olduğu İz-
mir’de ise toplam bağımlılık ve genç bağımlılık oranı düşük, yaşlı bağımlılık 
oranı ise yüksektir. İzmir’de çalışma çağındaki her 1 kişiye karşılık toplamda 
1,4 kişi düşmektedir. 

3. İZMİR VE VAN’DA DEMOGRAFİK SÜREÇ VE YAPIYI ETKİLEYEN 
BAZI SOSYO-EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL NİTELİKLER

3.1. Van ve İzmir İllerinde Nüfusun Eğitim Durumu
Nüfusun en önemli sosyokültürel özelliklerinde bir eğitim durumudur. 

Eğitim durumu aynı zamanda doğurganlığı, dolayısıyla nüfus yapısını ve de-
mografik süreci etkileyen önemli bir faktördür. Bütün dünyada ortaöğretim 
(lise) düzeyinde öğrenim görmüş kızların evlendiklerinde daha az eğitim gör-
müş akranlarına nazaran 2 çocuk az doğurdukları bilinen bir gerçektir (Tü-
mertekin ve Özgüç 2011). Yine eğitimli kadınlar iş hayatına atılmakta ve bu 
durum da çocuk sayısını etkilemektedir. Öte yandan eğitimli nüfusta genel 
olarak boşanma oranı yüksek olup bu durum nüfus artışını olumsuz etkile-
mektedir. Bu nedenle çalışmanın bu kısmında İzmir ve Van illerinde nüfusun 
eğitim durumu incelenecektir.

Van’da okuma-yazma oranı % 93 civarındayken bu değer İzmir’de daha 
yüksek olup % 98 civarındadır. Van’da okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 
6,5 iken bu değer İzmir’de sadece % 1,5’tir. Okuma-yazma durumu bilinme-
yenlerin oranı ise her iki ilde birbirine yakın olup oldukça düşüktür (Tablo.6, 
Şekil.6). Verilerden de anlaşılacağı üzere İzmir’de okuma-yazma oranı Van’a 
göre % 5 daha yüksektir. Ülkemizin batısında eğitim olanaklarının fazla oldu-
ğu İzmir’de, bu değerin yüksek olması uzunca bir süredir eğitim faaliyetleri-
nin devam etmesi ile ilgilidir. Ülkemizin doğusunda yer alan Van’da ise eğitim 
olanakları bölgede çok sayıda ilde olduğu gibi 20-30 yıl öncesine kadar olduk-
ça yetersizdi. Bölgede son 25-30 yılda eğitim alt yapısı ve çalışanına büyük 
yatırım yapıldığı halde, halen doğudaki illerimizde eğitim olanakları batıda-
kilere göre geridedir. Bu nedenle Van’da halen okuma-yazma oranının İzmir’e 
göre oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir (Tablo.6, Şekil.6). 
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İki ilde okuma-yazma oranı cinsiyet eksenli incelendiğinde de ilginç so-
nuçlar dikkat çekmektedir. Van’da kadınlarda okuma-yazma oranı % 88 iken 
bu değer İzmir’de % 97’dir. Diğer bir ifade ile Van’da 6+ yaş grubu kadınla-
rın okuma-yazma oranı İzmir’e göre % 9 daha azdır. Van’da erkeklerde oku-
ma-yazma oranı % 97,5 iken bu değer İzmir’de % 98,8’dir. Yani aradaki fark 
% 1,3’tür. Bu veriler aslında ülkemizin doğusunda eğitimde cinsiyet eksenli 
eşitsizliğin daha belirgin olduğunu göstermektedir (Güvercin, 2018). Zira iki 
ilde kadınların okuma-yazma oranı arasındaki fark % 9 iken erkeklerde bu 
fark % 1,3’dür (Tablo.6, Şekil.6).

Öte yandan okuma-yazma oranını her iki il içinde cinsiyete göre değerlen-
dirdiğimizde Van’da bu değer erkeklerde kadınlara göre % 9,4 daha yüksek-
ken İzmir’de bu fark % 1,9’dur (Tablo.6, Şekil.6). Diğer bir ifade ile ülkemizin 
doğusunda yer alan Van ilinde kadın ve erkeklerin okuma-yazma bilme oranı 
arasındaki fark oldukça yüksekken batıdaki İzmir’de bu fark oldukça azdır. 
Bu veriler ülkemizin doğusunda eğitimde kadın ile erkek arasında eğitimde 
fırsat eşitsizliğinin fazla olduğunu ve okullaşma oranında ciddi farklılıklar ol-
duğunu göstermektedir (Güvercin, 2018).

Tablo.6. İzmir ve Van’da İllerinde Nüfusun Okuma-Yazma Oranları (2017)

İller Van İzmir

Okuma-
yazma 

durumu

Erkek 
sayısı % Kadın 

sayısı % Toplam % Erkek 
sayısı % Kadın 

sayısı % Toplam %

Bilen 476616 97,5 407854 88,1 884470 92,9 1929514 98,8 1909001 96,9 3838515 97,8

Bilmeyen 10479 2,1 51605 11,1 62084 6,5 10094 0,5 49564 2,5 59658 1,5

Bilinmeyen 1670 0,4 3434 0,8 5104 0,6 12876 0,7 11865 0,6 24741 0,6

Toplam 488765 100 462893 100 951658 100 1952484 100 1970430 100 3922914 100

Kaynak: TÜİK verileri.

Şekil.6. İzmir ve Van’da Toplam, Erkek ve Kadın Nüfusun Okuma-Yazma Oranları

Van’da ilkokul ve ortaokul mezunu oranları sırasıyla % 30,7 ve % 25,4 
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iken bu değerler İzmir’de % 28,6 ve % 22’dir (Tablo.7, Şekil.7). İki değerin 
de Van’da daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum aslında daha ileri 
öğretim kademelerinden mezun olanların oranının İzmir’de daha yüksek ol-
ması ile ilgilidir. Nitekim lise, ön lisans ve 4 yıllık lisans programları ile yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde mezun olanların oranı Van’da sırasıyla % 12,7; 
% 7,5; % 0,6 ve % 0,2 iken aynı değerler İzmir’de sırasıyla % 22,1; %16,5; 
%1,5 ve % 0,4’tür (Tablo.7, Şekil.6). Verilerden de anlaşılacağı üzere orta öğ-
retim ve daha ileri düzeyde mezun olanların oranı İzmir’de Van’a göre olduk-
ça yüksektir. Özellikle Van’da % 12,7 olan lise mezunu oranının İzmir’de % 
22,1 olan değere göre % 9,4 geride olduğu dikkat çekmektedir. Yine ön lisans 
ve 4 yıllık fakülte mezunu oranı Van’da % 7,5 iken bu değer İzmir’de olduk-
ça yüksek olup % 16,5’tir. Yani iki ilde belirtilen düzeydeki mezun olanların 
oranı arasındaki fark % 9’dur (Tablo.7, Şekil.7). Daha üst öğretim kurumların-
dan mezun (yüksek lisans- ile 5-6 yıllık fakülte mezunu ve doktora mezunu) 
olanların oranı her iki ilde de küçük bir orana sahip olmakla birlikte bu değer 
toplamda Van’da % 0,8 iken İzmir’de  % 1,9’dur (Tablo.7, Şekil.7).

İzmir ve Van illerinde 6+ yaş nüfusta okuma-yazma bilenlerin öğretim 
seviyeleri incelendiğinde; Van’da okur-yazar, ilkokul ve ortaokul mezunu 
oranının İzmir’e göre daha yüksek olduğu buna karşın İzmir’de ise ortaöğre-
tim (lise) ve daha üzeri öğrenim durumuna sahip olanların oranının yüksek 
olduğu dikkat çekmektedir (Tablo.7, Şekil.7). Bu tablo Van’da genel eğitim 
seviyesinin İzmir’e göre düşük olması ile ilgilidir. Zira ilkokul çağında okula 
gidemeyenler sonradan okuma-yazma öğrenmekte ve bu nedenle Van’da sa-
dece okur-yazar durumunda olanların oranı % 22,9 iken bu değer İzmir’de 
% 9’dur (Tablo.7, Şekil.6). Yani İzmir’de uzunca bir süredir ilkokul düzeyinde 
okullaşma oranının yüksek olması okur-yazar oranını düşüren bir etken ola-
rak değerlendirilebilir. Van’da ise durum tam tersidir.

Kısaca lise ve daha ileri düzeydeki okullardan mezun olanların oranı İz-
mir’de % 40,5 iken bu değer Van’da % 21’dir. Yani Van’da bu değer İzmir’e 
göre % 19,5 daha geridedir (Tablo.7, Şekil.7). Bu durum tesadüfî olmayıp il-
kokuldan başlayarak tüm kademelerde okullaşma oranının İzmir’de yüksek 
olması, bir üstteki okullaşma oranını olumlu etkilemekte ve neticede mezun 
sayısını da arttırmaktadır Van’da ise tablo tam tersidir. İlkokul düzeyinde 
okullaşma oranının düşük olması ortaokul, ortaokulda ise aynı değerin dü-
şük olması lise düzeyinde okullaşma oranını düşürmekte ve bu silsile devam 
etmektedir.

Tablo.7. İzmir ve Van İllerinde Okuma-Yazma Bilen 6+ yaş Nüfusun Öğretim 
Kademelerine Göre Dağılımı  (2017)

İller Van İzmir
Okuma-
yazma 

durumu

Erkek 
sayısı % Kadın 

sayısı % Toplam % Erkek 
sayısı % Kadın 

sayısı % Toplam %

Okur-yazar 79962 17,1 120679 29,6 200641 22,9 140410 7,3 203796 10,7 344206 9,0

İlkokul 133500 28,5 135482 33,2 268982 30,7 485114 25,1 611063 32,0 1096177 28,6



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar304

Ortaokul-
ilköğretim 139082 29,7 83617 20,5 222699 25,4 484066 25,1 360762 18,9 844828 22,0

Lise ve 
dengi 69518 14,9 41432 10,2 110950 12,7 457404 23,7 389918 20,4 847322 22,1

Yüksekokul 
veya fakülte 

(4 yıllık)
40923 8,8 24794 6,1 65717 7,5 324282 16,8 307622 16,1 631904 16,5

Yüksek 
Lisans 

(5-6 yıllık 
fakülteler 

dahil)

3682 0,8 1473 0,4 5155 0,6 30308 1,6 29151 1,5 59459 1,5

Doktora 949 0,2 377 0,1 1326 0,2 7930 0,4 6697 0,4 14627 0,4

Toplam 467616 100 407854 100 875470 100 1929514 100 1909009 100 3838523 100

Kaynak: TÜİK verileri

Şekil.7. İzmir ve Van’da Okuma-Yazma Bilen Nüfusun Öğretim Kademelerine Göre 
Dağılımı (2017)

Van ve İzmir’de 6 yaş üstü okuma-yazma bilen nüfusun öğrenim durumu 
cinsiyet eksenli olarak incelendiğinde iki il arasında önemli farklılıklar dik-
kat çekmektedir. Van’da sadece okur-yazar olan kadın oranı % 30 civarında 
iken bu değer İzmir’de % 11 civarındadır. Yani aradaki fark % 20 civarında-
dır (Tablo.7, Şekil.8). Van’da 20-30 yıl öncesine kadar ilkokulu düzeyinde bile 
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okullaşma oranının düşük olması bu tablonun oluşmasına neden olmuştur. 
İzmir’de bu değerin Van’a göre oldukça düşük olmakla birlikte % 10 civarında 
olmasının ilin aldığı göçlerle ilgili (Garipağaoğlu, 2001) olduğu düşünülmek-
tedir.

Van’da erkeklerde okur-yazar oranı % 17 civarında iken bu değer İzmir’de 
% 7 civarındadır. Kadınlarda olduğu erkeklerde de iki ilde sadece okur-yazar 
olanların oranı eğitimi seviyesinin daha düşük olduğu Van’da % 10 yüksektir 
(Tablo.7, Şekil.8). Bu durumun nedeni daha ileri düzeyde öğrenim seviyesin-
den mezun olanların oranının Van’da düşük olmasıdır. 

Şekil.8. İzmir ve Van’da Okuma-Yazma Bilen Erkek ve Kadın Nüfusun Öğretim 
Kademelerine Göre Dağılımı Grafiği (2017)

Van’da okuma-yazma bilen kadınların % 33’ü ilkokul mezunlarından olu-
şurken İzmir’de bu oran % 32’dir (Tablo.7, Şekil.8).  Bu değerin iki ilde hemen 
hemen aynı olduğu dikkat çekmektedir. İzmir’de daha üst öğrenim durumla-
rından mezun olanların oranın daha yüksek olmasından dolayı ilkokul me-
zunun oranının düşük olması beklenir. Ancak bu il göç aldığı için ve göçle de 
genellikle eğitim seviyesi düşük olanlar ile geldiği için (Garipağaoğlu, 2001) 
ilkokul mezunu kadın oranının İzmir’de nispeten yüksek bir oranda olduğu 
tahmin edilmektedir.

 Van’da ilkokul mezunu erkek oranı % 29 civarında iken bu değer İzmir’de 
% 25’tir (Tablo.7, Şekil.8).  Erkeklerde daha üst öğrenim durumuna sahip 
olanların oranı İzmir’de Van’a göre daha yüksek olduğu için İzmir’in erkek 
nüfusunda ilkokul mezunu oranı daha düşüktür.  Van’da ise durum ve neden-
ler tam tersidir.

Van’da ortaokul-ilköğretim ve dengi okul mezunu kadınların oranı % 21 
civarında iken bu değer İzmir’de % 19 civarındadır. Yani iki il arasında Van 
lehine % 2’lik bir fark vardır (Tablo.7, Şekil.8). Bu durum aslında Van’da genel 
eğitim seviyesinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.
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Van’da ortaokul-ilköğretim mezunu erkeklerin oranı % 30; İzmir’de ise % 
25’tir (Tablo.7, Şekil.8). Van’da daha üst öğretim seviyelerinden mezun olan-
ların oranı İzmir’e göre düşük olduğundan adı geçen ilde ilkokul-ortaokul 
mezunu oranı daha yüksektir.

İzmir’de lise mezunu kadın oranı % 20 iken Van’da bu değer % 10 civarın-
dadır (Tablo.7, Şekil.8). Eğitim seviyesinin daha yüksek olduğu İzmir ilinde 
orta öğretim kurumlarından mezun olan kadınların payının nispeten yüksek 
bir oranda olduğu, buna karşın ülkemizin doğusunda genel eğitim seviyesinin 
düşük olduğu Van’da ise bu düzeyden mezun olanların oranının az olduğu 
görülmektedir.

Van’da erkeklerde lise mezunu oranı % 15 iken İzmir’de bu değer % 24 
civarındadır. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de her iki ilde lise düzeyin-
de mezun olanların oranı arasındaki fark % 9 olup oldukça fazladır (Tablo.7, 
Şekil.8).  

İzmir’de ön lisans ve 4 yıllık fakülte mezunu kadın oranı % 16 iken Van’da 
bu değer % 6’dır. Verilerden de anlaşılacağı üzere İzmir’de ön lisans ve 4 yıl-
lık fakülte mezunu oranı Van’a göre % 10 fazladır (Tablo.7, Şekil.8). Bu fark 
önemli bir değerde olup Van’da meslek yüksekokulu ve 4 yıllık fakülte düze-
yinde okullaşma ve mezun oranının son derece düşük olduğunu göstermek-
tedir.

İzmir’de ön lisans ve 4 yıllık fakülte mezunu erkek oranı % 17 civarında 
iken Van’da bu değer % 9 civarındadır. Yani aradaki fark % 8’dir (Tablo.7, Şe-
kil.8). Her iki ilde erkeklerde ön lisans ve 4 yıllık fakülte mezunu oranı ara-
sındaki farkın kadınlara göre daha düşük olmakla birlikte yine de % 8 gibi 
önemli bir değerde olduğu görülmektedir. Ancak Van’da bu değerin sadece % 
9 olması meslek yüksekokulu okul ve 4 yıllık fakülte düzeyinde okullaşma ve 
mezun oranının çok düşük olduğunu göstermektedir.

5-6 yıllık fakülte ve yüksek lisans ile doktora mezunu oranı İzmir’deki ka-
dınlarda sırasıyla % 1,5 ve % 0,4 iken bu değerler Van’da sırasıyla % 0,4 ve % 
1’dir. Verilerden de anlaşılacağı üzere 5-6 yıllık fakülte ve daha üst düzeyde 
öğrenim görmüş olan kadınların oranı İzmir’de Van’ göre % 1,4 daha yüksek-
tir (Tablo.7, Şekil.8).  

İzmir’de 5-6 yıllık fakülte ve yüksek lisans ile doktora mezunu erkek oranı 
sırasıyla % 1,6 ve % 0,4 iken bu değerler Van’da sırasıyla % 1 ve % 0,1’dir 
(Tablo.7, Şekil.8). 5-6 yıllık fakülte ve daha üst düzeyde öğrenim görmüş olan 
erkeklerin oranı İzmir’de Van’ göre % 0,9 daha fazladır. Van’da 5-6 yıllık fa-
külte ve daha üst öğrenim durumuna sahip olan erkeklerin oranının nispeten 
yüksek bir değere çıkması, bu oranda kadın nüfusta İzmir ile olan farkın er-
kek nüfusta daha az olmasına neden olmuştur. 

Genel olarak lise ve üzeri düzeyde erkek ve kadın nüfusta mezun oranının 
İzmir’de Van’a göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum ülkemi-
zin doğusundaki Van’da nüfusun özellikle de kadın nüfusun orta öğretim ve 
daha üst öğretim kurumlarındaki okullaşma oranının düşük olması ile ilgi-
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lidir. Şüphesiz her kademede mezun sayısını arttırmak için öncelikle bir alt 
kademedeki mezun sayısını artırmak gerekmektedir. 

Eğitim konusunda son olarak her iki ilde eğitim seviyesinin cinsiyete göre 
durumu incelendiğinde şunlar görülmektedir;

Her iki ilde okur-yazar ve ilkokul mezunu oranı kadınlarda daha yüksek-
tir. Bu durumun nedeni daha üst öğrenim kademelerinde kadınların oranının 
düşük olmasıdır. 

Ortaokul ve daha yukarı düzeylerde mezun oranı ise her iki ilde erkek-
lerde daha yüksektir. Ancak erkek ve kadınların ilgili öğretim kademesinden 
mezuniyet oranı arasındaki fark Van’da daha yüksektir. Örneğin Van’da lise 
mezunu erkek oranı % 15 iken kadın oranı % 10’dur. Yani aradaki fark % 5’tir. 
İzmir’de ise lise mezunu erkek oranı % 17, kadın oranı % 16 aradaki fark ise 
sadece % 1’dir (Tablo.7, Şekil.8). Bu veriler aslında doğuda yer alan illerimiz-
de eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığı ve kadınların bu açıdan erkeklere göre 
oldukça dezavantajlı olduğu anlamına gelmektedir (Güvercin, 2018). 

İzmir’de orta öğretim ve daha üst düzeyde mezun oranının erkek ve ka-
dınlarda birbirine yakın olması ise batı illerimizde bu düzeylerde eğitimde 
cinsiyet eksenli bir fırsat eşitsizliği olmadığı şeklinde değerlendirilebilir.

Eğitim seviyesinin daha yüksek olduğu İzmir’de genel doğurganlık oranı 
ve ham doğum oranı düşüktür. Çünkü eğitimli ve çalışan kadın oranı arttıkça 
doğurganlık azalır. Eğitim seviyesinin genel olarak özellikle kadınlarda düşük 
olduğu Van’da ise genel doğurganlık ve ham doğum oranı yüksektir. Bu ne-
denle günümüzde ilde nüfusun doğal artış hızı oldukça yüksektir 

3.2. Van ve İzmir İllerinde Alınan-Verilen Göç ile Net Göç ve Net 
Göç Hızı
2008-2017 arasında Van ve İzmir illerindeki net göç ve net göç hızına ba-

kıldığında, bu değerlerin Van’da genellikle eksi değerler aldığını İzmir’de ise 
artı değerler aldığını görmekteyiz. Van’da net göç ve net göç hızı değerleri 
sadece 2012 yılında artı değerler almıştır. Bu da aslında ilde 2011’deki dep-
remden dolayı farklı yerlere giden nüfusun önemli bir kısmının 2012’de geri 
dönmesi ile ilgilidir. Yani bu doğal afet olmazsa muhtemelen Van’da 2012’de 
de net göç ve net göç hızı eksi değerler alacaktı denilebilir. Ülkemizin doğu-
sunda bulunan, iş olanaklarının sınırlı, iklim koşullarının sert, eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin ise yeteri kadar gelişmediği Van ilinden dışarıya yönelik göçler 
devam etmektedir (Yılmaz, 2012; Albayrak ve diğerleri 2004). Bu nedenle 
ilde net göç hızı ve net göç verileri eksi değerler almaktadır. Yani alınan göç 
verilen göçten çok azdır.

İzmir’de 2008-2017 döneminde net göç ve net göç hızının artı değerler 
aldığı görülmektedir. Ülkemizin batısında iklim koşullarının ılıman olduğu, 
sanayinin geliştiği, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyi durumda olduğu İzmir ili 
1950’lerden beri Türkiye’de göç alan önemli bir merkezdir (Demir & Çabuk, 
2010; Albayrak ve diğerleri, 2004). Gerçi son yıllarda ilin Türkiye’de en çok 
göç alan iller içindeki sırası biraz geriye düşse de (Işık, 2017) İzmir halen 
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önemli miktarda göç almakta ve net göç hızı artı değerler almaktadır.

Van ve İzmir illerinde alınan göç, verilen göç, net göç ve net göç hızı gibi 
değerlerin yıllara göre değişimi incelendiğinde bu değerlerin her iki ilde de 
önemli farklılık ve değişimler gösterdiği dikkat çekmektedir. Yani Van’da yu-
karıda belirtilen değerler yıllara göre değiştiği gibi (özellikle 2011 depremin-
de verilen göç ve dolayısıyla net göç hızı ile net göç değerlerinde hızlı bir ar-
tış yaşanmıştır) söz konusu değerler İzmir’de yıllara göre önemli farklılıklar 
gösterebilmektedir.

Van’ın aldığı göç miktarı 2008-2011 döneminde yaklaşık olarak 21000 ile 
23500 arasında değişirken 2012 yılında 50.000’in üzerine çıkmıştır. Yukarıda 
da belirtildiği gibi bu durumun nedeni ilde 2011’de meydana gelen deprem-
den dolayı farklı illere göç edenlerin önemli bir kısmının 2012’de geri gelme-
sidir. İlde 2013 yılında 32.00 civarında olan alınan göç değeri, 2017’ye kadar 
olan dönemde genellikle 27500 ile 32000 arasında seyretmiştir (Tablo.8). Bu 
da son yıllarda Van ilinin her yıl 30 bin civarında göç aldığını göstermektedir. 
Göçle gelen nüfus özellikle sosyo-ekonomik koşulların kötü olduğu Hakkâri, 
Bitlis, Ağrı, Şırnak, Muş gibi illerden gelmektedir. Bu da ilde eğitim seviye-
si düşük, istihdam oluşturamayacak, iş kuramayacak nüfusun ve dolayısıyla 
işsizliğin artmasına neden olmaktadır (Yılmaz, 2012). Eğitim seviyesi düşük 
olan nüfusta doğum oranının da yüksek olduğu göz önüne alındığında, çevre-
deki il ve ilçelerden alınan göçün Van’da nüfus artış hızını arttıran bir etmen 
olduğu söylenebilir. 

İzmir’de alınan göç değerine bakıldığı zaman son 9 yılda bu değerin 
105.000 ile 128.000 arasında değiştiği görülmektedir. 2008-2011 yılları ara-
sında genellikle 111000 112000 arasında seyreden alınan göç değeri 2012 
yılında 105000’e düşmüştür. 2013 yılında 114000’e çıkan bu değer sonraki 
yıllarda 123000-128000 aralığında seyretmiştir. Yani son yıllarda İzmir ili 
Türkiye’nin değişik illerinden yılda 125-130 bin civarında göç almaktadır 
(Tablo.8). Batı Anadolu’daki en büyük il olan İzmir,  bu bölgenin yanı sıra ül-
kenin değişik illerinden göç almaktadır. Bu durumun nedenleri yukarıda da 
belirtildiği gibi ılıman iklim koşulları, iş olanakları ve eğitim, sağlık başta ol-
mak üzere çeşitli hizmet alanlarında olanakların iyi olması şeklinde sıralana-
bilir. 

Tablo.8. İzmir ve Van İllerinde Alınan-Verilen Göç, Net Göç ve Net Göç Hızı 
 (2008-2017)

İller Van İzmir

Yıllar Aldığı 
Göç

Verdiği 
Göç

Net 
Göç

Net Göç 
Hızı 
(‰)

Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı 
(‰)

2008 21187 30275 -9088 -9,01 117067 89819 27248 7,2

2009 22866 27175 -4309 -4,21 116390 89517 26873 6,97

2010 23231 31312 -8081 -7,77 111255 99775 11480 2,91

2011 23415 72273 -48858 -46,67 110364 101420 8944 2,26

2012 50003 46639 3364 3,2 105804 95954 9850 2,46
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2013 32118 38507 -6389 -5,95 113673 99681 13992 3,45

2014 27587 44435 -16848 -15,4 124439 101447 22992 5,61

2015 30492 48061 -17569 -15,9 126238 105389 20849 5,01

2016 28902 49035 -20133 -18,13 122668 98902 23766 5,64

2017 31971 48269 -16298 -14,62 127394 102776 24618 5,77

Kaynak. TÜİK verileri

Van ilinin verdiği göç incelendiğinde bu değerin 2008-2010 yılları arasın-
da 27000 ile 31000 arasında değiştiği fakat depremin etkisiyle 2011 yılında 
72000’in üzerine çıktığı görülmektedir. 2012-2017 yılları arasında ise bu de-
ğerin 39000-49000 aralığında değiştiği görülmektedir (Tablo.8). Kısaca ilin 
son yıllarda her yıl 50000 civarında göç verdiği söylenebilir. Ülkemizin doğu-
sunda yer alan Van’da iklim koşullarının sert, iş olanaklarının sınırlı, eğitim ve 
sağlık hizmetlerinin yeterince gelişmemiş, genç nüfus oranının fazla olması 
ve genç nüfusun fazlalığından işsizlik oranının da yüksek olması (Albayrak ve 
diğ. 2004) göçe neden olmaktadır.  Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ilden 
dışarıya yönelik göçler hızlı bir şekilde devam etmektedir. 

2008 ile 2017 yılları arasında İzmir ilinin verdiği göçün 90000 ile 106000 
arasında değiştiği görülmektedir. 2008 ve 2009 yıllarında yaklaşık 90 bin 
olan bu değer 2010 yılında 100 bine çıkmıştır. 2011 yılında 101000 civarında 
olan İzmir’in verdiği göç değeri 2012’de 95 bine inmiş 2013’te ise 100 bine 
çıkmıştır. 2014’de 101 bin civarında olan bu değer 2015 yılında ise 106 bine 
çıkmış, 2016 yılında ise 99 bine inmiştir. 2017 yılında ise ilin verdiği göç mik-
tarı yaklaşık 103 bin olmuştur. Verilerden de anlaşılacağı üzere İzmir’in ver-
diği göç son yıllarda dalgalanmalar göstermekle birlikte her yıl 100 bin civa-
rındadır (Tablo.8). Toplam nüfusu 4 milyonun üzerinde olan İzmir, bir yandan 
göç alırken öbür yandan da göç vermektedir. Ancak il verdiğinden daha çok 
göç almaktadır. 

Şekil.9. İzmir ve Van İllerinde Alınan-Verilen Göç, Net Göç ve Net Göç Hızları 
(2008-2017)
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Büyük nüfuslu bu ile iş, eğitim vb. amaçlarla farklı yerlerden göç edenler 
olduğu gibi bu ilden iş, memuriyet, eğitim vb. nedenlerden dolayı farklı yer-
lere göç meydana gelmektedir. Başka illerden gelip bu ilde işçi ve memur ola-
rak çalışanlar olduğu gibi eğitim almak için gelenler de bulunmaktadır. Yine 
bu ilde yaşayanlar arasında farklı illerdeki özel sektöre ait işlerde çalışma, 
memuriyet ve öğrenci olarak gitme gibi etkenler, göçün fazla olmasına neden 
olmaktadır. Yine bu ilde yaşayanların bir kısmı çalışsın veya çalışmasın kişi-
sel tercihten dolayı farklı illere göç edebilmektedir. Bütün bu etkenlere bağlı 
olarak İzmir, günümüzde yılda 100 bin kişinin göç sonucu ayrıldığı bir ildir.

Van’da net göç değerine bakıldığında bu değerin 2008-2017 yılları ara-
sında -4300 ile – 49000 değişiği görülmektedir. 2008 yılında -9000 civarında 
olan değerin 2009 yılında -4000, 2010 yılında ise -8000 olmuştur. 2011 yılın-
da Van’da yaşanan depremden dolayı ilin net göçü oldukça büyük bir değer 
olan -49000 rakamına inmiştir. 2012 yılında ise 2011 yılında göçle gidenle-
rin geri dönüşüne bağlı olarak bu değer yaklaşık 3300 olmuştur. Yani 2008-
2017 yılları arasında Van’da net göç sadece 2012 yılında artı değer almıştır 
ki bu durum bir afetin etkisiyle ortaya çıkmıştır.2013 yılında tekrar yaklaşık 
– 6400’ düşen bu değer sonraki yıllarda ise yaklaşık – 16300 ile -20000 ara-
sında seyretmiştir. Yani son yıllarda ilin net göçü – 20 bin civarında seyret-
mektedir (Tablo.8).

İzmir’de 2008-2017 yılları arasında net göç kabaca 9000 ile 27000 ara-
sında değişmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında yaklaşık 27000 civarında olan bu 
değer 2010 yılında 11bine 2011 yılında ise 9 bine inmiştir. 2012 yılında 10 
bin civarında olan bu değer 2013 yılında itibaren artmaya başlamış ve sonra-
ki yıllarda genellikle 14000 ile 25000 arasında seyretmiştir. İzmir’in net göçü 
son yıllarda yaklaşık 20-25 bin aralığındadır (Tablo.8).

2008-2017 yılları arasında Van’da net göç hızının 2012 yılı dışında genel-
likle eksi değerler aldığı, İzmir’de ise bütün yıllarda artı değerler aldığı gö-
rülmektedir.  Van 2008 yılında ‰ – 9 olan net göç hızı 2009 yılında yaklaşık 
‰ -4, 2010 yılında ise ‰ -8 olmuştur. 2011 yılında depremden dolayı ilin 
verdiği göç çok artmış ve buna bağlı olarak net göç hızı da ‰ -47 gibi çok dü-
şük bir değere inmiştir. 2012 yılında depremden dolayı göç edenlerin (2011 
depreminden)  geri dönüşüne bağlı olarak ‰ 3’e yükselen net göç hızı 2013 
yılında tekrar ‰ -6 civarına inmiştir. 2014 yılı ile 2017 yılları arasında ise 
Van’da net göç hızı genellikle ‰ -15 ile ‰ – 18 arasında seyretmiştir. Aldığı 
göçten daha fazla göç veren Van ilinde net göç hızı değeri son yıllarda eksi 
değerler almakta ve ‰ -15 civarında seyretmektedir (Tablo.8 ve Şekil.9).

İzmir’de ise 2008-2017 yılları arasında net göç hızı  ‰ 2 ile ‰ 7 arasın-
da seyretmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında ‰ 7 civarında olan ilin net göç hızı 
2010 yılında ‰ 3’e inmiştir. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla ‰ 2; ‰ 
2,5 ve ‰ 3,5 gibi değerler alan net göç hızı sonraki yıllarda giderek artmıştır. 
2014 yılında ‰ 5,6’ya çıkan net göç hızı sonraki yıllarda da genellikle ‰ 5’in 
üzerinde seyretmiştir. Verdiği göçten daha çok göç alan İzmir’de, net göç hızı 
artı değerler almakta ve son yıllarda bu hız ‰ 5 civarında seyretmektedir 
(Tablo.8 ve Şekil.9).
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 3.3. Van ve İzmir İllerinde Kentleşme Oranları (1980-2017) 
Türkiye’de kentleşmenin hızla arttığı 1980 yılından sonra İzmir ve Van il-

lerinde söz konusu oranın değişimi incelendiğinde bu değerin her iki ilde de 
giderek arttığı dikkat çekmektedir. 1980 yılında Van’da kentleşme oranı % 
33 civarında olup oldukça düşük bir değerde iken İzmir’de bu değerin % 54 
civarında olduğu görülmektedir. Yani iki ilin kentleşme oranı arasındaki fark 
% 21 civarındaydı.

1990 yılına gelindiğinde İzmir’de 1980’de % 54 civarında olan kentleşme 
oranının % 79’a çıktığı, Van’da ise bu değerin % 33’ten % 41’e çıktığı görül-
mektedir. Diğer bir ifade ile 10 yılda Van’da kentleşme oranı % 8 artarken 
İzmir’de % 25 artmıştır. Yani bu dönemde İzmir’de kentleşme oranı oldukça 
hızlı artmış, Van’da ise bu hız daha düşük olmuştur. Belirtilen tarihte İzmir 
nüfusu büyük oranda kentleşirken Van’da söz konusu oranın henüz çok düşük 
bir düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. İzmir’de başta İzmir şehri olmak üzere 
çeşitli ilçelerin merkezi durumundaki şehirlerin çevredeki kırsal yerleşmele-
rin yanı sıra ülkemizin farklı yerlerinden göç almaları, il genelinde kentleşme 
hızının yüksek olmasına neden olmuştur. Ayrıca yapılan yasal düzenlemeler 
sonucu ülke genelinde olduğu gibi İzmir’de de kentleşme oranı yükselmiştir. 
İzmir büyükşehir belediyesinin sınırlarının genişletilmesi ve bazı beldelerin 
(köylerin) ilçe merkezi haline getirilmesi de kentleşme hızını yüksek olması-
na neden olmuştur.

2000 yılına gelindiğinde İzmir’de kentleşme oranı % 81’ e çıkarken bu 
değer Van’da % 51’e çıkmıştır. 1980-1990 arasında İzmir’de kentleşme hızı 
yüksekken 1990-2000 arasında ise bu hız Van’da yüksek İzmir’de düşük ol-
muştur. Nitekim 1990-2000 döneminde Van’da kentleşme % 10 oranında 
artarken İzmir’de % 2 oranında artmıştır. Bu dönemde Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da yaşanan terör eylemleri Van ilinde kırsal yerleşmelerden kentlere 
yönelik göçleri arttırmış, ayrıca Van ilinde başta Van şehri olmak çeşitli şehir 
ve kasabalar Muş, Ağrı, Hakkâri, Bitlis, Şırnak illerindeki şehir ve köylerden 
yoğun göçler almıştır. Bu nedenle 10 yılda ilin kentleşme oranı % 41’den % 
51’e yükselmiştir.

2000-2012 yılları arasında ise Van’da kentleşme oranı % 51’den % 52’ye 
çıkarken İzmir’de bu değer % 81’den % 91’e çıkmıştır. İzmir’de 1980-1990 
arasında olduğu gibi kentleşme hızı 2000-2012 döneminde artmış, Van’da 
belirtilen dönemlerde kentleşme hızı düşük kalmıştır. Bu dönemde İzmir’de 
kırsal nüfusun hızla azalması (göçle il merkezi ve ilçe merkezlerine yönel-
meleri nedeniyle) ve aynı zamanda ilin ülkenin değişik merkezlerinden göç 
alması, kentleşme hızını yükseltmiştir. Nitekim 2000 ile 2012 yılları arasında 
İzmir’de kırsal nüfus 638 binden 343 bine inerken kentsel nüfus ise yaklaşık 
2 milyon 730 binden 3 milyon 660 bine çıkmıştır. Yani ilde kırsal nüfus yakla-
şık 300 bin azalırken kentsel nüfus ise yaklaşık 950 bin artmıştır.
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Tablo.9. İzmir ve Van illerinde Kentleşme Oranının Değişimi (1980-2017)

Van İzmir

Yıllar Kırsal 
Nüfus % Kentsel 

Nüfus % Toplam Kırsal 
Nüfus % Kentsel 

Nüfus % Toplam

1980 311794 66,5 156852 33,5 468646 917580 46,4 1059183 53,6 1976763

1990 378466 59,4 258967 40,6 637433 559954 20,8 2134816 79,2 2694770

2000 430548 49,1 446976 50,9 877524 638197 18,9 2732669 81,1 3370866

2012 503258 47,8 548717 52,2 1051975 343529 8,6 3661930 91,4 4005459

2013 0 0 1070113 100 1070113 0 0 4061074 100 4061074

2017 0 0 1106891 0 1106891 0 0 4279677 100 4279677

Kaynak: TÜİK verileri

2013 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa ile büyükşehir statüsü verilen il-
lerde il sınırları ile büyükşehir sınırları çakıştırılmıştır. Bu illerdeki köy tü-
zel kişiliğine sahip kırsal yerleşmeler mahalle haline getirilmiştir. Yani şehir 
merkezlerindeki mahallelere ile kırsal mahalleler yerel yönetimlerin hizmet 
alanı haline getirilmiştir. Öte yandan büyükşehirlerde il ve ilçe özel idareleri 
kaldırılmış ve kırsal yerleşmelere hizmet götürme görevi yerel yönetimlere 
verilmiştir. Kırsal yerleşmelerin kent haline gelmesi uzunca bir süre, yapı ve 
fonksiyon değişikliği gerektiren uzun bir süreçtir. Bu nedenle kırsal yerleşme-
lerin kentteki mahallelerle aynı statüde olması bazı problemlerin çözümünü 
zorlaştırabilir (Örneğin, hayvan sulama ve tarımsal sulama göleti, arazi yolu 
vb. belediyelerin yabancı olduğu hizmetler gibi). Ancak kırsal yerleşmelere il 
ilçe özel idarelerinin götüremediği bazı hizmetlerin (yerel yönetimlerin uz-
man olduğu yol, park bahçe, parke taşı yapımı vb. hizmetler gibi) de yerel 
yönetimler aracılığıyla daha kolay götürülmesi mümkündür.

Şekil. 10. Van ve İzmir İllerinde Kırsal ve Kentsel Nüfus Oranları (19080-2012)
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2013’te bütün büyükşehirlerde olduğu gibi Van ve İzmir’de de kentleşme 
oranı % 100’e çıkmıştır. Ancak 2012’de bu oranın Van’da % 52,2, İzmir’de ise 
% 91, 4 olması, aslında günümüzde her iki ilde özellikle de Van’da kentleşme 
oranının oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Van’da 5 yıl önce bile % 50 
biraz üstünde olan kentleşme oranın günümüzde aslında % 55 civarında oldu-
ğu ve il nüfusunun yarıya yakınının kırsal yerleşmelerde yaşadığı söylenebi-
lir. İzmir’de ise 2012’de % 91 civarında olan kentleşme oranının günümüzde 
biraz daha yüksek olduğu ve % 92-93 civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
Dolayısıyla 6360 sayılı yasa İzmir gibi kentleşme oranının bu yasadan önce de 
yüksek olduğu illerde, söz konusu oranı daha az (% 9) yükseltirken Van gibi 
kırsal tarımsal toplumsal yapının halen güçlü olan illerde söz konusu değeri 
oldukça fazla ( % 48) yükseltmiştir. Kısaca bu yasa aynı zamanda kentleşme 
oranı ile ilgili bir algı yanılması ve kafa karışıklığı oluşturmaktadır.

Öte yandan 1980 yılında İzmir’in kırsal nüfusu Van’daki kırsal nüfusun 3 
katı iken 2012’ye gelindiğinde Van’daki kırsal nüfus İzmir’dekinin 1,5 katı ol-
muştur. Bu tablo aslında 1980 ile 2012 arasında İzmir’de kırsal nüfusun hızla 
azaldığını Van’da ise söz konusu değerin çok hızlı arttığını göstermektedir. 

1980’de İzmir’deki kentsel nüfus Van’daki kentsel nüfusun 6,7 katı iken 
2012’de bu oran aynı kalmıştır. Van’da kentsel nüfus doğal artışı hızının yük-
sek olması ve özellikle 1990’lı yıllarda yakın çevredeki illerden bu ile olan 
göçlerden dolayı hızla artmıştır. Bu nedenle bu ilin kentsel nüfusu ile İzmir 
gibi tüm ülkeden göç alan bir ilin kentsel nüfusu arasındaki oran 32 yılda de-
ğişmemiştir. 

Van’da 1980-2012 döneminde kırsal nüfus 312 binden 503 bine çıkarken 
kentsel nüfus 157 binden 549 bine çıkmıştır. Diğer bir ifade ile bu dönemde 
ilin kırsal nüfusu 201 bin artmışken kentsel nüfusu 392 bin artmıştır. Yani 
kırsal nüfus 32 yılda % 64 (yıllık % 2) oranında artarken kentsel nüfus % 
250 (yıllık % 7,8) oranında artmıştır. Verilerden de anlaşılacağı üzere 32 yılda 
Van’da kentsel nüfus kırsal nüfusa göre çok yüksek bir oranda artmıştır. Yu-
karıda da belirtildiği Van, 1990’lı yıllardan beri kendi kırsalının yanı sıra Ağrı, 
Hakkâri, Bitlis, Şırnak ve Muş illerinden de oldukça fazla göç almıştır (Yılmaz, 
2012). Bu nedenle ildeki Van şehri başta olmak üzere, çok sayıda çok sayıda 
şehir ve kasaba bu dönemde hızlı bir büyüme yaşamıştır.

İzmir’de 1980-2012 döneminde kırsal nüfus 917 binden 343 bine inmiş-
tir. Yani bu dönemde ilde kırsal nüfus % 62 oranında (yıllık artış hızı % -2) 
azalmıştır. Bu dönemde ildeki kırsal yerleşmelerden kentlere yönelik göçlerin 
fazla olması, kırsal nüfusun hızla azalmasına neden olmuştur. Aynı dönemde 
İzmir’de kentsel nüfus ise 1 milyon 59 binden 3 milyon 662 bine çıkmıştır. 
Diğer bir ifade ile 32 yılda ilin kentsel nüfusu % 246 oranında (yıllık artış hızı 
% 7,7) artmıştır. İzmir’deki şehirlerin kendi kırsallarının yanı sıra ülke gene-
linden göç almaları, adı geçen ilde 32 yılda kentsel nüfusun hızla büyümesine 
neden olmuştur.
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3.4. Van ve İzmir İllerinde Nüfusun Dağılışı ve Yoğunluğu 
Nüfusun dağılışı ve yoğunluğu önemli konulardan biridir. Yukarıda kent-

leşme konusunda aslında nüfusu illerin içindeki dağılışı da dolaylı olarak iş-
lenmiştir. 2013’te çıkarılan 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi teşkila-
tının bulunduğu ve kurulduğu illerde nüfusun tamamı kentsel nüfus olarak 
kabul edilmişti. Bu nedenle 2012 yılı verileri illerin kırsal ve kentsel nüfusları 
ve nüfusun kırsal ve kentsel yerleşmelere dağılışını gösteren en güncel veri 
kaynağı olarak değerlendirilebilir.  

2012 yılı verilerine göre Van’da nüfusun % 52’si il ve ilçe merkezi konu-
munda olan şehir ve kasabalarda % 48’i ise köy, mahalle, kom, mezra gibi 
kırsal yerleşmelerde yaşamaktaydı (Tablo.9). Yani il nüfusu kırsal ve kentsel 
yerleşmelere nispeten dengeli bir dağılım göstermekte ve herhangi birinde 
aşırı bir yoğunlaşma söz konusu değildi.

2012 yılı verilen göre İzmir’de nüfusun % 91’i il ve ilçe merkezi durumun-
da olan şehir ve kasabalarda % 9’u ise köy, mahalle gibi kırsal yerleşmelerde 
yaşamaktaydı. Bu ilde nüfus önemli ölçüde kentlerde toplanmış ve kırsal nü-
fus çok azalmıştı. Oysa 1980 yılında bu ilde nüfusun % 46’sı kırsal yerleşme-
lerde bulunmaktaydı (Tablo.9). Buradan 1980-2012 yılları arasında İzmir’de 
kırsal nüfusun hızlı bir şekilde azaldığı sonucu çıkmaktadır. 

Neticede günümüzde Van ve İzmir illerinde nüfus dağılışı ve dolayısıyla 
bulunduğu yerleşim birimlerinin sosyo-ekonomik yapısı, önemli farklılıklar 
göstermektedir. Günümüzde Van’da nüfusun yarıya yakını kırsal-tarımsal ya-
pının egemen olduğu kırsal yerleşmelerde yaşamaktadır. Şüphesiz bu durum 
ilde nüfus artış hızının yüksek olmasına ve demografik olarak da ilk yayılma 
aşaması olarak isimlendirilen hızlı nüfus artışının yaşandığı dönemin devam 
etmesine neden olmaktadır.

İzmir’de ise nüfusun çok büyük bir kısmı sosyo-ekonomik koşulların kır-
sal yerleşmelere göre daha iyi, eğitim olanakları ve seviyesinin yüksek oldu-
ğu, çalışan nüfusun büyük oranda sanayi ile hizmet sektörlerinde istihdam 
edildiği, kadının iş hayatına daha fazla girdiği, boşanma oranının yüksek ol-
duğu, çekirdek ve dağılmış ailelerin toplam aile sayısı içinde önemli bir orana 
ulaştığı kent yerleşmelerinde yaşamaktadır. Bütün bu etkenler İzmir’de nüfus 
artış hızının düşmesine ve ilde geç yayılma aşaması denilen doğumların azal-
ması ve yaşlanmadan dolayı ölümlerin bir miktar arttığı dönemin yaşanma-
sına neden olmuştur. 

İzmir ve Van illerinde nüfusun yoğunluğuna bakıldığında söz konusu de-
ğerin iki ilde önemli farklılıklar gösterdiği dikkat çekmektedir. Güzümüzde 
Türkiye’de her bir kilometre kareye yaklaşık 105 kişi düşerken Van’da bu de-
ğer 53. İzmir’de ise 360’tır (Tablo.10). Yani Van’da nüfus yoğunluğu ülke orta-
lamasına ait değerin yarısı kadar, İzmir’deki değerin ise yedide biri kadardır. 
İzmir’de ise nüfus yoğunluğu ülke ortalamasının 3,5 katı Van’daki değerin ise 
yaklaşık 7 katıdır. Bu veriler Van’da nüfus yoğunluğunun oldukça düşük, İz-
mir’de ise yüksek olduğunu göstermektedir.
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Tablo.10. Van ve İzmir illerinde nüfus yoğunluğu değerinin yıllara göre değişimi 
(1980-2017)

Van İzmir

Yıllar Nüfus Yüz ölçüm Yoğunluk Nüfus Yüz ölçüm Yoğunluk

1980 468646 20921 22,4 1976763 11891 166,2

1990 637433 20921 30,5 2694770 11891 226,6

2000 877524 20921 42,0 3370866 11891 283,5

2012 1051975 20921 50,3 4005459 11891 336,8

2017 1106891 20921 52,9 4279677 11891 359,9

Kaynak: TÜİK verileri

Van coğrafi olarak İzmir’in yaklaşık iki katı kadardır. İzmir’de topoğrafik 
unsurlar ile iklim nüfus ve yerleşme açısından daha elverişli iken Van’da yük-
sek dağlık alanların geniş yer kaplaması, yükseltinin genel olarak fazla olması 
ve bu nedenle iklim koşularının nüfus ve yerleşmeye izin vermediği alanların 
fazlalığı, nüfus yoğunluğu değerini düşüren önemli etkenlerdir. 

Her iki ilde yüz ölçümün aynı olduğu varsayıldığında ortaya farklı sonuç-
lar çıkmaktadır. Örneğin Van’ın yüz ölçümünün İzmir kadar olduğu varsayıl-
dığında, bu ilde nüfus yoğunluğu 52’den 93’e çıkmaktadır. Ancak Van’ın İzmir 
kadar alan kapladığı varsayılarak yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan de-
ğer, İzmir’deki nüfus yoğunluğu değerine göre oldukça düşük kalmaktadır. Bu 
varsayım sonucunda da İzmir’deki değerin Van’daki değerin 4 katı (Van’da 
93, İzmir’de 360) olduğu görülmektedir.  

İzmir’in yüz ölçümün Van kadar olduğu varsayılarak yapılan hesaplamada 
ise adı geçen ilde nüfus yoğunluğu 360’tan 205’e düşmektedir. Yani bu du-
rumda Van’da nüfus yoğunluğu 53, İzmir’de ise bu değerin yaklaşık 4 katı 
olan 205 çıkmaktadır. Bu veri aslında topoğrafya, iklim koşulları, toprak veri-
mi, tarımsal üretim olanakları ve ulaşım kolaylıklarını göz ardı ederek yapılan 
teorik bir hesaplamaya dayanmaktadır. Bu nedenle her ilin aynı yüz ölçüme 
sahip olduğu varsayılarak yapılan hesaplamalarda da Van’ın nüfus yoğunlu-
ğu İzmir’deki değerin en fazla dörtte birine çıkabilmektedir (gerçekte yedide 
biri kadardır).

4. SONUÇ
Bu çalışmada İzmir ve Van illerinin demografik yapıları karşılaştırılmış ve 

buna bağlı olarak bazı sonuçlara varılmıştır. En önemli sonuçlardan bir ül-
kemizin doğusu ve batısında farklı demografik süreçlerin yaşandığı verilerle 
ortaya konmuştur. Doğuda yer alan ve göç vermesine rağmen aynı zamanda 
göç alan bir il konumunda olan Van’da (Yılmaz, 2012), demografik döngünün 
ilk yayılma aşaması yaşanmaktadır. Bu ilde yıllık doğal artış hızı % 2,3 olup ol-
dukça yüksektir. Bu değer ülke ortalamasına ait değere göre % 1,0; İzmir iline 
göre ise % 1,63 yüksektir. Van’ın nüfus piramidinden son 15-20 yılda doğum 
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oranında bir azalma olduğu anlaşılmaktadır (0-4 yaş grubunun denk geldiği 
tabanın hafif genişlemesi göz ardı edilirse). Ancak ilde halen % 2,3 olan do-
ğal artış hızı oldukça yüksek bir değerdir. Bu ilde nüfus artış hızının % 2’nin 
altına düşmesi ancak 20-30 yıl sonra gerçekleşecek gibi görünmektedir. Bu 
tablo % 35,2 olan çocuk nüfus oranı ve % 63,7 olan bağımlılık oranı ile birleş-
tirildiğinde, tüm ülkede uygulanan yayılmacı (pronatalist) nüfus politikasının 
Van’da (ve doğum oranının ile doğal artış hızının yüksek olduğu diğer illerde) 
da uygulanmasının ne kadar doğru olduğunun sorgulanması gerektiği sonu-
cuna varılmaktadır. Zira yüksek çocuk nüfus oranı, yüksek bağımlılık oranına 
neden olmakta ve bu durum çalışan nüfusun üzerindeki yükü arttırmaktadır. 
Dolayısıyla Van’da doğum oranının tedrici olarak düşmesi bir sorun olarak 
görülmemelidir. Fakat toplam nüfus içinde payı fazla olan genç nüfusun eği-
timi ve istihdamı konusunda ciddi çalışmaların yapılması gerektiği açıktır. 
Genç nüfusta istihdamın artması ve bu nüfusun üretime katkı yapması, ilde 
yüksek olan bağımlılık ile işsizlik oranının düşmesine ve hane halklarındaki 
reel yaşam koşullarının iyileşmesine imkân verecektir.  

Ülkemizin batısındaki en gelişmiş illerden biri olan İzmir’de ise demogra-
fik döngünün 3. aşaması olan geç yayılma aşamasının kabaca 30-35 yıl önce 
başladığı ve halen devam ettiği anlaşılmaktadır. İlin nüfus piramidinde 35-39 
yaş grubundan tabana doğru belirgin bir daralma gözlenmektedir (10-14 yaş 
grubundan altta yer alan yaş gruplarındaki hafif genişlemeyi göz ardı eder-
sek). İzmir’de günümüzde % 0,63 olan doğal artış hızının % 2,3 olan Van ilin-
den ve % 1,3 civarında olan Türkiye ortalamasından oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Bu veri aslında İzmir’de nüfus artışının durağanlaşması, yani 
doğal artışın % 0’a düşmesinin 25-30 yıl sonra gerçekleşebileceğini göster-
mektedir. Diğer bir ifade ile eğer bir değişim olmazsa İzmir’de yakın gele-
cekte demografik döngünün son aşaması olan düşük durağanlık aşamasına 
geçilecektir. Bu nedenle İzmir ve demografik yapısı İzmir’e benzeyen illerde 
yayılmacı (pronatalist) nüfus politikalarının uygulanması, nüfustaki yaşlan-
mayı yavaşlatabilecek ve gençleşmeye katkı sağlayabilecek olması nedeniyle 
doğru bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Çocuk nüfusu oranının % 18,8 
olduğu İzmir’de toplam bağımlılık oranı ise % 41,7’dir. Ancak İzmir’de yaşlı 
bağımlılık oranı % 14,9’dur. Bu nedenle İzmir’de toplam bağımlılık oranının 
ülke geneline göre düşük, yaşlı bağımlılık oranının ise oldukça yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu açıdan İzmir’de yaşlı bağımlılık oranının düşürülmesi ve 
çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payının arttırılması için (hatta ileriki 
yıllarda çalışma çağındaki nüfus oranında ortaya çıkabilecek hızlı azalmayı 
önlemek) son yıllarda uygulanan yayılmacı nüfus politikasının son derece 
doğru olduğu söylenebilir. 

Van ve İzmir illerinde demografik yapı ve süreci etkileyen nüfusun eğitim 
durumu, dağılışı, kentleşme oranı ile net göç hızı gibi değişkenlerin birbirin-
den oldukça farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Van’da nüfusun eğitim seviyesi İz-
mir’e oldukça düşüktür. İki ilde okuma-yazma oranı erkek nüfusta birbirine 
yakınken kadın nüfusta İzmir lehine  % 10 civarında bir fark bulunmaktadır. 
Okuma-yazma bilen nüfusun öğretim kademelerine göre dağılım incelendi-
ğinde Van’da okur-yazar olanlar ile ilkokul ve ortaokul mezunlarının oranı 
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fazla iken İzmir’de ortaöğretim (lise) ve üzeri düzeydeki öğretim kurumla-
rından mezun olanların oranı Van’a göre oldukça yüksektir. Bu durum cinsi-
yet eksenli olarak incelendiğinde de özellikle Van’da erkeklerde ve kadınların 
eğitim seviyesinin İzmir’deki aynı cinsiyettekilere göre düşük olduğu ve ara-
daki farkın kadınlarda daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Van ve İzmir illerinde cinsiyetleri il içinde değerlendirdiğimizde Van’da 
kadınların durumunun erkeklere göre oldukça geride olduğu, ancak İzmir’de 
özellikle lise ve üzeri düzeyde kadınların oranının erkeklere çok yakın olduğu 
dikkat çekmektedir. Bu veriler doğurganlığı etkileyen önemli bir faktör olan 
eğitim seviyesinin Van’da İzmir’e göre oldukça geride olduğunu ve adı geçen 
ilde ham doğum oranı ile genel doğurganlık oranının yüksek olmasının, or-
talama hane halkı değerinin de daha büyük olmasının önemli bir nedeninin 
nüfusun eğitim seviyesi olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Van’da doğal 
artış hızı yüksek, buna bağlı olarak demografik döngünün ikinci aşaması olan 
ilk yayılma aşaması devam etmektedir.  Van’daki demografik süreç Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin pek çoğunda yaşanmaktadır. Do-
layısıyla bölge illerinin çoğunun demografik yapısı da Van’daki yapıya benze-
mektedir.

İzmir’de eğitim seviyesinin daha iyi olması ve özellikle eğitim açısından 
kadınlar ile erkekler arasında önemli farkların olmaması, doğumları, demog-
rafik yapıyı ve süreci etkilemektedir. İlde kadınların eğitim seviyesinin bel-
li bir düzeye yükselmiş olması, doğum oranını ve doğal artış hızını düşüren 
önemli bir etkendir. Çünkü eğitimli kadınlar iş hayatına daha fazla girmekte 
ve evlendiklerinde daha az çocuk doğurmaktadırlar. Bu nedenle kadınlarda 
eğitim seviyesinin yükselmesi doğurganlığı azaltan bir etkendir. Öte yandan 
erkek nüfusta eğitim seviyesinin yükselmesi de istenen çocuk sayısını ve dola-
yısıyla hane halkı değerini küçülten bir etkendir. Bütün bu faktörler İzmir’de 
doğum oranının düşük olmasına, yaşlı nüfusun önemli bir orana erişmesin-
den ölüm oranının Van’a göre oldukça yüksek olmasına ve doğal artış hızının 
ise düşük olmasına neden olmuştur. Bu etkenlere bağlı olarak adı geçen ilde 
demografik döngünün üçüncü aşması olan geç yayılma aşaması yaşanmakta-
dır. Batı Anadolu’daki illerin çoğunda demografik değerler ile yapı ve sürecin 
İzmir’deki yapı ve sürece benzer olduğu söylenebilir.

İzmir ve Van illerinde demografik yapı ve süreci etkileyen önemli bir fak-
tör olan kentleşme oranı arasında da önemli farklar vardır. 2012 yılı verileri-
ne göre İzmir’de kentleşme oranı % 91 civarındayken bu değer Van’da % 52 
civarındaydı. Kentleşmenin yüksek olduğu yerlerde eğitim ve sağlık olanakla-
rının iyi olması, sanayi ve hizmetler sektörlerinde istihdamın fazla olması, ka-
dının çalışma hayatına daha fazla girmesi gibi etkenler doğumları azaltan ve 
dolayısıyla demografik yapı ve süreci etkileyen önemli bir faktördür. Van’da 
ise kırsal ve tarımsal bir yapının halen çok güçlü olması doğumları arttıran, 
genç nüfus oranını yükselten ve bu nedenle demografik yapıyı ve süreci etki-
leyen önemli faktördür. 

Van ilinde son yıllarda net göç hızının genellikle eksi değerler aldığı görül-
mektedir. İlin aldığı göç verdiği göçten daha azdır. Ancak il önemli miktarda 
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göç almaya devam etmektedir. Kendi köy ve kasabalarının yanı sıra Hakkâri, 
Bitlis, Ağrı, Muş, Şırnak gibi sosyo-ekonomik olarak geride kalmış olan iller-
den Van’a önemli bir nüfusun göçle gelmesi, bu ilde demografik yapıyı etkile-
yen ve işsizliği arttıran önemli bir etkendir. Öte yandan il aldığından çok göç 
vermektedir. Fakat göçle ilden ayrılan nüfusun büyük bir kısmı daha eğitimli 
sosyo ekonomik olarak istihdam oluşturabileceklerden oluşmaktadır. Bu ne-
denle ilin istihdam oluşturabilecek varlıklı nüfusunu göçle kaybetmesi, buna 
karşın sosyo-ekonomik olarak iyi koşullara sahip olmayan nüfusu göçle al-
ması, Van’da başta işsizlik ve eğitimsizlik olmak üzere birçok sorunu giderek 
derinleştirmektedir.

İzmir ise net göçü artı değerler alan bir ildir. Ülkemizin çeşitli illerinden 
önemli bir nüfusun göçle geldiği İzmir, dışarıya göç vermekte ancak bu gö-
çün miktarı alınan göçten daha azdır. İzmir’e göçle gelen nüfusun önemli bir 
kısmının da sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan iyi olduğunu söylemek 
zordur. Bu nedenle bu ile göçle gelen nüfusun başta işsizlik olmak üzere, çok 
sayıda problemi daha büyük boyutlu hale getirdiği söylenebilir. Ancak İzmir’e 
göçle gelen nüfusta doğum oranı, yerleşik nüfusa göre daha yüksek olduğun-
dan göçle gelen nüfusun ildeki yaşlanma problemini yavaşlatmaya katkı sağ-
ladığı söylenebilir.

Van ve İzmir illerinin nüfus yoğunluğu değeri birbirinden oldukça farklı-
dır. Van’da günümüzde 52 olan nüfus yoğunluğu değeri İzmir’de 360’tır. Bir 
yerde nüfus miktarının ve yoğunluğunun fazla olması eğitim, sağlık ve ulaşım 
alt yapısının kurulmasını olumlu yönde etkileyen bir faktör olarak değerlen-
dirilebilir. Ancak yoğunluğun fazla olması, işsizliğe tarım arazileri üzerindeki 
baskının fazla olmasına ve bazı hizmetler için gerekli alt yapı ile personel sa-
yısının yetersiz kalmasına neden olabilmektedir. Bu açıdan İzmir’de yoğun-
luğun fazla olması bazı konularda olumlu sonuçlar doğurabilir. Fakat başka 
konularda nüfusun ve nüfus miktarı ve yoğunluğunun fazla olması bazı prob-
lemler doğurabilmektedir. Van’da ise yoğunluğun az olması eğitim, sağlık ve 
ulaşım alt yapısın sağlanmasını olumsuz etkileyen bir faktör olarak düşünü-
lebilir. Fakat yoğunluğun az olması tarım arazilerinin üzerindeki baskının az 
olmasının bir nedeni olarak değerlendirilebilir.

Van ve İzmir illerinde nüfusun dağılışı da farklılıklar göstermektedir. 
Van’da 2012 verilerine göre nüfusun % 48’i kırsal yerleşmelerde % 52’si ise 
ilçe merkezleri ve il merkezinde yaşamaktaydı. Bu nedenle ilde kırsal tarım-
sal toplumsal yapı, halen güçlüdür. Bu da doğurganlığı, nüfus artış hızını, do-
layısıyla demografik yapı ve süreci etkilemektedir. 

2012 yılı verilerine göre İzmir’de ise nüfusun % 91’i il merkezi ile ilçe 
merkezlerinde yaşarken sadece % 9’u kırsal yerleşmelerde yaşamaktaydı. Bu 
nedenle İzmir’de kentsel nüfusun fazla, kırsal nüfusun az olması, doğurganlı-
ğı olumsuz etkileyen ve bu nedenle demografik yapı ile süreci fazlaca etkile-
yen bir faktördür.

Kısaca kentleşme oranının yüksek olduğu, fazla göç alan, nüfus miktarı ile 
yoğunluğu fazla olan ve nüfusun eğitim seviyesinin daha yüksek olduğu İz-
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mir’de bu faktörler doğum oranı ile doğal artış hızını olumsuz etkileyen, bu 
nedenle demografik yapıyı ve günümüzde ilde yaşanan demografik süreci faz-
laca etkilemektedir. Benzer şekilde Van’da kentleşme oranının, nüfusun eği-
tim durumunun ve yoğunluğunun düşük olması gibi etkenler doğum oranı ile 
doğal artış hızının yüksek olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla belirtilen 
faktörler ilin nüfus yapısını ve ilde yaşanan demografik süreci etkilemektedir.

Çalışmada elde edilen bulgular ülkemizin doğusunda ve batısında demog-
rafik yapıdan kaynaklanan sorunların birbirinden çok farklı olduğunu gös-
termektedir. Doğuda yer alan Van’da nüfusun hızlı artışı ve buna bağlı olarak 
genç nüfusun fazlalığı önemli bir problemdir. Bu nüfusun eğitim ve sağlık har-
camalarının yanı sıra bağımlılık oranının yüksek olması, diğer önemli prob-
lemler olarak dikkat çekmektedir. Yine adı geçen ilde nüfusun hızlı artması, 
ancak istihdam olanaklarının aynı hızda artmaması, işsizliği arttıran bir et-
kendir. Van ve doğudaki diğer illerde genç nüfusun batı illerine sürekli veya 
geçici işçi olarak gidip buralarda çalışması, doğu illerinde işsizliğin daha az 
hissedilmesini sağlamaktadır. Ancak bu durum (genç nüfusun fazlalığı) ülke 
genelindeki işsizlik oranını artıran bir faktördür.

İzmir’de ise nüfus artış hızının düşük olması, ilde nüfusun hızlı yaşlan-
masına neden olmaktadır. Halen İzmir’de % 10,5 olan yaşlı nüfus oranı, Tür-
kiye’deki ortalama değer olan % 8,5’ten yüksektir. Bu ilde nüfusun yaşlan-
ması etkisini gelecekte daha fazla gösterecektir. İzmir’de yaşlı nüfusun hızla 
artması, aynı zamanda yaşlılara yönelik sosyal ve ekonomik tedbirlerin vakit 
kaybetmeden arttırılmasını gerektirmektedir. Yaşlı nüfusun hızla artması çok 
sayıda insanın yaşlılığını toplum içinde çeşitli sosyal ve ekonomik aktivite-
lerle uğraşarak geçirmesini zorunlu kılmaktadır (Mandıracıoğlu, 2010; Tu-
fan, 2014). Yani emeklilikten sonra da insanları meşgul edecek, onların mutlu 
olmasını sağlayacak uğraş ve iş alanları geliştirmek gerekmektedir (Tufan, 
2014; Yılmaz, 2016). Çünkü ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfus oranının yük-
sek olduğu yerler, aynı zamanda ortalama insan ömrünün daha uzun olduğu 
yerlerdir. 

Ülkemizde aile yapısı farklılaşmaktadır. Şüphesiz bu durum yaşlı nüfusu 
etkileyecek sonuçlar da doğurmaktadır. Geleneksel aile yapısının yaygın oldu-
ğu bölgelerde yaşlıların bu süreci aile içinde geçirdiğini görmekteyiz. Ancak 
geleneksel aile yapısının farklılaşması, artık yaşlıların özellikle ileri yaşlılık 
döneminde çeşitli kurumlarda barınmasını ve bakılmasını zorunlu kılmakta-
dır (Koç ve diğ. 2010; Tümertekin & Özgüç, 2011; Yılmaz, 2017). 

Yaşlı nüfus oranının artması, sosyal güvenlik sistemi açısından da bazı 
yeni sorunlar doğuracaktır. Bu sorunların başında sistemin giderlerinin art-
ması gelmektedir. Öte yandan çalıştığı dönemde sigortasız olarak çalışanları, 
daha büyük problemler beklemektedir. Bu durumları ortalama insan ömrü-
nün uzaması ve yaşlıların belli bir kısmının ekonomik üretime devam etmek 
için uygun sağlığa sahip oldukları gerçeğiyle birlikte değerlendirdiğimizde, 
yaşlı insanları sağlıkları elverdiği müddetçe yapabilecekleri bazı işlerde is-
tihdam etmenin bir seçenek olması gerektiği sonucuna varmaktayız (Tufan, 
2014; Yılmaz, 2016). Çeşitli el işleri, atölye tipi üretim tesislerinin yanı sıra 
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kırsal yerleşmelerde bitkisel ve hayvansal üretime katkı da bunlar arasında-
dır. Ayrıca eğitim ve sağlık alanlarını düşünmek gerekir. 

Dolayısıyla yaşlı nüfusun arttığı batı illerinde yaşlıların barınması, bakımı 
ve tedavisinin yanı sıra bu nüfusun olanaklar ölçeğinde ekonomik anlamda 
üretime devam etmesi, bu iller ve ülke açısından önemli bir husustur. Ayrıca 
yaşlı sayısının artması özellikle ileri yaşlılıkta bakım ve yardım hizmetlerin-
de çalışacak fazla sayıda nitelikli insan ihtiyacını doğurmaktadır. Dolayısıyla 
vakit kaybetmeden bu alanda istihdam edilecek iş gücünü eğitim kurumları 
aracılığıyla yetiştirmek ve donanımlı hale getirmek gerekmektedir. Belirtilen 
çalışmalar yapıldığı takdirde aynı zamanda yeni fırsatlar değerlendirilmiş 
olacaktır. Yani yeni istihdam alanları oluşturulacaktır.

Güzümüzde ülke genelinde yayılmacı nüfus politikası uygulanmaktadır. 
Oysa bu çalışmada Van gibi (Şanlıurfa, Şırnak, Mardin, Hakkâri, Bitlis, Muş, 
Diyarbakır, Ağrı, Batman gibi) doğal artış hızının, çocuk nüfusu ve bağımlılık 
oranı değerlerinin yüksek olduğu illerde, yayılmacı nüfus politikasının izlen-
mesinin gözden geçirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Çünkü bu iller-
de nüfusun hızlı yaşlanması ve çalışma çağındaki nüfus azlığı gibi sorunlar 
yoktur. Bilakis bu illerde çocuk sayısının fazlalığından dolayı genç nüfusun 
istihdamı ve çalışan nüfusun üzerindeki yükün fazlalığı gibi sorunlar bulun-
maktadır. 

İzmir gibi (Çanakkale, Muğla, Sinop, Edirne, Kırklareli gibi) yaşlı nüfusun 
fazla, çocuk nüfusun az olduğu ve toplam nüfusta bağımlılık oranının nispe-
ten az fakat yaşlı bağımlılık oranının fazla olduğu illerde ise yayılmacı nüfus 
politikasının uygulanması doğru bir yaklaşımdır. Zira bu illerde nüfusun hızla 
yaşlanması ve kendini yenileyememesi, ciddi sorunlardır. Bu gibi illerde genç 
nüfus oranının arttırılması ve nüfusun hızlı yaşlanmasının önüne geçilmesi 
(yavaşlatılması) için doğumların arttırılması gerekmektedir.

Eğitim seviyesinin daha yüksek olduğu İzmir’de genel doğurganlık oranı 
ve ham doğum oranı düşüktür. Buna karşın ilde yaşlı nüfusun toplam nüfus 
içindeki payının önemli bir orana çıkmış olması, ölüm oranının da yükselme-
sine neden olmuştur. Bu iki değişkene bağlı olarak İzmir’de nüfusun doğal 
artış hızı oldukça düşüktür. Çünkü eğitimli ve çalışan kadın oranı arttıkça do-
ğurganlık azalır. Eğitim seviyesinin genel olarak özellikle kadınlarda düşük 
olduğu Van’da ise genel doğurganlık ve ham doğrum oranı yüksek, ham ölüm 
oranı ise düşüktür. Bu nedenle ilde nüfusun doğal artış hızı günümüzde yük-
sek bir oranda seyretmektedir. 

Özetle bu çalışmada ülkemizin doğusunda yer alan illerin demografik 
açıdan batı illerine göre daha farklı bir süreç yaşadıkları sonucu ortaya çık-
mıştır. Doğudaki illerde hızlı nüfus artışı, genç nüfus fazlalığına ve istihdam 
problemlerine neden olmaktadır. Buna karşın batı illerinde ise nüfusun yavaş 
artması hızlı yaşlanma sürecini beraber getirmekte, bu süreç de çeşitli riskler 
doğurmakta, yeni tedbirleri zorunlu kılmakta ve bazı fırsatlar ortaya çıkar-
maktadır. Dolayısıyla planlamada doğu ve batı illerinin bu yapıları göz önüne 
alınmalı ve öncelikler demografik süreç ve yapıya göre belirlenmelidir. 
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TÜRK TİPİ BAŞKANLIK: 
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 

SİSTEMİ

İsmail DURSUNOĞLU1

GİRİŞ
Tarihten bugüne insanlar, bir arada yaşamak için bazı toplumsal kurallar 

koymuş ve belirlediği kişiler aracılığıyla bunları uygulamışlardır. Ayrıca, sis-
temin örgütlenmiş biçimi olarak devleti inşa etmişlerdir. Bu süreçte kimin yö-
neteceği, nasıl yöneteceği ve niçin yöneteceği sürekli tartışılagelmiştir. Kimin 
yöneteceği siyasal rejimleri, nasıl yöneteceği hükümet sistemlerini ve niçin 
yöneteceği ise yönetimin meşruiyetini belirlemiştir. Bireyi yönetim sistemi-
nin merkezine alan demokrasi kavramının ortaya çıkması ve gelişmesiile 
birlikte yeni bir aşamaya geçilmiştir.Modernizm olarak kabul edilen süreçle 
beraber, ulus-devlet, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi 
kavramları yönetim literatürüne kazandırılmıştır.

Bir imparatorluk bakiyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti, yüzyıldan fazla sü-
redir tecrübe ettiği parlamenter sistemden kendine özgü başkanlık sistemi-
ne geçmiştir. Tarihsel arka plana bakıldığında, mutlak monarşi ile yönetilen 
Osmanlı imparatorluğunda bu durum, 1876 Kanun-i Esasiye’ye kadar devam 
etmiştir. Her ne kadar, Türklerin“Magna Charta”sı olarak kabul edilen 1808 
Sened-i İttifak’ta ilk kez padişahın otoritesini sınırlama düşüncesi ortaya çık-
mışsa da, yasal dayanak için 1876 tarihini beklemek gerekmektedir. Bu tarih-
ten önceki, Tanzimat ve Islahat Fermanları da, yine mutlak monarşi çerçeve-
sinde değerlendirilmelidir. 1876 yılında Kanun-i Esasiye ile birlikte meşruti 
monarşiye geçen Osmanlı’da bu durum kısa sürmüş ve Sultan Abdulhamid 
tarafından Osmanlı-Rus savaşı gerekçe gösterilerek meclis feshedilmiştir 
(Karadağ 2015:37). 1908 yılında ise meclis yeniden açılmış ve II.Meşrutiyet 
ilan edilmiştir (Tekin ve Çağatay, 2010:52-53). 1909 yılındaki değişiklikler 
ile birlikte yasama ve yürütme arasında belirgin bir çizgi ortaya konulmuş 
ve meclis, padişahın tahakkümünden çıkarılmıştır. I.Meşrutiyet’te yaşanan 
tecrübe göstermiştir ki anayasanın olduğu devlet ile anayasal devlet aynı şey 
değildir. Anayasalı devlet, teorik olarak bir kitapçığın bulunduğu devleti ifade 
ederken; anayasal devlet, yönetim aktörlerinin anayasa ile sınırlandırıldığı 
devleti ifade etmektedir. Hukuk devleti olmak, anayasal devlet olmaktan geç-
mektedir. Sınırlandırmanın temel hedefi yönetilenler değil yönetenler olma-
lıdır. II.Meşrutiyetin çoğulcu parlamenter hayatı, kısa süreli olsa da -Bab-ı Ali 
baskınına (1913) kadar- Türk demokrasi hayatı açısından oldukça önemlidir. 
Tarık Zafer Tunaya’nın “Cumhuriyet II.Meşrutiyetin siyasal laboratuvarında 
hazırlanmıştır” sözü ve Şerif Mardin’in merkez-çevre yaklaşımının tarihsel 
dayanaklarını bu döneme indirgeme fikri durumu özetlemektedir.

1    Dr.Öğr.Üyesi. Bayburt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

CHAPTER 
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I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nı yaşayan Türkiye, 1920 yılında hakimi-
yet-i milliye esasına göre yeni bir yönetim çizgisi belirlemiş, 1923 yılında ise 
bunu cumhuriyet ile taçlandırmıştır. 1920-1923 yılları arası, kuvvetler birliği-
ni referans alan meclis hükümeti sistemi ile geçilmiştir. 1923-1950 yılları ara-
sı tek parti CHP iktidarı yaşanmış, bu süreçte farklı siyasal parti örgütlenme-
leri görülmüştür. Her şeyden önce ilk meclisteki I. ve II. grubun varlığı bilin-
mektedir. Buna paralel oluşturulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası(1924), 
ardından inkılaplar gerçekleştirildiği fikrinin demokrasi ile desteklenmesi 
düşüncesiyle kurulan/kurdurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası(1930), çok 
partili hayata geçişle ilgili iki deneme olmuştur. 1946 yılında kurulan Demok-
rat Parti ise, 1950 yılında iktidarı ele geçirmiş ve demokrasi anlamında yeni 
bir dönem inşa etmiştir. 1960 darbesine kadar iktidarını sürdüren parti, siya-
sal açıdan ardından gelen partilere önemli bir miras bırakmıştır. Nitekim aynı 
çizgide kurulan ve siyasal hayata katılan birçok parti, sık sık demokrat partiye 
atıf yapmış ve zaman zaman “yeter söz milletindir!” sloganını kullanmıştır. 
Yukarıdaki çizgiden kasıt aynı ideolojik çizgi değil, Şerif Mardin’in teorisine 
göre “çevre” çizgisidir. Bu çizgiyi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na kadar götürmek 
mümkündür. Bu kavramın ön plana çıkarılma nedeni, yaşanan birçok siyasal 
gelişmeyi bu çerçevede anlamlandırma imkanının bulunmasından ileri gel-
mektedir. Nitekim Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Ak Parti aslında farklı 
programları olan siyasal yapılar olsa da hep Demokrat Parti çizgisi ile ilişki-
lendirilmişlerdir. Bunun nedeni ilgili partilerin çevre çizgisinde siyaset yap-
mış olmalarıdır. Hükümet sistemi açısından teorinin önemi ise Türk siyasal 
tarihinde başkanlık sistemini talep eden partilerin çevre partileri olmasıdır. 
Tabi ki halk tarafından yürütmenin belirlendiği bir sistemde büyük çoğunlu-
ğu kitle partisi olan çevre partilerin, siyasal iktidarı ele geçirme olasılıkları 
daha fazladır. İlgili partilerin başkanlık sistemine geçme arzularını bu açıdan 
değerlendirmek konuyu, somut ve güçlü bir zemine taşımaktadır. 

2018 yılına kadar bazı darbe dönemlerinde sekteye uğrasa da Türkiye 
parlamenter hükümet sistemi ile idare edilmiştir. 2017 referandumu ile yasal, 
ardından 24 Haziran 2018 seçimleri ile fiili olarak cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemine geçen Türkiye, parlamenter sistemi geride bırakmıştır. Ancak 
parlamenter sistemin kazanımları yeni sistemin ruhuna taşınmış demokrasi 
çizgisinden taviz verilmemiştir. Bu anlamda yeni sistem özellikle kuvvetler 
ayrılığı konusunda tartışılmışsa da bu kaygının yersiz olduğunu söylemek ge-
rekmektedir. Çünkü kuvvetler ayrılığı, hükümet sisteminden çok siyasal rejim 
olan cumhuriyete içkin bir konudur ve bu, anayasa ile muhafaza edilmekte-
dir. Çalışmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tüm yönleriyle kaleme 
alınmıştır. Temelde, hükümet sistemleri, bir süreç olarak cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi ve yürütme organı olarak cumhurbaşkanı olmak üzere üç 
bölümden oluşan çalışma ayrıca alt başlıklara yer vermektedir. Çalışmanın 
amacı yeni bir hükümet sistemi olarak “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”-
nin anlaşılmasını ve tartışılmasını sağlamaktır.
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1.HÜKÜMET SİSTEMLERİ
Hükümet sistemi, devlet erklerinin dağılımı ve düzenleyişi ile ilgili kural 

ve kuramlar bütünü şeklinde tanımlanmaktadır (Akıncı, 2017:6). Bir başka 
ifadeyle, devlet erklerinin birbiri ile ilişkisi üzerinden tanımlanan ve uygula-
nan yönetim anlayışıdır. Devlet, yasama yürütme ve yargı erklerinden oluşan 
bir tüzel kişiliktir. Toplumun talep ve beklentilerini, ortak ihtiyaçlarını ve ya-
şanan sorunları çözüme kavuşturan devlet, çok yönlü ve karmaşık bir süreci 
barındırmaktadır. Siyasal kişi ve kurumlar tarafından işletilen devlet yöneti-
mi, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu farklılığı, sadece yönetim(hü-
kümet) anlamında değil, rejim anlamında da görmek mümkündür. Ancak bu 
çalışma, hükümet sistemlerine odaklanmaktadır. Hükümet sistemleri, kuvvet-
ler birliği ve kuvvetler ayrılığına göre tespit edilen bir olgudur. Bir kuvvetler 
birliği modeli olarak meclis hükümeti sistemi, Türkiye’de I.Meclis döneminde 
uygulanmıştır. 1921 Anayasası’nın 2 maddesi2 bu sisteme yer vermektedir.

Meclis hükümeti sisteminde kuvvetler, yasama organında toplanmaktadır. 
Yasamanın, mutlak üstünlüğü bulunmaktadır. Sistemin düşünsel temelinde 
J.J.Rousseau’nun “egemenliğin tekliği ve bölünmezliği” fikri yer almaktadır 
(Turhan, 1993:25). Düşünürün genel irade ile anlamlandırdığı egemenlik 
kavramı, bu sistemde meclis ile özdeşleştirilmiştir. Bu hükümet sisteminde 
halkın seçtiği temsilcilerden oluşan meclis, hem kanunları yapan hem de 
bunları uygulayan bir nitelik taşımaktadır. Kararların hayata geçirilmesinde 
meclis içinden fiili olarak bir yürütme komitesi belirlenmektedir. Bu komite, 
parlamenter sistemdeki bakanlar kurulu gibi bağımsız bir kişiliğe sahip değil-
dir. Ayrıca meclise karşı kolektif bir sorumluluğu da bulunmamaktadır. Meclis 
hükümeti sistemi, kriz ve geçiş dönemlerinde kullanılan, birlik ve bütünlüğü 
sağlama düşüncesi üzerinden örgütlenen bir hükümet sistemidir. Devletin 
gücünün tek merkezde toplanması, hızlı karar alma ve uygulama, yetki kri-
zinin yaşanmaması bu sitemin olumlu yönleridir. Sistemin temel özellikleri, 
yasamadan bağımsız bir yürütmenin olmaması, meclisin sürekli görev yap-
ması, devlet ve hükümet başkanı gibi makamların bulunmamasıdır. Sistemde, 
yürütme komitesinin başındaki kişi hükümet başkanı olarak kabul edilmediği 
gibi, devletin siyasi birliği temsil görevi de Meclis Başkanı’nda bulunmaktadır 
(Karatepe, 2013: 223-224). 

Kuvvetler ayrılığının teorisyeni Montesquieu’ya göre, her devlette yasa-
ma, yürütme ve yargı erkleri bulunmaktadır. Buna göre, yasama, sürekli veya 
geçici kanunlar yapma, var olan kanunları revize etme ya da kaldırma;  yü-
rütme, güvenliği sağlama, savaş veya barış yapma; yargı, suçluları cezalan-
dırma ve uyuşmazlıkları çözme kuvvetidir. Düşünüre göre, yasama, yürütme 
ve yargı erkleri birbirinden ayrılmalıdır. Kuvvetler ayrılığı sağlanmadığında 
özgürlük kavramından bahsedilemez (Gözler, 2013:74-75). Özetle (Bozlağan, 
2016: 24).

- Yasama: Kanunları Yapar

- Yürütme: Kanunları Uygular

- Yargı: Kanunları Yorumlar 

2    “icra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet 
Meclisinde tecelli ve temerküz eder”
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Günümüz demokratik sistemlerde kuvvetlerin ayrılığı esas alınmaktadır. 
Bunlar yumuşak kuvvetler ayrılığı olarak parlamenter sistem, sert kuvvetler 
ayrılığı olarak başkanlık sistemi ve bir ara form şeklinde yarı-başkanlık sis-
temidir.

Tablo1: Hükümet Sistemleri

Hükümet Sistemleri
Kuvvetler Birliği Sistemi Kuvvetler Ayrılığı Sistemi
Yasamada Birleşme  Yürütmede Birleşme         Sert    Yumuşak 
 
 
Meclis Hükümeti               Monarşi                               BaşkanlıkParlamenter
                                  Diktatörlük                          Yarı Başkanlık

Kaynak: Gözler, 2013:76

1.1.Parlamenter Sistem
Parlamenter sistem, yumuşak nitelikte kuvvetler ayrılığına sahip bir hükü-

met sistemidir. Bu sistemde yasama ve yürütme erkleri kural olarak iki farklı 
organa verilmiş olsa da bu erkler birbirinden tamamen bağımsız değildir. Ya-
sama ve yürütme erkleri yer yer iç içe geçmiştir. Ayrıca birbirlerinin görevine 
son verebilecek bir ilişki sistemi söz konudur. Erkler arasındaki işbirliği ve 
ilişki nedeniyle sisteme “kuvvetlerin işbirliği sistemi” de denir. Parlamenter 
sistem bazı özellikler barındırmaktadır. Bu özellikleri, şu şekilde kategori-
ze etmek mümkündür. Asli Özellikler; I-Yürütmenin iki başlı olması (devlet 
başkanı ve hükümet), II-Yürütmenin halk tarafından değil yasama tarafın-
dan belirlenmesi, III-Yürütmenin yasamaya karşı sorumlu olması. Tali Özel-
likler; I-Karşılıklı fesih, II-Bir kişinin hem yasamada hem yürütmede görev 
alabilmesi, III-Hükümetin, yasama faaliyetlerine katılabilmesi (Gözler, 2013: 
91-95). Burada özellikle belirtilmesi gereken husus, parlamenter sistemden 
bahsedilebilmesi için asli özelliklerin her koşulda olması gerektiği, tali özel-
liklerin ise sistemin niteliğine göre değişebilir olduğudur. 

Parlamenter sistemde, yasama halk tarafından belirlenir. Dönemsel şekil-
de sandığa giden seçmen, kendisini temsil edecek kişileri meclise göndermek-
tedir. Dolayısıyla meşruiyeti halk olan meclis halka karşı sorumludur. Hükü-
met ise meclis aritmetiği belirlendikten sonra meclis içinden kurulmaktadır. 
Hükümetin başında yer alan Başbakan mutlaka yasama içinden belirlenmek-
te bu görev, teamüller gereği genelde seçimde birinci olan parti liderine tebliğ 
edilmektedir. Başbakan, meclis içinden bakanlarını belirlemekle birlikte bu 
tercihi meclis dışından da yapma imkanı bulunmaktadır. Kurulan hükümetin, 
meclisin güvenoyunu alması gerekmektedir. Ayrıca hükümet, görev yaptığı 
süre boyunca yasamaya karşı sorumludur. Hükümetin diğer organı olan dev-
let başkanı da yine meclis tarafından seçilmektedir. Bu kişi, daha çok partiler 
üstü bir nitelik taşımakta ve sembolik yetkileri bulunmaktadır.
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Şekil1: Parlamenter Sistem

Kaynak: Bozlağan, 2016:27

Gözler’e göre (2013:96-99), parlamenter sistemin güçlü ve zayıf yönleri 
bulunmaktadır. Sistemin güçlü yönleri, sistemin kutuplaşmaya yol açmama-
sı, devlet başkanının ılımlı ve uzlaştırıcı tavrı, sistemin tıkanmasında çözüm 
yollarının bulunması (fesih, güvenoyu gibi), ve sistemin esnek olmasıdır. Es-
neklikten kasıt hükümet ile meclis arasında ilişkinin sürekli devam etmesidir. 
Başkanlık sisteminde olduğu gibi, başkanın bir sonraki seçime kadar görev 
yapma gerçekliği parlamenter sistemde bulunmamaktadır. Bu anlamda mec-
lis-hükümet arasında siyasal süreç dinamik nitelik taşımaktadır. Parlamenter 
sistemin zayıf yönleri ise, istikrarsız hükümetlere yol açması, zayıf hükümet-
lerin (koalisyon) kurulma ihtimalinin bulunması ve yürütme organı doğru-
dan halk tarafından belirlenmediği için düşük nitelikli demokrasi sağlama-
sıdır. Demokrasi seviyesini düşüren diğer etkenler ise, kurulacak hükümetin 
önceden bilinebilir olmaması ve hesap sorulabilirlik noktasında açık ve net 
bir hedefin bulunmamasıdır.

Parlamenter hükümet sistemi, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayansa da sis-
temde bu teoriyle bağdaşmayan bazı özellikler bulunmaktadır. Örneğinsis-
temde erklerin birbirini etkilemesiyle ilgili, yasama organının yürütme orga-
nını denetleme araçları (meclis araştırması, meclis soruşturması, soru, gen-

Seçmen

Yargı (Yüksek Mahkeme / Anayasa Mahkemesi)

Seçer Teklif 
Eder

Atar Onaylar

 

Yasama Organı

Bakanlar Kurulu

Devlet Başkanı

Başbakan

Bakanlar
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soru) ve yürütme organının meclisi fesih yetkisi, kuvvetler ayrılığı ilkesiyle 
çelişir bir görüntü vermektedir. Ayrıca sistemde, yasama ve yürütme erkleri-
nin iç içe geçmesi ve sürekli bir ilişki içinde olması da teorinin mantığına ters 
düşmektedir. Dolayısıyla parlamenter sisteme, “yumuşak” nitelik kazandıran 
özellik budur. Esasen parlamenter sitemde kuvvetlerin ayrılmasından ziyade 
görevlerini icra etmek için birbirlerine bağlı olduğu bir görüntü dikkat çek-
mektedir (Akıncı, 2017b:3-4).

1.2.Yarı-Başkanlık Sistemi
Yarı-başkanlık sistemi, parlamenter sistem ile başkanlık sisteminin özel-

liklerinin birleşmesinden oluşmaktadır. İki sistemin ortasında yer almaktadır. 
Yasama, halk tarafından belirlendiği gibi yürütmenin bir parçasını oluşturan 
devlet başkanını da yine doğrudan halk seçmektedir. Bu yönüyle başkanlık 
sistemini andırsa da yürütmenin iki başlı olması ve bakanlar kurulunun ya-
sama tarafından belirlenmesi sistemi, başkanlık sisteminden uzaklaştırmak-
tadır. Parlamenter sistemden farkı ise, devlet başkanının doğrudan halk ta-
rafından seçilmedir. Dolayısıyla yarı başkanlık sistemi her iki sistemden ör-
nekler barındırmakta ve iki sistemin arasında yer almaktadır. Yürütme gücü, 
seçilmiş devlet başkanı ile hükümet arasında paylaşılmaktadır. Kuvvetler ay-
rılığı ilkesinin belirginliği, diğer sistemlerle karşılaştırıldığında, parlamenter 
sistemin ilerisinde, başkanlık sisteminin gerisinde yer almaktadır. Sorumlu-
luk açısından bakıldığında ise devlet başkanının halka karşı, hükümetin ise 
yasamaya karşı bir pozisyonu olduğu söylenebilir. Ayrıca devlet başkanının, 
parlamenter sistemdeki örneğine göre daha geniş yetkilerle donatıldığı ifade 
edilebilir. Yarı-başkanlık sisteminde üç temel unsur bulunmaktadır (Dunbay, 
2012:295-298, Yavuz, 2008:1190).

- Devlet başkanı, halk tarafından seçilir.

- İki başlı yürütme; devlet başkanının yanısıra yasamaya karşı sorumlu 
hükümet bulunmaktadır. 

- Siyasi kimliğe sahip devlet başkanının yetkileri sembolik değildir.
Yarı-başkanlık, devlet başkanının halk tarafından seçildiği parlamenter 

sistemdir. Hakyemez’e göre (2011), meşruiyet kaynağını halktan alan dev-
let başkanının siyasi sorumluluğu ve hesap verebilirliği parlamenter sisteme 
göre daha ileri seviyededir. Sistemin başkanlığa benzer yönü, devlet başkanı-
nın halk tarafından seçilmesi ve halka karşı sorumlu olması; parlamenter sis-
teme benzer yönü ise hükümetin yasama içinden çıkması ve ona karşı sorum-
lu olmasıdır. Ayrıca yürütme erkinin iki başlı olması (devlet başkanı-hükü-
met), sistemi parlamenter sisteme daha da yakınlaştırmaktadır. Günümüzde 
Fransa, Finlandiya, Portekiz, Avusturya gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Yasal 
olmamakla birlikte bu sistem Türkiye’de fiili olarak 2014-2018 yılları arasın-
da uygulanmıştır. 2014 yılında doğrudan halk tarafından seçilen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ile birlikte bakanlar kurulunun da siyasal sistemde bulunması 
parlamenter sistemi, yarı-başkanlık çizgisine kaydırmıştır. Bu çizgi, 16 Nisan 
referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimleri ile birlikte başkanlık sistemine 
dönüşmüştür. 
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1.3.Başkanlık Sistemi
Başkanlık sistemi, sert kuvvetler ayrılığı üzerine inşa edilmiş hükümet sis-

temidir. Parlamenter sistemin aksine başkanlık sistemi, yürütme ve yasama 
arasında net bir ayrım yapan ve her birinin kendi görev alanında yetki kullan-
masını sağlayan bir sistemdir. Yürütmenin, yasamanın güvenine dayanmadığı 
ve karşılık fesih3 kavramının bulunmadığı bir sistemdir (Kaya, 2017:28).Baş-
kanlık sistemi, devlet yönetiminde, yasama ile yürütme kuvvetinin, birbirin-
den tamamen ayrı ve bağımsız organlar tarafından kullanılmasıdır (Karatepe, 
2013:225). Bu organlar, halk tarafından doğrudan ve ayrı ayrı seçilmektedir. 
(Sandıklı ve Korkmaz, 2015:2). Dolayısıyla sorumluluk da halka karşı olmak-
tadır. Yetki ve görev ayrımının net olduğu bu sistemde, kuvvetler ayrılığı daha 
sert bir nitelik taşımaktadır. Başkanlık sistemi, ABD modeli ile özdeşleştiril-
miş olsa da farklı ülkelerde farklı şekillerde görülmektedir. Örneğin, Güney 
Kore’de başkan tarafından atanan ve yasama tarafından onaylanan kabine 
başkanı bulunmaktadır. Arjantin örneğinde olduğu gibi başkan tarafından 
atanan bir kabine başkanı yer almaktadır (Bozlağan, 2016:30-31). Ancak bu-
gün başkanlık sistemi denildiğinde ABD örneği ön plana çıkmaktadır. Cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemi de başbakanlık makamını kaldırmakta ve bu 
yönüyle ABD örneğine benzemektedir. 

İlk kez ABD’de uygulanan (Tunçkaşık, 2015:1) başkanlık sisteminde, ya-
sama ve yürütme organları birbirinden bağımsız ve yetkiler anlamında bir 
denge oluşturmaktadır. Sistem, başkanlık rejimi, başkanlık demokrasisi, pre-
zidansiyalizm olarak da tanımlanmaktadır. Ancak başkanlık hükümeti ifadesi 
kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde daha doğru bir yaklaşım ortaya koymak-
tadır. Sistemin özelliklerine bakıldığında asli ve tali özellikler şeklinde bir ay-
rım yapmak mümkündür. Asli özellikler; I-Yürütme organı tek kişiliktir (dev-
let başkanı), II-Başkan halk tarafından seçilir, III-Başkan yasamanın güvenine 
dayanmaz. Tali özellikler ise; I-Başkan yasamayı feshedemez, II-Bir kişi hem 
yasamada hem yürütmede görev alamaz, III-Başkan yasama faaliyetlerine ka-
tılamaz. Sistemin güçlü ve zayıf yönleri ise şu şekildedir. Güçlü yönler, istik-
rarlı ve güçlü bir yönetim sağlaması ve yürütme halk tarafından belirlendiği 
için daha demokratik nitelik taşımasıdır. Zayıf yönler ise, sistemin katı olma-
sı, çift meşruiyet (meclis-hükümet) sorunu yaratması, siyasal kutuplaşmalara 
sebebiyet vermesi, iktidarın kişiselleşmesi ve rejim krizlerine yol açabilir ol-
ması şeklinde sıralanabilir (Gözler, 2013: 82-89).

Başkanlık sistemi bazı yönleriyle parlamenter sistemden farklıdır. Ön pla-
na çıkan farklılıkları şu şekilde değerlendirmek mümkündür:

3    Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, bu durum yumuşatılmış, meclis ve 
cumhurbaşkanına iki yönlü şekilde sistemi, seçime götürme imkanı tanınmıştır.
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Tablo2: Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi

Parlamenter Sistem Başkanlık Sistemi
Yürütmenin 
belirlenmesi Yasama Halk

Yürütmenin niteliği Düalist Tek

Yürütme-Yasama İlişki yüksek İlişki düşük

Güvenoyu-Fesih Var Yok

Kuvvetler ayrılığı Muğlak Net

Kuvvetler dengesi Zayıf Güçlü
İstikrar ve güçlü 

hükümet Zayıf Güçlü

Demokratik nitelik Zayıf Güçlü

İktidarı denetim Güçlü Zayıf

Şekil2: ABD Tipi Başkanlık Sistemi

Kaynak: Bozlağan, 2016: 34

Seçemen

Yasama Organı Devlet Başkanı

Bakanlar

Üst Düzey Kamu 
Görevlileri

Yargı ( Yüksek Mahkeme / Anayasa MAhkemesi )

Seçer Teklif Eder Onaylar



İsmail DURSUNOĞLU 331

2.CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

2.1.Parlamenter Sistemden Başkanlık Sistemine!
Türkiye, 16 Nisan 2017 referandumu ile cumhurbaşkanlığı hükümet siste-

mini kabul etmiş ardından 24 Haziran 2018 seçimleri ile fiili olarak bu siste-
me geçmiştir. Ancak her siyasal gelişmenin arka planı olduğu gibi Türkiye’de 
başkanlık sistemine geçişin de belli bir süreç arz ettiği bilinmelidir. 1923 yı-
lında yeni bir rejim olarak cumhuriyeti kuran Türkiye, 1950 yılına kadar tek 
parti hükümeti ile yönetilmiştir. Her ne kadar farklı dönemlerde terakkiper-
ver ve serbest cumhuriyet fırkaları kurulmuş olsa da bu partilerin siyasi ömrü 
uzun olmamıştır. 1946 Demokrat Parti’nin kurulmasıyla ülke gerçek anlamda 
çok partili hayata geçmiştir. Ancak hatırlatılması gereken önemli bir husus, 
cumhuriyet öncesi parlamento geleneğinin bulunması, özellikle II.Meşrutiyet 
dönemindeki çoğulcu parlamenter sistem, cumhuriyete miras bırakılmıştır. 
İlk parlamento deneyimi için de 1876 tarihine kadar gitmek gerekecektir. 

1950 yılında Demokrat Parti’nin tek başına iktidar gelmesiyle birlikte 
Türk demokrasi tarihi yeni bir döneme girmiştir. Partinin iktidar süresi 1960 
darbesi ile sona ermiş ardından 1961 anayasası kaleme alınmıştır. Temel hak 
ve hürriyetler başta olmak üzere birçok alanda özgürlükçü bir anlayışla kale-
me alınan anayasanın,  Anayasa Mahkemesini yargı literatürüne kazandırma-
sı oldukça önemlidir. Meclis anlamında millet meclisinin yanında cumhuri-
yet senatosunun kurulması -1980’e kadar görev yapmıştır- bir başka yenilik 
olarak dikkat çekmektedir. Her darbede olduğu gibi bir an önce demokrasiye 
geçme niyeti barındıran seçimlerle birlikte, 1961-1965 yılları arasında fark-
lı koalisyon hükümetleri kurulmuştur. 1965 seçimlerinde ise halk nezdinde 
Demokrat Parti’nin devamı olarak görülen Adalet Parti’sitek başına iktidarı 
elde etmiştir. Parti, 1969 yılında da aynı başarıyı sergilerken, 1971 muhtırası 
ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu tarihten 1980 askeri darbesine kadar farklı 
koalisyon hükümetleri kurulmuştur. Bunların öne çıkanları I. ve II. Milliyetçi 
Cephe Hükümetleri iken, bu hükümetlerden ikincisi Türk demokrasi tarihin-
de gensoru ile düşürülen ilk hükümet olma özelliğini kazanmıştır. 1980 dar-
besine kadar Ecevit ve Demirel başbakanlığında iki farklı hükümet kurulsa da 
bu hükümetler, uzun ömürlü olmamıştır. 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ile demokrasi bir kez daha darbelenmiş, 
siyasal ve toplumsal istikrarsızlık darbenin en önemli gerekçeleri arasında 
gösterilmiştir. 1961 anayasasının aksine 1982 anayasası özgürlükleri sınır-
landıran ve denetim altına alan bir anlayışla hazırlanmıştır. Çünkü 1961 ana-
yasasının özgürlükçü olması yaşanan toplumsal sorunların gerekçelerinden 
biri olarak değerlendirilmiştir. 1982 anayasası ile devlet başkanına verilen 
güçlü yetkiler, parlamenter sistemle bağdaşmamakla beraber sonrasında 
sürekli başkanlık tartışmalarına zemin hazırlamıştır. Parlamenter sistemde 
sembolik olması gereken devlet başkanının yetkilerinin fazla olması ve buna 
karşılık sorumluluğunun bulunmaması daha başlangıçta parlamenter siste-
min ruhundan uzaklaşmış bir anayasayı siyasal sistemin merkezine yerleş-
tirmiştir. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini içeren 2007 refe-
randumunun kabul edilmesi ve öncesinde yaşanan 367 krizi de parlamenter 
sistemde gedik açan bir diğer gelişme olmuştur.
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2007 yılında 11.Cumhurbaşkanının seçilmesi sürecinde yaşanan bir ta-
kım gelişmeler e-muhtıra ile sonuçlanmıştır. Siyasal krizle ilgili, ilk olarak,28 
Aralık 2006 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu 
tarafından TBMM’deki oylamaya 367 milletvekili katılmazsa seçim iptal olur” 
şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Bu ifade, AK Parti’nin meclisteki milletvekili 
sayısı göz önüne alındığında, belli olan sonucun önceden iptalinin bir gerek-
çesi olarak ortaya atılmıştır.  Nitekim bu söylem, seçimlerin iptal edilmesini 
sağlamış ve “367 krizi” şeklinde siyasi tarihte yerini almıştır.  Seçimler yak-
laştıkça muhalif çevreler laiklik ve cumhuriyetin savunuculuğuna soyunmuş 
ve cumhuriyet mitingleri düzenlemiştir. AK Parti 367 söylemine ve yapılan 
gösterilere tepki gösterirken, meclisin bir diğer partisi olan CHP’nin genel 
başkanı Deniz Baykal, 367 söylemine destek çıkmış ve dönemin Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a aday olmaması çağrısında bulunmuştur. 10 Nisan’da 
MGK’da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in irticai akımlara dikkat çek-
mesi, Çankaya’yı da sürece dahil ederken, 12 Nisan’da Genelkurmay Başkanı 
yaptığı bir konuşmada “Cumhurbaşkanı, cumhuriyete sözde değil özde bağlı 
olmalıdır” şeklinde bir ifade kullanmıştır. Bu ifade, daha sonra yayınlanacak 
olan e-muhtırada yer almıştır. Bu süreçte Ankara Tandoğan Meydanında baş-
layan ve zamanla diğer illere yayılan cumhuriyet mitingleri düzenlenmiş ve 
bu mitinglerde“Türkiye laiktir laik kalacak” sloganları atılmıştır. Bu durum, 
yaşanan krizin, laiklik eksenli bir kriz olduğuna işaret etmektedir. Daha son-
ra Deniz Baykal 23 Nisan resepsiyonuna katılmayarak yaşanan tartışmalara 
tepkisini göstermiştir. 24 Nisan’da ise AK Parti, Cumhurbaşkanı adayı olarak 
Abdullah Gül ismini kamuoyu ile paylaşmış ve 27 Nisan’da yapılan oylamada 
Abdullah Gül, TBMM Genel kurulunda bulunan 361 milletvekilinden 357’si-
nin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Aynı gün saat 23:17’de Genel-
kurmay Başkanlığı’nın resmi sitesinde e-muhtıra yayınlanmıştır (Dursunoğlu 
ve Yazıcı 2018, 219-220).  28 Nisan günü, Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek muh-
tıraya karşı sert tepki göstermiştir. CHP’nin Anayasa Mahkemesine taşıdığı 
seçim, mahkemenin “367 şart!” kararı ile iptal edilmiştir. 4 Mayıs’ta hükümet 
tarafından erken seçim kararı alınmıştır. 22 Temmuz 2007 yılında yapılan se-
çimlerde AK Parti %46,4, CHP %20,8 ve MHP %14,2 ile meclise girmiştir. Bu 
sonuç, cumhurbaşkanının seçilmesini sağlamış ve 367 krizi aşılmıştır. Çünkü 
MHP, oylamada meclise girmiştir. Daha sonra 21 Ekim 2007 tarihinde halkoy-
lamasına sunulan ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini içeren 
anayasa teklifi yaklaşık  %69 oy oranı ile kabul edilmiştir. Bu durum, Türkiye-
parlamenter sisteminde önemli bir gedik açmıştır. Çünkü devlet başkanının 
doğrudan halk tarafından belirlenmesi parlamenter sistemi, yarı başkanlık 
sistemine yaklaştırmış ve başkanlık sistemi ile ilgili düşünce ve tartışmaları 
daha da güçlendirmiştir. Bu noktada, her ne kadar AK Parti ve MHP uzlaşı-
sı ön planda görünüyor olsa da 367 krizinde CHP ve muhalif çevrelerin tu-
tumları, ayrıca ordunun aldığı pozisyon perde arkasında başkanlık sistemine 
uzanan yolun birer yapı taşları niteliğindedir. Çünkü o süreçteki ilgili siyasi 
ve kurumsal tavırlar, 2007 referandumu ile sistemin revize edilmesine katkı 
sağlamıştır.  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iki kavram üzerinden kamuoyu ile 
paylaşılmıştır: İstikrar ve Etkinlik. İstikrar, parlamenter sistemde ortaya çı-
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kan hükümet istikrarsızlıklarını ve koalisyon sıkıntılarını gidermeyi amaç-
lamaktadır. Etkinlik ise parlamenter sistemde belli koşullarda uzayan ve 
hantallaşan kamusal karar alma süreçlerini kolaylaştırma ve hızlandırmayı 
belirtmektedir. Bunlara ilaveten, halk tarafından seçilmesiyle siyasal ve popü-
ler bir nitelik kazanan cumhurbaşkanının, meşruiyeti ile doğru orantılı olarak 
yeni bir yetki zeminine kavuşturulması gerekmektedir. Parlamenter sistemin 
sembolik yetki anlayışı ile fiili durum arasındaki meşruiyet krizi yeni sisteme 
geçişi mecburi hale getirmiştir. Ayrıca cumhurbaşkanı ve hükümet arasın-
daki yetki krizini de bunlara eklemek mümkündür (Gönenç, 2018:2). Hükü-
met sistemi değişikliği ile yasama ve yürütme arasındaki yetki krizi çözüme 
kavuşturulmuştur. Yasama organı içinden çıkmayan hükümet yapısı ile halk 
tarafından seçilen tek başlı hükümet, hem yürütmeyi yasamanın tahakküm-
den uzaklaştırmış hem de Türk siyasal tarihinde kronik hale gelen ve fazlaca 
tecrübe edilen çift başlılıktan kaynaklanan yürütme krizlerini de ortadan kal-
dırmıştır (Durgun, 2017).

Türk siyasal tarihinde başkanlık sistemi tartışmaları oldukça eskiye uzan-
maktadır. Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş, Süleyman Demi-
rel gibi isimlerin farklı zamanlarda ve farklı platformlarda başkanlık sistemi-
ne geçiş ile ilgili düşüncelerini paylaştıkları bilinmektedir. Bu isimlere Recep 
Tayyip Erdoğan’ı da eklemek gerekmektedir. Nitekim Erdoğan, bu düşünce-
sini gerçekleştirmiş ve Türkiye yeni hükümet sistemine geçmiştir. Necmettin 
Erbakan’ın liderliği yaptığı Milli Nizam Partisi (MNP)’nin ve devamı niteliğin-
deki Milli Selamet Partisi (MSP)’nin parti programlarında ve MSP’nin 1973 
seçim beyannamesinde başkanlık sistemine yönelik ifadeler bulunmaktadır.  
Milli görüş hareketi özetle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, dev-
let ve hükümet başkanlarının birleştirilmesi fikrinde birleşmiştir. MHP lide-
ri Alparslan Türkeş’in Dokuz Işık Doktrininde Türklerin tarihsel geleneğine 
vurgu yapılarak başkanlık sistemine ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve halk 
tarafından seçilen devlet başkanlığının hükümet başkanlığı ile birleştirilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır (Yayman, 2016:282-291). Başkanlık sitemine geçiş-
le ilgili söylemleri Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Muhsin Yazıcıoğlu’nda 
da görmek mümkündür. Siyasetçilerin Başkanlık sistemi ile ilgili düşünceleri 
şu şekildedir (URL1).

Turgut Özal: “Hükümet, koalisyon da olsa tek parti hükümeti de olsa mec-
lise hakim oluyor. Meclisten hiçbir araştırmayı veya şeyi geçirtmeyebilir isterse. 
Çok rahatlıkla. Halbuki başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı var, kesin olarak. 
Karşılıklı bir denge vardır. Cumhurbaşkanının kuvveti vardır, icra olarak, icra 
odur. Buna mukabil meclisin de yetkileri vardır. Meclis bu sefer tam kontrol yet-
kisini yapar.”

Süleyman Demirel: “İsterdim ki Türkiye’de başkanlık sistemini yapalım. 
İçimde uktedir yapamadık. Çünkü devlet büyük, ülke büyük, halk çok dinamik. 
Biz bu ülkeyi idare edemiyoruz. Ülkeyi idare edememe gelip giden hükümetle-
rin kusuru da olabilir, içinde vardır ama genelde sistemde değişiklik yapmamız 
lazım.”
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Alparslan Türkeş: “Türk milleti, dünya imparatorluğu kurduğu devirlerde 
kuvvetli, adil ve hızlı icra sistemini uygulamıştır. Kuvvetli ve hızlı icra, icra gü-
cünün tek elde toplanmasıyla mümkündür. Bunun için tarih ve töremize uygun 
olarak başkanlık sistemini savunuyoruz. İcrayı cumhurbaşkanlığı ve başbakan-
lık olarak ikiye bölemeyiz. Her konuda bütünleşmeci olduğumuza göre, icranın 
başında da bütünleşmeci olmalıyız.”

Necmettin Erbakan, (MNP programından):”İcra organının daha kudretli 
olması ve süratli çalışabilmesi için reisicumhurun tek dereceli olarak halk tara-
fından seçilmesi ve icrai organın düzeninin başkanlık sistemine göre tanziminin 
yapılması gerekmektedir.”

Muhsin Yazıcıoğlu: “Parlamenter sisteme göre cumhurbaşkanının yetkileri 
çok fazla. Başkanlık sistemine göre yetkileri çok az. Bunu da yerli yerine oturt-
mak gerekiyor. Tercih yapılmalı. Başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi? 
Biz, başkanlık sistemini savunuyoruz”

Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlık sistemine ilişkin düşünceleri 59. Hü-
kümetin Başbakanı olarak 2003 yılında yapmış olduğu açıklamalardan4 son-
ra da devam etmiştir. Bu açıklamanın ardından bir süre konu dile getirilme-
miş olsa da 2012 yılında AK Parti tarafından getirilmiş olan bir öneri bulun-
maktadır. Bu noktada birkaç tespit yapmak gerekmektedir:

- Başkanlık sistemini talep edenler siyaset çizgisinin sağ cenahında 
bulunan lider ve partiler olmuştur.

- 21 Ekim 2007 Referandumu ile gerçekleştirilen anayasa değişikliği, 
Başkanlık sistemin önünü açmıştır.

- Sistem, AK Parti ve MHP uzlaşımı ile hayata geçirilmiştir. İki partinin 
de siyasal geçmişinde -burada AK Parti’nin milli görüş çizginde 
kurulduğu değerlendirilmektedir-   başkanlık sistemine yönelik 
talepler bulunmaktadır. 

- 15 Temmuz süreci, sisteme geçişi hızlandırmıştır (Turan, 2018:44-
45). Turan’ın yaptığı bu tespitlere ek olarak;

- Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yaşanan yetki krizi

- 7 Haziran seçimleri sonrası AK Parti’nin tek başına iktidar gücü 
elde edememesi sürecinde Cumhurbaşkanı’nın meşruiyetinin 
sorgulanması

- Siyasi sorumluluk ile ilgili belirsizlik

- Sistem krizi yaşayan Türkiye’nin önünde iç ve dış politika ile ilgili 
yoğun gündemin bulunması

- Yasal ve fiili durum arasında sistem belirsizliği,

4     Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada “Başkanlık ve yarı başkanlık 
benim siyasette arzumdur. Olmasını isterim arzu ederim. Tabii bunun için de 
ülkedeki tüm kurumların halkla bütünleşerek bir konsensüsün sağlanması şarttır. Bu 
konsensüs sağlanmadan bu geçiş de sağlıklı olmaz. Ama bunu başardığımız anda ben 
Türkiye’nin ciddi bir sıçrama yapacağına inanıyorum. Benim için tabii ideal olanı 
Amerikan modelidir’’ ifadelerini kullandı.
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Bütün bunlar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi elzem hale 
getirmiştir. Ardından Devlet Bahçeli tarafından 11 Ekim 2016 yılında grup 
toplantısında Erdoğan’a yönelik yapılan “başkanlık sistemi önerisini meclise 
sunma” çıkışı, sistem tartışmalarını yeniden siyasal gündeme taşımıştır. Bah-
çeli yaptığı açıklamada bu çıkışın gerekçesi olarakfiili duruma hukuki boyut 
kazandırmak gerek şeklinde bir açıklama yapmıştır (Dursunoğlu, 2018:177). 
Daha sonra MHP desteği ile hazırlanan ve cumhurbaşkanlığı hükümet sis-
temini içeren anayasa teklifi 16 Nisan 2017’de halka sunulmuş ve yaklaşık 
%51,4 kabul edilmiştir. Böylelikle Türkiye yasal çerçevede yeni sisteme geçiş 
yapmıştır.

Anayasa değişikliği önerisinin genel gerekçesine bakıldığında Türkiye’de 
hükümet sistemi ile ilgili tartışmaların özetini görmek mümkündür. 1961 ve 
1982 anayasalarının kurduğu vesayet düzeninin ortaya çıkardığı krizleri son-
landırma düşüncesiyle hareket edildiği dikkat çekmektedir. Özellikle 1982 
anayasasının cumhurbaşkanına verdiği geniş yetkilerle parlamenter siste-
min sınırları aşılmıştır. İkinci olarak 2007 referandumu ile cumhurbaşkanı-
nın halk tarafından seçilmesiyle sistemde yaşanan çift başlılık krizi başkanlık 
sistemine geçişin ana gerekçeleri olmuştur. Yine mevcut hükümet sisteminin 
siyasi istikrar sağlayamadığı ve bürokratik vesayete teslim olduğu değişimin 
sebepleri arasında gösterilmiştir. Bu sorunların yeni hükümet sistemiyle aşı-
lacağı vurgulanmıştır (Gülener ve Miş,  2017:8). Nihayetinde 16 Nisan refe-
randumunda anayasa değişikliği teklifi halka sunulmuştur.

2.2.16 Nisan referandumu maddeleri nelerdir?
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasında şu değişiklikler onay-

lanmıştır (URL2). Çalışmada, ilgili 18 Maddenin tamamına değil niteliklerine 
yer verilmektedir.

1-Madde9: Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kul-
lanılır ibaresinde bağımsız ifadesine ek olarak “tarafsız” ifadesi eklenmiştir. 

2-Madde75: TBMM üye sayısı 550’den 600’e çıkarılmıştır.

3-Madde76: Milletvekili seçilme yaşı 25’den 18’e düşürülmüştür. Ayrıca 
milletvekili seçilmeye engel şartlar arasında sayılan “yükümlü olduğu asker-
lik hizmetini yapmamış olanlar” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

4-Madde77: TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır ibaresi, Cumhurbaşkanlığı 
ve TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılır şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca madde-
nin eski halinde Meclisin ve gerekli şartlar oluştuğunda Cumhurbaşkanının 
ara dönemlerde seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği ifade edilmiştir. 
Maddenin yeni şeklinde ise “Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada 
gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre 
ikinci oylama yapılır” ifadesi bulunmaktadır. Ayrıca süresi biten milletveki-
linin yeniden bu göreve seçilebileceği eski metinde olduğu gibi yeni metinde 
de yer almaktadır. 

5-Madde87: TBMM’nin görevlerinin sayıldığı ilgili maddede eski metin-
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de yer alan “Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kuruluna 
belli konularda KHK çıkarma yetkisi vermek” ifadesi kaldırılmıştır. Maddenin 
son şekli ise şu şekildedir: “TBMM’nin görev ve yetkileri, kanun koymak, de-
ğiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve 
kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası 
antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tamsayısının beşte 
üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anaya-
sanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine 
getirmektir.”

6-Madde 98: 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır. “TBMM; Meclis araştırması, 
genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve 
denetleme yetkisini kullanır.Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edin-
mek için yapılan incelemeden ibarettir.Genel görüşme, toplumu ve Devlet fa-
aliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülme-
sidir.Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 
106’ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruş-
turmadan ibarettir.Yazılı soru, yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak 
üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı ola-
rak soru sormalarından ibarettir.Meclis araştırması, genel görüşme ve yazı-
lı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri 
Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

7-Madde 101: Bu madde, Cumhurbaşkanlığı adaylık ve seçimi ile ilgilidir. 
Adaylık ve Seçim Süreci başlığı altında yer verilmiştir. 

8-Madde 104: Bu madde Cumhurbaşkanının yetkilerini içermektedir. 
Cumhurbaşkanının Yetkileri başlığı altında ele alınmıştır. 

9-Madde 105:Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu düzenlenmiştir.Mad-
deye göre“Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması is-
tenebilir. 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 siyasi partilerin, güçleri ora-
nında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri 
adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 
15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma 
sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruş-
turmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin 
bir süre verilir.Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 içinde dağıtılır, 
dağıtımından itibaren 10 içinde Genel Kurulda görüşülür. TBMM, üye tamsa-
yısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan 
yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya 
mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak 
tamamlanır.Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, 
seçim kararı alamaz.Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen 
Cumhurbaşkanının görevi sona erer.Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu 
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sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde 
hükmü uygulanır.”

10-Madde 106:Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını düzenleyen maddedir. 
Düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 1 veya daha fazla yar-
dımcı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamı herhangi bir nedenle boşalması 
halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar 
yardımcı, cumhurbaşkanlığına vekalet eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri 
kullanır. Madde içeriğinde ayrıca Cumhurbaşkanı yardımcının seçimine yöne-
lik hükümler ve seçime yönelik süreler yer alır. 

11-Madde 116:“TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin 
yenilenmesine karar verebilir. Bu halde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaş-
kanlığı seçimi birlikte yapılır.Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine 
karar vermesi halinde, TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bir-
likte yapılır.Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçim-
lerin 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 Cumhur-
başkanının görev süreleri de beş yıldır.”

12-Madde 119: Bu maddede OHAL ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. 
Madde ile ilgili en önemli değişiklik OHAL kararı için Cumhurbaşkanı başkan-
lığında toplanan Bakanlar Kurulu kararı gerekirken, yeni düzenlemede Ba-
kanlar Kurulu kaldırıldığından dolayı bu yetki Cumhurbaşkanına verilmiştir. 
Madde içeriğinde OHAL gerekçeleri, Resmi Gazete yayını, TBMM onayı, OHAL 
süresi, dokunulmayacak alanlar gibi başlıklar yer almaktadır. Ayrıca meclis, 
gerekli gördüğü takdirde OHAL süresini kısaltabilir veya OHAL’i kaldırabilir. 
Yine OHAL kapsamında yapılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ne ola-
cağı bu maddede düzenlenmiştir.

13-Madde 142:Bu madde, askeri mahkemelerin kaldırılması ve yeniden 
düzenlenmesiyle ilgilidir.

14-Madde 159: Bu madde, HSK ile ilgilidir. 

15-Madde 161:Bu madde, Bütçe ile ilgilidir.

16-Madde: Bu madde, kavramsal terimlerin kaldırılması ve yeni sisteme 
uygun şekilde revize edilmesiyle ilgilidir. Örneğin “Bakanlar Kurulu” yerine 
“Cumhurbaşkanı” gibi

17-Madde:Geçici maddeler ile ilgilidir.2709 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

A) TBMM’nin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhur-
başkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı ta-
rihe kadar TBMM üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin 
seçim kararı alması” halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi 
ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Madde ayrıca özetle
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B) TBMM ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 6 ay içinde gerekli de-
ğişimler

C)HSK ve yargı başlığı ile ilgili hükümler

D)Askeri yargıdan Anayasa Mahkemesine seçilmiş kişilerin göre süreleri 
ile ilgili hükümler 

E)Askeri Mahkemelerin kaldırılmasıyla ilgili

F)KHK, Tüzük ve Başbakanlık ve Bakanla Kurulu yönetmelikleriyle ilgili

G)Önceden Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkilermiş yetkile-
rin kullanımı ile ilgili 

H)Anayasanın 67’nci maddesinin son fıkrası hükmü, bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile 
Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz başlıklarını içermektedir. 

18-Madde:  Değişiklik yapılan maddeleri ve bunların yürürlüğe girme sü-
resini belirtmektedir.

2.3.24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları
Tablo3: Seçim Sonuçları: Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı Adayı Aldığı Oy Sayısı Aldığı Oy Oranı

Recep Tayyip Erdoğan 26.330.823 %52.59

Muharrem İnce 15.340.321 %30.64

Selahattin Demirtaş 4.205.794 %8.40

Meral Akşener 3.649.030 %7.29

Temel Karamollaoğlu 443.704 %0.89

Doğu Perinçek 98.955 %0.20

Toplam 50.068.627 %100
Tablo4: Seçim Sonuçları: Milletvekilliği

Siyasal Parti Aldığı Oy Sayısı Aldığı Oy Oranı

Ak Parti 21.338.693 %42,56

CHP 11.354.190 %22,65

HDP 5.867.302 %11,70

MHP 5.565.331 %11,10

İYİ Parti 4.993.479 %9,96

Saadet Partisi 672.139 %1,34
Diğer 346.041 %0.69
Toplam 50.137.175 %100

Kaynak:www.ysk.gov.tr
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Grafik1: Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Grafik2: 24 Haziran Genel Seçim Sonuçları

24 Haziran 2018 seçimlerinde, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve 
MHP’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık %52,5 oy ile cumhurbaşkanı 
olarak seçilmiştir. Seçimde, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti’den 
oluşan Millet İttifakı ortak bir aday belirlememiştir. Seçime katılan diğer aday-
lardan Muharrem İnce yaklaşık %30,6 oy oranı ile en yüksek oyu alan ikinci 
aday olmuştur. Diğer adaylardan Selahattin Demirtaş yaklaşık %8,40; Meral 
Akşener yaklaşık %7,29 oranında oy almıştır. Temel Karamollaoğlu ve Doğu 
Perinçek ise oy oranı itibariyle %1’in altında kalmıştır. Genel seçim sonuçla-
rına bakıldığında ise sırasıyla şu sonuçların elde edildiği görülmektedir. AK 
Parti:%42,5, CHP:%22,6, HDP:%11,7, MHP:%11,1, İYİ Parti:%9,9, SP:%1,3. 

3.YÜRÜTME ORGANI OLARAK CUMHURBAŞKANI

3.1.Adaylık ve Seçim Süreci
Anayasanın 101. maddesine göre cumhurbaşkanı seçilmek için bazı şart-

lar sıralanmıştır. Bu şartlara göre cumhurbaşkanı;

- 40 yaşını doldurmuş olmalıdır.

- Yükseköğrenim mezunu olmalıdır.

- Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmalıdır.

- Türk vatandaşı olmalıdır.
Cumhurbaşkanı, doğrudan halk tarafından seçilir.Cumhurbaşkanının gö-

rev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde 
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toplamgeçerli oyların tek başına 
veya birlikte en az yüzde beşini 
almış olan siyasi partiler ile en 
az yüz bin seçmen aday göstere-
bilir.Cumhurbaşkanı seçilen mil-
letvekilinin TBMM üyeliği sona 
erer. Cumhurbaşkanının seçimi 
ise iki turlu çoğunluk sistemine 
göre yapılır.Genel oyla yapılacak 
seçimde, geçerli oyların salt ço-
ğunluğunu alan aday, cumhur-
başkanı seçilir. İlk oylamada bu 
çoğunluk sağlanamazsa, bu oy-
lamayı izleyen ikinci pazar günü 
ikinci oylama yapılır. Bu oylama-
ya, ilk oylamada en çok oy almış 
iki aday katılır ve geçerli oyların 
çoğunluğunu alan aday, cumhur-
başkanı seçilir.Yapılan anayasa 
değişikliğine göre, ikinci oylama-
ya katılmaya hak kazanan aday-
lardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oyla-
ma, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle 
yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum 
şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde cum-
hurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması 
halinde, sadece cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.Seçimlerin tamamlanama-
ması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanının 
görevi devam eder (URL3).5

3.2.Cumhurbaşkanının Yetkileri
Cumhurbaşkanının yetkileri anayasanın 104. maddesinde düzenlenmiştir. 

Buna göre, cumhurbaşkanı, Devletin başıdır ve yürütme yetkisi cumhurbaş-
kanına aittir. Ayrıca cumhurbaşkanın yetkileri şu şekildedir (URL3):

- Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve 
Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, 
Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. 

- Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış 
konuşmasını yapar. 

- Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj verir. 

- Kanunları yayımlar.

- Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderir. 

- Kanunların, TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin 

5    Bu suçlar için detaylı bilgi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2839.pdf

5819 nolu Milletvekili Seçimi Kanununa 
göre;

18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı 
milletvekili seçilebilir. Aşağıda yazılı olanlar 
milletvekili seçilemez

a)İlkokul mezunu olmayanlar, 

b)Kısıtlılar,

c)Askerlikle ilişiği olanlar 

d)Kamu hizmetinden yasaklılar, 

e)Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya 
daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun 
ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, 

f) Affa uğramış olsalar bile; bazı suçlar-
dan5 mahkum olanlar.
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Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. 

- Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son 
verir. 

- Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve 
bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle düzenler. 

- Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, 
Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini 
kabul eder. 

- Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar. 

- Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde 
halkoyuna sunar. 

- Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. 

- TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder. 

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. 

- Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını 
hafifletir veya kaldırır. 

- Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda 
“cumhurbaşkanlığı kararnamesi” çıkarabilir. Anayasanın ikinci 
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 
hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar 
ve ödevler kararnameyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran 
kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda kararname çıkarılamaz. 
Kanunda açıkça düzenlenen konularda kararname çıkarılamaz. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler 
bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. TBMM’nin aynı 
konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
hükümsüz hale gelir. 

- Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. Kararnameler ve 
yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî 
Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

- Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve 
atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

3.3.Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile ilgili düzenlemelerin bir kısmı 16 Nisan re-

ferandumu ile yapılmıştır. Daha sonra 703 numaralı KHK ve cumhurbaşkan-
lığı Kararnameleri ile bu süreç tamamlanmıştır. Bu düzenlemelerle, yürütme 
erki yeniden dizayn edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ihdas edilmiş 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar342

ve bakanlara TBMM üyesi olmama şartı, getirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı ge-
nel sekreterliği ve bazı bakanlıklar kaldırılmış ve bazı bakanlıklar da birleş-
tirilmiştir6. Ayrıca, cumhurbaşkanlığı teşkilatı bünyesinde politika kurulları 
ve ofisler oluşturulmuştur.  Bağlı kurum ve kuruluşlarda yeni sisteme göre 
revize edilmiştir. Yaşanan değişim ve dönüşümler sonucunda yeni durumu şu 
şekilde kategorize etmek mümkündür (Turan, 2018):

Tablo5: Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

Cumhurbaşkanı

6     703 Nolu KHK’ya göre birleştirilen bakanlıklar;
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı 
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Tablo6: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: Bakanlıklar Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar
Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluş

Adalet Bakanlığı
Adli Tıp Kurumu

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Aile, Çalışma ve Sosyal 
HizmetlerBakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Türkiye Emlak Bankası A.Ş.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Türk Akreditasyon Kurumu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Nükleer Düzenleme Kurumu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Merkezi Finans ve İhale Birimi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 
Radyo Televizyon Üst Kurulu

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Genelkurmay Başkanlığı
Harita Genel Müdürlüğü

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına bağlı)

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kalkınma Ajansları
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı
Türk Patent ve Marka Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü
Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Tarım ve Orman Bakanlığı

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Kaynak: Turan, 2018:68-69
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SONUÇ
Hükümet sistemleri, devlet iktidarının örgütlenme biçimi ve içyapısını 

ilgilendiren bir kavramdır. Hükümet sistemlerinde önemli olan husus, ikti-
darın devlet organları arasında nasıl paylaştırıldığı ve paylaşım neticesinde 
ilgili erklerin birbirlerine karşı nasıl bir pozisyon elde ettikleridir (Kılınç, 
2016:447). Devlet erkleri yasama, yürütme ve yargı şeklinde sıralanmıştır. 
Montesquieu, kuvvetler ayrımı ilkesi ile bu erklerin birbirinden bağımsız 
olması gerektiği belirtmiştir. Günümüz demokrasilerinde en önemli husus-
lardan biri, kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Her ne kadar erklerin ayrılığı ile ilgili 
farklı görüşler bulunsa da, hükümet sistemleri açısından erklerin bağımsız 
olarak değerlendirilmesi son derece önemlidir. Örneğin Yargının, yasama ve 
yürütme kuvvetlerinden ayrı bir erk olarak tanımlanması hukuk doktrinleri 
açısından tartışmalıdır. Bir görüşe göre devlette mantıken yalnızca iki kuv-
vet vardır. Bunlar kanunları yapan ve kanunları uygulayan kuvvetlerdir. Yar-
gı fonksiyonu ise bir uyuşmazlık yani kanunun uygulanması ile ilgilidir. Bu 
nedenle yargı, yürütme fonksiyonunun içinde yer almalıdır. Hatta yargının 
başlı başına bağımsız bir erk olarak kabul edilmesi için, yargı mensuplarının, 
egemenliğin tek ve gerçek sahibi olan halk tarafından seçilmesi gerekir dü-
şüncesinde olanlar vardır (Özbudun, 2008: 384; Keskinsoy ve Kaya 2018:70). 
Ancak bu görüşlerin fiili karşılığı bulunmamaktadır. Yargı erki, kanunu uygu-
layan yürütme çatısı altında değerlendirildiğinde bağımsız bir yargının, dola-
yısıyla böyle bir erkin olabileceği tartışmaya açılmaktadır. Bu açıdan bakıldı-
ğında, adalet kavramının da önemine binaen yargı erki, kanun koyucunun da, 
kanunu uygulayıcının da ötesinde konumlanmalı ve bunlardan bağımsız bir 
şekilde kullanılmadır. Bu, hukuk kavramının bir gereğidir. Adaletin varlığı açı-
sından elzemdir. Yargı mensuplarının nasıl seçileceği ise ayrı bir tartışma ko-
nusudur. Yasama ve yürütme erklerinin ayrılması ise, sınırlı, dengeli ve kont-
rollü bir egemenlik ortaya çıkaracaktır. Hükümet sistemleri, devlet erklerinin 
konumu ve kullanımına göre farklılık göstermektedir. Yürütmenin yasamanın 
içinden belirlendiği parlamenter; yasamanın ve yürütmenin halk tarafından 
belirlendiği başkanlık sistemi ve yürütmenin bir kısmının yasama bir kısmı-
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nın halk tarafından belirlendiği yarı başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığına da-
yalı hükümet sistemlerini oluşturmaktadır. Kuvvetler birliği ise monarşi ve 
despotizm şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Yüzyılı aşkın parlamenter sistem tecrübesine sahip olan Türkiye, 16 Nisan 
referandumu ile yasal, 24 Haziran seçimleri ile fiili olarak Türk tipi başkan-
lık olan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçmiştir. Ancak her değişim 
gibi, bu değişiminde tarihsel arka planında bazı gelişmeler görülmektedir. 
Özellikle 1982 anayasasının, parlamenter sistemin ruhuna uygun olmayan 
bir biçimde cumhurbaşkanına geniş yetkiler sağlaması, bir nevi “başkan tipi” 
cumhurbaşkanı profili ortaya çıkarması, parlamenter sistemde önemli bir 
gedik açmış ve sistemi henüz başlangıçta tartışılır hale getirmiştir. Birçok 
siyasetçi farklı dönemlerde parlamenter sitemi, bürokratik vesayet, siyasal 
istikrarsızlık, yasama tahakkümü vb. faktörler oluşturduğu gerekçesiyle eleş-
tirmiş ve başkanlık sistemine geçiş talebinde bulunmuştur. Ancak, bu tale-
bin gerçekleşmesi için 2018 yılına kadar beklemek gerekmiştir. 2007 yılında 
11.Cumhurbaşkanı seçimlerinde yaşanan gelişmeler, 367 krizi, e-muhtıra ve 
ardından erken seçim ve referandum ile parlamenter sistem tartışmaları yük-
selmiş ve parlamenter sistem, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi 
kararı ile başkanlık sistemine yaklaşmıştır. Sistem, 2014 yılında Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, halk tarafından cumhurbaşkanı seçilmesi ile fiili olarak yarı baş-
kanlık sistemine dönmüştür. Ancak fiili durum karşısında yasal çerçeve par-
lamenter sistem olarak varlığını koruduğundan dolayı süreçte, cumhurbaşka-
nı ile ilgili yasal sınırlar hatırlatması ve beraberinde ortaya çıkan meşruiyet 
krizi, cumhurbaşkanı ve hükümet arasındaki yetki krizi, sistemde görülen 
çift başlılık bütün bunlar parlamenter sistemin bir an önce revize edilmesi 
zaruretini doğurmuştur. Türkiye’nin önünde iki seçenek vardır. Ya cumhur-
başkanının yetkilerinin tamamen sembolik hale getirildiği ve cumhurbaşka-
nının yeniden yasama tarafından belirlendiği gerçek bir parlamenter sistem 
ya da fiili durumu yasal hale getirecek ve çift başlılığı ortadan kaldıracak olan 
başkanlık sistemi. Türkiye, ikinci seçenekten yana tercihte bulunmuş ve cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Ancak, hatırlatılması gereken 
önemli bir husus referandumda hayır tercihinin ilk seçeneği garanti etmeme-
sidir. Yani gerçek bir parlamenter sistem önerisi ile halkın karşısına çıkılma-
masıdır. Ancak siyaset, bir süreç ve sebep-sonuç ilişkisi olarak ele alındığında 
öyle bir durum gerçekleştiğinde, parlamenter sistemin yeniden gözden geçi-
rileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 16 Nisan referandumunda Cumhur-
başkanlığı hükümet sistemine evet diyen halkın, 24 Haziranda yeni sistemin 
siyasal aktörleri belirlemesiyle Türkiye fiili anlamda Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemine geçiş yapmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye, parlamenter sistemden 
başkanlık sistemine geçmiştir. Bakanlar Kurulu kaldırılarak yürütme erki 
sadece cumhurbaşkanı olarak revize edilmiştir. Cumhurbaşkanı, doğrudan 
halk tarafından belirlenmiştir. Yasama ve yürütme erkleri arasında kesin bir 
ayrım yapılmış ve “seçimleri yenileme” noktasında karşılıklı denge sistemi 
oluşturulmuştur. Bu, ABD başkanlık sisteminin eleştirilen yönü olan sistem 
tıkanıklarını aşmak için yeni hükümet sisteminde önemli bir kazanım olarak 
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yer almıştır. 24 Haziran seçimleri sonucunda cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi hayata geçirilmiş, siyasal ve bürokratik yapı bu sisteme göre biçim-
lendirilmiştir. Bakanlık sayısının düşürülmesi ve bazı bakanlıkların birleşti-
rilmesi, meclis içinden seçilen dört bakanın milletvekilliğinden düşürülmesi, 
cumhurbaşkanlığı kabinesi, cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanını 
temsil protokolünün değişmesi, ofisler, politika kurulları, cumhurbaşkanlı-
ğına ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların tanzimi bütün bunlar yeni 
sisteme göre belirlenmiş unsurlardır. Türkiye,  yeni sistemin avantaj ve de-
zavantajlarını sistem tecrübe edildikçe görme imkânına sahip olacaktır. Bu 
açıdan düşünüldüğünde ileriki yıllarda sistem üzerinde yeni değişiklikler gö-
rülebilir. Ancak sistemin yeniden parlamenter sisteme dönüştürülmesi için 
anayasa değişikliği gerektiği bilinmelidir. Bu yakın gelecekte çok mümkün 
görülmemektedir. Bir ilerleme süreci olarak siyasetin geriye dönüşü, topluma 
ve devlete bir şey kazandırmayacaktır. Eksikler sistem üzerinde giderilmeli, 
yanlışlar yine sistem çizgisinde düzeltilmelidir. Yeni sistemle ilgili ön plana 
çıkarılması gereken hususlar şunlardır. Her ne koşulda olursa olsun yargının 
bağımsızlığı korunmalı, yasamanın, yürütmenin tahakkümüne girmesine en-
gel olunmalı -bu konuda siyasal parti kanunun değiştirilmeli, liderin vekili an-
layışından halkın vekili anlayışına geçilmeli- kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı 
duyulmalı, anayasal devlet niteliğinden uzaklaşılmamalıdır.  Demokratik bir 
hukuk devleti için bu değerlerin korunması elzemdir.Bu kavramlar aşındırıl-
dığında hükümet sistemi tartışmaları, rejim tartışmaları boyutuna ulaşabilir.
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GİRDİ-ÇIKTI MODELİYLE TÜRKİYE 
EKONOMİSİNDE ENDÜSTRİLERARASI 

YAPISAL BAĞINLAŞMANIN 
İNCELENMESİ

Abdullah TOPCUOĞLU1

1. Giriş
Gelişmiş olan ve bireysel gelirin yüksek seviyede olduğu ülkelerde, ara gir-

di ve nihai mal ticareti, gelişmekte olan ülkelere göre daha yoğun şekilde bir 
gerçekleşmektedir. Endüstrilerarası bağınlaşma, endüstrilerin birbirleri ara-
sında yaptıkları nihai ve ara malı ticaretini ifade etmektedir. Ayrıca endüstri-
lerarası bağınlaşma, sektörlerin önem sıralamasında önemli bir göstergedir. 

Endüstriler hem kendilerinin ürettiği çıktıları hem de diğer sektörlerde 
üretilen çıktıları üretim sürecinde ara girdi olarak kullanırlar. Üretim süre-
cinde endüstrilerarasında yaşanan bu karşılıklı ticaret ilişkisi endüstriyel 
bağınlaşmayı göstermektedir. Endüstriyel bağınlaşmanın derecesi arttıkça, 
söz konusu sektörün ekonomideki göreceli önemi artmaktadır. Endüstriyel 
bağınlaşmanın ölçülmesinde, ekonomide üretim sürecinde yer alan her en-
düstriye ait üretim çarpanları hesaplanmaktadır. 

Sosyal bilimler, her zaman gündemde olan ve ilgi çeken konuları işlemesi 
sebebiyle güncel bir tartışma alanıdır. Çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından hazırlanan 2012yılına ait Girdi-Çıktı Tablosu analiz edile-
rek, ekonomideki her endüstriye ait üretim çarpanları ve endüstriyel bağın-
laşma dereceleri hesaplanmıştır. 

Literatürde Girdi-Çıktı analizi ile endüstriyel bağınlaşma yapısının ve sek-
törler arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar bulun-
maktadır.Ersungur ve Kızıltan (2008), çalışmalarında 1973-1998 arasındaki 
dönemeait olan 6 adet girdi-çıktı tablosukullanarak üretim çarpanı değerle-
rini ve endüstrilerin yapısal bağınlaşmasını analiz etmiştir. Analiz sonucun-
da 1980 öncesinde Türkiye’de tarım sektöründe yapısal bağınlaşmanın yük-
sekken, 1980 sonrasında sanayi sektöründeki yapısal bağınlaşmanın arttığı 
tespit edilmiştir. Alp vd.(2017) yapılan çalışmada 2002 ve 2012 girdi-çıktı 
tabloları kullanılarak endüstrilerin geriye ve ileriye bağlantı etkileri ile kilit 
(sürükleyici) sektörler analiz edilmiştir. Çalışmaya göre, kimyasal madde ve 
ürünlerin imalatı, metal eşya sanayii, yeniden değerlendirme ile araştırma ve 
geliştirme hizmetleri sürükleyici endüstri özelliğini kaybederken ana metal-
ler endüstrisi sürükleyici nitelik kazanmıştır. 

Şenesen (2005) çalışmasında 1998 yılı Girdi-Çıktı tablosunu kullanmış ve 
imalat sanayindeki üretim yapısının ithalata bağımlılığı incelenmiştir. Çalış-
ma sonucunda geriye bağlantı etkileri açısından gıda, ağaç ürünleri ile do-
1     Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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kuma kesimleri endüstrilerinin öne çıktığı tespit edilmiştir.İleriye bağlantı 
etkileri açısından ise çeşitli nedenler (ithalat fiyatı, vergi vb.) dolayısıyla eko-
nomide maliyet artışına neden olan endüstrilerin başında petrol ürünleri ile 
ara girdi sağlayan sektörlerin olduğu bulunmuştur. 

Tunç (2004) yaptığı çalışmada 1985, 1990 ve 1996 yıllarının girdi-çıktı 
tablolarını kullanarak,Türkiye ekonomisinin yapısal analizini belirlemeye ça-
lışmıştır. Yılancı (2008) çalışmasında 1998 Girdi-Çıktı tablosunu kullanmış ve 
tarım, ticaret, ulaşım-haberleşme ve kişisel hizmet endüstrilerinin sürükleyi-
ci endüstriler olduğunu bulmuştur. Göktolga ve Akgül (2011), yaptıkları çalış-
ma ile 1998 ve 2002 yıllarını Girdi-Çıktı tabloları ile karşılaştırılmış ve 1998 
yılında ana metal sanayi ve giyim eşyaları imalatının, 2002 yılında isegiyim 
eşyaları imalatı, kamu hizmetleri, hizmetler ve diğer faaliyetler sektörlerinin-
kilit sektörlerolduğunu tespit etmiştir.

2. Amaç ve Yöntem
Endüstrilerarası yapısal bağınlaşmanın ölçülmesi sürecindeki önemli 

araçlardan birisi Girdi-Çıktı modelidir. Bu çalışma, girdi-çıktı modeli ileTürki-
ye ekonomisinde faaliyet gösteren endüstrilere aitüretim çarpanı değerlerini 
belirlemeyi ve üretim çarpanı yardımıylaendüstrilerarası yapısal bağınlaşma-
yı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sayede, üretimi artan bir endüstriden 
kaynaklanan doğrudan ve dolaylı etkileraracılığıylaekonomideki hangi en-
düstrilerde daha çok üretim artışının yaşanacağıda belirlenebilecektir.  

Endüstrilerarası iktisat, ulusal bir ekonominin üretim ve tüketim sürecin-
deki yapısal ilişkileri inceler. Bu ilişkilerin incelenmesinde, ekonomideki tüm 
sektörlerin mal alışverişini analize dahil eden Girdi-Çıktı modeli önemli bir 
araçtır. Girdi-Çıktı modeli, tüm endüstrilerin üretim ve tüketimlerine ait ham 
rakamları girdi-çıktı tablosunda toplar.Girdi-Çıktı tabloları kullanılarak çıka-
rılan katsayı matrisleri ile ters matrisler aracılığıyla da ekonominin yapısal 
analizini gerçekleştirir. 

Girdi-Çıktı modelleri, hem planlı ekonomiyi benimseyen ülkelerde hem 
de piyasa mekanizmasını uygulayan gelişmiş ülkelerdekullanılan önemli bir 
analitik araçtır. Yüksek büyüme hedefleri doğrultusunda çalışan gelişmekte 
olan ülkelerde, endüstrilere ne kadar kaynak ayırılacağı,hangi endüstrilere 
yatırımların yönlendirileceği ve uygulanacak ekonomi politikalarının belir-
lenmesi sürecibüyük önem arz etmektedir (Alp, vd., 2017: 213). Doğru ka-
rarların alınması ve etkili politikaların uygulanabilmesi sürecinde, ülkelere 
en çok yardımcı olan analiz yöntemlerinin başında da Girdi-Çıktı modeli gel-
mektedir. 

Girdi-Çıktı analizi, bir ekonomideki sektörler arasındaki iki yönlü ticareti-
lişkisinin deneysel bir incelemesidir. Girdi-Çıktı modelinde, ekonomide faali-
yet gösteren bir sektörün çıktısı (üretimi), diğer sektörlerinin girdi (ara mal) 
talebi ileözel sektörün ve kamusektörünün harcama taleplerinin karşılaması-
sürecinde kullanılır (Ersungur ve Kızıltan, 2008:19).

Girdi-Çıktı modeli ulusal, bölgesel ya da yerel düzeydeki ekonomilerin ve 



Abdullah TOPÇUOĞLU 351

endüstrilerin makroekonomik etkilerini belirlemek için yaygın olarak kulla-
nılan analiz araçlarından biridir. Girdi-Çıktı analiziWassilyLeontief tarafın-
dan geliştirilmiştir. Bu analiz, bir ekonomide faaliyet gösteren endüstrilerin 
üretim sürecindeki ilişkilerini ve endüstriler arasındaki bağımlılıkları ince-
lemektedir. 

Girdi – Çıktı modelinin üretim çözümü şu şekilde gösterilebilir (Özyurt, 
2007:123-124):

X: n x 1 boyutlu sütunvektörü,

A: n x n boyutlu girdi katsayıları matrisi,

Y: n x 1 boyutlu nihai talep vektörü, 

I: Birim matris. 

X = (I-A)-1.Y şeklinde gösterilen Girdi-Çıktı modeli denklemi, veri bir üre-
tim teknolojisinin (A) söz konusu olduğu bir ekonomide, dışsal ve otonom 
olan nihai talep vektörüne (Y) karşısında gerçekleşen üretim vektörünü (X) 
sunmaktadır (Ersungur ve Kızıltan, 2008:19). Burada X mal ve hizmetlerin 
para birimi olarak değerini, (I – A)-1Leontief ters matrisini ve Y ise gerekli 
olan nihai talebi temsil etmektedir. Girdi-Çıktı analizi, her sektörden tek bir 
ürün veya hizmet biriminin üretilmesi için gerekli olan parasal tutarı tem-
sil eden A matrisi veya teknik katsayı matrisine dayanmaktadır (Coronavd., 
2016:113).Girdi - Çıktı analizinin temelini, ülke ekonomisi için endüstriler 
arasındaki ilişkileri tanımlayan girdi - çıktı teknik katsayıları oluşturmakta-
dır (Sun, 2007: 1509). 

Belirli bir ekonomik alan için gözlemlenen verilerden oluşturulan gir-
di-çıktı tablosu, üreticiler ve tüketiciler arasında ayrıntılı bir mal ve hizmet 
akışı gösterir. Ekonomik faaliyetler bir dizi üretici sektöre ayrılır. Girdi-çıktı 
tablosunun temeli, belirli bir süre için ve genellikle parasal olarak ölçülen en-
düstriler arası akışlar veya i sektöründen j sektörüne olan mal akışlarını gös-
teren işlem matrisidir.Girdi-çıktı işlemleri matrisi, teknik katsayılar cinsinden 
ifade edilen bir matrise dönüştürülebilir (Feng ve Hubacek, 2015:4-6). Gir-
di-Çıktı matrisi, bir sektörün üretim için diğer sektörden talep ettiği gerekli 
miktarın parasal değeri olarak yani girdinin çıktıya oranını temsil eden teknik 
katsayılarla da ifade edilebilir. Girdi katsayıları şu şekilde gösterilebilir (Rua 
ve Lechon, 2016:22):

Burada;aij: Girdi katsayısı,xij: i endüstrisinin j endüstrisine girdi olarak 
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sattığı ürünün miktarı ya da değeri,xj: j endüstrisinin toplam üretimidir.

Çarpan, bir modelin bazı yönlerinin, dışsal bir değişikliğe yanıt olarak ne 
ölçüde değişeceğini temsil eder (Robison, 2009:8). Yani, bir endüstrinin çık-
tısında değişim olması için nihai talepte meydana gelen dışsal değişiklikler 
sonucunda söz konusu ekonomideki endüstriler üzerinde oluşacak toplam 
etkiyi tahmin etmek için kullanılan özet ölçümlerdir (McLennan, 2006:6). 
Çarpanlar GSYİH, gelir ve istihdam gibi bir dizi ekonomik değişken için he-
saplanabilir (Burrows ve Botha, 2013:10). 

Girdi - çıktı modelindeki çarpan hesaplamaları, leontief ters matrisine 
dayanır (Sissoko ve Cruyce, 2009:3).Üretim çarpanı, bir ekonomideki sek-
törler arasındaki bağımlılıkları göstermek için kullanışlı ve yararlıdır (He-
ringa, 2013:60).Üretim çarpanı, nihai talepte meydana gelecek bir birimlik 
artış karşısında çıktılarda oluşacak artışı göstermektedir. Girdi-Çıktı tablosu 
kullanılarak hesaplanan Leontief ters matrisindeki her birsütuna ait toplam 
değer, söz konusu endüstri için üretim çarpanı değerini göstermektedir. Üre-
tim çarpanının hesaplanması şu şekilde gösterilebilir (Ersungur ve Kızıltan, 
2008:20-21):

Burada;

Zj: j. endüstrinin üretim çarpanı değerini göstermektedir, 

n: Girdi – Çıktı tablosunda var olan endüstrilerin sayısı ifade etmektedir,

Aij Є (I – A) -1 ‘dir. 

Ekonomide faaliyette bulunan her bir endüstrinin diğer endüstriler ile 
arasındaki yapısal bağınlaşmanın derecesini, üretim çarpanının değeri gös-
termektedir. Bu bağlamda, bir endüstriye ait olan üretim çarpanının nicel 
değeri arttıkçao endüstrideki yapısal bağınlaşma derecesi debüyümektedir.

3. Tartışma ve Yorum 
Çalışmada kullanılan veriler, TÜİK’in hazırladığı 2012 yılına ait Girdi-Çıktı 

tablolarıdır. 2012 yılındaki Girdi-Çıktı tabloları NACE Rev. 2 ve Avrupa Eko-
nomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistikî Sınıflaması (CPA-
2008)’na görehazırlanmıştır (TÜİK, 2016). 2012 yılına ait TÜİK tabloları 64 
endüstriden oluşmaktadır. 

Tablo 1’de Türkiye ekonomisindeki sektörlere ait üretim çarpanı değerleri 
yer almaktadır. Ekonomideki tüm endüstrilere ait üretim çarpanı değerleri 
incelendiğinde, sektörlerin çoğunda katsayı değerlerinin 2’ye yakın değerler 
aldığı görülmektedir. Bu bakımdan, sektörlerin çoğunda yapısal bağınlaşma-
nın yüksek olduğu söylenebilir. Tabloya göre yapısal bağınlaşmanın en yük-
sek değer aldığı ilk 10 sektör sırasıyla şunlardır: Elektrik, gaz, buhar ve ik-
limlendirme, Reklamcılık ve pazar araştırması hizmetleri, Seyahat acentesi, 
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tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler, İnşaatlar ve 
inşaat işleri, Gıda, içecekler ve tütün ürünleri, Tekstil, giyim eşyası, deri ve 
ilgili ürünler, Basım ve kayıt hizmetleri, Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları 
hizmetleri (zorunlu sosyal güvenlik hariç), Spor hizmetleri, eğlence ve dinlen-
ce hizmetleri endüstrisi ile Kauçuk ve plastik ürünler imalatı. 

 Tabloda yer alan endüstrilere ait üretim çarpanı değerleri incelen-
diğinde, genel itibariyle hizmetler ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
endüstrilerin üretim çarpanı değerinin daha yüksek değerlere sahip oldu-
ğu gözlenmektedir. Bu bağlamda sahip oldukları yüksek yapısal bağınlaşma 
dolayısıyla, nihai talepteki meydana gelecek bir birimlik artışı karşılayacak 
üretimin gerçekleştirilmesinde hizmetler ve sanayi sektörü ile ilgili endüstri-
lerin, payının daha yüksek olacağı söylenebilir. 

Tablo 1. Türkiye Ekonomisinde Üretim Çarpanının Sektörel Dağılımı (2012)

Sektör

Kodu

Üretim

Çarpanı

Sektör

Kodu

Üretim

Çarpanı

Sektör

Kodu

Üretim

Çarpanı

Sektör

Kodu

Üretim

Çarpanı
24 2,70324 16 1,93679 57 1,69785 26 1,43646
49 2,34314 20 1,90619 29 1,67800 21 1,40327
53 2,15893 7 1,88572 39 1,67185 3 1,40146
27 2,13970 8 1,88436 47 1,65709 46 1,39083
5 2,13744 15 1,87516 58 1,62878 54 1,38077
6 2,13593 36 1,87073 55 1,60674 51 1,35365
9 2,09153 50 1,86297 34 1,59426 17 1,32452

42 2,06435 32 1,81009 30 1,59149 52 1,31865
60 2,00195 23 1,79194 19 1,56864 44 1,31671
13 1,99772 37 1,78951 10 1,54219 40 1,30548
14 1,97247 31 1,75487 1 1,53808 56 1,27519
33 1,96337 35 1,74595 59 1,51238 48 1,26032
38 1,95163 62 1,74436 12 1,49711 2 1,23496
63 1,95157 28 1,73927 11 1,49577 4 1,19118
22 1,95041 61 1,71254 43 1,47595 45 1,00000
18 1,94698 25 1,69853 41 1,46323 64 1,00000

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanarak yazartarafından hesaplanmıştır.

 2012 yılında yapısal bağınlaşması düşük olan sektörler ise şunlardır; 
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri, Kendi 
konutunda ikamet edenler için izafi kira, Madencilik ve Taş ocakçılığı, Orman 
ürünleri ve ilgili hizmetler ile Bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri. 

4. Son Notlar
2012 yılında üretim çarpanı en yüksek değere sahip endüstri, enerji sek-

törünün ait alt dallardan biri olan Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme en-
düstrisidir. Bu endüstriden sonra ise Reklamcılık ve pazar araştırması hiz-
metleri, Seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili 
hizmetler, İnşaatlar ve inşaat işleri, Gıda, içecekler ve tütün ürünleri imalatı 
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ve Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünlerin imalatı endüstrisi yapısal ba-
ğınlaşmanın yüksek olduğu endüstrilerdir. Dikkat edildiğinde bu sektörlerin 
genel olarak hizmetler ve sanayi sektörünün alt dalları olduğu gözlenmekte-
dir. Bu bağlamda ekonominin sanayileşme düzeyinin yükseldiği ve hizmetler 
sektörünün güç kazandığı söylenebilir. 

Üretim çarpanı değerinin yükseldiğinde endüstrilerarası yapısal bağınlaş-
ma derecesi artmaktadır. Yani endüstrilerin, diğer endüstrilerden ya da ken-
di endüstrilerinden kullandığı girdi miktarı artmaktadır. Fakat zaman içinde 
bir sektörün çarpan katsayı değerinin artma eğilimi göstermesi, diğer şartlar 
veri olarak kabul edildiğinde, söz konusu sektörün üretimden daha çok girdi 
kullandığı şeklinde bir sonucu da ortaya koymaktadır. Analiz sonucunda üre-
tim çarpanı değeri 2’nin üzerinde yer alan endüstrilerin yapısal bağınlaşma 
derecesi artarken aynı zamanda kullandığı girdi miktarı da buna paralel ola-
rak arttığı, fakat üretimden daha çok girdi kullanıldığı söylenebilir. Ekonomik 
açıdan bakıldığında bu durum çok rasyonel bir davranış değildir.Çünkü üre-
tim sürecinde, bir birim çıktı üretebilmek için bundan daha fazla girdi kulla-
nılmaktadır.Bu durumun nedeni, girdi ve çıktı fiyatlarındaki düzensiz artışlar 
olabileceği gibi üretim sürecindeki verimsizlik ve teknoloji geriliği de olabilir. 
Ayrıca, yapısal bağınlaşma derecesinindüşük olduğuendüstrilerde, buendüst-
rilere yönelik olası nihai talep artışlarının karşılanması için daha az girdiye-
ihtiyaç duyulacağı için teknolojik yapıda değişiklik, uzmanlaşma, üretim sü-
recindeki verimlilik artışı ve rekabetin olumlu etkileri gibi sonuçların da söz 
konusu olabileceği göz ardı edilmemelidir. 
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PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN 
ÖRGÜTSEL ETKİLİLİĞE KATKISI 

ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI1

Muhammet ÇANKAYA2 İrfan ÇAĞLAR3

GİRİŞ
İnsan unsuru, örgütler için en önemli kaynak niteliğindedir. Teknolojinin 

gelişimi ile birlikte her ne kadar örgütlerde makine ve robot teknolojisinin 
kullanımı artış gösterse de insan unsurunun yer almadığı bir örgüt yapısı dü-
şünülemez. Amaçların planlanması, örgüt yapısınıntasarlanması, kullanılacak 
olan malzemelerin tedarik edilmesi ve diğer faaliyetlerin herhangi birinde in-
san unsurunun yer almaması mümkün değildir. 1920’li yıllardaki makine gibi 
görülen insan kaynağına bakış açısı artık günümüzde tamamen değişmiş ve 
insan, örgütlerin merkezine yerleşmiştir. Günümüz örgütleri için asıl önemli 
olan husus ise; donanımlı çalışanlar ve sahip olunan entelektüel sermaye dü-
zeyidir. Bu doğrultuda; insan kaynağını geliştirmek ve örgütsel performansını 
arttırmak adına personel güçlendirmenin oldukça önemli olduğu söylenebi-
lir. Çalışanlarını bilgilendiren, onları işinin ehli yapan ve onlara işlerinde alan 
özgürlüğü tanıyan örgütlerin, personel güçlendirme faaliyetlerini uyguladık-
ları söylenebilir.

Örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, amaçlarını gerçekleştire-
bilmeleri ile yakından ilişkilidir. Amaçları gerçekleştirebilmek ise örgütsel 
etkililik düzeyini artırmaktan geçmektedir. Örgütsel etkililik; hem iç müşte-
ri hem de dış müşterileri memnun etme yoluyla elde edilebilecek bir süreç 
olup, istenilen düzeyde olduğunda; çalışanların işten duydukları memnuniyet 
ve örgüte olan bağlılıkları artabilir, örgütün mali performansında yaşanacak 
iyileştirmeler ile örgüt büyümeye devam edebilir.

Güçlendirilmiş çalışanların özgüvenli, ne yaptığını bilen, işine hakim, işin-
den memnun ve örgütsel bağlılığı kazanmış bireyler olduğundan hareketle 
örgütsel etkililiğin artmasına da katkı sağlayacakları düşünülmektedir.

PERSONEL GÜÇLENDİRME
Güçlendirme (empowerment) kavramı yönetim biliminde; yardımlaşma, 

paylaşma, yetiştirme ve ekip çalışması yolu ile kişilerin karar yetkilerini ar-
tırma gibi anlamlarda kullanılmaktadır (Koçel 2014). Spencer ve Mclaren 
(2017) güçlendirmeyi; güç ve yetkinin paylaşılması veya dağıtılması olarak 
tanımlanan ve aynı zamanda örgütsel etkililiği açıklamada kullanılan bir yapı 
olarak tanımlamaktadır.
1-“Personel Güçlendirmenin Örgütsel Etkililiğe Katkısı Üzerine Bir Alan Araştırması”
adlı doktora tezinden üretilmiştir.
2- Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
3- Prof. Dr., Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
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Conger ve Kanungo (1988) motivasyonel kapsamda özyeterlilik ile ilgili 
bir kavram olarak ele aldıkları güçlendirme kavramını; örgüt üyelerinin öz-
yeterlilik duygularının arttırılması olarak tanımlamıştır (Thomas,Velthou-
se1990;Spreitzer 1996). Thomas ve Velthouse ise (1990) güçlendirmenin tek 
boyutla ifade edilemeyeceğini belirterek güçlendirmeye daha geniş bir açıdan 
yaklaşmış ve güçlendirmeyi; anlam, yetkinlik, seçim ve etki olmak üzere 4 bo-
yut üzerinden değerlendirmiştir. Chowet al. (2006) güçlendirme kavramını; 
çalışanların kendi işleriyle ilgili kararları alma ve inisiyatif kullanmaları için 
verilen izinler olarak tanımlamaktadır. Daft (2015) güçlendirmeyi; örgütteki 
gücün paylaşılması, gücün veya yetkinin astlara göçerimi olarak nitelendir-
mektedir. Çiftçi (2017) personel güçlendirme kavramını; personelin gelişim 
sürecinin desteklenerek kendi öz yetenek ve niteliklerinin bilincine ulaştırıl-
mış biçimde, onların karar verme yetilerinin artırılması süreci olarak tanım-
lamıştır.

Spreitzer ise güçlendirmeyi; dört alt unsurdan meydana gelen ve çalı-
şanın işe yönelik motivasyonuna etki eden bir yapı biçiminde tanımlamış-
tır. Güçlendirmenin unsurlarını ise; anlam, yetkinlik, özerklik ve etki olarak 
belirlemiştir (Spreitzer 1995; Wang,  Lee 2009; Kennedy 2015). Çalışmada 
güçlendirmenin temel boyutları olarak Spretizer’in tanımladığı bu 4 boyut 
kullanılmıştır.

Anlam: Bu boyut; çalışanın inançları, değerleri ve davranışları ile işyerin-
deki rolünün gerekleri arasındaki uyumu açıklamaktadır (Lee,Koh 2001). Ça-
lışanın örgüt içerisinde gerçekleştirdiği görevin kendisi için bir anlam ifade 
etmemesi durumunda; çalışanın örgütsel bağlılığında azalma, olaylara karşı 
ilgi gösterememe ve dikkatini görevine verememe gibi durumlarla karşı kar-
şıya kalınacağı belirtilmektedir (Thomas,Velthouse 1990).

Yetkinlik: Çalışanın bir işi en iyi şekilde yapabileceği hususundaki kendi 
yeteneklerine ve kapasitesine olan inancı ise yetkinlik boyutu ile ifade edil-
mektedir. Güçlendirme kapsamında ele alınan yetkinlik, bütünsel bir yetkin-
liğe işaret etmemekte olup; bireyin işe ilişkin rolü ile ilgili kişisel yetkinliğidir 
(Spreitzer1995; Menget al. 2015). Yetkinlik boyutunun az olması durumunda 
çalışan, yetenek isteyen işlerden kaçınırken yetkinliğin fazla olması duru-
munda ise, emsalleri arasında üstün olmaya ve karşılaşılan engeller karşısın-
da daha dayanıklı olmaya çaba göstermektedir (Bolat 2003). 

Özerklik: Bu boyut; görevin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan husus-
larda kararı, çalışanın kendisinin vermesi ve şartların değişmesi durumunda 
da bu gereksinimleri değiştirebilme iradesine sahip olmasını açıklamaktadır. 
Özerklik boyutu daha geniş manada ele alındığında ise; görevin başlatılması 
ve diğer süreçler için çalışan inisiyatifinin her zaman ön planda olması olarak 
tanımlanabilir (Spreitzer 1995). 

Etki:Personel güçlendirmenin dördüncü boyutu olan etki boyutu ise; çalı-
şanın yaptığı iş ile ilgili stratejik özelliğe sahip çıktılar ile yönetsel ve işlemsel 
nitelikteki çıktılar üzerindeki etki derecesi ve yine bu çıktılara ilişkin algıla-
malarını içermektedir (Spreitzer1995).
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Drucker (1992), personel güçlendirme faaliyetlerinin çağdaş örgüt tasa-
rımında zorunlu hale getirdiğini belirtmektedir. Ona göre, uzmanlığa dayalı 
örgüt yapılarının oluşmasıyla birlikte hiyerarşik düzeylerin etkisini kaybet-
tiği, bunun yerine meslektaşlık ve takım çalışmaları gibi unsurların ön plana 
çıktığı görülmektedir. Drucker, oluşan bu yeni örgüt yapılanmasının ise per-
sonel güçlendirme sürecini zorunlu olarak ortaya çıkardığını belirtmektedir. 
Güçlendirme sürecini yaşayan örgütte zaman ve kişisel çabalar aynı amaca 
odaklanacağından örgütsel başarıya ulaşma olasılığı da artacaktır. Güçlendir-
me faaliyetlerinin temel amacının, örgütün misyonu, vizyonu ve stratejileri 
çerçevesinde kişisel başarıyı elde etmek olduğu söylenebilir (Karakaş 2014).

Nixon (1994), örgütlerde güçlendirme faaliyetlerinin bir takım içsel ve 
dışsal koşullar sebebiyle ortaya çıktığını belirtmektedir. Dışsal koşullar; yük-
sek rekabet düzeyi, işgücü niteliklerindeki değişimler ve müşterilerin yük-
selen beklentileri olarak sıralanırken içsel koşullar; çalışanları sürekli kılma, 
motivasyon ve gelişim olarak belirtilmektedir (Erstad 1997).

Personel güçlendirme konusunda iki temel yaklaşım bulunmaktadır 
(Stewartet al. 2010; Yücel, Demirel 2012). Bu yaklaşımların birincisi dav-
ranışsal (ilişkisel) yaklaşım olup bu yaklaşım; üst yönetimin personel güç-
lendirmedeki rolünü içermektedir. İkinci yaklaşım ise, psikolojik (bilişsel) 
yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çalışanların kendilerine yönelik olarak hazırlanmış 
olan ortamı ve güçlendirmeyle ilgili üstler tarafından sergilenen davranışları 
algılama düzeyleri ile ilgilenmektedir (Pelit 2011). Bu çalışmada personelin 
güçlendirme algıları ölçüldüğünden psikolojik yaklaşımdan yararlanılmıştır.

Örgütsel başarı, gücün ne kadarının çalışanlara aktarılabildiğine bağlıdır 
(Karakaş 2014). Gelişen teknoloji, müşterilerin gün geçtikçe artan beklenti-
leri ve küreselleşmenin artmasıyla birlikte günümüz çalışma koşulları değiş-
miş, örgütlerin birçoğu artık emir-komuta hiyerarşisi ile yönetme eğilimin-
den vazgeçmiştir. Bugünün örgüt çalışanları yaratıcı fikirlere sahip, inisiyatif 
almayı bilen ve faaliyetlerinden doğan sorumlulukları kabullenebilen, yani 
güçlendirilmiş çalışanlardan oluşmalıdır (Quinn,Spreitzer 1997; Eylon 1998). 
Çalışanlara yetki ve sorumluluk verilip uygun bir iş ortamı sağlandığında ise; 
güçlendirmeye yönelik çabaların olduğusöylenebilir. Bu türden faaliyetler, ör-
gütlerin amaçlarına ulaşmalarında önemli ölçüde katkılar sağlayabilir (Pelit 
2011).

Herhangi bir örgütün başarılı olabilmesi için o firmanın kendi kaynakları-
nı yönetmesi çok önemlidir. İnsan kaynağı ise bu kaynaklar içinde hayati bir 
role sahiptir. Hizmet sektörü başta olmak üzere çoğu örgütün başarılı olma-
sında ayırt edici unsur insan kaynaklarıdır. Örgüt amaçlarını gerçekleştiren 
ve örgüte hayat veren unsurun insan kaynağı olduğunudestekleyen görüşler 
de mevcuttur (Azeem, M. et al. 2015).

Hizmet örgütleri için önemli bir strateji de; müşteri ile birebir iletişim-
de olan çalışanların güçlendirilmesi gerekliliğidir. Güçlendirilmiş çalışanlar, 
müşteri isteklerini karşılamada ve şikâyetlerinin çözümünde daha aktif bir 
rol oynamaktadır (Pelit 2011).
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Hizmet sektöründe görev yapan güçlendirilmiş çalışanlar, müşteri ihtiyaç-
larına olabildiğince hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek için çaba sarf 
ederler. Bateson (1995), güçlendirilmiş çalışanların sorumluluk duygusuna 
sahip, müşteri merkezli ve yaptıkları işlerde daha istekli olduklarını belirt-
miştir. Bazı araştırmacılar da örgütlerin işletme performansına bağlı olarak 
çalışanlarını bilgiyle ve ödüllerle güçlendirmesi gerektiğini ve ayrıca örgüt 
misyonunu gerçekleştirebilme adına çalışanlara bağımsız karar alma yetkisi 
vermelerinin yararlı olacağını belirtmişlerdir (Lee et al. 2006). Nihayetinde 
müşteri memnuniyetini bütünüyle sağlayabilme adına çalışanlarına yerinde 
karar alma esnekliği tanıyan güçlendirmenin, örgütler için hayati derecede 
önemli olduğu belirtilmektedir (Hartline,Ferrell, 1996).

Geleneksel örgüt yapılarında yüksek düzeyde hiyerarşinin olduğu ve ör-
güt piramidinin sivri olduğu bilinmektedir. Güçlendirmenin uygulandığı ör-
gütlerdeki örgüt piramidi oldukça basık yapıda olup, bu örgütlerde birkaç 
yönetim basamağı bulunmaktadır. Bu tür örgütlerde çok açık biçimde devam 
eden bir bilgi akışı ve örgüt çalışanları arasında hızlı bir bilgi paylaşımı söz 
konusudur. Basık yapıdaki bu örgütlerde ödüllendirme eylemi grup esasına 
göre gerçekleştirilmektedir (Çavuş 2006).

Çalışanların bağımsız bir şekilde karar verebilmesi ya da karar alma süreç-
lerine dahil edilmesi ile güçlendirme arasında olumlu bir ilişkiden bahsedilir-
ken, rol karmaşası ve rol yüklemesi gibi unsurlar çalışanların güçlendirme 
algılamalarını düşürmekte ve güçlendirmeye olumsuz yönde etki etmektedir 
(Tekin, Köksal 2012).

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK
Örgütlerin ulaşmak istediği amaçlardan biri olan etkililik kavramı, 1900’lü 

yıllara kadar verimlilik kavramı ile aynı anlamda kullanılmıştır. Buna karşın 
temel amacı kar etmek olmayan kamu ve özel türdeki örgütlerde verimliliği 
ölçmenin pek mümkün olmaması, verimlilikten daha geniş bir anlamı barın-
dıran ve onu bir ölçüt olarak ele alan “etkililik” kavramının doğmasına yol 
açmıştır (Daft 1997, aktaran: Sabuncuoğlu 2010).

Örgütsel etkililik, örgüt ile ilgili çalışmaların temel konularından biri ol-
masına karşın bu kavramın tanımlanmasında problem olmadığı söylenemez.
Örgütsel etkililiğin tanımlanmasındaki karmaşıklıklar ise büyük bir sorun 
teşkil etmektedir (Quinn,Rohrbaugh, 1983). Kavramsal açıdan ele alındığında 
örgütsel etkililik; “hedefe ulaşmak” anlamında kullanılmaktadır (Georgopou-
los,Tannenbaum, 1957;Gavganiet al. 2016). Gochhayatet al. (2016) örgütsel 
etkililiği; “ilgili tarafların hedeflerden memnun olması” olarak tanımlarken, 
Peter Drucker; “doğru işleri yapma” (doingtherightthings) olarak tanımla-
maktadır (Freeman 1999). Ayrıca Drucker, örgütsel başarının anahtarının 
etkililik olduğuna inanmaktadır (Dizgahet al. 2011).

Örgütsel etkililik kavramı, yönetim alanında çalışma yapan birçok araştır-
macı tarafından farklı biçimlerde ele alınmıştır. Araştırmacılardan bir kısmı; 
ilgili kısıtlayıcılar tatmin edildiğinde ve örgütsel sonuçların amaçlara yaklaşı-
mı veya onları geçmesi durumunda örgütün etkili olarak değerlendirilebile-
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ceğini belirtmişlerdir. Ayrıca Pfeffer ve Salancik gibi araştırmacılar ise örgüt-
sel etkililiği; “dışsal bir standart” olarak ele almış ve örgütün çeşitli grupların 
taleplerini ne ölçüde iyi karşıladığı ile ilgilenmişlerdir. Pfeffer ve Salancik, 
örgütsel etkililik kavramına örgütün yaptığı işin yararı ile bu işin yapılma-
sı esnasında kaynakların ne derecede iyi değerlendirildiği gibi unsurları da 
eklemişlerdir. Genel anlamda örgütsel etkililik kavramı; örgütün ulaşmak is-
tediği ve amaçladığı sona sahip olma düzeyi biçiminde de ifade edilmektedir 
(Ergeneli 1995).

Örgüt faaliyetleri sonrasında elde edilen çıktıların, beklenen sonuçlarla ne 
derecede uzlaştığı etkililik göstergeleri ile ölçülmektedir. Belirli bir çıktının 
etkili olarak kullanıldığını söyleyebilmek için bu çıktıların toplumda istenilen 
sonuçlara yol açacak biçimde kullanılmaları gerekmektedir (Yenice 2006).

Örgütsel etkililikle ilgili önemli bir husus da örgütsel etkililiğin ölçümün-
de göz önünde bulundurulacak ölçütlerin seçimidir. Özel sermayeli kuruluş-
ların temel amaçlarından biri de kar elde etmek iken kamu kuruluşlarının 
çoğu için temel amacın kar elde etmek olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Benzer şekilde Steers (1975); örgütsel etkililiği ölçmede kullanılan ölçütlerin 
incelenen örgütün amaç ve hedefleri ile tutarlı olması gerektiğini belirtmiştir 
(Sabuncuoğlu 2010).

Aydın ise (2009) çalışmasında; örgütsel etkililiği ölçmenin sanki belirsiz 
bir durum gibi gözükse de, ölçmemenin getireceği zararın daha fazla olacağı-
nı ve örgütsel etkililiği ölçmek için bazı göstergelerin seçilmesinin önemli ol-
duğunu vurgulamıştır. Yine örgütlerin tümü için geçerli olabilecek ve örgütsel 
etkililiği ölçebilecek ortak göstergeleri belirlemenin de oldukça zor olduğunu 
belirtmiştir.

Alanyazında örgütsel etkililiğe bakış açılarına göre birçok farklı örgütsel 
etkililik göstergesi kullanılmıştır. Çalışmanın, hizmet endüstrisi içerisindeki 
özel sağlık örgütlerindeyapılması sebebiyle örgütsel etkililik seçiminde ala-
na özgü bazı göstergeler kullanılmıştır. Bu göstergeler; çalışan memnuniyeti, 
örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme ile işletmenin mali ve büyüme perfor-
manslarından oluşmaktadır. Bu göstergeleri kısaca açıklamak yararlı olacak-
tır.

Çalışan Memnuniyeti: Örgütlerin başarı anahtarlarından biri de örgüt çalı-
şanlarının memnuniyetleridir. İşlerinden memnun olan çalışanlar, işlerini se-
ver ve yaptığı işlere değer verir. İşlerine değer veren ve sahiplenen bir çalışan 
grubu da örgütü ayakta tutan en önemli unsurlardan biridir. Çalışan memnu-
niyeti iş tatmini ile ölçülmektedir. Berry (1998), iş tatminini; bireyin çalışma 
ortamına karşı olumlu tepkisi olarak tanımlamıştır (Gürbüz 2007). Genel ma-
nada iş tatmini kavramı; işten duyulan memnuniyetin göstergesi biçiminde 
nitelendirilmektedir (Eroğluer 2011). Light’a göre iş tatmini, çalışanların işle 
ilgili deneyimlerinden oluşan duygusal bir durumdur. İş tatmini yaşayan çalı-
şanların; karar almada daha kolay bir şekilde inisiyatif alabildikleri, müşteri-
ler ile daha yakından ilgilendikleri ve bunun da örgüt performansına olumlu 
yansıdığı belirtilmektedir (Aydın 2009). Bir işyerinde çalışanın birey olarak 
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kabul edilmesi, geliştirilerek sorumluluk alması gibi durumlarda da iş tatmini 
duygusunu yaşayacağı belirtilmektedir (Ünalanve diğerleri 2006).

Çalışanların iş tatmini; işlerinden bekledikleri sonuçları elde ettikleri 
oranda gerçekleşmektedir. İş tatmininin yüksek olması durumunda, örgütte 
verimlilik ve işe bağlılık artacak, buna karşın işgücü devir hızı ve işe devam-
sızlıklarda düşüşler görülecektir. Sonuç olarak iş tatmin düzeyinin yüksek 
olması durumunda örgüt hedeflerine ulaşmada bir kolaylık yaşanacağını söy-
lemek mümkündür (Tengilimoğlu 2005).

Lacshingeret al. (2001) hemşireler üzerinde gerçekleştirmiş oldukları 
çalışma sonucunda; personel güçlendirmenin iş tatminini pozitif yönde etki-
lediğini belirtmektedir. Güçlendirilmiş ve işlerinden tatmin hemşirelerin ver-
miş oldukları hizmetler de hastaların beklentilerinin karşılanmasında önem-
lidir. Hançer ve George (2003) tarafından yapılan çalışmada da personel güç-
lendirmenin çalışanların iş tatminini olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir 
(Arı, Ergeneli 2003). Bunlara ilaveten Spreitzer, Kizilos ve Nason (1997) ile 
Dikcson ve Lorenz (2009); çalışmalarında personel güçlendirmenin boyutları 
ile iş tatmini arasında anlamlı ilişkiler bulurken, Chiang ve Jang (2008) ise 
personel güçlendirme boyutlarının iş doyumu üzerinde etkili olduğunu bul-
muştur (Tolayve diğerleri 2012). Ayrıca yine; Siebertet al. (2004) de personel 
güçlendirmenin iş tatminini arttırıcı etkilerinin olduğunu belirtmektedir.

Örgütsel Bağlılık: Örgütsel bağlılık ilk olarak Guetzkov (1955) ve Whyte 
(1956) tarafından kavramsallaştırılmıştır. Guetzkov (1955) bağlılığı belli bir 
düşünceye, kişiye veya gruba karşı önceden belirlenen bir his ve davranış şek-
linde tanımlamıştır. Shafer (2002) örgütsel bağlılığı, çalışanın örgüt amaçları-
nı ve değerlerini kuvvetli bir şekilde benimsemesi, örgütün yararı için istekli 
ve istikrarlı bir şekilde çaba sarf etmesi ve örgütsel üyeliğini devam ettirmek 
için kuvvetli istek duyması şeklinde tanımlamıştır. Whyte (1956) ise örgütsel 
bağlılık kavramını geliştirerek örgüt insanı kavramını üretmiş, örgüt insanını 
örgütte çalışan olmanın ötesinde, örgüte ait olan birey olarak ifade etmiştir 
(Akova, Bayhan 2015). Örgütsel bağlılıkta öne çıkan diğer önemli hususlar 
ise; örgüt hedef ve değerlerinin benimsenmesi, örgütün bir parçası olma adı-
na çaba gösterme ve çalışanın kendisini güçlü bir aile üyesi olarak hissetmesi 
olarak gösterilebilir (Hoş,Oksay 2015).

Örgütsel bağlılık, örgütün varlığını koruma çabalarının nihai hedeflerin-
den biri olarak nitelendirilmektedir. Örgüt üyelerinin örgütsel bağlılık düzey-
lerinin yüksek olması durumunda, bu kişiler diğerlerine göre örgütle daha 
uyumlu bir biçimde hareket eder ve işlerinde daha üretken olurlar. Bununla 
birlikte yüksek düzeyde sorumluluğa sahip çalışanlar, örgüte daha az yük ge-
tirirler (Bayram 2005).

Örgütlerde personel güçlendirme ortamının oluşturulabilmesi için ça-
lışanların örgüte karşı tam bağlılık göstermesi gerekmektedir. Örgütlerde; 
ödüllendirme ve görevde yükselme gibi özendirici uygulamaların olmaması 
durumunda dahi çalışanların örgüte karşı bağlılık durumunda olması tam 
bağlılık olarak nitelendirilmektedir (Doğan, Kılıç 2007).
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Alanyazında yapılan birçok çalışmada etkili örgütlerde örgütsel bağlılığın 
da yüksek düzeyde olduğu belirtilmekte ve bu nedenle örgütsel etkililik ölçü-
münde örgütsel bağlılığın önemine değinilmektedir (Aydın 2009).

Arı ve Ergeneli (2003); hizmet endüstrisinde yaptıkları çalışma sonucun-
da; personel güçlendirme ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve güçlü bir 
ilişkinin olduğunu belirtmektedir. Janssen (2004) ise; güçlendirilmiş ve ör-
gütüne bağlı bir işgücünün, modern örgütlerin etkili bir biçimde faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için gerekli olduğunu belirtmektedir. Seçgin (2014); personel 
güçlendirmenin örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediğini belirtmektedir. 
Seçgin; müşteriler ile yüz yüze çalışılan bölümlerde görevli personelin güç-
lendirilmesiyle birlikte müşteri memnuniyetinde artış yaşanabileceği ve bu 
durumun çalışanlarda daha çok iş tatmini ve örgütsel bağlılık sağlayabile-
ceğini belirtmektedir. Yine Argryis, (1998), Henkin ve Marchiori (2003) ve 
Tolayve diğerleri (2012); güçlendirmenin çalışanların örgütsel bağlılık dü-
zeylerini arttırdığını belirtmektedir (Candan ve diğerleri 2015). Bunlara ek 
olarak; Albrecht ve Andreetta (2011), Akgün (2015) ile CostaFreire ve Azeve-
do (2015); güçlendirilen çalışanlarda örgütsel bağlılığın arttığını ve bu değiş-
kenler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmektedirler.

Örgütsel Özdeşleşme: Çalışanların örgütleriyle bağ kurmaları ve bu saye-
de verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar 19. yy. sonlarında başlamış-
tır. O yıllardan bugüne kadar geçen zamanda örgüt ve çalışan ilişkisine yöne-
lik birçok konuda çalışmalar yapılmış ve yeni kavramlar ortaya çıkarılmıştır. 
Bunlardan biri olan örgütsel özdeşleşme; çalışanların örgütleriyle sürekli bir 
biçimde dayanışma içerisinde olmaları, davranışsal ve tutumsal yönlerden 
örgüte destekte bulunmaları, kendilerini örgütün bir parçası olarak görme-
leri ve kendilerini örgütle kişileştirmeleri olarak tanımlanmaktadır (Turunç, 
Çelik 2010).Scott ve Lane (2000) ise örgütsel özdeşleşme kavramını“psikolo-
jik olarak örgütü kendinin bir parçası olarak hissetmek” şeklinde tanımlamış-
tır (Tüzün, Çağlar 2008).

Örgütsel özdeşleşmeyi; bir örgüt üyesinin kendisini ve üyesi olduğu örgü-
tünü tanımlamak için kullandığı kavramların birbirleriyle olan benzerlik de-
recesi olarak tanımlamak mümkündür. Örgütsel özdeşleşme düzeyi; çalışan 
benliğinin örgüt üyeliğine ne düzeyde bağlı olduğu ile açıklanmaktadır. Örgüt 
üyeliği çalışan benliğinde merkezi bir konumda ise ve diğer sosyal gruplar-
daki üyeliklere göre daha önemli bir yere gelmişse, çalışanın örgütle yüksek 
düzeyde özdeşleştiği söylenebilir (Karabey,İşçan 2005).

Örgütsel özdeşleşme düzeyinde yaşanan artışların çalışanın iş tatmininde 
de artışa yol açtığına dair birçok çalışma bulgusu alanyazında yer almaktadır 
(Şantaş ve diğerleri 2016). Böylelikle örgütsel özdeşleşmenin sadece örgüt-
sel etkililiği değil, onun unsurlarını da olumlu şekilde etkilediğini söylemek 
mümkündür.

Örgütüyle özdeşleşmiş çalışanların; örgüt faaliyetlerinde daha gayretli 
olacağı, alacakları kararlarda örgütün menfaatini ön planda tutacakları ve 
bununda örgüt performansında olumlu yansımaları beraberinde getirerek 
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örgütsel etkililiğe katkı sağlayacağı belirtilmektedir (Turunç, Çelik 2010). 
Yine Bulut (2015);personel güçlendirme boyutlarının örgütsel özdeşleşme 
ile anlamlı ilişkilere sahip olduğunu belirtmiştir. Bulut’un çalışmasında; per-
sonel güçlendirmenin anlam boyutu; (0,47), yetkinlik boyutu; (0,46), özerklik 
boyutu; (0,33) ve etki boyutu; (0,40) düzeylerinde örgütsel özdeşleşme ile 
ilişkili çıkmıştır. Aynı çalışmada personel güçlendirme boyutlarının örgütsel 
özdeşleşmeyi olumlu yönde etkilediği sonucu da bulunmuştur.

Çalışan, örgütle özdeşleştiğinde örgütün amaç, hedef ve değerlerini sanki 
kendi amaç, hedef ve değerleriymiş gibi görür ve örgütün başarısı için çaba 
sarfeder (Akın, Saruhan 2016). Bu açıdan bakıldığında örgütsel özdeşleşme, 
örgütsel etkililik için önemli bir unsur olarak değerlendirilebilir.

İşletmenin Mali ve Büyüme Performansı: Örgüt performansını ölçmenin 
karmaşık yapıda ve zor olması gibi nedenlerden dolayı yönetim alanında ör-
güt performansını ölçmeye yönelik bilimsel çalışmaların sayısı oldukça sınırlı 
sayıda kalmıştır.Var olan çalışmaların çoğunda ise örgüt performansı; yöneti-
ci veya çalışanların örgüt performansı algılamaları ve kendiörgütlerini rakip-
lerle kıyaslamaları gibi usuller ile ölçülmüştür (Onağ, Tepeci 2016).

Örgütlerin varlıklarını koruyabilmesi için temel gereksinimlerden biri de 
kârlılık performansının sürekliliğidir. Bu örgütlerin büyüyerek pazardaki ko-
numlarını geliştirebilmeleri kârlılıklarını yükseltmekle mümkün olabilir. Kâr-
lılığın yükseltilebilmesi ise mali performansın yukarıya doğru ivmelenmesi 
ile gerçekleştirilebilir. Büyüme performansı ise, örgütün pazara sunduğu yeni 
ürünlerin finansal başarısı, satışlardaki yıllık ortalama artış, pazara sunulan 
yeni ürün sayısındaki artış, sektörde lider rakiplere kıyasla pazar payındaki 
artış, çalışan sayısındaki artış ve nihayet yeni müşteri sayısındaki artış gibi 
ölçümlerle hesaplanabilir (Aydın 2009).

Örgütlerin başarılı olarak nitelendirilebilmesi için; girdiler, çıktılar ve elde 
edilen sonuçlar arasındaki ilişkiye dair bir değerlendirme yapmak yerinde 
olacaktır (Horasan ve diğerleri 2017).

ALANYAZIN TARAMASI
Yapılan alanyazın araştırmasında; personel güçlendirme ve örgütsel etki-

lilik konuları üzerinde ayrı ayrı olarak yapılan araştırmaların oldukça fazla 
olmasına karşın, personel güçlendirme ile örgütsel etkililik arasındaki ilişkiyi 
inceleyen araştırmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu görülmektedir.

Kirkman ve Rosen’ın (1999) Amerika Birleşik Devletlerindeki iki tekstil, 
bir sigorta ve bir de yüksek teknoloji şirketinden oluşan (iki şirket Fortune 50 
bünyesinde) toplamda 4 şirket ve 111 personel üzerinde yaptıkları çalışma 
sonunda; personel güçlendirme uygulaması yapılan ekiplerin güçlendirme 
yapılmayan ekiplere göre daha üretken oldukları ve proaktif (olayları önce-
den doğru şekilde sezebilme ve buna görehareket etme) davranış gösterdik-
leri belirtilmiştir. Ayrıca yine personel güçlendirme faaliyeti uygulanmış ekip-
lerin diğer ekiple kıyaslandığında örgütsel bağlılık ve iş tatminlerinin yüksek 
düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.
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Dizgahet al. (2011) İran’ın Gilan eyaletinde faaliyet gösteren ve 100 kişi-
nin altında personel istihdamı olan imalat şirketlerinde toplam 822 çalışan 
üzerinde yaptıkları araştırmada personel güçlendirme ile örgütsel etkililik 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda; personel güçlendirme 
ile örgütsel etkililik arasında zayıf düzeyde bir ilişki (0,39) bulunmuştur. Ay-
rıca aynı araştırmada örgütsel etkililik üzerinde personel güçlendirme boyut-
larından anlam boyutunun; 0,288, yetkinlik boyutunun; 0,225, özerklik bo-
yutunun; 0,323 ve etki boyutunun; 0,218 düzeyinde anlamlı etkisinin olduğu 
tespit edilmiştir.

Sharma ve Kaur (2011) Hindistan’daki bankacılık sektöründeki kamu ve 
özel banka çalışanlarından 400 kişilik bir örneklem grubuyla yapmış olduk-
ları çalışmada; çalışanların personel güçlendirme algıları ve örgütsel etkili-
lik ilişkisini ve personel güçlendirme boyutlarının örgütsel etkililiğe etkisini 
araştırmışlardır. Çalışma sonucunda; kamu bankası çalışanlarının, özel sek-
tör banka çalışanlarına göre örgütlerini daha etkili buldukları görülmüştür. 
Bununla birlikte personel güçlendirme ile örgütsel etkililik arasında orta dü-
zeyde bir ilişki (0,54) bulunmuştur. Son olarak örgütsel etkililik üzerinde per-
sonel güçlendirme boyutlarından anlam boyutunun; 0,175, yetkinlik boyutu-
nun; 0,140, özerklik boyutunun; 0,228 ve etki boyutunun; 0,166 düzeyinde 
anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Pakravan ve Khoobyari; güçlendirmenin çalışan performansı üzerine olan 
etkisini araştırmış ve çalışma sonucunda personel güçlendirme ile çalışan 
performansı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca Abbasi, 
Hassanpoor ve Hassanalipoor (2012) ise personel güçlendirme ve örgütsel 
etkililik arasındaki ilişkiyi hastane çalışanları üzerinde incelemiştir. Çalışma 
sonucunda iki değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Hashemyet 
al. 2016).

Hoxha (2015) personel güçlendirme ve güvenin, örgütsel etkililik ve dö-
nüşümcü liderlik arasındaki arabuluculuk rollerini incelediği çalışmasında 
telekomünikasyon sektöründeki 457 çalışan üzerinde uygulama yapmış ve 
çalışma sonunda personel güçlendirme ile örgütsel etkililik arasında zayıf 
düzeyde bir ilişki (0,48) bulmuştur.

YÖNTEM
Çalışmanın temel amacı; personel güçlendirmenin örgütsel etkililiğe an-

lamlı bir katkısının olup olmadığı, katkısı varsa bunun düzeyini tespit etmeye 
yöneliktir. Bu amaçla alanyazındakiölçeklerden yararlanılarak katılımcıların 
personel güçlendirme ve örgütsel etkililik algıları ölçülmüştür. Çalışma bul-
gularının ileride yapılacak bilimsel çalışmalara alanyazın zenginliği katması 
da çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.

Türkiye’deki özel hastane çalışanlarının tümüne ulaşmanın çok fazla emek 
ile zaman gerektirmesi ve bu çalışanlara ulaşmanın oldukça maliyetli olması 
gibi nedenlerle alanda çalışma yapmış akademisyenler ve saha uzmanlarının 
önerileri doğrultusunda tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden yargı-
sal örnekleme yöntemi seçilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve Çorum 
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illerinde kurumsallaşmış özel hastanelerden birer adet hastane seçilmiş ve 
araştırma örnekleminin bu hastane çalışanlarından oluşturulmasına karar 
verilmiştir. Böylelikle araştırma evreni; İstanbul, Ankara ve Çorum illerinde 
seçilen birer adet özel hastanede görev yapan tüm çalışanlar olarak belirlen-
miştir. Hastanelerin insan kaynakları birimlerinden alınan bilgiler doğrultu-
sunda ilgili hastanelerde toplam 1.280 çalışan görev yapmaktadır. Çalışanlara 
yanıtlamaları için 630 adet anket çalışması dağıtılmış, bunlardan 531’i de-
ğerlendirilmeye alınabilir durumda geri alınmıştır. Örneklemin evreni temsil 
etme oranı; % 41,5’dir.Anket çalışması 2017 yılının Mart-Temmuz aylarını 
kapsayan bir dönemde uygulanmıştır.

Araştırmadakikatılımcılarınpersonel (psikolojik) güçlendirme algılarını 
ölçmek için Spreitzer (1995) tarafından geliştirilmiş ve Sürgevilve diğerleri 
(2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan 12 ifadeli Psikolojik Güçlen-
dirme Ölçeği (Psychological Empowerment Instrument-PEI) kullanılmıştır. 
Ölçekte yer alan ifadelerin puanlandırılması 5’li Likert Ölçeği ile yapılmıştır. 
Likert tipi ölçekte; ifadelere katılım düzeyleri “1-kesinlikle katılmıyorum, 
2-katılmıyorum, 3-kararsızım, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum” olarak 
seçeneklendirilmiştir.

Anket çalışmasına katılanların örgütsel etkililik algılarını ölçmek için ise 
Aydın’ın (2009) doktora tez çalışmasında kullandığı Örgütsel Etkililik Ölçe-
ği kullanılmıştır. Ölçekte; çalışan memnuniyeti, örgütsel bağlılık, işletmenin 
mali ve büyüme performansı ile örgütsel özdeşleşme değerlerinin ortalaması 
ile örgütsel etkililik değeri oluşturulmuştur. Ayrıca anket çalışmasında de-
mografik özelliklere ilişkin sorular da yer almaktadır.

Tablo 1. Anket Geliştirilirken Yararlanılan Kaynaklar

ÖLÇEK KAYNAK

MADDE 
SAYISI

Pe
rs

on
el

Gü
çl

en
di

rm
e Anlam Spreitzer, G.M. (1995) ve Türkçe’ye 

uyarlama Sürgevilve diğerleri (2013) 3

Yetkinlik Spreitzer, G.M. (1995) ve Türkçe’ye 
uyarlama Sürgevilve diğerleri (2013) 3

Özerklik Spreitzer, G.M. (1995) ve Türkçe’ye 
uyarlama Sürgevilve diğerleri (2013) 3

Etki Spreitzer, G.M. (1995) ve Türkçe’ye 
uyarlama Sürgevilve diğerleri (2013) 3

Ör
gü

ts
el

Et
ki

lil
ik Çalışan Memnuniyeti Aydın, B. (2009) 8

Örgütsel Bağlılık Aydın, B. (2009) 4
Mali ve Büyüme 

Performansı Aydın, B. (2009) 12

Örgütsel Özdeşleşme Karalar, S. (2015) 6

Demografik Sorular Araştırmacı tarafından oluşturulmuştur 6

TOPLAM 48

Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Araştırma modeli; anlam, yetkinlik, özerklik ve etki boyutlarından oluşan 
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personel güçlendirmenin, çalışan memnuniyeti, örgütsel bağlılık, örgütsel öz-
deşleşme ile işletmenin mali ve büyüme performansı boyutlarından oluşan 
örgütsel etkililiğe katkısını belirlemeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bunun-
la birlikte demografik değişkenlerin katılımcıların personel güçlendirme ve 
örgütsel etkililik algılamalarında anlamlı bir farklılığa yol açıp açmadığı da 
modelde gösterilmiştir. Bu bağlamda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de 
gösterilmektedir.

Şekil 1. Araştırmanın Temel Modeli

Çalışmanın kavramsal modeli çerçevesinde belirlenen hipotezler şu şekil-
dedir: 

H1=Personel güçlendirmenin örgütsel etkililik üzerinde anlamlı bir kat-
kısı vardır.

H2=Personel güçlendirme boyutlarının örgütsel etkililik üzerinde anlamlı 
bir katkısı vardır.

H3a= Meslek gruplarına göre çalışanların personel güçlendirme algıları 
arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H3b= Cinsiyetlere göre çalışanların personel güçlendirme algıları arasın-
da anlamlı bir farklılık vardır.

H3c= Eğitim durumlarına göre çalışanların personel güçlendirme algıları 
arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H3d= Yaş gruplarına göre çalışanların personel güçlendirme algıları ara-
sında anlamlı bir farklılık vardır.

H3e= Kurumdaki hizmet sürelerine göre çalışanların personel güçlendir-
me algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3f= Çalıştıkları kurumlara göre çalışanların personel güçlendirme algıla-
rı arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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H4a= Meslek gruplarına göre çalışanların örgütsel etkililik algıları arasın-
da anlamlı bir farklılık vardır.

H4b= Cinsiyetlere göre çalışanların örgütsel etkililik algıları arasında an-
lamlı bir farklılık vardır.

H4c= Eğitim durumlarına göre çalışanların örgütsel etkililik algıları ara-
sında anlamlı bir farklılık vardır.

H4d= Yaş gruplarına göre çalışanların örgütsel etkililik algıları arasında 
anlamlı bir farklılık vardır.

H4e= Kurumdaki hizmet sürelerine göre çalışanların örgütsel etkililik al-
gıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H4f= Çalıştıkları kurumlara göre çalışanların örgütsel etkililik algıları ara-
sında anlamlı bir farklılık vardır

BULGULAR
Çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi yapılmış ve ana-

liz sonucunda; Personel Güçlendirme Ölçeğinin güvenilirlik katsayı değeri; 
0,856, Örgütsel Etkililik Ölçeğinin güvenilirlik katsayı değeri ise; 0,833 olarak 
bulunmuştur. Bu durumda çalışmada kullanılan ölçeklerin yeterli derecede 
güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Anketlere ait güvenilirlik katsayıları 
Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Ölçeklerin Güvenilirlik Katsayıları

Ölçek Cronbach Alfa Değeri

Personel Güçlendirme 0,856
Örgütsel Etkililik 0,833

Çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden ve anket çalışmasını kabul 
edilebilir biçimde yanıtlayan toplam çalışan sayısı 531’dir.Katılımcılara ait 
demografik bilgiler, Tablo 3’de gösterilmektedir. Buna göre;

Katılımcıların %50,5’i kadınlardan,  %49,5’i ise erkeklerden oluşmaktadır. 

Yaş gruplarına göre çalışmaya katılanların %43,1’i “21-30 yaş grubunda”, 
%36,1’i “31-40 yaş grubunda”, %13,’ü “41 ve üzeri yaş grubunda”, %7,8’i ise 
“20 yaş ve altındakilerden” oluşmaktadır.

Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde ise; “lise mezunlarının” 
%30,3, “önlisans mezunlarının” %28,8, “lisans mezunlarının” ise %23 oranın-
da olduğu görülmektedir. Yine “ortaokul mezunlarının” %7, “ilkokul mezunla-
rının” %5,6, “lisans üzeri” eğitim durumuna sahip olanların %4,9 düzeyinde 
olduğu görülmekte olup; eğitim durumunu belirtmeyenlerin oranı ise; %0,4 
düzeyindedir.   

Katılımcıların görev dağılımları ele alındığında %53,7’si içerisinde; ilk ve 
acil yardım, anestezi, tıbbi sekreter, laborant ve röntgen sağlık teknisyen ya 
da teknikerleri, fizyoterapist, ergoterapist, psikolog, diyetisyen, çocuk geli-
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şimcisi ve odyolog gibi birçok meslek gruplarını barındıran ve “diğer” olarak 
nitelendirilen meslek grubundan oluşmaktadır. Bu grubu %17,9 ile “hemşire-
ler”, %13,8 oranında “idari hizmetler grubu personeli”, %7,5 oranında “teknik 
hizmetler grubu personeli”, %3,2 oranında “ebe”, %2,4 oranında “üst kademe 
yönetici” ve %1,5 oranında “uzman hekimler” izlemektedir.

Görevdeki hizmet yılı durumlarına göre; katılımcıların %48,8’i 1 ila 5 yıl 
arasında, %26’sı 6-10 yıl arasında ve %18,8’i de 1 yıldan daha az sürede gö-
rev yapanlardan oluşmaktadır. Bunları %4,1’ lik oran ile 11-15 yıl arası ve 
%2,3’ lük oran ile 16 yıl ve üzeri çalışanlar takip etmektedir.

Katılımcıların halihazırda çalıştıkları kurumdaki hizmet yılları esas alındı-
ğında; %49,9’unun 1-5 yıl arası, %28,4’ünün 1 yıldan az, %20’sinin ise 6-10 
yıl arası çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. 11-15 yıl arası çalışanların 
oranı ise %1,7’dir. 16 yıl ve üzerinde süreyle mevcut kurumda çalışan her-
hangi bir katılımcı bulunmamaktadır.

Araştırmaya katılanların %37,6’sı Çorum İlinde bulunan Çorum Özel Has-
tanesi’nde,  %33’ü Ankara’da bulunan Sincan Lokman Hekim Hastanesi’nde 
ve %29,4’ü İstanbul’da bulunan Pendik Bölge Hastanesi’nde görev yapmak-
tadır.
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Tablo 3. Demografik Unsurlara Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları (n=531)

Değişken
Sıklık

(n)

Yüzde

(%)
Cinsiyet

Kadın 
Erkek

268
263

50,5
49,5

Yaş
20 ve altı

21-30
31-40

41 ve üzeri

41
229
192
69

7,8
43,1
36,1
13,0

Eğitim Seviyesi
İlkokul

Ortaokul
Lise

Önlisans
Lisans

Lisansüstü
Belirtilmemiş

30
37

161
153
122
26
2

5,6
7,0

30,3
28,8
23,0
4,9
0,4

Görev
Üst Kademe Yönetici

Uzman Hekim
İdari Personel

Hemşire
Ebe

Teknik Hizmet Personeli
Diğer

13
8

73
95
17
40

285

2,4
1,5

13,8
17,9
3,2
7,5

53,7
Görevdeki Hizmet Süresi

1 yıldan az
1-5 yıl arası

6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16 yıl ve üzeri

100
259
138
22
12

18,8
48,8
26,0
4,1
2,3

Kurumdaki Hizmet Süresi
1 yıldan az
1-5 yıl arası

6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16 yıl ve üzeri

151
265
106

9
0

28,4
49,9
20,0
1,7
0,0

Görev Yapılan Kurum
Pendik Bölge Hastanesi

Sincan Lokman Hekim Hastanesi
Çorum Özel Hastanesi

156
175
200

29,4
33,0
37,6

 Çalışmada kullanılan ölçeklere açıklayıcı faktör analizi yapılmış ve 
ölçeklerin iç tutarlılıkları ölçülmüştür.

Personel güçlendirme ölçeğindeki veri setinin faktör analizi için elverişli 
olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi 
sonucunda ölçeğin KMO Test değeri 0,839 olarak hesaplanmıştır. KMO değe-
rinin 0,50 ve üzerinde çıkması kullanılan veri setinin faktör analizi için uygun 
olduğunu göstermektedir (Kalaycı 2010). Barlett Testi sonucunda ise; değiş-
kenler arasında yüksek korelasyon olduğu ve veri setinin faktör analizi için 
elverişli olduğu ortaya çıkmıştır (Ki-kare değeri: 3481,794 ve p (sig.) değeri< 
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0,05). Test sonuçlarında ölçeğin boyutlarının toplam varyansın %76,745’ini 
açıkladığı tespit edilmiştir.

Tablo 4:Personel Güçlendirme Ölçeği Faktör ve Güvenirlilik Analizi

Boyutlar
Toplam

Soru Önermesi

Açıklanan 
Varyans

Cronbach’s 
Alpha Toplam

Anlam 4 40,154 ,900

76,745
Yetkinlik 4 21,283 ,786
Özerklik 4 9,596 ,717

Etki 4 5,711 ,836

KaiserMeyer Ölçek 
Güvenirliliği

Bartlett’s Küresellik 
Testi Ki-Kare

Sd

P Değeri

,839

3481,794

66

,000

ExtractionMethod: Principal Component Analysis.

Örgütsel Etkililik Ölçeğine ait KMO testi ve açıklanan varyans değeri he-
saplanmıştır. Ölçeğin KMO değeri 0,834 olarak bulunmuştur. Barlett Testi 
sonucunda değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğu ve veri setinin 
faktör analizi için elverişli olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Ki-kare değeri: 
7324,225 ve p (sig.) değeri< 0,05). Son olarak ölçekte yer alan boyutlar top-
lam varyansın %52,862’sini açıklamaktadır.

Tablo 5: Örgütsel Etkililik Ölçeği Faktör ve Güvenirlilik Analizi

Boyutlar Toplam Soru 
Önermesi

Açıklanan 
Varyans Cronbach’s Alpha Toplam

Çalışan Memnuniyeti 8 20,209 ,836

52,862
Örgütsel Bağlılık 4 15,135 ,791

Örgütsel Özdeşleşme 5 10,086 ,876
İşletmenin Mali ve 

Büyüme Performansı 12 7,432 ,893

KaiserMeyer Ölçek 
Güvenirliliği

Bartlett’s Küresellik 
Testi Ki-Kare

Sd

P Değeri

,834

7324,225

406

,000

ExtractionMethod: Principal Component Analysis.
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Yapılan açıklayıcı faktör analizleri sonucunda ölçeklerin araştırma için 
gerekli varyansı karşıladığı, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edil-
miştir. 

Her iki ölçeğin alt boyutlarının birbirleri ile olan ilişki düzeyleri Tablo 6’da 
gösterilmektedir.

Tablo 6. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları

Boyutlar Ort.
St.

Sapma
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Anlam 4,31 ,76 1

2.Yetkinlik 4,34 ,68 ,576** 1

3.Özerklik 3,90 ,78 ,248** ,470** 1

4.Etki 3,83 ,93 ,138** ,271** ,628** 1

5.Çalışan 
Memnuniyeti 3,93 ,62 ,521** ,448** ,363** ,312** 1

6.Örgütsel 
Bağlılık 2,70 1,01 -,024 -,071 -,038 ,002 -,048 1

7.Örgütsel 
Özdeşleşme 3,52 ,97 ,163** ,123** ,144** ,309** ,291** ,120** 1

8.İşletmenin 
Mali ve Büyüme 

Performansı
3,36 ,51 ,036 ,041 ,071 ,026 ,072 -,031 ,104* 1

N= 531,     *p<0,05,       **p<0,01

 Buna göre personel güçlendirmenin;

Anlam boyutu %1 anlamlılık seviyesinde; yetkinlik ve çalışan memnuni-
yeti boyutları ile orta (,576; ,521), özerklik, etki ve örgütsel özdeşleşme bo-
yutları ile çok zayıf düzeyde (,248; ,138; ,163) pozitif yönlü ilişkilere sahiptir. 
Buna karşın anlam boyutu ile örgütsel bağlılık ve işletmenin mali ve büyüme 
performansı boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05).

Yetkinlik boyutu %1 anlamlılık seviyesinde; anlam boyutu ile orta (,576), 
özerklik, etki ve çalışan memnuniyeti boyutları ile zayıf (,470; ,271; ,448), ör-
gütsel özdeşleşme boyutu ile çok zayıf düzeyde (,123) pozitif yönlü ilişkilere 
sahiptir. Buna karşın yetkinlik boyutu ile örgütsel bağlılık ve işletmenin mali 
ve büyüme performansı boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 
(p>0,05).

Özerklik boyutu %1 anlamlılık seviyesinde; etki boyutu ile orta (,628), 
yetkinlik ve çalışan memnuniyeti boyutları ile zayıf (,470; ,363), anlam ve ör-



Muhammet ÇANKAYA, İrfan ÇAĞLAR 373

gütsel özdeşleşme boyutları ile çok zayıf düzeyde (,248; ,144) pozitif yönlü 
ilişkilere sahiptir. Buna karşın özerklik boyutu ile örgütsel bağlılık ve işletme-
nin mali ve büyüme performansı boyutları arasında anlamlı bir ilişki buluna-
mamıştır (p>0,05).

Etki boyutu %1 anlamlılık seviyesinde; özerklik boyutu ile orta (,628), yet-
kinlik, çalışan memnuniyeti ve örgütsel özdeşleşme boyutları ile zayıf (,271; 
312; ,309), anlam boyutu ile çok zayıf düzeyde (,138) pozitif yönlü ilişkilere 
sahiptir. Buna karşın etki boyutu ile örgütsel bağlılık ve işletmenin mali ve 
büyüme performansı boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 
(p>0,05).

Örgütsel etkililiğin;

Çalışan memnuniyeti boyutu %1 anlamlılık seviyesinde; anlam, yetkinlik, 
özerklik, etki ve örgütsel özdeşleşme boyutları ile orta düzeyde (,521; ,448; 
,363; ,312; ,291) pozitif yönlü ilişkilere sahiptir. Buna karşın çalışan memnu-
niyeti boyutu ile örgütsel bağlılık ve işletmenin mali ve büyüme performansı 
boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05).

Örgütsel bağlılık boyutu %1 anlamlılık seviyesinde; örgütsel özdeşleşme 
boyutu ile çok zayıf düzeyde (,120) pozitif yönlü bir ilişkiye sahiptir. Buna 
karşın çalışan örgütsel bağlılık ile diğer boyutlar arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p>0,05).

Örgütsel özdeşleşme boyutu %1 anlamlılık seviyesinde; etki ve çalışan 
memnuniyeti boyutları ile zayıf (,309; ,291), anlam, yetkinlik, özerklik ve ör-
gütsel bağlılık boyutları ile çok zayıf düzeyde (,163; ,123; 144; ,120) pozitif 
yönlü ilişkilere sahiptir. Bununla birlikte örgütsel özdeşleşme boyutu ile işlet-
menin mali ve büyüme performansı boyutu arasında %5 anlamlılık seviyesin-
de çok zayıf düzeyde (,104) pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

İşletmenin mali ve büyüme performansı boyutu %5 anlamlılık seviyesin-
de; örgütsel özdeşleşme boyutu ile çok zayıf düzeyde (,104) pozitif yönlü bir 
ilişkiye sahiptir. Buna karşın çalışan işletmenin mali ve büyüme performansı 
ile diğer boyutlar arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05).

Ayrıca katılımcıların tümü için boyutlar bazında bir katılım değerlendir-
mesi yapıldığında; personel güçlendirmenin anlam, yetkinlik, özerklik ve etki 
boyutlarına yüksek düzeyde katılımın olduğunu söylemek mümkündür. Ör-
gütsel etkililikte ise; çalışan memnuniyetinde yüksek katılım varken, örgütsel 
bağlılık, örgütsel özdeşleşme ile işletmenin mali ve büyüme performansı bo-
yutlarına orta düzeyde bir katılımın olduğunu söylemek mümkündür.

Değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını test etmek için 
korelasyon analizi uygulanmıştır. Korelasyon analizleri sonucunda; personel 
güçlendirme ile örgütsel etkililik arasında pozitif yönde zayıf düzeyde bir 
ilişki bulunmuştur (r=0,325 ve p<0,001). Çalışma bulgularının Dizgahet al. 
(2011) yapmış olduğu çalışma bulguları ile benzerlik taşıdığı görülmektedir 
(r=0,39). 
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Yine personel güçlendirme boyutlarının birbirleri ile olan ilişki düzeyleri 
incelendiğinde en yüksek ilişkinin (0,628) “özerklik” ve “etki” boyutları ara-
sında olduğu görülmektedir. Bu durum; alanyazındaki Giderler Atalay (2009); 
0,586, Durukan ve diğerleri (2010); 0,758, Akgün (2015); 0,673 tarafından 
yapılan çalışma bulguları ile örtüşmektedir. Bu sonucun alanyazın bilgisini 
desteklediği söylenebilir.

Araştırmanın temel sorunu olarak “personel güçlendirmenin örgütsel et-
kililiğe katkısı var mıdır?” şeklinde problem cümlesi kurulmuş, ardından hi-
potezler ileri sürülmüştür. 

Personel güçlendirmenin örgütsel etkililik üzerinde anlamlı bir katkısı-
nın olup olmadığını tespit etmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi 
yapılmıştır. Modelin F değeri 62,390 olarak bulunmuş ve kurulan regresyon 
modeli istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir (sig<0,01). 

Tablo 7. Personel Güçlendirmenin Örgütsel Etkililiğe Katkısına İlişkin Regresyon 
ModeliAnova Tablosu

Anova Tablosu

Model Kareler 
Toplamı

Serbestlik

Derecesi

Karelerin 
Ortalaması F Anlamlılık

1

Regresyon
11,473 1 11,473

62,930 p<0,001

Artık
97,280 529 0,184

Toplam
108,753 530

Bağımlı Değişken; Örgütsel Etkililik,   Tahmin Edilen; Personel Güçlendirme

Model özeti tablosu; bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni hangi oranda 
açıklayabildiğini göstermektedir. Buna göre; kurulan basit doğrusal regresyon 
modelinin açıklanma gücü %10,5’tir. Diğer bir ifadeyle çalışanların personel 
güçlendirme algıları, örgütsel etkililik düzeylerinin %10,5’ini açıklamaktadır. 

Tablo 8. Personel Güçlendirmenin Örgütsel Etkililiğe Katkısına İlişkin Regresyon 
Model Özeti Tablosu

Model Özeti

Model R R Kare
Uyarlanmış

R Kare

Tahmini Standart

Sapma

1 0,325 0,105 0,104 0,42883

Bağımlı Değişken; Örgütsel Etkililik,   Tahmin Edilen; Personel Güçlendirme
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Katsayı tablosuna bakıldığında; ilgili örneklem grubunun personel güç-
lendirme algısı sıfır olsa bile örgütsel etkililik değeri 2,344’tür.  Ayrıca perso-
nel güçlendirmede bir birimlik artış yaşandığında, örgütsel etkililikte 0,253 
düzeyinde bir artış gerçekleşmektedir. Regresyon modelini aşağıdaki gibi for-
müle etmek mümkündür:

Örgütsel Etkililik= (2,344)+(0,253*Personel Güçlendirme Algısı)+hata te-
rimi

Tablo 9. Personel Güçlendirmenin Örgütsel Etkililiğe Katkısına İlişkin Regresyon 
Modeli Katsayılar Tablosu

 Katsayılar

Model Standartlaştırılmamış 
Katsayı

Standartlaştırılmış 
Katsayı t Anlamlılık

B Standart Hata Beta

1

Sabit
2,344 0,133 17,644 p<0,001

Personel 
Güçlendirme 0,253 0,032 0,324 7,899 p<0,001

Bağımlı Değişken; Örgütsel Etkililik

Sonuç olarak çalışanların örgütsel etkililik algılarının bağımlı değişken, 
personel güçlendirme algılarının ise bağımsız değişken olarak değerlendiril-
diği basit doğrusal regresyon modelinde; çalışanların personel güçlendirme 
algılarının örgütsel etkililik üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir katkısının 
olduğu tespit edilmiştir (p<0,001). Nihayetinde; Hipotez 1 kabul edilmiştir.

Çalışmada; personel güçlendirmenin anlam, yetkinlik, özerklik ve etki bo-
yutlarının örgütsel etkililik üzerinde anlamlı bir katkısının olup olmadığı çok-
lu doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. Bulgulara göre örgütsel etkili-
lik, personel güçlendirme boyutlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
etkilenmektedir (F=19,993; p<0,05). Anlamlılık (p) değerlerine bakıldığında; 
bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin bazıları anlamlı iken 
bazılarının ise anlamlı olmadıkları görülmektedir. 
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Tablo 10. Personel Güçlendirme Boyutlarının Örgütsel Etkililiğe Katkısına İlişkin 
Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER 
BAĞIMLI DEĞİŞKEN

Örgütsel Etkililik (ÖE)

VIF/ Tolerans

             R 0,363

             R2 0,132

             F 19,993 (p<0,001)

Durbin Watson 1,545

Anlam (PG)
β 0,237 1,49/,667
p 0,000*

Yetkinlik (PG)
β -0,006 1,80/,554
p 0,907

Özerklik (PG)
β -0,020 1,96/,509
p 0,721

Etki (PG)
β 0,265 1,65/,605
P 0,000*

*p<0,01,     PG= Personel Güçlendirme,  ÖE= Örgütsel Etkililik

Personel güçlendirme boyutları ile örgütsel etkililik arasında pozitif yönlü 
zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (R=0,363). Yapılan çoklu doğ-
rusal regresyon analizi sonuçlarına göre; personel güçlendirme boyutları ör-
gütsel etkililiği %13,2 oranında (R2=0,132) açıklayabilmektedir. “Anlam” ve 
“Etki” boyutları anlamlı şekilde bağımlı değişkene etki ederken, “Yetkinlik” 
ve “Özerklik” boyutları ise anlamlı bir etkiye sahip değildir. “B” değerlerine 
(regresyon katsayısına) göre; anlam boyutundaki bir birimlik artış, örgütsel 
etkililik düzeyinde 0,237 birimlik artış sağlamaktadır (p<0,01). Yine personel 
güçlendirme boyutlarından etki boyutundaki bir birimlik artış ise, örgütsel 
etkililik düzeyinde 0,265 birimlik bir artış sağlamaktadır (p<0,01).  

Çoklu doğrusal regresyon varsayımlarından biri de modelde otokorelas-
yon olmamasıdır (Kalaycı 2010). Çoklu doğrusal regresyon modelinde, hata 
terimleri arasında otokorelasyon olmadığı “Durbin Watson” değeri ile anlaşı-
lır. Durbin Watson değeri; 1,5-2,5 arasında olan modellerde otokorelasyon bu-
lunmamaktadır. Tablo 10’daki değere bakıldığında çoklu doğrusal regresyon 
modelinin hata terimleri arasında otokorelasyon bulunmamaktadır (1,545). 

Çoklu doğrusal regresyon modelini oluşturulurken değişkenler arasında 
güçlü korelasyon olması durumunda bağımsız değişkenlerin modele katkısı 
birbirine çok yakın olmakta ve değişkenlerin modelde olması ya da olmama-
sı modelin gücünü etkilememektedir. Bağımsız değişkenler arasında 0,80 ve 
üzerinde korelasyon var ise; çoklu bağıntı probleminin olduğu ve bu değe-
rin üzerindeki bazı değişkenlerin modelden çıkartılması gerektiği kanaatine 
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varılır (Kalaycı 2010). Yine aynı şekilde bağımsız değişkenler arasında çok-
lu bağıntı probleminin olmaması için tolerans değeri 0,1’den büyük (Çokluk 
2010), VIF (varianceinfluancefactor-varyans artış faktörü) değeri ise 10 ve 
altında olmalıdır (Kendirli, Çankaya 2016; Topal ve diğerleri 2010; Albayrak 
2005). Modeldeki tolerans değerleri 0,1’den büyük, VIF değerleri ise; 10’dan 
küçük olduğundan bağımsız değişkenler arasında çoklu bağıntı problemi bu-
lunmamaktadır.

Tablo11’de katılımcıların personel güçlendirme ve örgütsel etkililik algıla-
malarında demografik özelliklerine göre anlamlı farklılıklar olup olmadığına 
yönelik T-Testi, Tek Yönlü Anova ve Kruskal Wallis analizleri görülmektedir. 
Analiz sonuçlarına göre katılımcıların personel güçlendirme algılarında; cin-
siyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.Örgütsel etkililik 
algılarında ise; cinsiyet ve eğitim durumlarınagöre herhangi bir anlamlı fark-
lılığa rastlanmamıştır (p>0,05). 

Katılımcıların personel güçlendirme algılarında; meslek, eğitim, kurum-
daki hizmet süresi ve kurum değişkenlerine göre %1 düzeyinde, yaş değiş-
kenine göre ise %5 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,01 ve 
p<0,05).

Yine katılımcıların örgütsel etkililik algılarında; meslek, yaş ve kurum de-
ğişkenlerine göre %1 düzeyinde, kurumdaki hizmet süresine göre ise %5 dü-
zeyinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,01 ve p<0,05). 

Değişkenlerdeki anlamlı farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığı 
aşağıda detaylı olarak verilmiştir. Buna göre;

Personel Güçlendirme Algıları için:

Meslek gruplarına göre; “Uzman hekim” ve “üst kademe yönetici” olarak 
görev yapan çalışanların personel güçlendirme algıları “teknik hizmet per-
soneli” ve “diğer” grubundaki çalışanlara göre anlamlı olarak daha yüksek 
düzeydedir. Bununla birlikte “idari personel” grubundaki çalışanların perso-
nel güçlendirme algıları “diğer” grubundaki çalışanlara göre anlamlı şekilde 
yüksek çıkmıştır. AlanyazındaUzunbacak (2013) tarafından yapılan çalışma-
da yöneticilerin diğer çalışanlara göre daha yüksek düzeyde personel güç-
lendirme algısına sahip olduğu, Taş (2017) tarafından yapılan çalışmada da 
doktorların diğer çalışanlara göre daha yüksek düzeyde personel güçlendir-
me algısına sahip olduğu sonuçları bulunmuştur. Bu nedenle yönetici grup ve 
doktorlar açısından bir değerlendirme yapıldığında bu tez çalışmasının alan-
yazındaki iki çalışma ile benzer sonuçlar ürettiği söylenebilir. Ancak Giderler 
Atalay (2009) ve Hoxha (2015) tarafından yapılan çalışmalarda çalışanların 
personel güçlendirme algılamalarında görev değişkeninin anlamlı bir farklı-
lığa yol açmadığı belirtilmiştir. Böylelikle çalışanların personel güçlendirme 
algılamalarında görev değişkeni açısından alanyazında farklı bulguların oldu-
ğu görülmektedir.  

Eğitim durumlarına göre; “Yüksek Lisans” ve “Lisans” mezunu çalışanların 
personel güçlendirme algıları diğer eğitim gruplarına göre anlamlı biçimde 
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daha yüksek düzeyde çıkmıştır. Örneklem grubundan elde edilen veriler doğ-
rultusunda eğitim seviyesi yüksek olan çalışanların personel güçlendirme fa-
aliyetlerini diğer çalışanlara göre daha güçlü biçimde algıladıklarını söylemek 
mümkündür. AlanyazındaUzunbacak (2013) ve Taş (2017) tarafından yapılan 
çalışmalarda da; eğitim düzeyi yüksek olan çalışanların personel güçlendirme 
algıları benzer şekilde diğerlerine göre daha yüksek düzeyde çıkmıştır. Ancak 
Giderler Atalay (2009) ve Hoxha (2015) tarafından yapılan çalışmalarda ise; 
eğitim durumunun personel güçlendirme algısında anlamlı bir farklılığa yol 
açmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yaş gruplarına göre; “41 ve üzeri” yaş grubundaki çalışanların, “21-30” 
ve “31-40” yaş grubundaki çalışanlara göre daha yüksek düzeyde personel 
güçlendirme algısına sahip olduğu sonucu bulunmuştur. Bulgular doğrultu-
sunda; yaştaki ilerlemeye bağlı olarak personel güçlendirme algılamalarında 
da artış yaşandığını söylemek mümkündür. Benzer olarak Taş (2017) çalış-
masında “41 ve üzeri” yaş grubundaki çalışanların diğer çalışanlara göre daha 
yüksek düzeyde personel güçlendirme algısına sahip olduklarını bulmuştur. 
Ayrıca Durukan ve diğerleri (2010) ve Uzunbacak (2013) tarafından yapılan 
çalışmalarda da yaştaki ilerleme ile birlikte personel güçlendirme algısında 
anlamlı bir artışın olduğuna dair bulgular yer almaktadır. Çavuş (2008) ve 
Hoxha (2015) ise yaş değişkeninin personel güçlendirme algısında anlamlı 
bir farklılık oluşturmadığını bulmuşlardır. Giderler Atalay (2009) tam tersi 
bir sonuç bulmuş ve yaşı daha genç olan çalışanların daha yüksek düzeyde 
personel güçlendirme algısına sahip olduklarını belirtmiştir. Nihayetinde; ça-
lışanların personel güçlendirme algılamalarında yaş değişkeninin çok farklı 
sonuçlara neden olduğu alanyazın bilgisinde görülmektedir.

Bir diğer demografik değerlendirme de, yaş değişkeni ile ilintili olarak 
düşünülebilen kurumdaki hizmet süresi değişkenine yöneliktir. Kurumdaki 
hizmet sürelerine göre çalışanların kurumdaki hizmet süresinin artmasıyla 
birlikte personel güçlendirme algılarının da arttığını söylemek mümkündür. 
Çalışma bulguları alanyazındaki Giderler Atalay (2009) ve Uzunbacak (2013) 
tarafından yapılan çalışmalar ile benzer yöndedir. Taş (2017) ise çalışmasın-
da; kurumdaki hizmet sürelerinin çalışanların personel güçlendirme algıla-
rında anlamlı bir farklılığa yol açmadığı sonucunu bulmuştur.

Hem yaş değişkeni hem de kurumdaki hizmet süresi açısından elde edilen 
bulgular neticesinde; kariyerinde ve yaşamında belli bir olgunluk düzeyine 
ulaşan çalışanların, personel güçlendirme faaliyetlerini daha yüksek düzeyde 
algıladıkları söylenebilir. 

Görev yapılan kurumlara göre çalışanların personel güçlendirme algıları 
kıyaslandığında; Çorum Özel Hastanesi çalışanlarının, Pendik Bölge Hastane-
si çalışanlarına göre daha yüksek düzeyde personel güçlendirme algılarının 
olduğu görülmüştür (294,36>254,96, p=0,02 ve p<0,05). Yine Çorum Özel 
Hastanesi çalışanlarının personel güçlendirme algıları Sincan Lokman Hekim 
Hastanesi çalışanlarına göre daha yüksek düzeyde çıkmıştır (205,15>168,40, 
p=0,001 ve p<0,05). Ancak Pendik Bölge Hastanesi çalışanları ile Sincan Lok-
man Hekim Hastanesi çalışanlarının personel güçlendirme algıları anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır (p=0,549 ve p>0,05). 
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Örgütsel Etkililik Algıları için:

Meslek gruplarına göre; “uzman hekim” olarak görev yapan çalışanların 
“hemşire” ve “diğer” grubundaki meslek grubundaki çalışanlarına göre an-
lamlı biçimde daha yüksek düzeyde örgütsel etkililik algılamalarının olduğu 
tespit edilmiştir. Alanyazında meslek gruplarına göre çalışanların örgütsel 
etkililik düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar arayan sadece bir çalışmaya 
rastlanılmıştır. Hoxha (2015) yapmış olduğu çalışmada ilk kademe yönetici-
lerin diğer üst yöneticilere göre daha yüksek düzeyde örgütsel etkililik algıla-
malarına sahip olduklarını belirtmiştir.

Yaş gruplarına göre çalışanların örgütsel etkililik algılamalarında istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılıklar olup olmadığı analiz edilmiş ve sonuçta grup-
lar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0,002 ve p<0,05). 
Buna göre “41 yaş ve üzeri” çalışanlar, “21-30” yaş grubu çalışanlara göre 
daha yüksek düzeyde örgütsel etkililik algılamalarına sahiptir. Elde edilen 
bulgulara göre değerlendirme yapıldığında; yaştaki ilerlemeye bağlı olarak 
örgütsel etkililik algılamalarının da yükseldiğini söylemek mümkündür. Hox-
ha (2015) ise; çalışanların örgütsel etkililik algılamalarında yaş değişkeninin 
anlamlı farklılıklara yol açmadığını belirtmiştir.

Kurumdaki hizmet yıllarına göre; kariyerinde (11 yıl ve üzeri sürede ku-
rumda çalışanlar) ve yaşamında (41 yaş ve üzeri) belli bir olgunluk düzeyine 
ulaşan çalışanlar, görev yaptıkları örgütlerin örgütsel etkililik düzeyini diğer 
çalışanlara göre daha yüksek seviyede algılamaktadırlar. Aynı işyerinde daha 
uzun süreli çalışmanın çalışan memnuniyetinin de bir göstergesi olabileceği 
ve bu durumun örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme gibi örgüt-çalışan bü-
tünleşmesini beraberinde getirebileceğinden hareketle; kurumda kıdem yılı 
diğerlerine göre daha fazla olan çalışanların kurumlarının örgütsel etkililik 
düzeylerini diğerlerine daha yüksek seviyede algıladıkları söylenebilir.

Görev yapılan kurumlara göre çalışanların örgütsel etkililik algıları kı-
yaslandığında; Pendik Bölge Hastanesi çalışanlarının Sincan Lokman Hekim 
Hastanesi çalışanlarına göre daha yüksek düzeyde örgütsel etkililik algıları 
olduğu görülmüştür (189,36>145,18, p=0,000 ve p<0,05). Yine Pendik Bölge 
Hastanesi çalışanlarının örgütsel etkililik algıları Çorum Özel Hastanesi çalı-
şanlarına göre daha yüksek düzeyde olmuştur (196,28>164,43, p=0,004 ve 
p<0,05). Buna karşın; Çorum Özel Hastanesi çalışanları ile Sincan Lokman 
Hekim Hastanesi çalışanlarının örgütsel etkililik algıları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır (p=0,543 ve p>0,05). 
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Tablo 11: Demografik Özellikler ile Değişkenler Arasındaki İlişki

Demografik 
Özellikler

Personel Güçlendirme Örgütsel Etkililik

Tablo Değeri Anlamlılık 
Düzeyi Tablo Değeri Anlamlılık 

Düzeyi
Meslek Chi-Square= 

32,995 p< 0,01** F= 4,375 p< 0,01**

Cinsiyet t= -,785 p= ,433 t= -1,308 p= ,191

Eğitim Chi-Square= 
21,870 p< 0,01** Chi-Square= 

7,634 p= ,178

Yaş Chi-Square= 
9,370 p< 0,05* F= 4,996 p< 0,01**

Kurumdaki 
Hizmet Süresi

Chi-Square= 
15,635 p< 0,01** F= 3,115 p< 0,05*

Kurum Chi-Square= 
11,457 p< 0,01** Chi-Square= 

16,634 p< 0,01**

*p<0,05  anlamlı  farklılık vardır.** p<0,01  anlamlı  farklılık vardır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yönetim bilimindeki çağdaş uygulamalardan biri olan personel güçlendir-

menin örgütsel etkililiğe katkısının omak ve işiyle ilgili vereceği kararlarda 
yetkinlik kazanmak adına kurumlarda yapılan personel güçlendirme faaliyet-
lerinde çalışanların da istekli olmaları ve hatta böylesi uygulamaların yapıl-
madığı kurumlardan bunları talep etmeleri kendilerini işlerinde mutlu hisse-
debilmeleri için yararlı olabilir. 

Güçlendirilmiş çalışanların özgüveni yüksek, ne yaptığını bilen, işine ha-
kim, işinden memnun, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme kazanımlarını 
edinmiş bireyler olmasından hareketle, örgütsel etkililiğin arttırılmasına güç-
lendirilmiş çalışanların katkı sağlayacakları söylenebilir. Örgütün yönetme 
gücünü elinde bulunduran her düzeydeki yöneticiler, örgütsel etkililiği art-
tırmada ve piyasadaki rekabet avantajını ele geçirmede en önemli unsurun 
çalışanlar olduğunu ve başarıya ulaşmada çalışanların özgüvenlerinin, bilgi 
düzeylerinin, örgütsel bağlılıklarının ve kararlara katılımlarının sağlanması-
nın gerekliliği konusunda azami hassasiyet göstermelidirler. Hastane yöne-
ticileri; konu ile ilgili uzmanlardan personel güçlendirme faaliyetleri ile eği-
timler alabilir, bu eğitimlerin yararlılığı konusunda akademisyenlerle ortak 
çalışmalarda bulunabilirler. Bu konuya ilişkin sektör ve üniversitelerin ortak 
çalışmalar yapması uygulama sonuçlarını daha etkili kılabilir.  

Türkiye’de “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sonrasında yaşanan köklü de-
ğişimlerle birlikte sağlık sektöründe devlet; hizmet üretmedeki rolünü kü-
çülterek daha ziyade piyasayı düzenleyici bir role bürünmüştür. Özel kesim 
tarafından sunulan sağlık hizmetleri ise pastadaki payını günden güne arttır-
maya başlamıştır. Özel hastaneler sağlık hizmetlerini üretirken aynı zamanda 
yoğun bir rekabetin de içinde yer almaktadırlar. Rekabette ayakta kalabilmek 
için dış müşterilerin memnuniyeti kadar iç müşterilerin de memnuniyetinin 
sağlanması önemli bir husustur. Hizmetlerde belli bir kaliteyi yakalayabil-
mek; kurum değerlerini özümseyebilen, kurumun amaç ve değerlerini kendi 
amaç ve değerleri ile uyumlaştırabilen çalışanlarla mümkündür. Sağlık hiz-
metlerini talep edenler yani dış müşteriler ise; almayı düşündükleri hizme-
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tin özellikleri hakkında gecikmeden bilgi almak isterler. Aksi durumda bir 
memnuniyetsizlik yaşanabilir ve başka bir kurum tercihine gidilebilir. Özel 
hastaneler,böylesi olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmamak için özellikle 
işleri gereği müşteriler ile yüz yüze iletişimde bulunan çalışanlarına personel 
güçlendirme faaliyetlerini uygulamalıdır. Güçlendirilmiş çalışanlar; işleri ile 
ilgili yeterli düzeyde bilgiyle donatılmış ve bunları başkalarına aktarabilme 
özgüveni ve özerkliğini kazanmış olduklarından gecikmelere mahal verme-
den müşterilerine tatmin edici bilgilendirmeler yapabilirler. Bu sayede özel 
hastaneler de müşteri kaybına uğramayacağı gibi memnun olan müşteriler 
yoluyla pazar paylarını ve karlılıklarını arttırabilme imkanı kazanabilirler.       

Personel güçlendirme ve örgütsel etkililik kavramları birlikte ele alındığın-
da, personel güçlendirmenin örgütsel etkililik ile ilişkisi, bu ilişkinin yönü ve 
etki derecesi, örgütsel etkililiğe katkı sağlayan faktörlerin tespit edilebilmesi 
açısından oldukça önemli görülmektedir. Alanyazında personel güçlendirme 
ve örgütsel etkililik konularında farklı farklı çalışmalara rastlanılmıştır. Sağlık 
sektöründe bu iki konuyu birlikte ele alan çalışmalara bakıldığında ise; yurt 
dışında sınırlı sayıda çalışma mevcutken, Türkiye’de bu konuda herhangi bir 
çalışmaya ulaşılmamıştır. Sağlık sektöründe günden güne ağırlığını arttıran, 
özel kesim sağlık hizmeti sunucuları olan özel hastane çalışanlarıyla yapılan 
bu çalışmanın; alanda yapılacak bilimsel çalışmalara alanyazın zenginliği ka-
tacağına inanılmaktadır.

İleriki zamanlarda örgütsel etkililik üzerine yapılacak olan bilimsel çalış-
malarda alanla ilgili daha fazla bağımsız değişkenin kullanılması yararlı ola-
bilir. Çalışma; hizmet sektörünün bir alt kolu olan sağlık sektöründe yer alan 
özel hastaneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu konular üzerinde yapılacak 
olan çalışmaların farklı hizmet sektörlerinde veya sağlık sektöründeki kamu-
hastanelerinde yapılması gelecekteki araştırmacılara tavsiye edilmektedir.  
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STOK AKIM TUTARLILIĞI 
YAKLAŞIMI: MAKROEKONOMİK  

BİR MODEL

Özgür Bayram SOYLU1

GİRİŞ
1970’li yıllarda WyneGodley öncülüğünde ortaya çıkan stok akım tutarlı-

lığı yaklaşımının çerçevesi Tobin (1982) tarafından bir kez daha ele alınmış 
veGodley ve Lavoie (2007) çalışması ile Post Keynesyen İktisat yazınında 
araştırma odağı olmuştur.Stok akım tutarlılığı yaklaşımının temeli milli gelir 
ve üretim hesapları ile fon akım hesaplarına dayanmaktadır.

Stok akım tutarlılığı modelinin en temel özelliği ekonominin reel ve finan-
sal kesimlerinin bütünleşmesine imkân sağlamasıdır. Söz konusu bütünleş-
me, bir taraftan para ve kredi arasındaki ilişkinin bir taraftan da yatırım ve 
büyüme arasındaki ilişkinin ortaya konmasına imkân tanımaktadır.

Stok akım tutarlılığı yaklaşımının hesaplama çerçevesi,  stok akım tutarlı-
lığı modeline konu olan ekonomik karar birimlerinin davranışsal dinamikle-
rini yansıtmaktadır. Stok akım tutarlılığı modeli, ekonomik karar birimlerinin 
sahip oldukları varlık ve yükümlülükler ile ilgili tüm reel ve finansal akımların 
tutarlı bir şekilde tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Stok akım tutarlılığı 
modelinin hesaplama çerçevesinde bilanço matrisleri ve işlem akım matrisle-
ri yer almaktadır. Bilanço matrisleri ekonomide yer alan sektörlerin varlık ve 
yükümlülüklerini yansıtmaktadır. İşlem akım matrisleri ise ekonomik karar 
birimleri arasındaki işlem ve akımları yansıtmaktadır. İşlem akım matrisinin 
ortaya koyduğu işlem ve akım vasıtasıyla ekonomik karar birimlerinin yapı-
ları analiz edilmekte ve çok sayıda varsayım çerçevesinde ekonomik karar bi-
rimlerinin davranışsal dinamikleri eşitlikler yardımıyla ortaya konmaktadır.

Bu çalışmada milli gelirde gösterilmeyen finansal akımların yatırımları veya 
açıkları nasıl finanse ettiği vurgusunda bulunan, reel ve finansal kesimin bütün-
leşmesine imkân sağlayan stok akım tutarlılığının çerçevesi, Türkiye ekonomi-
sinin görünümünü yansıtan döviz kuru modeli ile ortaya konmaktadır.

İlk bölümde stok akım tutarlılığı yaklaşımının temel prensipleri ve hesap-
lama çerçevesi ele alınmaktadır. İkinci bölümde Türkiye ekonomisi için kuru-
luna döviz kuru modeline yer verilirken, üçüncü bölümde stok akım tutarlılığı 
kapsamında literatürde yapılmış olan çalışmalara yer verilmektedir. Son bö-
lümde ise döviz kuru modelinin örnek simülasyonu ile yaklaşımın çerçevesi 
sonlandırılmaktadır. 

1   Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü
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1. Stok Akım Tutarlılığı Hesaplama Çerçevesi
1.1. Temel Prensipleri
Stok akım tutarlılığı modeli, kendine özgü hesaplama kuralları ile ekono-

minin tüm sektörlerinin stok ve akımları arasındaki bütünleşmeyi sağlayarak, 
ekonominin tamamının tutarlılık içerisinde olmasına imkân tanımaktadır. 
Ayrıca stok akım tutarlılığı modeli, herhangi bir sektörün çıktısının ilişkide 
olduğu diğer bir sektörün girdisini oluşturduğuna, bir başka deyişle bir sek-
törün yükümlülüğün diğer sektörün varlığı olduğuna işaret etmektedir. 

Tobin (1982), Nobel konuşmasında standart makro modellerden farklı bir 
çerçeve sunarak stok akım tutarlılığı yaklaşımının temel dinamiklerini ortaya 
koymuştur. Tobin’in (1982) sunmuş olduğu çerçeve standart makro model-
den farklı beş ana özelliğe dayanmaktadır.

•	 Zaman hassasiyeti: Kısa dönemli makroekonomik modeller, bir 
zaman dilimine işaret etmektedir. 

•	 Stokların takibi: Sürecin önemli bir kısmı, yatırım ve sermaye ile 
tasarruf ve servet gibi akımların ve stokların dinamiğidir. 

•	 Birkaç varlık ve getiri oranı: Kapsamlı bir modelin birkaç varlık ve 
getiri oranına sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır.

•	 Maliye ve para politikası operasyonlarını modelleme

•	 Sektörel bütçe ve toplama kısıtlamaları: Stok akım tutarlılığı 
modelinin özellikleri arasında sayılan ‘kara delik’ yoktur ilkesine 
işaret etmektedir.

Stok akım tutarlılığı yaklaşımının önemli diğer bir özelliği de Copeland’a 
atfedilen “quadrupleentryprinciple” olarak adlandırılan dörtlü giriş prensibi-
dir. Bu ilkeye göre, bir sektörün kaynaklarındaki herhangi bir değişme, aynı 
sektörün fonlarının kullanımındaki en az bir değişme ile kompanse edilmek 
zorundadır. Herhangi bir işlemin mutlaka karşılığı olmak zorundadır. Örne-
ğin, hanehalkının firma sektöründen elde ettiği ücret hanehalkının gelirlerini 
temsil ederken, firma sektörünün ise giderlerini temsil etmektedir. Bu du-
rumda hanehalkının varlıklarındaki artışa karşılık firma sektörünün yüküm-
lülüklerinde bir artış söz konusu olur.

Stok akım tutarlılığı yaklaşımının diğer bir özelliği ise, “herşey bir yerden 
gelir, başka bir yere gider” (everythingcomesfromsomewhereandeverything-
goessomewehere); ekonomide kara delik yoktur (noblackholes); yani bir sek-
törün varlığı diğer bir sektörün yükümlülüğünü oluşturmaktadır. Bu özellik 
modelin akım tutarlılığının sağlanmasını ifade etmektedir. Örneğin, hazine 
bonosu kamu sektörü için bir yükümlülük iken, hazine bonosuna sahip olan 
firma sektörü için bir varlıktır.

Stok akım tutarlılığı yaklaşımının son ve en önemli özelliklerinden biri ise, 
milli gelirde gösterilmeyen finansal akımların yatırımları ya da açıkları nasıl 
finanse ettiği vurgusudur. Bu husus stok akım tutarlılığı yaklaşımının hesap-
lama (oluşum) süreci ele alınırken açıkça ortaya konulmak taktadır.
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Stok akım tutarlılığı yaklaşımı, hesaplama çerçevesi ve davranışsal denk-
lemler olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Hesaplama çerçevesi; bi-
lanço dengeleri, işlem matrisleri ve alt birimlere ayrılmış olan ekonomik sek-
törlerin sermaye kazançlarına dayanır. Bu hesaplama çerçevesi neticesinde 
ortaya çıkan denklemler de davranışsal denklemler olarak ifade edilmektedir.

1.2. Hesaplama Çerçevesi
Stok akım tutarlılığı yaklaşımının hesaplama çerçevesi bilanço matrisi, iş-

lem akım matrisi ve bu iki matrise konu olan ekonomik karar birimlerinin 
davranışlarını yansıtan davranışsal eşitliklerden oluşmaktadır. Bilanço mat-
risi ve işlem akım matrisinde stok akım tutarlılığının temel prensibi olarak 
adlandırılan “tüm satır ve sütun toplamları sıfırdır” prensibi uygulanmakta-
dır. Bir başka ifade ile “her şey bir yerden gelir, başka bir yere gider” (everyt-
hingcomesfromsomewhereandeverythinggoessomewhere) ilkesi garanti altına 
alınmaktadır.

İşlem akım matrisinde bütün sektörler ve dönemler arasındaki işlem ve 
akımlar ortaya konmaktadır. Bir başka ifade ile,bir sektörde ya da bir dönem-
de hangi faaliyetlerin gerçekleştiği değil, tüm sektör ve dönemler arasındaki 
faaliyetler gösterilmektedir. İşlem akım matrisindeki varlık ve yükümlülük-
lerin konfigürasyonu geçmiş dönem, cari dönem ve gelecek dönem arasın-
daki bağlantıyı kuran, önceki dönemlerdeki stok ve akımlar ile reel varlıkla-
rın oluşturulması sürecinde kullanılan tüm işlemlerin devamı niteliğindedir 
(Godley ve Lavoie, 2007).Açılış stokları her dönem sonunda ortaya çıkan iş-
lemlerle etkileşime girerek her dönem sonunda yeni bir stok yapılandırması 
yaratarak sonraki dönemin geçmişini oluşturmaktadır. Bir önceki döneme 
göre herhangi bir sektörün net değerinin o dönem başında o sektörün net 
değeri ile aynı olduğu düşünülmektedir. Yani, söz konusu dönemin servetinin 
başlangıcı, her zaman (-1) ile simgelenmektedir.

1.2.1 Bilanço Matrisi 
Tablo 1, Türkiye ekonomisi için kurgulanan döviz kuru modelinin bilanço 

matrisini yansıtmaktadır. Bilanço matrisi, beraberinde tüm satır ve sütun 
toplamlarının sıfır olduğu kuralını bir başka ifade ile tüm finansal varlık ve 
yükümlülük toplamlarının sıfır olduğu kuralını beraberinde getirmektedir.
Bilanço matrisinde yer alan her sütun, o sektöre ait bütçe kısıtını yansıtmak-
tadır.Bilanço matrisi, hane halkı, firma sektörü, bankacılık sektörü, kamu 
sektörü, dış âlem sektörü olmak üzere beş farklı sektörü içermektedir. Bu 
sektörlerin varlıkları pozitif işaretle, yükümlülükleri ise negatif işaretle bi-
lanço matrisinde açıkça gösterilmektedir.Bilanço matrisinde yer alan ‘h’ ha-
nehalkına, ‘f ’ firmalara, ‘b’ bankalara, ‘g’ kamu sektörüne, ‘row’ dış âleme, ‘1’ 
yurt içi kredi kullanımına, ‘2’ dış âlem kredi kullanımına işaret etmektedir. 
Bankacılık sektörünün bu aşamada firma sektörüne sağladığı krediler L1 ile 
temsil edilirken, bankacılık sektörünün dış âlemden sağladığı krediler L2 ile 
temsil edilmektedir.  Kamu sektörü sütununda yer alan ‘s’ arzı temsil ederken, 
‘d’ talebi temsil etmektedir. Döviz kuru sütununda yer alan ‘xr_tl’ ise, dış âlem 
para birimi cinsinden Türk Lirasının değerini ifade etmektedir. Bilanço matri-
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sinde yer alan döviz kuru sütunu herhangi bir ekonomik karar birimini tem-
sil etmemektedir. Döviz kuru sütunu, dış âlem ile gerçekleştirilen ekonomik 
faaliyetlerin döviz kuru ile ilişkili olduğunu göstermesi bakımından bilanço 
matrisinde ve işlem akım matrisinde yer almaktadır.

Bilanço matrisinin hanehalkı sütunu incelendiğinde, hanehalkının elinde 
banka mevduatı (+Mh) ve hazine bonosu (+Bh) bulundurduğu varsayılmak-
tadır. Diğer bir ifade ile hane halkının serveti (-Vh); banka mevduatı ve hazi-
ne bonolarından oluşmaktadır. Net servetin eksi işaret (-) ile sisteme dâhil 
edilmesi sütunlarda yer alan diğer elemanların toplamını zorunlu olarak sıfır 
olmasına sebep olacaktır (Godley ve Lavoie, 2007). Bu durum, bilanço denge-
sinin tutarlı olmasını garanti etmektedir. 

Bilanço matrisinin ikinci sütununda ise, firma sektörü yer almaktadır. Firma 
sektörünün yurtiçi banka kredisine ihtiyaç duyduğu varsayılmaktadır. Bu kredi 
ihtiyacının finansal sektörü temsil eden bankacılık sektörü tarafından karşılan-
dığı varsayılmaktadır. Firma sektörünün aynı zamanda sabit finansal sermaye-
ye sahip olduğu varsayılmaktadır. Varlık niteliğindeki sabit sermaye, herhangi 
bir sektör açısından yükümlülük niteliği taşımamaktadır. Firma sektörünün 
varlık ve yükümlülükleri bu sektörün net servetini ortaya koymaktadır (-Vf).

Bilanço matrisinin üçüncü satırında yer alan bankacılık sektörünün var-
lıkları, firma kesimine temin ettiği krediler (+L1) ve kamu sektörünün ihraç 
ettiği hazine bonolarından (+Bb) oluşmaktadır. Yükümlülükleri ise hanehal-
kına vermiş olduğu mevduatlar (-M) ve dış âlemden temin ettiği kredilerden 
(-L2b) oluşmaktadır. Bankacılık sektörünün net servetinin sıfıra eşit olduğu 
varsayılmaktadır. Bankacılık sektörünün varlıkları ve yükümlülüklerinin top-
lamı birbirine eşittir.

Kamu sektörü, bilanço matrisinin dördüncü sütununda yer almaktadır. 
Kamu sektörünün hanehalkına ve bankalara hazine bonosu arz ettiği (-Bs) 
varsayılmaktadır. Kamu sektörünün yurtiçine arz ettiği bonolar, bu sektörün 
borçlandığına işarettir. Dolayısıyla arz edilen hazine bonoları, kamu sektörü-
nün net servetini yani borcunu oluşturmaktadır (-Vg).

Bilanço matrisinin son sütununda yer alan dış âlem sektörü, yurtiçi ban-
kacılık sektörüne kredi (+L2) sağlamaktadır.

Tablo 1: Bilanço Matrisi
Hanehalkı Firma Banka Kamu Döviz Kuru Dış Âlem ∑

Sabit Sermaye +K +K

Yurtiçi Kredi -Lf +L1 0
Dış Âlem Kredi -L2b   .xr_tl +L2 0
Mevduat +Mh -M 0
Hazine Bonosu +Bh +Bb -Bs 0
Denge(net servet) -Vh -Vf -Vb Vg -Vrow  -K
∑   0   0   0  0    0 0

1.2.2. İşlem Akım Matrisi
İşlem akım matrisi, matriste yer alan tüm satır ve sütun toplamlarının sı-

fır olması kuralı üzerine kurulmaktadır. Aynı zamanda işlem akım matrisinde 
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“her şey bir yerden gelir, başka bir yere gider” (everythingcomesfromsomew-
hereandgoessomehere) ilkesi ile anlatılmak istenin ne olduğu açıkça ortaya 
konmaktadır. İşlem akım matrisinde her sütun aslında o sektörün bütçe kısı-
tını ifade etmektedir. İşlem akım matrisinde yer alan pozitif işaretler (+) fon-
ların kaynağını ifade ederken, negatif işaretler (-) fonların kullanımını ifade 
etmektedir.   

Tablo 2, ülke ekonomisi sektörlerinin birbirleri ve dış âlem sektörü ile ara-
larındaki işlem ve akımları tanımlamaktadır. İşlem akım matrisi olarak ad-
landırılan matriste, bilanço matrisinde ifade edildiği gibi tüm satır ve sütun 
toplamları sıfıra eşit olmak durumundadır. Çok ülkeli yapılan stok akım tutar-
lılığı modellerinde işlemler her ülkenin kendi para birimi cinsiden yapılmak-
tadır. Döviz kuru modelinde dış âlemeyapılan işlemler Türk Lirası cinsinden 
gerçekleşmektedir.

Dış âlemden ülke ekonomisine yapılan işlemler ise sepet kur üzerinden 
dış âlem para birimi cinsinden gerçekleşmektedir. Bilanço matrisi ve işlem 
akım matrisinde yer alan xr_tl; dış âlem para birimi cinsinden Türk Lirasının 
değerini ifade etmektedir.

Hanehalkı ücret kazancının yanısıra (+WBs), firma ve bankalardan kâr ka-
zancı (+FDf ve FDb) elde ederken, elinde bulundurduğu finansal varlıklardan 
da faiz kazancı (+rm(-1).Mh(-1) ve +rb(-1).Bh(-1)) elde etmektedir. Hanehalkı, bu 
akımları tüketim harcamalarına ve devlete ödemekle yükümlü olduğu ver-
gilere karşılık kullanmaktadır. Hanehalkı, tasarruf olarak niteleyebileceğimiz 
arta kalan tutarı ise (-Vh)  daha fazla finansal varlık elde etmek için kullan-
maktadır.

Firma sektörü cari ve sermaye hesabı olmak üzere iki alt bileşene sahiptir. 
Cari hesap, firma sektörünün kazanç ve harcamalarını gösterirken, sermaye 
hesabı üretim sektörünün harcamalarını nasıl finanse ettiğini gösterir. Firma 
sektörünün cari hesabında yer alan hanehalkının tüketimi (+Cs), kamu har-
camaları (+G), yatırımlar (+Is), ihracat (+Ex); hanehalkına ödenen ücretleri 
(-WBd), ödemekle yükümlü olduğu vergileri (-Tf), ithalat harcamalarını (-Im), 
bankalara ödemekle yükümlü olduğu kredi faizlerini (-rl(-1).Lf(-1)) ve kârları 
(-Ff) finanse etmek için kullanılır. Firmalar, kârlarının bir kısmını hanehalkına 
dağıtırken (+FDf), kalan kısmını (+FUf) ise sermaye hesabında bulundurmak-
tadır.

Bankacılık sektörü de cari ve sermaye hesabı olmak üzere iki alt bileşe-
ne ayrılmıştır. Cari hesap, bankaların elde ettiği kazanç ve yaptıkları harcama 
arasındaki farkı ifade eder. Bankacılık sektörü krediler (+ rl(-1).L(-1)) ve bono-
lar (+ rb(-1).Bb(-1)) üzerinden faiz getirisi elde ederken hanehalkına mevduat 
faizi (- rm(-1).M(-1)), dış âlem sektörüne ise dış âlem kredi faizi (-rl2(-1).L2b(-1)) 
ödemektedir. Bankacılık sektörünün elde ettiği faiz gelirleri ile ödediği faiz 
giderleri arasındaki fark, bu sektörün kârını (-Fb) oluşturmaktadır.

Kamu sektörü sütunu, bu sektörün bütçe kısıtını ifade etmektedir. Kamu 
sektörü kamu harcamalarını, masraflarını, finanse etmek için hanehalkı ve 
firmalardan vergi toplar. Kamu girdi ve çıktısı arasındaki fark ise kamu kesi-
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mi borçlanma gereksinimini belirler (PSBR). Kamu sektörü, bu kamu kesimi 
borçlanma gereğini karşılamak için yeni hazine bonoları çıkarmaktadır.

Firmaların ihracatları, dış âlem sektörünün ithalatını oluştururken, fir-
maların ithalatı ise dış âlem sektörünün ihracatını oluşturmaktadır. Dış âlem 
sektörü, bankacılık sektörüne temin ettiği kredilerden faiz getirisi elde et-
mektedir.

1.2.3. Davranışsal Denklemler
Döviz kuru modelinde de ortaya konan denklemler ve tanımlamalar, bi-

lanço matrisi ve işlem akım kısıtlarını tanımlarken, sektörlerin davranışlarını 
ve alınan kararlarını yansıtmaktadır. Modelin en önemli eşitlikleri metin içe-
risinde verilirken, ekonomik karar birimlerinin davranışlarını yansıtan tüm 
eşitlikler Soylu (2017)’de yer almaktadır.

Firma sektörünün çıktı düzeyi, harcamalar cinsinden gayrisafi yurtiçi hâ-
sıla, tüketim harcamaları (C), yatırım harcamaları (Is), kamu tüketim harca-
maları (G), ihracat (Ex) ve ithalat (Im) değişkenlerinin değerleri ile tanım-
lanmaktadır. Gelir cinsinden ise, ücretler (WBd), kârlar (F) ve vergiler (Tf) 
cinsinden tanımlanmaktadır.

                              (1.1)

Sabit sermaye (K), bir önceki dönem sabit sermaye ve yatırım arzı (Is) dü-
zeyine bağlı olarak tanımlanmaktadır.2 Bir başka ifade ile sabit sermaye sto-
ku, yatırım arzına eşittir.Modelde arz edilen yatırım düzeyi ile talep edilen 
yatırım düzeyinin birbirine eşit olduğu varsayılmıştır.

        (1.2)

Post Keynesyen yatırım fonksiyonu, ya da daha açık bir ifade ile sermaye 
birikim oranı (grkd), kapasite kullanım oranı (u) ve yurtiçi kredi faizlerinin 
bir fonksiyonudur.Yatırım talebi (Id) ise sermaye birikim oranı (grkd) ve bir 
önceki dönem sabit sermaye (K(-1)) ile ilişkilendirilmiştir.

      (1.3)

     (1.4)

Firma sektörünün kârlarının (Ff) ‘s’ oranını hanehalkına dağıttığını (FDf), 
‘(1-s)’ oranını ise harcamalarının finansmanı için dağıtmadığı varsayılmakta-
dır. Firma sektörünün kârlılık düzeyini ise, işlem akım matrisinin cari hesap 
kısmında yer alan gelir ve giderleri arasındaki fark belirlemektedir.

     (1.5)

Firma sektörünün devlete ödemiş olduğu vergilerin ise, çıktı düzeyinin 
OECD verilerinde de yer alan bir oranı (δ) olarak gerçekleştiği varsayılmıştır. 
2   Modelin firma sektörüne ait (1.2)-(1.4) eşitlikler oluşturulurken Le Heron (2009)  
ve Le Heron (2011) çalışmalarından yararlanılmıştır.
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Dağıtılmamış kârlar ile finansmanı sağlanamayan yatırımlar için firma 
sektörü kredi yoluyla borçlanmaya gitmektedir. Firmaların kredi talebi bir 
önceki dönem borç stokuna (L(-1)), geri ödenen kredi tutarına (dr), firma sek-
törünün yeni borçlanmasına (NL)  bağlıdır. Aslında (1.7) eşitliğinde ifade edil-
diği üzere, bir önceki dönem ile cari dönem arasındaki borç stokunun farkı, 
borcun geri ödenmesi ve yeni borç alınması ile gerçekleşmektedir.

      (1.6)

      (1.7)

Firma sektörünün yeni borçlanması (NL) ise, aşağıdaki gibi firma kârları 
(Ff), dağıtılmış firma kârları (FDf) ve yatırım talebine bağlı olarak tanımlan-
maktadır.

      (1.8)

Firma sektörünün kârlarından (Ff), hanehalkına dağıtmış oldukları kârlar 
(FDf) çıkarıldığında sektöre ait dağıtılmamış kârlar (FUf) elde edilir. Bu du-
rum dikkate alındığında (1.8) numaralı eşitlik aşağıdaki gibi yeniden yazılır.

       (1.9)

Firma sektörünün kredi talebini de temsil eden (ΔLf), işlem akım matri-
sinin firma sektörünün sermaye hesabında yer aldığı şekliyle aşağıdaki gibi 
tanımlanmıştır. (ΔLf)yerine kredi talebini temsil etmesi açısından (ΔLd) kul-
lanılmıştır. Kredi arz stoku, kredi talep stokuna eşittir. Özetlemek gerekirse, 
firma sektörünün kredi talebini (4.16) numaralı eşitlik temsil etmektedir. 

Hanehalkınınharcanabilir geliri(YD),ücret kazançları (WBs), bankacılık ve 
firma sektöründen elde ettiği kârlar (sırasıyla FDb, FDf) ve hanehalkınınelin-
de bulundurduğu finansal varlıklarından elde etmiş olduğu mevduat faiz geti-
risi (rm(-1).Mh(-1)) ve hazine bonosu faiz getirisi (rb(-1).Bh(-1)) toplamından kamu 
sektörüne ödemiş olduğu vergiler (Th) çıkarılarak elde edilir.Hanehalkının 
kamu sektörüne ödemiş olduğu vergilerin hanehalkının harcanabilir geliri 
üzerinden θ (vergi oranı) oranında olduğu varsayılmıştır. Bilanço matrisinde 
ifade edildiği üzere hanehalkının servet toplamı (V); mevduat (Mh) ve hazine 
bonosundan (Bh) oluşmaktadır.

      (1.10)

Hanehalkının tasarrufu ya da servetindeki değişimi harcanabilir gelir ile 
tüketim harcamaları arasındaki farka eşittir. Söz konusu eşitlik stok ve akım-
lar arasındaki tutarlılığı ve ilişkiyi ortaya koyması bakımından önemlidir.

                  (1.11)



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar394

Hanehalkının tüketim fonksiyonu ise, harcanabilir gelir ve reel servet dü-
zeyinin bir fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. α1, hanehalkınıngelire bağlı 
marjinal tüketim eğilimini temsil ederken, α2 servete bağlı tüketim eğilimini 
temsil etmektedir. 

                      (1.12)

Hanehalkının yukarıda da ifade edildiği gibi, mevduat ve hazine bonosu 
bulundurduğu varsayılmaktadır. Hanehalkının bu finansal varlıklarına olan 
talebi, Tobin (1969) ve Godley ve Lavoie’de (2007) olduğu gibi bu varlıkların 
faiz getirilerine dayanmaktadır.

Bankacılık sektörü modelde hanehalkına mevduat arz ederken, firma sek-
törüne kredi temin etmektedir. Aynı zamanda hazine tarafından ihraç edilen 
bonolarına elinde bulundurmaktadır (Bb).Bankacılık sektörünün hanehalkı-
na arz ettiği mevduat (Ms) ile bu sektörün talep ettiği mevduat (Md) stok akım 
tutarlılığı çerçevesinde birbirine eşittir. Bir başka deyişle, bankacılık sektörü 
mevduatı tutarı (M), hanehalkının (Mh) elinde bulundurduğu mevduat tutarı-
na eşittir.Aynı şekilde bankacılık sektörünün firmalara arz ettiği (L1) krediler, 
firmaların talep ettiği kredi miktarına (Lf) eşitken, bankacılık sektörünün dış 
âlemden talep ettiği kredi talebi (L2bd) de dış âlem tarafından arz edilen (L2s) 
krediye eşittir. (4.31) numaralı eşitliğin sol tarafı Türk Lirası cinsinden talep 
edilen dış âlem kredilerini yansıtmaktadır.

      (1.13)

Bankacılık sektörünün kârlılık düzeyini (Fb), kredi ve bonolardan elde et-
miş olduğu faiz getirisi (sırasıyla rl(-1).L1(-1) verb(-1). Bb(-1)) ile hanehalkına ödemiş 
olduğu mevduat faiz gideri ve dış âlem sektörüne ödemiş olduğu dış âlem kre-
dileri faizi (sırasıyla rm(-1).M(-1), rl2(-1).L2bd(-1)) arasındaki fark belirlemektedir.

 (1.14)

Bankacılık sektörünün hazine bonosu talebi bilanço dengesinden de açık-
ça görüldüğü gibi aşağıdaki gibi belirlenmektedir. Ayrıca bankacılık sektörü 
mevduat ve dış borç ile fon toplarken bunların bir kısmı ile bono almakta geri 
kalanı ise yurtiçine kredi vermektedir.

       (1.15)

İşlem akım matrisinde ifade edildiği gibi kamu sektörü hanehalkı ve fir-
malardan vergi toplamaktadır. Kamu sektörü borçlanmayı ise yurtiçine hazi-
ne bonosu arz ederek gerçekleştirmektedir. Kamu sektörünün harcamaları ve 
kazançları arasındaki fark kamu kesimi borçlanma gereğini oluşturmaktadır. 
Kamu sektörünün açıkları (defgov) ise kamu kesimi borçlanma gereğinin ne-
gatif işaretlisi olarak modelde yer almaktadır.Kamu sektörünün borçlanmaya 
karşılık yeni hazine bonosu ihraç ettiği varsayılmaktadır.

    (1.16)

      (1.17)
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       (1.18)

Bu modelde, kamu sektörü yukarıda da ifade edildiği üzere yurtiçi taleple-
ri karşılamak üzere bono arz etmektedir. Kamu sektörünün hanehalkına (Bh), 
bankacılık sektörüne (Bb) hazine bonosu arz ettiği varsayılmaktadır.Kamu 
sektörünün vergi gelirleri (T), hanehalkı (Th) ve firma (Tf) sektörlerinin öde-
miş oldukları vergi toplamlarından oluşmaktadır.

Kamu sektörünün serveti (Vgov) ise kamu açıkları ile ilişkilendirilerek aşa-
ğıdaki gibi tanımlanmaktadır.

                (1.19)

Dış âlem sektörüne ilişkin ihracat ve ithalat denklemleri tanımlanırken 
stok akım tutarlılığı modeli literatüründeGodley ve Lavoie (2014) çalışma-
sından yararlanılarak oluşturulmuştur.

İthalat talebini etkileyen iki önemli etmen yurtiçi piyasalarındaki gelir 
düzeyleri ve nispi fiyat düzeyleridir. Modelde ithalat talep fonksiyonu nispi 
fiyat ve gelir esnekliklerine bağlı olarak tanımlanmıştır.İthalat fonksiyonunda 
kalın olarak yazılan değişkenler o değişkenlerin doğal logaritmik düzeylerini 
temsil etmektedir. Çift doğal logaritmik kalıp olarak ifade edilen bu uygulama, 
tahmin edilen katsayıların esneklik olarak yorumlanabilmesine olanak sağla-
maktadır. Bu denklemlerde yer alan değişkenlerin gelir ve fiyat esnekliği ola-
rak yorumlanabilmesi açısından bu denklemlerde çift doğal logaritmik kalıp 
uygulamasına gidilmiştir.

               (1.20)

Ülke ekonomisi tarafından dış âlem sektörüne yapılan ithalat hacmi, dış 
âlem sektörünün ihracat hacmini (EXrow) belirlerken, ülke ekonomisinden dış 
âleme yapılan ihracat hacmi ise, dış âlem sektörünün ithalat hacmini (IMrow) 
oluşturmaktadır. Modelde, diğer kurulan modellerde olduğu gibi ihracat sevi-
yesi (Ex), dışsal olarak varsayılmıştır. Çoğu stok akım tutarlılığı modellerinde 
ve en basit Keynesyen makro modellerde ihracat seviyesi dışsal olarak ele 
alınmıştır.. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi için kurulan bu modelde de ihracat 
seviyesi dışsal olarak ele alınmıştır.

Son olarak ise dış âlem sektörünün davranışlarının açıklamak için cari 
hesap dengesi ve bankacılık sektörüne arz edilen dış âlemkredisi tanımlan-
maktadır. Ödemeler dengesi (BOP) net hata ve noksan ile rezerv hesapları-
nın olmadığı varsayımı altında, sermaye (CAB) ve finans (KAB) hesaplarının 
toplamına eşittir. Cari hesap dengesi, ticaret dengesi ile net cari transferler 
arasındaki farka eşittir. Dış âlem sektörünün net serveti ise cari hesap dengesi 
ile ilişkilendirilmektedir.

   (1.21)

      (1.22)
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      (1.23)

Dış âlem sektöründen talep edilen dış âlem kredisi, işlem akım matrisin-
den de kolayca anlaşılacağı gibi aşağıdaki gibi tanımlanır.

    (1.24)

Bankacılık sektörünün dış âlemden talep ettiği yeni kredi borçlanması 
(ΔL2) (1.24) numaralı denklem döviz kurunun da eklenmesi ile düzenlenerek 
aşağıdaki gibi son halini almaktadır.

                     (1.25)

Yurtiçi kredi faizleri (rl), dış âlem kredi faizleri (rl2) ve risk primine (rp) 
bağlı olarak aşağıdaki gibi tanımlanarak, dış âlem kredilerinde meydana ge-
len bir değişmenin yurtiçi kredi faizlerini de etkilediği varsayılmıştır.

                  (1.26)

Döviz kuru modelleri genellikle (1.27) numaralı eşitlik ile kapanır. (xr) se-
pet kuru temsil ederken, dış âlem para biriminin Türk Lirası cinsinden değe-
rini yansıtır. (xr_tl) ise Türk Lirasının dış âlem para birimi cinsinden değerini 
yansıtmaktadır. Modelin kalibrasyonunda döviz kuru göstergesi olarak (xr_tl) 
kullanılacaktır.

                  (1.27)
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2. Stok Akım tutarlılığı Yaklaşımı Literatür İncelemesi
Literatürde stok akım tutarlılığı modellemesi ile alakalı yapılan çalışma-

ları ayrıntılı bir şekilde Nikiforos ve Zezza’nın (2017) belirlediği başlıklara 
benzer bir şekilde görmek mümkündür. Stok akım tutarlılığı konusunda ya-
pılan modellemeleri; modern finansal sektör modelleri, mikro düzeyde firma 
odaklı modeller ile makro düzeyde stok akım tutarlılığının birleşmesini orta 
koyan modeller, açık ekonomi modelleri, bireysel gelir dağılımını içeren mo-
deller, ülke ekonomisi modelleri, çevresel etmenleri içeren modeller ve diğer 
çalışma alanlarına konu olan stok akım tutarlılığı modelleri halinde görmek 
mümkündür.

2.1. Modern Finansal Sektör Modelleri: Stok akım tutarlılığı modelinin 
temel dayanağı, reel ve finansal piyasaların entegrasyonunun tutarlılığıdır. Bu 
başlık altında modern finansal sektör modellerinin yanı sıra finansal kriz ve 
bankacılık sektörü odaklı çalışmalar da yer almaktadır. İçsel para teorisi te-
melinde rekabetçi özelliklere sahip bir bankacılık sektörü çerçevesinde stok 
akım tutarlılığı modeli kurularak, para politikası şokunun bankaların finansal 
davranışları üzerindeki etkisi analiz edilmiştir (Le Heron ve Mouakil, 2008). 
Bankacılık sektörünü temel alan bir stok akım tutarlılığı modeli kurulmuştur-
Kurulmuş olan modelde borçlunun ve borç verenin risklerini Minsky yaklaşı-
mı temel alınarak tanımlanmıştır (Lavoie, 2008). Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde patlak veren finansal krizin Fransa gibi bir ülkede nasıl bir küresel kriz 
haline geldiğini ortaya koymak amacıyla stok akım tutarlılığı yaklaşımı kulla-
nılmıştır (Le Heron, 2009). Tam olmayan varlık ikamesi altında davranışsal 
finans,  iki ülkeli (Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık) stok akım 
tutarlılığı modeli çerçevesinde portföy geleneği ile birleştirilmiştir (Lavoie ve 
Daigle, 2011).Son on yıl içerisinde batılı kapitalist ekonomilerin ekonomik ve 
finansal yapılarında meydana gelen derin değişimlerle iş âlemi sektörünün 
bilançolarında meydana gelen etkileri analiz etmek amacıyla stok akım tutar-
lılığı modeli kurulmuştur (Passarella, 2012).Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yaşanan konut krizini stok akım tutarlılığı modeli çerçevesinde incelenmiştir( 
Caverzasi ve Godin,2015). Stok akım tutarlılığı modeli yardımıyla bir ülkenin 
kurumsal yapısına ve düzenleyici çerçeveye bağlı olarak artan eşitsizliğin bü-
yümeyi ne oranda etkilediği ve borç yanlı özel talep patlaması ve ihracat yanlı 
merkantilist rejimlerinin nasıl ortaya çıktığını ele alınmıştır (Detzer, 2016).

2.2. Stok Akım Tutarlığı ve Firma Odaklı Modeller
Yenilikçi bir üretim sektörünün ekonomik sisteme girmesiyle başlayan 

gelişme sürecini analiz etmek amacıyla stok akım tutarlılığı modeli kurul-
muştur. Stok akım tutarlılığı modeli vasıtasıyla teknolojik yenilik ile gelişen 
yapısal değişim süreci boyunca teknolojik değişim, talep ve finans arasındaki 
ilişkiyi incelemek için kapsamlı bir çerçeve oluşturulmuştur.Özellikle yeni ve 
daha üretken yatırım malları paketinin bir başka deyişle yeni bir tür sermaye 
malları paketinin piyasaya sürülmesi üzerine odaklanılmıştır (Caiani, Godin 
ve Lucarelli,2014).İstikrarlı bir büyüme sürecinde yatırım döngüsü, orantısız 
kazanç, firmalar arasındaki kaldıraç ve finansal kırılganlık, düşen üretim ve 
aşırı kapasite ile birlikte yükselen temerküz (yoğunlaşma), artan yatırımlarla 
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birlikte derinleşen finansal kırılganlık ve şirketlerin açıklarında meydana ge-
len düşüş konuları üzerine odaklanılmıştır (Michell, 2014). 

2.3. Açık Ekonomi Modelleri
Stok akım tutarlılığı çerçevesinde döviz kurlarının sabit ve yabancı yatı-

rımın söz konusu olmadığı, bir ülkenin ihracatının diğer ülkenin ithalatını 
oluşturduğu, döviz kurunun dışsal olduğu ancak yabancı yatırımların gerçek-
leştiği ve döviz kurunun içsel olduğu üç farklı model kurulmuştur (Godley, 
1999). Mal ve finansal varlık ticareti yapabilen, her biri kendi para birimine 
sahip iki ülkeli stok akım tutarlılığı modeli kurulmuştur (Godley ve Lavoie, 
2003). Finansal uyum ve makroekonomik ayarlamaları göstermek üzere iki 
ülkeli stok akım tutarlılığı modeli kurulmuştur (Duwicquet ve Mazier, 2010). 
Borç deflasyonu yaşayan küçük bir açık ekonomideki makroekonomik etki-
leri simülasyon yoluyla analiz etmek amacıyla stok akım tutarlılığı modeli 
kurulmuştur (Kinsella ve Khalil, 2012). Dış âlem sektörünün bir bütün ola-
rak ele alındığı çalışmada birbirleri ile mal ve finansal varlık ticareti yapan 
iki ülkeli stok akım tutarlılığı modeli kurulmuştur (Godley ve Lavoie, 2014). 
Uluslararası para sisteminin potansiyel reformunu ortaya koymak için stok 
akım tutarlılığı modeli kurulmuştur. Finansal istikrarsızlık ve küresel durgun-
lukların belirleyicisi niteliğindeki küresel dengesizlikler ile uluslararası para 
sisteminin cari durumu arasındaki bağlantı ele alınmıştır. Ekonominin reel 
kesimiyle finansal kesiminin bütünleşmesine imkân sağlayan stok akım tutar-
lılığı modeli sayesinde taraflar arasındaki para ve kredi ilişkileri ile yatırım ve 
büyüme ilişkisi açıkça ortaya konmuştur (Valdecantos ve Zezza, 2015).

2.4. Bireysel Gelir Dağılımı Modelleri
Son yirmi yılda Amerikan ekonomisinde gelirin nüfusun %5’ine doğru da-

ğılımında yaşanan gelişmeyi ve harcanabilir gelire oranla tasarruflarda mey-
dana gelen düşüşü ele alınmıştır. Amerikan ekonomisindeki güçlü büyümenin 
büyük ölçüde özel harcamalarda yaşanan gelir artışına dayandığını ve bu ne-
denle tasarrufların düştüğüne işaret edilmektedir ( Zezza, 2008). Stok akım 
tutarlılığı modeli vasıtasıyla yapılmış olansimülasyonlar sayesinde gelişmiş 
kapitalist ekonomilerde “Fordizm” ve “finansallaşma” adı altında iki farklı 
ekonomik gelişme dönemleriyle uyumlu olgular üretilmiştir ( Dallery ve Van 
Treeck, 2011). Hanehalkı, firma, bankacılık sektörü ve kamu sektörlerinin 
farklı zamanlarda üretim, işgücü ve para piyasası aracılığıyla birbirleriyle 
olan etkileşimlerini ortaya koyan bir stok akım tutarlılığı modeli kurulmuştur.
Stok akım tutarlılığı modeli vasıtasıyla eşitliğin hangi aşamada ve nasıl bozul-
duğu buna karşı geliştirilen yeniden tahsis politikaları ortaya konmaktadır 
(Kinsella, Greiff ve Nell, 2011).

2.5. Ülke Ekonomisi Modelleri
Godley ve Zezza (1992), Godley ve Lavoie (2006), Lavoie ve Zhao (2010), 

Kinsella ve Aliti (2012), Papadimitriou, Zezza ve Nikiforos (2014) çalışmaları-
na konu olan ülke ekonomileri için stok akım tutarlılığı modeli kurmuşlardır.
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2.6. Çevresel Etmenleri İçeren Modeller
Stok akım tutarlılığı modeli çerçevesinde son yıllarda nadir de olsa çevre-

sel faktörleri de kapsayan çalışmalar ortaya konmuştur. Naqvi (2014), Berg, 
Hartley ve Richters (2015) çevresel etmenleri stok akım tutarlılığı modeline 
entegre ederek ekonometrik kalibrasyon yapmışlardır.

3. Simülasyon Uygulaması Örneği
Döviz kuru modelinin simülasyonu 2009-2016 yılları için yedi dönemlik 

bir analiz dönemi kapsamında ele alınmaktadır.Modelde döviz kuru, bir birim 
Türk Lirasının sepet kur üzerinden değeri olarak ele alınmıştır. Döviz kurun-
da meydana gelecek aşağı ve yukarı yönlü değişmelerin ithalat seviyesi üze-
rinden milli gelir seviyesini ve cari işlemler dengesini etkilemesi beklenmek-
tedir. Bir başka ifade ile döviz kuru modeli simülasyonu ile dışarıdan gelen 
bir şokun - ki modelde bu şok döviz kuru düşüşüdür (TL’nin değer kaybetme-
si)- ekonomiyi nasıl etkilediğini ortaya koymak hedeflenmektedir.Modelde 
kullanılan değişkenlerin listesi, parametre, katsayı ve değişkenleri temel yıl 
değerleri ve verilerin kaynaklarıSoylu (2017)’de yer almaktadır. Simülasyon 
uygulaması “Eviews 7 Program” kullanılarak yapılmaktadır. Figürlerde yer 
alan dikey eksenleri milyar Türk Lirası cinsinden değerleri yansıtırken yatay 
eksenler dönemleri yansıtmaktadır.

Grafik 1 ve Grafik 2 döviz kurunda meydana gelen düşüşün (TL’nin değer 
kaybı) milli gelir seviyesi ve cari işlemler dengesi üzerine etkisini yansıtmak-
tadır. Son dönemlerde ülke ekonomisinde yaşanan kur şokları göz önünde 
bulundurularak döviz kuruna yüzde elli oranında bir şok verilmiştir. Türk li-
rasında meydana gelen değer kaybının ithalat seviyesini bir önceki döneme 
göre düşürdüğü ve modelde ihracat seviyesinin dışsal olduğu dikkate alındı-
ğında (1.1) numaralı eşitlik üzerinden milli gelir seviyesi üzerine etkisi açıkça 
ortaya konmaktadır. Simülasyonda döviz kuru seviyesinin 0.54’den 0.27 sevi-
yelerine düştüğü varsayılmıştır.

      (1.1)
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Grafik 1:Döviz kurunda meydana gelen düşüşün(TL değer kaybı) milli gelir seviyesi 
üzerine etkisi
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Öte yandan döviz kurunun dışsal olarak bir defa değişirken, modelin her 
bir dönemde milli gelir seviyesini artırıyor olması ve milli gelir katsayısı 
’nin büyük oluşu baskınlığı artırmaktadır. İthalat seviyesinin milli gelir se-
viyesi içerisindeki payının az oluşu, ithalat artışının milli gelir üzerine olan 
olası etkisinin önüne geçmektedir. Dolayısıyla (1.20) eşitliği üzerinden ithalat 
seviyesinin milli gelir seviyesini etkileyemediği, milli gelir seviyesindeki yu-
karı yönlü eğilimin ithalat seviyesini etki altına aldığı sonucu ortaya çıkmak-
tadır.Döviz kuru hareketlenmelerinin ithalat seviyesi üzerinde beklenilen 
etkiyi gösterdiğini ortaya koymak için (1.20) numaralı eşitlik yalnızca fiyat 
esnekliğine bağlı olarak revize edilmiştir. 

     (1.20)

                 (1.20a)

Türk Lirasında meydana gelen değer kaybı neticesinde dışsal olan ihracat 
karşısında ithalat seviyesinin aşağı yönlü seyretmiş olması cari işlemler den-
gesinin de pozitif bir eğilim göstermesi sonucunu doğurmaktadır.



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar402

Grafik 2:Döviz kurunda meydana gelen düşüşün(TL değer kaybı) cari işlemler 
dengesi üzerine etkisi
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Söz konusu simülasyonlar faiz oranı ve döviz kurunda meydana gelen şok-
lar eşliğinde gerçekleştirildiğinde 1994,1998 ve 2002 ekonomik krizlerinde 
ekonomik daralmaya yerli paranın değer kaybının mı yoksa risk primine bağlı 
ortaya çıkan faiz artışlarının mıneden olduğunu ortaya koymaktadır3.

SONUÇ
Döviz kuru modeli toplamda 51 eşitlikten oluşmaktadır. Bu çalışmada 

stok akım tutarlılığı yaklaşımının temel prensipler, uygulama alanları ve Tür-
kiye ekonomisi için kurulan döviz kuru modeli aracılığıyla stok akım tutarlılı-
ğı yaklaşımının hesaplama çerçevesi ele alınmıştır.

Modelde, özel sektör borçlanmasının yoğun olarak yaşandığı 2009-2016 
yılları kurgulanmıştır.Özel sektör ve kamu sektörü borçlanması dönemlerinin 
simülasyonlarının olabildiğince gerçekçilik ve tutarlılık içerisinde olmasına 
olanak sağlamak için de stok akım tutarlılığına dayalı bir çerçeve kullanıl-
mıştır. Modeller uyum mekanizmalarını ve finansal entegrasyonu tutarlı bir 
şekilde analiz etmek için reel ve finansal sektörlerin varlık ve yükümlülükleri 
yukarıda ifade edilen içsel değişkenler üzerinden tanımlanmıştır. 

 Model, dışsal olarak belirlenen parametrelerde meydana gelen şokla-
rın, hanehalklarının tüketim, firma sektörünün üretim ve yatırım kararları 
ve bankacılık sektörünün cari açıkların finansmanı için dış âlem sektörün-
den temin ettikleri dış borç stokları üzerine olan etkilerini ortaya konması 
açısından kullanışlıdır.Modelin daha karmaşık ve gelişmiş bir versiyonunun 
makroekonomik analizde kullanışlı bir araç olabileceği bu çalışma ile ortaya 
konmuştur. Modelde 2009 yılının temel yıl alınmasının nedeni ise, sabit ser-
maye verisinin yalnızca ilgili yıldan itibaren var olmasıdır.Türkiye ekonomisi 

3  Soylu, Ö. B. (2017). Türkiye Ekonomisi İçin Stok Akım Tutarlılığı Modellemesi.
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için kurulan modelin simülasyon uygulaması,“Excel”, “R”, “Eviews” ve Steve 
Keen tarafından geliştirilen “Minsky” ile denenmiş, daha sonra bu programlar 
içerisinde en kullanışlı olan “Eviews” programı kullanılarak tamamlanmıştır.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
MOBBİNG DAVRANIŞLARININ 

BOYUTLANDIRILMASINA YÖNELİK 
BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ 

UYGULAMASI1

    Nuray GİRGİNER2, Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ3, Hazal DUMAN

GİRİŞ
“Mobbing” diğer bir adıyla “psiko–şiddet”, çeşitli sosyal ve kurumsal or-

tamlarda bireylerarası ilişki ve davranışlardan doğan, ağırlıklı olarak ast–üst 
ilişkilerinin tetiklediği, çeşitli maruz kalma düzeylerine sahip; baskı, rahatsız 
etme, saldırı, sosyal dışlama, itibari hakaret ve yıldırma amaçlı eylemlerin tü-
münü kapsayan bir kavramdır. Bir diğer ifadeyle mobbing, suçlama, küçük 
düşürme, psikolojik taciz veya duygusal eziyet uygulamak yoluyla, kişiyi bu-
lunduğu ortamdan dışlamayı amaçlayan davranışlardan oluşan ve basitten 
karmaşığa doğru giden bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreçte kişinin 
üzerinde hissettiği baskının giderek artması ve dayanılmaz bir hal alabilmesi 
nedeniyle bazı yazarlar mobbingi, kişinin kendine olan güvenine ve özsaygısı-
na sürekli ve acımasız bir saldırı olarak tanımlamaktadır.

Mobbinge uğrayan kişide (iş yaşamı-okul-sosyal çevre) bulunduğu ortama 
bağlı olarak genellikle bir korku kültürü oluşur ve kişi giderek çevresine ya-
bancılaşır. Kişi bulunduğu ortama ya da yaptığı işe karşı bıkkınlık, isteksizlik, 
performans düşüklüğü gibi etkilerin yanında sıkıntı, depresyon ve endişe gibi 
davranışsal değişikliklere de maruz kalabilir. 

Mobbing toplumsal yaşamın her alanında görülmesine karşın konu ile il-
gili yapılan çalışmaların genellikle iş ortamı kapsamında yoğunlaştığı görül-
mektedir. Bireysel ve toplumsal yaşamı önemli ölçüde etkileyen mobbingin 
etkilerinin sadece iş ortamında değil tüm yaşam alanlarında araştırılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle iş yaşamına atılmadan önceki dönemi kapsa-
yan üniversite eğitimi sürecinde, gençlerin yaşadığı mobbing davranışlarının 
daha sonraki yaşamlarını önemli ölçüde etkileyeceği söylenebilir. Zira mob-
bing yaşanılan alan içinde kişisel bir sorun olmasının yanında aslında ilgili 
örgütü ve daha geniş yelpazede de yaşanılan toplumu ciddi anlamda tehdit 
eden, örgüt ve toplum sağlığını bozan ciddi bir problemdir. Buradan hareket-
1     Bu çalışma, Nuray Girginer, Zeliha Kaygısız Ertuğ ve Hazal Duman tarafından yapılan 

ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında 
desteklenen 2018-1982 numaralı “Lisans Öğrencilerinde Mobbing Algısı: Bir Devlet 
Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması” isimli projeden 
türetilmiştir. 

2    Prof. Dr. 
3    Doç. Dr. 
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le, üniversitelerde öğrenciler arasında görülmesinin eğitimin kalitesi ve öğ-
rencilerin ülkenin geleceği konusundaki rolleri göz önüne alınırsa üniversite 
öğrencilerinin öğrenim gördükleri ortamda yaşadıkları mobbing davranışla-
rının incelenmesi, toplumun geleceği açısından önem taşımaktadır. 

Literatürde mobbing kapsamında yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak 
örgüt çalışanları ve şirketler üzerine gerçekleştirildiği dikkati çekmektedir 
(Resch vd. 1996; Zapf 1996; Bilgel vd. 2006; Lewis 2006; Tınaz 2006;  Mat-
thiesen vd. 2007; Kırel 2008;  Gün 2009;  Mikkelsen vd. 2010). Günümüzde 
eğitim ortamlarında mobbing sürecine yönelik çalışmaların nicelik olarak 
artışıyla, “akademik mobbing” literatürü mobbing çalışmalarının bir alt dalı 
olarak araştırmacılar tarafından desteklenmiştir. Bu kapsamda 2009 yılında 
Chronicle of Higher Education gazetesi akademik mobbingi, yüksek öğretim 
kurumlarında çalışan üyeler arasında gerçekleşen gruplaşmaların doğurdu-
ğu dışlamalar ve öğrencilere yönelik aşağılama davranışları olarak tanımla-
mıştır (Metzger vd., 2015). Süreci eğitim ortamında gücün yanlış kullanımı 
olarak tanımlayan Haswell ise akademi dışında ortaokulların da mobbing 
sürecini bünyesinde barındırdığını ve mobbing davranışlarına maruz kalan 
gençlerin ilerleyen yaşamlarında daha fazla umutsuzluğa kapılıp başarısız ol-
duklarını vurgulamıştır (Haswell, 2014). Benzer şekilde Armstrong (2012) 
mobbingin bürokratik örgütlere kıyasla üniversitelerde daha yaygın olduğu-
nu belirtirken, Keashly ve Neuman (2010) akademik çevrenin birçok örgütsel 
iş karakterine sahip olduğunu ve bu karakterlerin akademisyenler arasında 
ve öğrenciler arasında mobbing kapsamına giren düşmanca davranışların 
oluşmasına imkân sağladığını belirtmiştir.  Mobbingin akademik ortamda ya-
rattığı sonuçlar diğer örgütsel ortamlarda meydana gelen çıktılarla benzerlik 
göstermekte olup, Bilas (2014) mobbinge maruz kalan akademisyenlerin iş 
performansları ve tatminlerinde düşüş yaşandığını, öğrencilere sürecin yan-
sımasının ise akademik üretkenliği negatif yönde etkilediğini öne sürmüştür. 

Her ne kadar akademik mobbing kavramı farklı bağlamlarda incelense de 
son 10 yılda eğitim ortamında gerçekleşen mobbing davranışlarını ele alan 
çalışma sayısı literatürde sınırlı bir alanı kapsamaktadır. Bu kapsamda yapı-
lan çalışmalara örnekler şu şekilde sunulabilir: 

Petersen ve Rigby (1999)’ın Avusturya’da karma eğitim veren bir orta-
okulun öğrencileri ve personelleri ile gerçekleştirdiği araştırmada okul or-
tamında zorbalık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik uygulamalar takibi 
gerçekleştirilmiştir. 1995 – 1997 yılları arasında zorbalığa maruz kalma ve il-
gili tutumları içeren anket vasıtası ile değerlendirilen öğrencilerden yalnızca 
7. sınıftaki öğrencilerin mağduriyet düzeyinde azalma görülmüştür. Bununla 
birlikte çalışma sonuçlarında 10 ve 11. Sınıf öğrencileri arasında zorbalığın 
engellenmesine yönelik destek ve girişimlerin önemli ölçüde arttığı gözlem-
lenmiştir.

Wolke, Woods, Bloomfield ve Karstadt (2000) İngiltere’de ilkokul öğrenci-
lerin öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada 1982 çocuğun % 39,8’inin dolay-
lı, %4,3’ünün doğrudan ve %10,2’sinin hem doğrudan hem de dolaylı olarak 
mobbing davranışlarına maruz kaldığını belirtmiştir.
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Keim ve McDermott (2010) fakültelerde yaşanan mobbing problemini 
mağdur profilleri, mobbingin gelişim süreci üzerinden ele aldıkları çalışmada 
öğrencilerin ve akademisyenlerin ait olduğu etnik köken, giyim tarzı, sahip 
oldukları düşünceler ve politik bağlarının mobbing davranışlarının şekillen-
mesinde etkili olduğunu vurgularken, sürecin mobbing mağdurunun yaptığı 
bir hatadan başlayarak şekillenmeye başladığı bunu sözlü tacizlerin, dışlama-
ların takip ettiğini ve en uç aşamada ise fiziksel şiddete yönelik davranışların 
ortaya çıktığını belirtmiştir.  

Zabrodska ve Kveton (2013), ise Çek Cumhuriyetinde bulunan üniversi-
telerde görevli 1,533 üniversite çalışanın negatif eylemler anketi vasıtasıyla 
işyerinde mobbinge maruz kalma oranını ölçümlenmiştir. Yapılan çalışma 
doğrultusunda katılımcıların %13,6’sı haftalık olarak mobbinge maruz kal-
dığını belirtirken, %7,9’u kendilerine ait bireysel raporların mobbinge hedef 
olduğunu açıklamıştır. 

Minibas-Poussard vd. (2018), Türkiye’de bulunan özel ve devlet üniversi-
telerinde mobbingin araştırılmasına yönelik yaptıkları nitel çalışmada akade-
misyenler arasında mobbingin en çok araştırma görevlileri ve doktor öğretim 
üyesi ünvanına sahip kişilerce deneyimlendiği belirtilirken, özel üniversitele-
re kıyasla devlet üniversitelerinde mobbing probleminin daha yaygın olduğu 
açıklanmıştır. 

Türkiye’de eğitim alanında mobbingi inceleyen az sayıdaki çalışmalardan 
birisi olan Fettahlıoğlu (2008), mobbingin akademik personeller üzerinde 
görülme sıklığını ele almış olup çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kah-
ramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İİBF’ de görev yapan akademik 
personeller araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışma sonucunda DEÜ’ de ça-
lışmaya katılan 156 akademisyenden %54 ‘ünün, KSÜ’ de ise 34 akademis-
yenden %59’ unun mobbinge maruz kaldığı ya da hem maruz kalıp hem şahit 
olduğu ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde Rıza (2014) 108 akademisyenle ger-
çekleştirdiği ampirik çalışmada akademisyenlerin %66,7’sinin tek başlarına, 
%33,3’ünün ise bir ya da daha fazla akademisyen arkadaşıyla birlikte mob-
binge maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. 

Üniversitelerde akademisyenlerin dışında öğrenciler üzerine yapılan ça-
lışmalar ise, tıp fakültesi ve hemşirelik gibi sağlık eğitimi alan öğrenciler üze-
rine yoğunlaşmaktadır  (Quine, 2003; Tutar ve Akbolat., 2012; Ateş vd., 2014; 
Aykut vd., 2016). Buna karşın bugün yüksek eğitim alanında mobbing sadece 
sağlık sektörüne işgücü hazırlayan bölümler için değil aynı zamanda iktisadi 
idari bilimler, mühendislik, fen bilimleri gibi yüksek öğrenci potansiyeline sa-
hip alanlarda da kendini hissettirmektedir. Bu duruma örnek olarak, Akyüz 
(2015) tarafından Karadeniz bölgesinde bulunan beş devlet üniversitesinin 
tüm fakültelerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda 2000 öğrenciden 
753’ünün mobbinge maruz kaldığı belirlenmiş olup, sürecin öğrencilerin mo-
tivasyonunu, üniversiteye bağlılığını azalttığı ve eğitimlerini olumsuz yönde 
etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Bayram ve Saylı (2013), siber zorbalık (siber mobbing) sürecine ma-
ruz kalan üniversite öğrencilerini ele aldıkları çalışmada, 612 öğrenciden 
%30,6’sının en az bir kez tehdit veya küçük düşürme davranışlarını içeren 
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siber zorbalık davranışlarını deneyimlediğini belirtmişlerdir.

Akkoca vd. (2014), 231 üniversite öğrenci üzerinde yapılan çalışmada öğ-
rencilerin %46,6’sının mobbing mağduru olduğu belirlenirken, bu öğrenci-
lerin %55,3’ünde orta ve ileri düzeyde depresyonla mücadele ettiği ortaya 
çıkmıştır. 

Literatürde üniversite kapsamındaki çalışmaların daha çok akademis-
yenler üzerine yoğunlaştığı, buna karşılık öğrencilerin akranları ve üstleri 
arasındaki mobbing sürecini ve mobbing davranışlarını ele alan çalışmala-
rın arka planda kaldığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, 
farklı alanlarda öğrenim gören lisans öğrencilerinin mobbing davranışlarının 
boyutlandırılması ve bu konuyla ilgili kişi ve kuruluşların farkındalıklarının 
arttırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM
Çalışmada, ilişkisel tarama modeli ile öğrencilerin mobbing davranışla-

rı boyutlandırılarak söz konusu davranışlara yönelik yapısal bir model elde 
edilmiştir.

Çalışma Grubu

Bu araştırmada kullanılan veriler, 2017-2018 akademik yılında bir dev-
let üniversitesinde öğrenim gören 2000 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin 
analize hazırlık sürecinde eksik doldurma ve yanlışlar nedeniyle gözlem sa-
yısı 1958’e inmiştir. Dolayısıyla çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim 
yılında bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 1958 öğrenci oluş-
turmuştur.  

Çalışmada veri toplama aracı olarak, mobbing davranışlarını belirlemek 
amacıyla Aiello vd. (2008) “Örgütsel Çevrede Mobbing Riskinin Değerlendi-
rilmesi” isimli çalışmasında ortaya konulan ve temelde Leymann’ın LIPT öl-
çeğinden hareket edilerek hazırlanan VAI MOB ölçeğinden faydalanılmıştır. 
Orijinalinde 48 ifade içeren ve bireylerarası etkileşime dayalı mobbing dav-
ranışlarını belirlemeyi amaçlayan ölçeğin Türkçe ’ye uyarlaması, geçerlilik ve 
güvenilirliğinin test edilmesi Laleoğlu ve Özmete (2013) tarafından yapılmış 
olup, ölçek 38 ifade ile sunulmuştur. Bu ölçeğin öğrencilere uyarlamasıyla 38 
maddelik ölçek, öğrencilerin akranları ve hocalarıyla ilişkileri dikkate alına-
rak 30 maddelik Mobbing Davranış Ölçeği (MDÖ) oluşturulmuştur.

Çalışmada ilk olarak MDÖ ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizine (AFA) tabi tu-
tulmuştur.  Bu ölçekte faktör yükleri %50’den düşük olanlar çıkartılarak ye-
niden AFA uygulanmıştır. Daha sonra AFA ile elde edilen modelin çok boyutlu 
bir yapısal model oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla Doğrulayıcı 
Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır.  Yapılan DFA ile ölçüm modelinin uygun 
bir model olduğunun belirlenmesi üzerine bağımlı ve bağımsız değişkenler 
arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek amacıyla da Yapısal Eşitlik Modeli 
(YEM) kullanılmıştır.

Çalışmada AFA için SPSS20.0, DFA ve YEM için ise LISREL 9,3 paket prog-
ramlarından yararlanılmıştır.
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BULGULAR
Çalışmada kullanılan MDÖ ölçeğinin güvenilirliği %91,3 bulunmuştur. Gö-

rüldüğü gibi ölçeğin güvenilirlikleri yüksek değerde olup analizlerde kullanı-
mı uygundur. 

Çalışma sonucunda elde edilen AFA, DFA ve YEM bulguları aşağıda sıra-
sıyla verilmiştir.

Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Öğrencilere yönelik mobbing davranışlarını boyutlandırmak amacıyla 

MDÖ’ye uygulanan ilk AFA sonucunda faktör yükleri %50’den düşük olan 
maddeler (2, 7, 8, 18, 11, 21, 28) çıkartılarak tekrar 23 maddeli ölçeğe AFA 
uygulanmıştır. AFA sonucunda elde edilen 6 faktörün varyans açıklama yüz-
desi %60,501 olarak bulunmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1’den görüldüğü gibi AFA sonucunda elde edilen 6 faktörden birinci 
faktör varyansın % 13,522’sini, ikinci faktör varyansın %11,667’sini, üçüncü 
faktör varyansın %11,173’ünü, dördüncü faktör varyansın %8,328’ini, beşinci 
faktör varyansın %7,992’sini ve son faktör ise toplam varyansın  %7,820’sini 
açıklamaktadır.  Söz konusu faktörler içerdikleri maddelerle ilişkilendirile-
rek literatüre bağlı olarak tarafımızdan isimlendirilmiştir (Doğrudan Tehdit 
ve Tacize Yönelik Mobbing Davranışları, Kişisel Tercihlere Yönelik Mobbing 
Davranışları, İlişkilere Yönelik Mobbing Davranışları, İtibar ve Saygınlığa Yö-
nelik Mobbing Davranışları, Eğitime Yönelik Mobbing Davranışları ve İleti-
şim Kurma İmkânlarına Yönelik Mobbing Davranışları). Barlett testi sonucu 
15454,029 (p<0,001) değeri ve Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değeri 0,911 
olarak gerçekleşmiştir ki bu değer, kabul sınırları içindedir.  Ölçeğin güveni-
lirliği ise % 89,6 olarak belirlenmiştir.
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Tablo 1. MDÖ için AFA Sonuçları (23 Maddeli)
FAKTÖRLER Özdeğer Fak.Y. A.Var.

Faktör1:Doğrudan Tehdit ve Tacize Yönelik 
Mobbing Davranışları 7.175 13.522

Madde 15

Madde 20

Madde 16

Madde 17

Madde 19

   0.788

   0.778

   0.700

  0.668

   0.588

Cronbach

alpha=0.827

Faktör2:Kişisel Tercihlere Yönelik Mobbing 
Davranışları 1.855 11.667

İfade 24

İfade 22

İfade 23

İfade 25

İfade 26

  0.726

   0.712

   0.694

  0.624

   0.605

Cronbach

alpha=0.781

Faktör3:İlişkilere Yönelik Mobbing Davranışları 1.498 11.173
İfade 10

İfade 9

İfade 12

İfade 3

  0.808

   0.717

   0.696

   0.695

Cronbach

alpha=0.780

Faktör4:İtibar ve Saygınlığa Yönelik Mobbing 
Davranışları 1.228 8.328

İfade 6

İfade 5

İfade 4

0.731

0.720

  0.581

Cronbach

alpha=0.719

Faktör5:Eğitime Yönelik Mobbing Davranışları 1.146 7.992
İfade 29

İfade 30

İfade 27

0.800

0.709

0.631

Cronbach

alpha=0.658

Faktör6:İletişim Kurma İmkânlarına Yönelik 
Mobbing Davranışları 1.013 7.820

İfade 13

İfade 14

İfade 1

0.784

0.656

0.644

Cronbach

alpha=0.643

KMO=0.911
Barletts-Ki Kare= 15454,029 

sd=253
p=0.00

Cronbach alpha=0.896 sd= 253      

Yukarıda elde edilen faktörlere ait ifadeler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. MDÖ’ndeki Faktörlere ait İfadeler
Faktör 1

İfade 15: Arkadaşlarımdan yazılı tehditler alıyorum

İfade 20: Arkadaşlarımdan telefonla tehditler alırım

İfade 16: Hafif derecede şiddete maruz kalıyorum

İfade 17: Cinsel tacize maruz kaldığımı düşünüyorum

İfade 19: Arkadaşlarım kişisel eşyalarıma zarar veriyor

Faktör 2

İfade 24: Dini inancımla ilgili eleştirilere maruz kalıyorum

İfade 22: Siyasi görüşlerim eleştiri odağı haline geliyor

İfade 23: Özel yaşamımla ilgili eleştirilere maruz kalıyorum

İfade 25: Giyim tarzım, stilim ve fiziki görünümüm eleştirilmektedir

İfade 26: Sosyal medya aracılığıyla paylaştığım düşüncelerimden yargılanırım

Faktör 3

İfade 10: Arkadaşlarımın benimle ilgili dedikodu yaptığını düşünüyorum

İfade 9: Arkadaşlarım tarafından izlendiğimi düşünüyorum

İfade 12: Arkadaşlarımın sürekli bana baktığı izlenimine kapılıyorum

İfade 3: Arkadaşlarım arkamdan konuşur

Faktör 4

İfade 6: Aşağılayıcı sözlerin hedefi haline geldiğimi düşünüyorum

İfade 5: Arkadaşlarım beni azarlamak için bahane ararlar

İfade 4: Arkadaşlarımla düşmanca ilişkilerim vardır

Faktör 5

İfade 29: İstenilen sürede bitirilmesi imkânsız ödevlerden sorumlu tutulurum

İfade 30: Eğitimimin kasten engellendiğini düşünüyorum

İfade 27: Sınıfta dersi dinlememe rağmen, hocalarım tarafından uyarılırım

Faktör 6

İfade 13: Ders aralarında yalnız kalıyorum

İfade 14: Kimsenin beni dinlemediğini düşünüyorum

İfade 1: Arkadaşlarım ben yokmuşum gibi davranır

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
MDÖ için AFA sonucunda elde edilen 23 maddeli 6 faktörlü ölçüm modeli-

nin yapısal bir model olarak geçerliliği DFA ile incelenmiştir.  Şekil 1 ve Tablo 
3,  bu ölçüm modelinin DFA sonuçlarını içermektedir.
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Tablo 3. MDÖ İçin DFA Sonuçları (6 Faktörlü-23 Maddeli) 

DAVRANIŞ BOYUTLARI Std. Değ. t R2

Faktör1: Doğrudan Tehdit ve Tacize Yönelik Mobbing Davranışları
İfade 15

İfade 20

İfade 16

İfade 17

İfade 19

0.740

0.780

0.740

0.620

0.650

24.970

23.960

24.780

28.030

27.620

0.560

0.590

0.560

0.390

0.420
Faktör 2: Kişisel Tercihlere Yönelik Mobbing Davranışları

İfade 24

İfade 22

İfade 23

İfade 25

İfade 26

0.660

0.650

0.710

0.620

0.600

26.030

26.190

23.960

27.040

27.330

0.430

0.420

   0.510

0.380

0.360
Faktör 3: İlişkilere Yönelik Mobbing Davranışları

İfade 10

İfade 9

İfade 12

İfade 3

0.790

0.650

0.650

0.690

19.680

26.060

26.130

24.930

0.620

0.420

0.420

0.470
Faktör 4: İtibar ve Saygınlığa Yönelik Mobbing Davranışları

İfade 6

İfade 5

İfade 4

0.690

0.780

0.620

24.510

19.140

26.410

0.470

0.610

0.390
Faktör 5: Eğitime Yönelik Mobbing Davranışları

İfade 29

İfade 30

İfade 27

0.640

0.630

0.620

23.050

23.260

23.910

0.410

0.400

0.380
Faktör 6: İletişim Kurma İmkânlarına Yönelik Mobbing Davranışları

İfade13

İfade14

İfade1

0.550

0.720

0.570

26.260

18.520

25.500

0.300

0.520

0.330
2χ /s.d

1579.94/215=7.34 Kötü Uyum

RMSEA 0.057 Kabul Edilebilir Uyum
CFI 0.970 İyi Uyum
NFI 0.960 İyi Uyum

AGFI 0.920 İyi Uyum 
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Şekil 1.  Çok Boyutlu (6 Faktörlü-23 Maddeli) MDÖ Modelinin Path Grafiği 

Standartlaştırılmış yükler her bir gözlenen değişken ile ilgili olduğu gizil 
değişken arasındaki korelasyonları göstermektedir.  Faktör 1 gizil değişkeni 
için B20 gözlenen değişkeninin belirlilik katsayısı R2=0,59’dur. Faktör 2’ye 
ilişkin değişkenlik en fazla B23 gözlenen değişkeni tarafından açıklanmakta-
dır. Faktör 3’e ilişkin değişkenlik en fazla B10 ile faktör 4’e ilişkin değişkenlik 
en fazla B5 ile faktör 5’deki değişkenlik en fazla B29 gözlenen değişkeni ile ve 
faktör 6’daki değişkenlik de en fazla B14 gözlenen değişkeni ile açıklanmak-
tadır. 

Uyum ölçütleri, bir bütün olarak modelin kabul edilebilirliğini göstermek-
tedir.  Modelin genel kabulü, modelde yer alan tüm içsel ilişkilerin anlamlı ol-
duğunu göstermektedir.  Her gizil faktörün uygunluğu ayrı ayrı değerlendiril-
diğinde; MDÖ ölçüm modelinde her bir gözlenen değişkenin faktör yükü için 
hesaplanan t değerlerinin bütün gözlenen değişkenler için kritik t değerinden 
(0,05 anlam düzeyinde kritik t değeri 1,96) büyük değerlere sahip olmaları 
nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı oldukları görülmektedir.   

MDÖ’nin yapı geçerliliğini arttırmak amacıyla model üzerinde gerekli gö-
rülen değişiklikler DFA’ya uygun olarak yapılmıştır.  Bu süreçte, LISREL 9.3’ün 
sunduğu düzeltme önerileri dikkatle incelenmiştir. Ancak önerilen düzeltme-
lerden kavramsal netlik oluşturmak amacıyla bir gözlenen değişkenin birden 
fazla gizil değişkenle ilişkilendirilmesine yönelik öneriler dikkate alınmamış-
tır.  Buna karşılık gözlenen değişkenlere ilişkin hata varyansları arasındaki 
karşılıklı ilişkilere yönelik öneriler incelenerek teorik modele uygunluğuna 
göre düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Yazılımın önerdiği değişiklikler sonu-
cunda (B10 maddesi çıkartılmıştır) elde edilen 6 faktörlü mobbing davranış 
ölçüm modeline ilişkin DFA sonuçları Tablo 4, path grafiği de Şekil 2 ’de ve-
rilmiştir.  

Tablo 4’den görüldüğü gibi; Faktör 1 gizil değişkeni için B20 gözlenen de-
ğişkeninin belirlilik katsayısı R2=0,59’dur. Faktör 2’ye ilişkin değişkenlik en 
fazla B23 gözlenen değişkeni tarafından (R2=0,51) açıklanmaktadır. Faktör 
3’e ilişkin değişkenlik en fazla B12 ile faktör 4’e ilişkin değişkenlik en fazla 
B5 gözlenen değişkeni ile faktör 5’deki değişkenlik de en fazla B29 ve B30 
gözlenen değişkenleri ile ve faktör 6’daki değişkenlik en fazla B14 ile açıklan-
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maktadır. Söz konusu ölçüm modeli çalışmada dikkate alınan uyum ölçütleri-
nin hepsi için iyi uyum sınırlarındadır. Dolayısıyla 6 faktörlü 22 maddeli MDÖ 
modeli yapısal olarak geçerli bir ölçüm modelidir.

Tablo 4. MDÖ İçin DFA Sonuçları (6 Faktörlü-22 Maddeli)
DAVRANIŞ BOYUTLARI Std. Değ. t R2

Faktör 1: Doğrudan Tehdit ve Tacize Yönelik Mobbing Davranışları
İfade 15

İfade 20

İfade 16

İfade 17

İfade 19

0.750

0.770

0.750

0.620

0.650

24.980

23.960

24.810

28.040

27.620

0.560

0.590

0.560

0.390

0.420
Faktör 2: Kişisel Tercihlere Yönelik Mobbing Davranışları

İfade 24

İfade 22

İfade 23

İfade 25

İfade 26

0.660

0.660

0.710

0.610

0.600

25.800

26.040

23.990

27.140

27.250

0.440

0.430

   0.510

0.370

0.360
Faktör 3: İlişkilere Yönelik Mobbing Davranışları

İfade 9

İfade 12

İfade 3

0.710

0.730

0.530

20.480

19.020

27.440

0.510

0.540

0.280
Faktör 4: İtibar ve Saygınlığa Yönelik Mobbing Davranışları

İfade 6

İfade 5

İfade 4

0.690

0.780

0.620

24.380

18.850

26.570

0.470

0.610

0.380
Faktör 5: Eğitime Yönelik Mobbing Davranışları

İfade 29

İfade 30

İfade 27

0.630

0.630

0.620

23.170

23.330

23.860

0.400

0.400

0.380
Faktör 6: İletişim Kurma İmkânlarına Yönelik Mobbing Davranışları

İfade 13

İfade 14

İfade 1

0.550

0.730

0.570

26.400

18.000

25.610

0.300

0.530

0.330
2χ /s.d

1135.65/194=5.85 Kötü Uyum

RMSEA 0.050 İyi Uyum
CFI 0.980 İyi Uyum
NFI 0.970 İyi Uyum

AGFI 0.930 İyi Uyum
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Şekil 2.  Çok Boyutlu (6 Faktörlü-22 Maddeli) MDÖ Modelinin Path Grafiği

Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları
MDÖ’ne yönelik uygulanan DFA sonucunda 6 faktörlü ölçüm modelinin 

uygun bir model olduğunun belirlenmesi üzerine; öğrencilere yönelik mob-
bing davranışlarını gösteren 6 faktör arasındaki etki ilişkilerinin olabileceği 
düşüncesiyle yapısal eşitlik modelleri geliştirilmiştir. Mobbinge yönelik dav-
ranışlara ilişkin ilk yapısal eşitlik modelinde 3 gizil değişken [faktör 2 (kişisel 
tercih), faktör 5 (eğitim), faktör 6 (iletişim)], dışsal gizil değişkenler (bağım-
sız değişkenler) olarak, faktör 3 (ilişki)  gizil değişkeni de içsel (bağımlı) gizil 
değişken olarak alınmıştır. İkinci yapısal eşitlik modelinin içsel gizil değişkeni 
faktör 4 (İtibar ve saygınlık) olarak faktör 5 haricindeki diğer 4 faktör ise dış-
sal gizil değişkenler olarak alınmıştır. 

MDÖ için geliştirilen yapısal eşitlik modelleri ile aşağıdaki hipotezler test 
edilmek istenmiştir.

H1a:Öğrencilerin maruz kaldığı ilişkilere yönelik mobbing davranışlarını; 
kişisel tercihlere, eğitime ve iletişimle bağlantılı mobbing davranışları etkiler. 

H1b:Öğrencilerin itibar-saygınlığına yönelik mobbing davranışlarını; kişi-
sel tercihler, ilişki kurma, tehdit-taciz ve iletişime yönelik mobbing davranış-
ları etkiler.

Oluşturulan yapısal eşitlik modeline ilişkin path diyagramı Şekil 3’te, mo-
del sonuçları da Tablo 5’de verilmiştir.
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Tablo 5. Mobbing Davranışlarına Yönelik YEM Sonuçları

Uyum İndeksleri Değer Uyum

2χ /s.d
1146.89/196=5.85 Kötü Uyum

RMSEA 0.050 İyi Uyum

CFI 0.980 İyi Uyum
NFI 0.970 İyi Uyum
AGFI 0.930 İyi Uyum
Yapısal İlişkiler Standartlaştırılmış 

Yükler
t değeri

Kişisel (F2) →  İlişki (F3) 0.220 5.280
Eğitim (F5) →  İlişki (F3) 0.160 3.690
İletişim (F6) →  İlişki (F3) 0.390 9.660
Yapısal Denklem 1 F3= 0,220*F2+0,160*F5+0,390*F6

 R2 =0,410
Yapısal İlişkiler Standartlaştırılmış 

Yükler
t değeri

İlişki (F3) →  İtibar (F4) 0.230 6.130
Tehdit-Taciz (F1) →  İtibar (F4) 0.290 8.320
Kişisel (F2) →  İtibar (F4) 0.100 2.910
İletişim (F6) →  İtibar (F4) 0.330 8.320
Yapısal Eşitlik 2 F4=0,230*F3+0,290*F1+0,100*F2

+0,330*F6

R2 =0,610
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Şekil 3. Mobbing Davranışlarına Yönelik Yapısal Eşitlik Modellerinin Path Grafiği

Tablo 5’deki yapısal eşitlik modelleri incelendiğinde; 1. yapısal denklem-
deki İlişki kurma (F3) içsel gizil değişkeninin F2, F5 ve F6 dışsal gizil değiş-
kenlerle pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki içinde olduğu görül-
mektedir.  İlişki kurma davranışlarını en fazla etkileyen dışsal gizil değişken 
iletişimle ilgili davranışlardır (0,39). Bu değer, iletişim davranış boyutundaki 
1 puanlık artışın (/azalışın), ilişki davranış boyutunda 0,39 puanlık artışa (/
azalışa) neden olacağını ifade etmektedir. Benzer şekilde kişisel tercihler dav-
ranış boyutundaki 1 puanlık artış, ilişkiyle ilgili davranış boyutunda 0,22 pu-
anlık artışa neden olabilecektir. Kişisel tercihlerle, eğitimle ve iletişimle ilgili 
davranışları gösteren bağımsız gizil değişkenler, ilişkiyle ilgili davranışlardaki 
(F3) değişkenliğin %41’ini açıklamaktadır.  

Yapısal Denklem 2 incelendiğinde ise; itibar-saygınlık (F4) içsel değişkeni 
üzerinde ilişki kurma (F3), tehdit-taciz (F1), kişisel özellikler (F2) ve iletişim 
(F6) dışsal gizil değişkenlerinin pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı 
etkisi olduğu görülmektedir. Söz konusu dışsal gizil değişkenler içinde ileti-
şimle ilgili davranış boyutunu içeren (F6) dışsal gizil değişkeni ile itibar (F4) 
içsel gizil değişkeni arasındaki pozitif yöndeki ve istatistiksel olarak anlamlı 
ilişkinin (0,33) en yüksek olduğu görülmektedir. Bu değer, iletişimle ilgili dav-
ranışlara yönelik 1 puanlık artışın (azalışın), itibar-saygınlıkla ilgili davranış-
larda 0,33 puanlık artışa (azalışa) neden olacağını ifade etmektedir. Başka bir 
ifadeyle mobbinge yönelik iletişimle ilgili davranışların artışı itibar-saygınlık-
la ilgili davranışların gelişimine katkı yapmaktadır. İletişime, ilişkiye, tehdite 
ve kişisel özelliklere yönelik davranışlar (dışsal gizil değişkenler/ bağımsız 
değişkenler), itibar-saygınlığa yönelik davranışlardaki değişkenliğin % 61’ini 
açıklamaktadır. 2. yapısal eşitlik denkleminden hareketle; itibar ve saygınlık 
yönlü mobbing davranışlarının iletişim yönlü davranışların artışıyla gelişece-
ği söylenebilir. 
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SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışmada bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrenci-

lerin üniversite içerisindeki mobbing davranışları, öğrencilerin mobbing bil-
gi düzeyleri dikkate alınarak incelenmiştir. 1958 lisans öğrencisine yönelik 
yürütülen çalışmada mobbing davranışlarının değerlendirilmesinde kullanı-
lan ölçüm aracının (MDÖ), AFA ile belirlenen faktörler tarafından yapısal bir 
model oluşturup oluşturmadığı DFA ile incelenmiştir. Analizler sonucunda 
23 maddelik MDÖ’nün 22 maddeye ve 6 faktöre indirgenmesiyle oluşturulan 
modelin yapı geçerliliğinin olduğu belirlenmiştir. 

Geliştirilen Yapısal Eşitlik Modelleri ile çalışmada kullanılan ve yapısal ge-
çerliliği DFA ile belirlenen ölçüm modelindeki ilişkiler incelenmiştir. Mobbing 
davranışları temel alınarak öğrencilerin karşılaştığı ilişkilere yönelik mob-
bing davranışlarının kişisel tercihlere, eğitime ve iletişime yönelik mobbing 
davranışlarına; itibar ve saygınlığa yönelik mobbing davranışlarının ise tehdit 
– tacize ve iletişime yönelik mobbing davranışlarına bağlı olduğu yönündeki 
hipotezler test edilmiştir.

Mobbing davranış boyutlarını dikkate alan yapısal eşitlik modelleri so-
nucunda H1a, H1b hipotezleri desteklenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen ilk 
yapısal eşitlik modelinde ilişkilere yönelik mobbing davranışlarını en çok et-
kileyen bağımsız değişkenin iletişime yönelik mobbing davranışları olduğu 
(0,39) ve iletişime yönelik mobbing davranışlarındaki artışın ilişkilere yöne-
lik mobbing davranışları üzerinde pozitif yönde etkiye sahip olduğu belirlen-
miştir. Mobbing davranışlarına yönelik oluşturulan 2. Yapısal denkleme göre 
ise itibar ve saygınlığa yönelik mobbing davranışlarının ilişki, tehdit-taciz, ki-
şisel tercihler ve iletişim değişkenlerine bağlı olduğu ortaya çıkarken, iletişi-
me yönelik mobbing davranışlarının (0,33) bu modelde de içsel gizil değişke-
ni en çok etkileyen (itibar ve saygınlığa yönelik mobbing davranışları) dışsal 
gizil değişken olduğu belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle iletişim kurmaya yö-
nelik mobbing davranışlarının artmasının itibar-saygınlığa yönelik mobbing 
davranışlarının gelişimine katkı sağladığı ortaya çıkmıştır

Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin mobbing davranışlarını ele alan bu 
çalışmanın bulguları ile mobbingin sadece uygulamaya yönelik alanlarda de-
ğil tüm toplumsal ortamlarda görülebileceği ve geleceğin genç işgücünü oluş-
turan öğrencilerin konu hakkında yeterli donanıma sahip olmadıkları görül-
mektedir. Buradan bağlamda, üniversitelerde mobbing hakkında öğrencileri 
bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesiyle mağduriyet sürecinin önüne 
geçilebileceği ve gençlerin gelecekteki iş yaşantılarına da katkı sağlanacağı 
düşünülmektedir. Bununla birlikte çalışma kapsamında elde edilen davranış 
boyutları ve bu boyutlara bağlı geliştirilen yapısal denklemler literatürle pa-
ralellik göstermekte olup, elde edilen bulguların gelecekteki proje ve çalışma-
lara bir başlangıç oluşturması beklenmektedir.
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2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN 
AVRUPA BİRLİĞİ’NE YANSIMASI VE AB 

KURUMLARI TARAFINDAN ALINAN 
TEDBİRLER1

Engin ÇENBERCİ2, Bekir GÖVDERE3

1.Finansal Krizin Tanımı
Bilindiği gibi, kriz farklı şekillerde tanımlanan kavramlardan bir tanesidir. 

Örneğin, Türk Dil Kurumu krizi “bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun 
veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran” şeklinde 
tanımlamaktadır(TDK, 2017).

Bernanke(2016: 108) ise finansal krizi “Kasırga bir evi yıktığında bundan 
fırtınanın gücünü veya binanın yapısal zayıflıklarını sorumlu tutabilirsiniz. 
Sonuçta iki faktör de etkilidir. Yıkıcı bir finansal kriz de böyledir. Piyasalardaki  
kasırgaların da doğrudan nedenleri veya tetikleyicileri vardır. Fakat sistemin 
içinde yapısal zayıflıklar olmadıkça – tıpkı temelleri zayıf ev gibi- tetikleyici-
lerin yarattığı hasar büyük olmaz”tanımlamaktadır.

Roubini ve Mihm(2012: 24) ise finansal krizi “Finansal krizler genelde 
aynı senaryoyu tekrar ederler. Benzer ekonomik ve finansal zaaflar birikerek 
sonunda taşma noktasına gelirler. Yarattıkları tüm kaosa rağmen krizler belli 
alışkanlıkları olan yaratıklardır”olarak anlatmaktadır.

Krugman (2010:170) ise finansal krizi“Krize yol açan zayıflıkların ıslah 
edilmesi zorunludur, fakat bu biraz bekleyebilir. Öncelikle açık ve güncel teh-
likenin üstesinden gelmek zorundayız. Bunun için dünyanın her yerinde po-
litika üretenlerin iki şey yapmaları gerekiyor: Kredi akışını yeniden sağlamak 
ve harcamaları desteklemek”.

Stiglitz (2018) ise 2008 küresel finansal krizini “Euro,Avrupa’nın geleceği-
ni nasıl tehdit ediyor.”başlıklı kitabındadetaylı olarak anlatmaktadır.

2008 küresel finansal krizi sonrası konuya farklı bakış açıları getirilmiş-
tir. Örneğin, ekonomik krizlerin ortaya çıkışına davranışsal iktisat açısından 
bakıldığında; güven, adalet, yolsuzluk, para yanılgısı ve hikayelerin büyük rol 
oynadığı artık genel kabul görmektedir. (Detaylı bilgi için bkz; Akerlof ve Shil-
ler, 2010: 31-80).

1    Bu çalışma, Engin ÇENBERCİ’nin Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü , “2008 Küresel Krizive Avrupa Birliği’ne Etkileri” konulu doktora tezine 
dayanmaktadır.

2    Dr.
3    Prof.Dr.
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2.Finansal Krizi Yaratan Faktörler
Finansal krize yol açan faktörlerin ilki faiz oranlarındaki artışlardır. Kre-

di veren finans kurumları verdikleri kredilerdeki faiz oranlarını, kredi talep 
eden ihtiyaç sahiplerinin kredi risk raporları doğrultusunda veya yapılacak 
yatırımların riski doğrultusunda belirlemektedirler. Ayrıca finans kurumları 
riskli ve belirsizliğin mevcut olduğu durumlarda kredi vermeye isteksiz ola-
bilmektedir. Tüm bu sebepler neticesinde kredi talebi artacak ancak kredi 
arzı mevcut olmadığı veya yeterli olmadığı için kredi faizleri artış gösterecek-
tir. Artan kredi faizleri sonucunda da üretim ve yatırımlarda durağanlık veya 
azalma oluşacaktır (Akçay, 2012: 36-37).

Krize yol açan faktörlerden ikincisi varlık fiyatlarındaki düşüşlerdir (De-
mir vd., 2008: 50). Özellikle Amerika Birleşik Devleti’nde meydana gelen 
mortgage krizinde olduğu gibi emlak fiyatları olması gerekenden fazla ar-
tar ise, herhangi bir sebeple bu krediler ödenmemeye başlandığında finans 
kurumları da bu varlıkları elden çıkarmak isteyecek ancak satarken istediği 
fiyattan alıcı bulamayacaktır. Bu durumun sayısı arttığı zaman ise finans ku-
rumları likidite darlığına düşecektir.

Krize yol açan faktörlerden bir diğeri ise belirsizlikteki artıştır. Piyasalar-
da önemli konuma sahip finans kuruluşlarının veya diğer kurumların ödeme 
taahhütlerini zamanında yerine getirememesinden dolayı piyasalarda bir be-
lirsizlik ortamı oluşmakta bu nedenle de finans kuruluşları düşük ve yüksek 
kredi risklerini belirlemede zorluğa düşmektedirler. Bu sebeple, finans kuru-
luşları daha az risk almak için daha az kredi açmakta ve bunun sonucunda da 
üretimde ve yatırımlarda bir azalma oluşmaktadır (Akçay, 2012: 40).

Krizi yaratan faktörlerden bir diğeri ise ödeme gücünün kaybedilmesidir.
Finansal piyasalarda belirsizliğin artması sonucu hem firmaların hem de fi-
nans kurumlarının ödeme gücü azalacaktır. Bunun sonucunda likidite azala-
cak ve faiz oranlarında artış yaşanabilecektir. Likiditenin azalması sonucunda 
ise firmalar ve finans kuruluşları var olan borç yükümlülüklerini karşılamak-
ta zorluk çekmeye başlayacaklar, nihai olarak da ödeme gücünün kaybedilme-
si sonucu iflaslar başlayacaktır (Akçay, 2012: 38-39).

Likiditenin azalması ise krizi yaratan diğer bir faktördür. Ekonomik bir 
krizin varlığında yatırımcıların mali sisteme olan güveni azalır ve mevduatla-
rını finans kuruluşlarından geri çekerler veya var olan kıymetlerini finans ku-
ruluşlarına mevduat olarak yatırmaktan kaçınırlar. Bunun sonucunda finans 
kurumlarının nakit sıkıntısı çekmesine ve borçlarını ödeyememesi likidite 
krizi olarak adlandırılmaktadır (Pusti, 2013: 37-38). 

Banka panikleri ise krizlerin diğer bir sebebidir. Bankalardaki mevduata 
sahip olan bireyler bankaların taşıdığı riskleri doğru değerlendiremeyebilir-
lerveyatırdıkları mevduatlarının karşı karşıya olduğu riskleri de değerlendi-
remezler. Bu bilgi eksikliği bankacılık sisteminde olabilecek bir istikrarsız-
lığın nedeni olabilmektedir. Bankacılık paniği işte bu istikrarsızlığın ortaya 
çıkmasına verilen isimdir. Eksik bilgiye sahip mevduat sahipleri, mevduatla-
rını yatırdıkları bankaların onlara karşı olan sorumluluklarını karşılayama-
yacağını düşünüp mevduatlarını kurtarmak için bir an önce çekmek isterler. 
Haberin yayılma etkisiyle, diğer mevduat sahipleri de bankalardaki mevduat-
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larını çekmek isterler ve mevduat sahipleri arasında bir panik ortamı oluşur 
(Santomero, 2002: 102). Oluşan panik ortamı sonucunda da likidite daralarak 
faiz oranında artış kaçınılmaz olacaktır.

Krizi yaratan faktörlerden bir diğeri ise fiyat düzeyindeki beklenmeyen 
gerilemelerdir. Bir sözleşmeye dayanan ödeme yükümlülükleri nominal de-
ğerler ile sabitlendiğinden dolayı fiyat düzeyinde meydana gelen düşüşler 
firmaların mevcut borç yükünü yükseltirken varlıklarında herhangi bir artış 
meydana gelmemektedir. Bunun sonucunda da firmaların değerlerinde de 
düşüş ortaya çıkmaktadır (Akçay, 2012: 41).

3.Finansal Krizlerin Etkileri
Finansal krizlerözellikle büyüme, işsizlik, faiz oranları ve enflasyon üze-

rinde etkisini gösterir. Üretimin azalması, enflasyonun ve işsizliğin artması ile 
toplumdaki gelir dağılımının bozulması ve bunların sonucunda ortaya çıkan 
bireylerin gelirlerinin azalmasını krizden dolayı ortaya çıkan sonuçlar olarak 
sayabiliriz. Bunlara ilaveten ekonomik krizlerin devletler ve toplumlar üze-
rindeki etkileri de hiç kuşkusuz çok önemlidir çünkü dünya tarihinde krizler 
sonucunda kimi zaman hükümetler düşmüş kimi zaman ise krizler sonucun-
da toplumsal şiddet olayları ortaya çıkmıştır. Krizler öncelikle ilk doğduğu 
bölgenin ekonomisini etkilemekle beraber, bu bölgeyle ekonomik ilişkileri 
olan diğer ülkeleri de kısa zamanda etkilemektedir.

Krizler etki altına aldıkları ülkeleri dört ayrı kanaldan etkilemektedirler, 
bunlardan ilki kredi kanalı, ikincisi portföy yatırımı kanalı, üçüncüsü dış  tica-
ret kanalı ve son olarak dördüncüsü ise artan risk ve azalan güven sonucunda 
yatırımcı davranışlarının negatif yönde hareket etmesidir (TEPAV,2008).  

Krizler sonucunda, oluştuğu ülkenin ihracatı azalmakta ve bu azalma so-
nucu uluslararası piyasalarda ortaya çıkan olumsuzluklar krizin hızını daha 
da artırarak yayılmasına sebep olmaktadır (Gök vd., 2012: 1045). Bu sebep-
le ekonomik krizler karar vericiler tarafından politik istikrarın devamı için 
önemle ele alınmalı ve daha başlangıcında gerekli karşıt tedbirler gecikme-
den uygulanmalıdır. 

4.2008 Küresel Finansal Krizinin Ortaya Çıkışı

BarryEichengreen (2016), “Aynalı Salon” adlı eserinde 1929 Büyük Bu-
nalım krizi ile 2008 küresel finansal krizine giden süreci detaylı bir şekilde 
incelemekte ve şu sonuca varmaktadır: “Tarihin yanlış kullanımı”. Bu ifade ile, 
krize doğru ortaya çıkan belirtilerin gözden kaçırıldığını, bir sonraki krizde 
giden dönemde ise, önceki krizden ders alınmadığına işaret etmektedir.

ABD, kredibilitesi düşük olan vatandaşlarına da mortgage kredisi satarak 
2006 yılından başlamak üzere riskli kredi miktarını artırmıştır. Ancak ABD 
Merkez Bankası da enflasyon artış beklentisine karşı faiz oranlarını artırmaya 
başlamış, faiz oranlarının artmasıyla beraber (krediler değişken faizli olduğu 
için)düşük gelirli kredi müşterileri de mortgage taksitlerini ödemekte zor-
lanmaya başlamışlar ve buna bağlı olarak da mortgage kredilerinin satan fir-
malar likidite güçlüğü ile karşılaşmışlardır. Gelişen bu likidite darboğazından 
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dolayı da mortgageşirketlerine para yatıran fonlar ve inşaat şirketleri zarar 
etmeye başlamışlardır. Faizlerin artması sonucunda konut satışları azalmış 
ve neredeyse durma noktasına gelmiş, konut üreticisi firmaların bazıları inşa-
atlarının durdurmuş bazıları ise iflas ederek üretim faaliyetlerini sona erdir-
miştir. Öncelikle ABD’de ufak inşaat şirketleriyle başlayan kriz tümdünyaca 
tanınmış trilyon dolarlık işlemler yapan fonlara kadar büyümüş ve bu hızlı 
büyümetümdünya piyasalarına yayılarak kartopu misali devam etmiştir (Sarı 
ve Seçilmiş, 2010: 193-194; ayrıca detaylı bilgi için bkz; Özatay, 2011: 543-
554; Mishkin, 2010).

Para piyasalarının krize girmesiyle beraber reel sektöre yapılan kaynak 
aktarımı sekteye uğramış, artan risklerle beraber meydana gelen belirsizlik 
ortamı da krizin reel piyasalara olan yayılımını daha da kolay hale getirmiş-
tir. Tüm bu gerçekleşen durumlar karşısında dabüyüme oranları azalırken 
işsizlik oranları yükselmişve reel piyasalar krizden etkilenmiştir (Durgun ve 
Gövdere, 2011: 142). Bilindiği gibi, ABD’nin önde gelen bankalarından olan 
BearStearns ise krizden etkilenen finans piyasası aktörlerinden ilki olmuştur. 

Ocak 2007’detoplam piyasa değeri 20 milyar dolar ve hisse başı değeri 84 
dolar olan bankadan iki gün içinde 17 milyar dolar para çekilmesi sonucunda 
kurtulamayacağı kesinleşmiş ve FED bankanın iflasının tüm bankacılık siste-
mine yayılmasını engellemek için bankaya satılma ya da iflas etme seçenek-
lerini seçmesi için serbest bırakmıştır, ayrıca bankanın devrinin JP Morgan’a 
gerçekleştirmediği takdirde yardım etmeyeceğini belirtmiştir. Bunun sonu-
cunda banka toplam 236 milyon ve hisse başı 2 dolar fiyatla JP Morgan’a dev-
redilmiştir (Gençtürk, 2012: 7; ayrıca detaylı bilgi için bkz.Bernanke, 2016). 
Böylesine büyük bir bankanın bu kadar kısa bir sürede değerini kaybetmesi 
2008 finansal krizinin etkisini ve büyüklüğünü anlamak adına iyi bir örnektir.

Tablo 1’de yaşanan kriz sebebiyle çeşitli ülkelerde 2008-2009 yılları ara-
sında yaşanan finansal kuruluş iflasları görülmekte ve krizin yayılma hızını ve 
büyüklüğünü anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Tablo1.Çeşitli Ülkelerde 2008-2009 Yıllarında Bazı Finansal Kuruluş İflasları

Ülke Tarih İşlem Miktar
İngiltere 7 Şubat NorthernRock bankası ulusallaştırılmıştır. 88 Milyar £

ABD 14 Mart
BearStearns başka bir banka tarafından 

alınmıştır.
29 Milyar $

ABD 7 Eylül Freddie Mac ve FannieMae ulusallaştırılmıştır. 200 Milyar $

ABD 15 Eylül LehmanBrothers bankası iflas etmiştir. -

ABD 17 Eylül AIG ulusallaştırılmıştır. 87 Milyar $
İngiltere 18 Eylül HBOS, Lloyds TSB tarafından satın alınmıştır. 12 Milyar £
Benelüx 29 Eylül Fortis bankası kurtarılmıştır. 16 Milyar $

ABD 29 Eylül Wachoiva, Citibank tarafından satın alınmıştır. 12 Milyar $
Almanya 29 Eylül Hypo Gayrimenkul kurtarılmıştır. 71 Milyar $
İzlanda 29 Eylül Glitnir bankası kurtarılmıştır. 850 Milyon $

İngiltere 30 Eylül Bradford&Bingley bankası kurtarılmıştır. 32,5 Milyar $
Belçika 30 Eylül Dexia bankası kurtarılmıştır. 9,2 Milyar $
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İrlanda 30 Eylül İrlanda bankaları ulusallaştırılmıştır. 572 Milyar $
İzlanda 7 Ekim Lansbanki bankası ulusallaştırılmıştır. -
İzlanda 9 Ekim Kaupthing  bankası ulusallaştırılmıştır. 864 Milyon $

İngiltere 12 Ekim
Royal bank of Scotland, HBOS, Lloyds TSB ve 

Barclays bankaları kurtarılmıştır.
60,5 Milyar $

İsviçre 16 Ekim UBS bankası iflastan kurtarılmıştır. 59,2 Milyar $
Hollanda 19 Ekim ING bankasına sermaye yardımı yapılmıştır. 10 Milyar €

Fransa 20 Ekim
Hükümet tarafından altı büyük bankaya kredi 

açılmıştır.
10,5 Milyar €

Belçika 27 Ekim KBC bankası ulusallaştırılmıştır. 3,5 Milyar €

Avusturya 04 Kasım
ConstantinePrivatbank ve 

Kommunalkreditulusallaştırılmıştır.
-

ABD 24 Kasım Citigroup’a sermaye takviyesi yapılmıştır. 40 Milyar $

İrlanda 22 Aralık AngloIrish Bank ulusallaştırılmıştır. 7,68 Milyar €
Kaynak:(Erdönmez, 2009: 87)

Finansal krizin Avrupa’daki finans kurumlarına etkisini inceleyecek olur-
sak, Tablo 1’de görüldüğü üzere, ilk olarak İngiltere’de Şubat 2008 tarihin-
de başlayan finansal kurum iflasları daha sonra  diğer Avrupa ülkelerinde-
ki finans kurumlarını etkisi altına alarak diğer Avrupa ülkelerine yayılmaya 
başlamıştır. Küresel kriz sonrası parasal ve mali reform önerileri konusunda 
detaylı bilgi için bkz. (Stiglitz, 2017).

Küresel kriz sonrası yeniden popüler hale gelen teorilerden biri de Hy-
manMinsky’e  (2013) ait aittir. “İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı” adlı ki-
tabında bu konuyu incelemektedir. Kısaca özetlemek gerekirse istikrardan 
istikrarsızlığa süreç şöyle işlemektedir: Ekonomik istikrarın olduğu, refahın 
olduğu dönemlerde bu istikrarı bozan içsel gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Bir 
başka ifade ile riskin düşük olduğu algısı oluşmaktadır. Örneğin öz kaynakla-
ra dayalı, koruma önlemleri alınmış (hedge edilmiş) finansman türleri aşırı 
kaldıraçlı borç türlerine dönüşmektedir. Ayrıca borç geri ödemeleri de yeni 
borçlanmalarla yapılmaktadır. Borçlanmada ortaya çıkacak sıkıntılar giderek 
gerilimi artırır ve finansal kriz ateşlenmiş olur.

5.Avrupa Birliği Kamu Borç Krizi ve Yunanistan Borç Krizi

5.1.Borç Krizi
Dar anlamda borç krizi, yaşayan kim olursa olsun bir borçlarını ödeyeme-

me durumunu anlatmaktadır. Borç krizinde temel olarak etkilenen iki taraf 
mevcuttur. Bunlardan birincisi borcunu ödeyemeyen olmakla beraber, diğeri 
ise verdiği borcu geri alamayandır(Akçay, 2013: 55). İki taraf haricinde borç 
krizinden etkilenenler ise borçlu veya alacaklı ile ekonomik olarak ilişkisi 
olan üçüncü kişilerdir. 

Finansal piyasalarda ortaya çıkan kamu borç krizleri ise; ekonomik yön-
den dar boğaza giren ülkelerin daha önce ödemeyi taahhüt ettiği borç yüküm-
lülüklerinin gereğini yapamayacağına dair ortaya çıkan kaygıların finansal pi-
yasaları etkilemesi ile meydana gelir(Ergin, 2013: 4).
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 Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faaliyete geçmesi ve daha sonra 
önce 1999’da onaylanıp 2002 yılında ortak para biriminin kullanılmaya baş-
lanmasıyla beraber Euro, AB’nin temel para birimi olmuştur. Ortak para biri-
mine geçilmeden önce her ülkenin merkez bankası tarafından kontrol edilen 
para politikası ise Euro kullanılmasına başlanmasıyla beraber ECB tarafından 
tek merkezden uygulanmaya başlanmıştır.Tek para politikası uygulamasına 
geçilmesiyle beraber ortak para politikasına üye ülkelerin ekonomi ve maliye 
politikaları birbirlerinden daha fazla etkilenmeye başlamış, meydana gelen 
pozitif veya negatif her ekonomik olay ortak para birimine üye ülkelerde daha 
çok hissedilmeye başlanmıştır (Turgan, 2013: 233). Özellikle 2008 sonbaha-
rında ABD’nin büyük yatırım bankalarından olan Lehman Brothers’ıniflas et-
mesi ertesinde ortak para birimini kullanan ülkeler ile Almanya tarafından 
piyasaya sürülen uzun vadeli devlet tahvillerinin faizleri arasında belirgin 
fark oluşmaya başlamıştır. Faiz artışındaki ana neden ABD’de ortaya çıkan 
kriz sonrasında piyasalarda oluşan küresel belirsizlik ve İrlanda hükümetinin 
dar boğaza giren İrlanda bankalarına yapmak zorunda kaldığı yardımlardır. 
Her ne kadar İrlanda hükümetinin attığı olumlu adımlar doğrultusunda artan 
faizlerde pozitif yönde düzelme gözükmüş olsa da 2009 yılı sonunda Yunanis-
tan’da yapılan seçimler sonrasında iktidara gelen Papandreou liderliğindeki 
hükümetinkendilerinden önce görev yapanhükümetin planlanan bütçe açığı 
konusunda halkı yanlış yönlendirdiğini ifade etmesi sonucunda ortak para 
birimini kullanan ülkeleri saran borç krizinin başlangıcı için gerekli ivme ve-
rilmiştir(Ergin, 2013: 7-8). Şekil 1’de anılan 2008 yılı sonunda Euro kullanan 
ülkelerde yaşanan faiz oranlarındaki artış belirgin olarak görülmektedir.

Şekil 1.  Euro15 Ülkeleri 2006-2014 Yılları Arası 3 Aylık Uzun Vadeli Faiz Oranları

Kaynak: ECB Statistical Data Warehouse (Erişim tarihi:16.03.2016)
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Yunanistan’da krizi başlatan ve sonrasında derinleştiren nedenleri şöyle 
sıralayabiliriz (Uçar, 2012: 7-8);

- Krize girilmesiyle beraber uluslararası derecelendirme kuruluşları 
tarafından sürekli kredi notunun düşürülmesi,

- Bütçe açığı ve Kamu borcu/GSYİH oranlarının Maastricht kriterleri 
ile belirlenen rakamların çok üstünde yer alması,

- Krizle beraber artan işsizlik oranları,

- Kriz esnasında turizm ve gemi inşa sektörlerinde yaşanan negatif 
ivme ve vergi gelirlerinde yaşanan azalma sonucunda kamu mali 
dengesinin bozulması.

5.2.Yunan Borç Krizinin Euro Krizine Dönüşme Nedenleri
İlk olarak Yunanistan’da başlayan ve daha sonra diğer Avrupa Birliği ülke-

lerine yayılan ekonomik kriz, ilk meydana geldiği zaman sadece Yunanistan 
nüfusunu etkilemekte ve bu da ortak para politikasına üye ülkeler ile kıyaslan-
dığında nüfus oranı olarak dikkate bile alınmayacak bir oran olarak gözümüze 
çarpmaktaydı. Ancak krizin daha sonra ulaştığı büyüklüğü tekrar etkilenen nü-
fus olarak irdelediğimizde etkilenen nüfusun ortak para politikasına üye ülke 
nüfusunun neredeyse yarısına yaklaştığını görmekteyiz (Akçay, 2013: 71). Yu-
nanistan borç krizinin Yunanistan’a ait lokal bir kriz iken Euro bölgesine nüfuz 
etmesinin en önemli sebepleri ise Euro bölgesinde kriz zamanında mevcut olan 
yapısal sorunlar ve Avrupa Birliği’nin ekonomi ve politikasını yönetenlerin kriz 
yönetiminde yaptıkları yanlışlardır(Wyplosz, 2014: 12).

5.2.1.Ekonomi Politikaları Arasındaki Uyumsuzluk
Avrupa’da bir birlik oluşturmanın temel hedefi Kıta Avrupa’sında yer alan 

ülkeleri ve Avrupa vatandaşlarını ortak bir çatı altında toplamaktır. Oluştu-
rulacak yeni entegrasyonun temelinde ise; ortak ticaret , gümrük birliği, or-
tak pazar, ekonomik birlik ve parasal birlik oluşturmaktadır. Ortak para biri-
mine geçilmesi aynı zamanda ekonomik ve parasal birliğe geçiş aşamasının 
tamamlanması anlamına da gelmektedir (Wagner, 2013: 185). Ekonomik ve 
parasal birliğe geçiş için ülkelerin yerine getirmesi gereken şartlar ise Ma-
astricht kriterleri olarak bilinmektedir. Avrupa Birliği’nde ortak para birimi 
ilk olarak 2002 yılından itibaren kullanılmaya başlanmış ve yıllar geçtikçe 
yeni ülkelerinkatılımıyla kullanan ülke sayısı artmaya devam etmiştir. Ancak 
gittikçe büyüyen ortak para alanı içinde tam bir uyum da oluşturulamamış-
tır. Bunun temel nedeni para politikasının tek bir merkezden yürütülmesine 
karşın mali politikaların ülkeler tarafından müstakil olarak yürütülmesidir. 
Bunu yanı sıra Avrupa Merkez Bankası da para politikasının yönetiminden 
asıl sorumlu kurum olarak özellikle birliğin enflasyon hedeflerine yoğunlaş-
mıştır(Brok ve Langen, 2012: 192). Euro kullanan ülkeler çapında uygulanan 
düşük enflasyon politikasına paralel olarak faiz oranları düşük oranlarda sey-
retmiş bu durum da konut talebinde ve fiyatlarına yol açarak bazı ülkelerde 
krizin başlamasının temel nedeni olmuştur.



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar428

5.2.2.Maastricht Kriterlerine Uyulmaması
 Bir önceki maddede de anlatıldığı üzere ortak para politikasına katı-

labilmek için Maastricht Kriterleri olarak bilinen ekonomik şartları sağlamak 
gerekmektedir. Bu kriterlere göre; (i) bir ülkenin kamu borcu gayri safi yurtiçi 
hasılasının yüzde 60’ını geçmemeli, (ii) bütçe açığı gayri safi yurtiçi hasıla-
sının yüzde 3’ünü geçmemeli, (iii) bir üye ülkenin enflasyon oranı en düşük 
enflasyon oranına sahip üç üye ülkenin ortalama enflasyon oranını 1.5 puan 
geçmemeli, (iv) bir üye ülkenin uzun vadeli faiz oranı en düşük faiz oranına 
sahip üç üye ülkenin ortalama faiz oranını 2 puan geçmemelidir. Ancak bazı 
ekonomistlere göre sağlam bir temeli olmayan Maastricht Kriterleri küresel 
ekonomik kriz öncesinde de bir çok ülke tarafından ihlal edilmiş ancak bu ül-
kelere karşı herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır(Eser ve Ela, 2015: 217).  
Tablo 2’de de görüldüğü üzere 2002-2008 yılları arasında Maastricht kriter-
lerinin ihlal eden ülkelerden Almanya, birliğin ekonomik yönden en güçlü ül-
kelerinden biri, diğer beş ülke ise Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında krizden 
en fazla etkilenen ülkelerdir. Bu durum da bizim aklımıza eğer zamanında 
özellikle bu beş ülkenin ihlallerine karşı Avrupa Birliği kurumları tarafından 
gerekli tedbirleralınabilseydi krizden bu denli fazla etkilenip etkilenmeye-
cekleri sorusu gelmektedir.

Tablo 2. Bazı Euro Kullanıcısı Ülkelerinin 2000-2008 Yılları Arası Maastricht 
Kriterlerini İhlal Sayısı

Ülkeler Bütçe açığı/GSYİH 
Kamu Borcu/

GSYİH 
Enflasyon

Almanya 1 2 -
Yunanistan 2 2 2

İtalya 1 2 -
İspanya 1 - 2
Portekiz 1 1 1
İrlanda 1 - 1

Kaynak: (Wagner, 2013: 195)

5.2.3.Borç Krizinin Önceden Tahmin Edilememesi
Avrupa Birliği’ni bu kadar şiddetli etkileyen ekonomik krizin önceden 

tahmin edilememesi de Yunanistan’da başlayan krizin yayılmasındaki etken-
lerden bir tanesidir. Avrupa Birliği gibi dünyanın sayılı büyük ekonomilerin-
den birinde bu denli büyük bir krizin gerçekleşeceğinin tahmin edilemeyip 
bununla ilgili kurumsal bir tedbir alınmaması ve buna ilaveten Maastricht 
Anlaşmasında da gelecekte Euro bölgesinde oluşabilecek bir kriz ile ilgili 
bir madde yer almaması da Avrupa Birliği’nin krizden bu denli fazla etki-
lenmesinin göstergelerinden biridir(Alphandery, 2011: 106). Ayrıca Şekil 
2’de görülen kriz ortaya çıktığında ortak para birliğine üye on beş ülkenin  
reel GSYİH büyüme oranları incelendiğinde 2007 yılından itibaren büyüme 
oranlarında negatif bir ivmelenme görülmektedir. Krizin yaklaştığını göste-
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ren işarlar olmasına rağmen önceden tahmin edilememesi, Avrupa Birliği’nin 
kurumsal yapısında krize karşı gerekli tedbirleri alacak kurum bulunmaması 
ve hukuki alt yapının da krize karşı alınacak önlemleri içermemesinden do-
layı krize karşı gerekli tedbirler alınamadığından dolayı ilk olarak Yunanis-
tan’da başlayan ekonomik kriz birliğin diğer üyelerine de sıçramıştır(Eser ve 
Ela, 2015: 216).

Şekil 2. Euro15 Ülkeleri Reel GSYİH Büyüme Oranları

Kaynak: Dünya Bankası (Erişim tarihi:14.10.2015)

5.2.4.Makroekonomik Dengesizliklerin İhmal Edilmesi
 1999 yılında  Euro kullanımına geçilmesiyle birlikte hem ABD Doları 

ve Japon Yeni’nin Euro karşısında değerinin azalması, hem de Çin’in hızla ar-
tan rekabet gücünün sonucunda özellikle çevre Avrupa ülkeleri olarak adlan-
dırılan Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz ve İspanya’nın rekabet gücü azal-
mış, Almanya ve Hollanda gibi üretimde verimli teknolojiler kullanan merkez 
Avrupa ülkelerinin ise rekabet gücü artış göstermiştir(Akçay, 2013: 85). Çev-
re Avrupa ülkelerinin rekabet gücünün azalmasının diğer bir sebebi de işçi 
maliyetleri ile verimliliğin aynı oranda artmamasıdır, özellikle üretimde çevre 
Avrupa ülkeleri bu konuda geride kalmış ve artan işçi maliyetleri sonucunda 
doğal olarak artan fiyat düzeylerindeki artışlar sonucunda küresel pazarda 
rekabet gücünü yitirmiş ve cari açık oranları artmaya başlamıştır. Tablo 3 in-
celendiğinde özellikle krizden önceki yıllarda dahi çevre Avrupa ülkelerinin 
cari açık verdiğinin ancak merkez Avrupa olarak bilinen ülkelerin ise cari faz-
la verdiği görülmekte ve özellikle cari açık veren ülkelerin ekonomik krize 
daha başından kırılgan durumda girdiği ve krizden daha fazla etkilendiği an-
laşılmaktadır (Volz, 2012: 10-13).
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Tablo 3. Cari Açık\Fazla’nınGSYİH’ye Oranları (%)

Ülkeler\

Yıllar 20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Belçika 2 1,9 1,9 -1 -1,1 1,8 -1,1 -0,7 -0,2 1,8

Almanya 4,7 5,8 6,9 5,8 5,8 5,7 6,1 6,8 6,5 7,6

İrlanda -5,2 -5,9 -9,2 -5,6 -2,3 1,1 1,2 1,6 4,4 6,2

Yunanistan -7,6 -11,4 -14,6 -14,9 -10,9 -9,9 -9,9 -2,4 0,6 0,9

İspanya -7,5 -9 -9,6 -9,3 -4,3 -3,9 -3,2 -0,3 1,4 0,8

Fransa 0 0 -0,3 -1 -0,8 -0,8 -1 -1,5 -1,4 -1

İtalya -0,9 -1,5 -1,4 -2,8 -1,9 -3,5 -3,1 -0,5 0,9 1,9

GKRY -5,9 -6,9 -11,7 -15,6 -10,7 -9,8 -3,4 -6,9 -3 -5,1

Lüksemburg 11,1 10,1 10,1 7,4 7,7 7 5,8 5,7 4,9 5,1

Malta -6,6 -8,1 -1,8 -1,1 -6,6 -4,7 -2,4 1,5 3,1 2,7

Hollanda 6,1 8 6 4,1 5,8 7,4 9,1 11 11 10,3

Avusturya 2,2 3,3 3,8 4,5 2,6 2,9 1,6 1,5 0,9 0,8

Portekiz -9,9 -10,7 -9,7 -12,1 -10,4 -10,1 -6 -2,1 1,4 0,6

Slovenya -1,8 -1,8 -4,2 -5,4 -0,6 -0,1 0,2 2,7 5,6 5,8

Finlandiya 3 3,8 3,8 2,2 1,9 1,2 -1,5 -1,4 -1,7 -1,8

Kaynak: Tradingeconomics.com (Erişim tarihi:15.10.2015)

6.AB Kurumları Tarafından 2008 Küresel Krizine Karşı Alınan 
Tedbirler

6.1.Ödemeler Dengesi Fonu
Ödemeler Dengesi Fonu, Avrupa Birliği üyesi olan ancak ortak para birimi 

kullanımına üye olmayan ülkelerin ödemeler dengesinde ortaya çıkabilecek 
sorunlarda ve finansman gerekliliklerine destek olmak amacıyla kurulmuş bir 
fondur. Fonun oluşturulmasındaki nihai hedef Avrupa Birliği’nin mali istikrar 
ve dengesinin muhafaza edilmesidir. Fonun finansman mekanizması, Avrupa 
Birliği Komisyonunun, Avrupa Birliği bütçesi ve Avrupa Birliği’ne üye devlet-
ler tarafından garanti altına alınmış tahvilleri ihraç̧ etmesiyle borçlanması ve 
ödemeler dengesinde sorun yasayan devletlere kredi sağlaması şeklinde sağ-
lanmaktadır(Meriç ve Atsan, 2013: 161). Ödemeler Dengesi Fonunun nasıl 
kullanılacağını belirleyen mevzuat uyarınca fondan yararlanacak üye ülkeler, 
bozulan ödemeler dengelerini düzgün bir işleyişe getirmek için gereken eko-
nomik tedbirleri de almak zorundadır. Fondan yararlanacak devlet ve Avrupa 



Engin ÇEMBERCİ, Bekir GÖVDERE 431

Birliği Komisyonu tarafından belirlenen bu tedbirler neticesinde fonun ilgili 
ülkeye aktarılıp aktarılmayacağına Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafın-
dan karar verilir ve karşılıklı mutabakat zaptı imzalanarak Avrupa Birliği Ba-
kanlar Konseyi ve Parlamentosunun onayına sunulur(ABGS, 2011: 10). Daha 
öncesinde 12 milyar Euro olan fon bütçesi, Aralık 2008 tarihinde önce 25 mil-
yar Euro’ya daha sonra ise Mayıs 2009 tarihinde 50 milyar Euro’ya çıkartıl-
mıştır(European Commission, 2014).

6.2.Kredi Havuzu
Troyka olarak da adlandırılan Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Banka-

sı ve Uluslararası Para Fonu tarafından Yunanistan’ı krizden kurtarmak için 
oluşturulan bir fondur. Toplam bütçesi 110 milyar Euro olan fonun 30 milyar 
doları Uluslararası Para Fonu geri kalan 80 milyar Euro’su ise ECB tarafından 
sağlanmaktadır(IMF, 2010). Yunanistan, Kredi Havuzundan toplamda 73 mil-
yar Euro yardım kullanmış olup bu miktarın 20,1 milyar Euro’su Uluslararası 
Para Fonu tarafından geri kalan 52,9 milyar Euro ise Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmiştir(Algemene Rekenkamer, 2015). Kredi havuzuna katılan ül-
keler ve katıldıkları miktar Tablo 4’de görülmektedir.

Tablo 4.Kredi Havuzuna Katılan Ortak Para Birimine Üye Ülkeler ve Payları
Üye Ülke Katılım Yüzdesi (%) Katılım Miktarı (Milyon €)
Belçika 2,4 1,942
GKRY 0,1 110

Almanya 18,9 15,165
Estonya - -

Finlandiya 1,3 1,004
Fransa 14,2 11,389

Yunanistan - -
İrlanda 1,1 347
İtalya 12,5 10,008

Lüksemburg 0,2 140
Malta 0,1 51

Hollanda 4 3,194
Avusturya 1,9 1,555
Portekiz 1,8 1,102
Slovenya 0,3 243
Slovakya - -
İspanya 8,3 6,650
TOPLAM 67,1 52,900

Kaynak:http://www.rekenkamer.nl/english/Publications/Topics/EU_governance_
to_combat_the_economic_and_financial_crisis/Financial_stability_instruments/

Financial_instruments/Greek_loan_facility (erişim:04.04.2016)
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6.3.Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması
Küresel kriz neticesinde Avrupa Birliği nezdinde alınan tedbirlerden bir 

diğeri de Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması’nın kurulmasıdır. Amacı; do-
ğal afetler veya diğer dışsal sebepler sonucunda mali sorunlar yaşayan Avru-
pa Birliği ülkelerine finansal yönden destek sağlamaktır. Küresel kriz netice-
sinde bir çok üye ülkede meydana gelen bütçe açığı ve kamu borcu sorunla-
rı sonucunda Avrupa Birliği’nin mali yönden istikrarının  tehlikeye girmesi 
sonucunda kurulmasına karar verilmiştir(ABGS, 2011: 12). Avrupa Finansal 
İstikrar Mekanizması’nın işleyişi ortak para birimine üye olmayan Avrupa 
Birliği ülkeleri için oluşturulan Ödemeler Dengesi Fonu ile benzerlikler gös-
termektedir. Mekanizma’nın işleyişi uyarınca Avrupa Komisyonu finansal 
piyasalardan 60 milyar Euro üst limite kadar Avrupa Birliği bütçesi garan-
törlüğünde borçlanabilmekte ve bunu ihtiyacı olan ülkelere borç olarak ver-
mektedir. Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması İrlanda ve Portekiz’e yardım 
etmek üzere iki kere aktive edilmiş olup 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 
uyguladığı borç verme hizmetini Avrupa İstikrar Mekanizmasına devretmiş-
tir(European Commission, 2015b). Avrupa Finansal İstikrar Mekanizmasının 
borç verme prosedürü aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

Yardım talep eden ülke tarafından yapılanlar;

- Finansal yardım için değerlendirme talep edilmesi,

- Finansal istikrarı tekrar sağlamak için çeşitli önlemleri içeren bir 
ekonomik ve finansal uyum programının açıklanması.

- Bu adımlar sonucunda Avrupa Komisyonu’nun nitelikli çoğunluk 
ile yaptığı teklif sonucunda Avrupa Konseyi tarafından talep eden 
ülkeye yardım yapılıp yapılmayacağına dair karar verilir. Eğer yardım 
yapılmasına karar verilirse de aşağıda yer alan adımlar alınan kararın 
içeriğinde yer alır.

- Yapılacak yardımın miktarı, geri ödeme süresi ve kaç ödeme 
diliminde gerçekleştirileceğine dair prosedür belirlenir,

- Yardım yapılacak ülke tarafından uygulanacak ekonomik uyum 
programı belirlenir,

- Avrupa Komisyonu tarafından ise yardım alan ülkenin finansal 
piyasalarda kendini tekrardan finanse edebilecek duruma 
ulaşabilmesi için gerekli ekonomi politikaları belirlenir(European 
Commission, 2015b).

6.4.Avrupa Finansal İstikrar Fonu
2010 yılı Haziran ayında Lüksemburg’da ortak para birimine üye ülkelere 

finansal istikrarlarını korumak için ihtiyaçları olduğunda yardım etmek üzere 
kurulan Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun Avrupa Finansal İstikrar Mekaniz-
ması’ndan farklı olan en büyük özelliği sadece ortak para birimine üye ülke-
lere yardım etmesidir(Turgan, 2013: 242). Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun 
hâli hazırda on dokuz hissedar ülkesi (Avusturya, Belçika, GKRY, Estonya, 



Engin ÇEMBERCİ, Bekir GÖVDERE 433

Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, 
Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Litvanya ve Letonya) vardır. 
Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nu diğer fon ve mekanizmalardan ayıran diğer 
önemli özelliği ise Lüksemburg yasaları doğrultusunda işleyen özel bir şirket 
statüsünde olmasıdır.  Fon, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yeni finan-
sal programlara ve anlaşmalara girmeyi sonlandırmıştır(European Financial 
Stability Facility, 2015). Fon’un günümüze kadar gerçekleştirdiği borç verme 
hizmetleri Tablo 5’de belirtilmiştir.

Tablo 5. Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun Gerçekleştirdiği Borç Verme Hizmetleri

Ülkeler
Anlaşma 

Tarihi
Yapılan Toplam 

Yardım
Nihai Borç 
Bitiş Tarihi

İrlanda Kasım 2010 17,7 Milyar € 2042
Portekiz Mayıs 2011 26 Milyar € 2040
Yunanistan Mart 2012 130,9 Milyar € 2054

Kaynak:http://www.efsf.europa.eu/about/operations/index.htm(erişim:29.03.2016)

6.5.Avrupa İstikrar Mekanizması
2010 yılında gerçekleştirilen ortak para birimine üye devletlerin maliye 

ve ekonomi bakanlarının katıldığı Bakanlar Konseyi’nde, 1 Temmuz 2013 ta-
rihinden itibaren faaliyete başlamak üzere Avrupa İstikrar Mekanizması’nın 
kurulmasına karar verilmiştir. Alınan karar doğrultusunda Avrupa İstikrar 
Mekanizması’nın, hükümetler arası bir organizasyon şeklinde Lüksemburg’da 
faaliyet göstermesine, ortak para birimine üye ülkelerin maliye bakanlarından 
teşkil edilen bir Guvernörler Kuruluna sahip olmasına, Guvernörler Kurulunun 
vereceği görevleri yerine getirmek üzere üyelerinin bir asil ve bir de yedek 
olmak üzere ortak para birimine üye ülkeler tarafından seçildiği bir yönetim 
kuruluna sahip olmasına ve Avrupa Merkez Bankası başkanının ile Avrupa Ko-
misyonu’nun ekonomik ve mali işlerden sorumlu üyesinin Guvernörler Kurulu-
na gözlemci olarak katılmasına karar verilmiştir(ABGS, 2011: 15). Guvernörler  
ve Yönetim kurullarının karar alma safhasında ise oyların ağırlığının Avrupa 
İstikrar Mekanizması’na üye devletlerin yaptıkları sermaye katkısı oranında 
gerçekleşmesine ve nitelikli çoğunluk için tüm oyların % 85’ninden oluşmasına 
karar verilmiştir(European Stability Mechanism, 2014: 6).

Avrupa İstikrar Mekanizması’nın ana kuruluş amacı, finansal zorluk ya-
şayan ortak para birimine üye ülkelere finansal yönden yardım sağlamaktır. 
Ekim 2012 tarihinden Haziran 2013 tarihine kadar itibaren Avrupa İstikrar 
Mekanizması ve  Avrupa Finansal İstikrar Fonu beraber görev yapmışlar, 1 
Temmuz 2013’den itibaren Mekanizma görevi devralmış ve anılan tarihten 
itibaren Avrupa Finansal İstikrar Fonu yeni bir finansal yardım programına 
başlamamıştır. Hali hazırda Avrupa İstikrar Mekanizması ortak para birimine 
üye devletler için tek ve kalıcı finansal yardım kuruluşudur. Avrupa İstikrar 
Mekanizması ayrıca Uluslararası Para Fonu ile de yakın temas içinde çalış-
maktadır ve finansal yardım talep eden ülkelerin aynı zamanda Uluslararası 
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Para Fonu’ndan da yardım talep edeceği öngörülür. Avrupa İstikrar Meka-
nizması’nın ödenmiş sermayesi 80 milyar Euro’dur ve ülkelere göre katılım 
ve hisse miktarı Tablo 6’da görülmektedir(European Stability Mechanism, 
2015a).

Avrupa İstikrar Mekanizması kuruluşundan bugüne kadar Yunanistan, 
İspanya ve GKRY’ye talepleri doğrultusunda yardımda finansal yardımda bu-
lunmuştur. Yardım programlarından İspanya için başlatılan 31 Aralık 2013 
tarihinde (European Stability Mechanism, 2015c), GKRY için başlatılan prog-
ram 31 Mart 2016 tarihinde sonlandırılmıştır (European Stability Mecha-
nism, 2015d). Yunanistan için başlatılan program hâlihazırda devam etmek-
tedir(European Stability Mechanism, 2015e). Avrupa İstikrar Mekanizması 
tarafından ilgili ülkelere yapılan ödeme miktarları ile ilgili detaylar Tablo 7 
(İspanya), Tablo 8 (GKRY) ve Tablo 9’da (Yunanistan)  gösterilmiştir.

Tablo 6. Avrupa İstikrar Mekanizması Katılım Oranları

Üye Ülke Hisse 
Oranı (%) Hisse Adedi Mali Katılım 

Miktarı (€)
Ödenmiş Katılım 

Miktarı (€)
Belçika 3.4534 243,397 24,339,700,000 2,781,680,000

Almanya 26.9616 1,900,248 190,024,800,000 21,717,120,000
Estonya 0.1847 13,020 1 ,302,000,000 148,800,000
İrlanda 1.5814 111,454 11,145,400,000 1,273,760,000

Yunanistan 2.7975 197,169 19,716,900,000 2,253,360,000
İspanya 11.8227 833,259 83,325,900,000 9,522,960,000
Fransa 20.2471 1,427,013 142,701,300,000 16,308,720,000
İtalya 17.7917 1,253,959 125,395,900,000 14,330,960,000
GKRY 0.1949 13,734 1,373,400,000 156,960,000

Letonya 0.2746 19,353 1,935,300,000 221,200,000
Litvanya 0.4063 28,634 2,863,400,000 327,200,000

Lüksemburg 0.2487 17,528 1,752,800,000 200,320,000
Malta 0.0726 5,117 511,700,000 58,480,000

Hollanda 5.6781 400,190 40,019,000,000 4,573,600,000
Avusturya 2.7644 194,838 19,483,800,000 2,226,720,000
Portekiz 2.4921 175,644 17,564,400,000 2,007,360,000
Slovenya 0.4247 29,932 2,993,200,000 342,080,000
Slovakya 0.8184 57,680 5,768,000,000 659,200,000

Finlandiya 1.7852 125,818 12,581,800,000 1,437,920,000
TOPLAM 100 7,047,987 704,798,700,000 80,548,400,000

Kaynak:http://www.esm.europa.eu/about/governance/shareholders/index.htm 
(erişim:04.04.2016)
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Tablo 7. Avrupa İstikrar Mekanizması Tarafından İspanya’ya Yapılan Finansal 
Ödemeler

Ödeme Tarihi Ödenen Miktar 
(Milyar €)

Ödenen Kümülatif 
Miktar (Milyar €)

Son Geri Ödeme 
Tarihi

11/12/2012 39.468 €39.468 11/12/2027
05/02/2013 1.865 €41.333 11/12/2025

Kaynak:http://www.esm.europa.eu/assistance/spain/index.htm(erişim:04.04.2016)

Tablo 8. Avrupa İstikrar Mekanizması Tarafından GKRY’ye Yapılan Finansal Ödemeler

Ödeme Tarihi
Ödenen 
Miktar 

(Milyar €)

Ödenen Kümülatif 
Miktar (Milyar €)

Son Geri Ödeme 
Tarihi

13/05/2013
1

2
13/05/2026

1 13/05/2027
26/06/2013 1 3 26/06/2028

27/09/2013
0,75

4,5
27/09/2029

0,75 27/09/2030
19/12/2013 0,1 4,6 19/12/2029
04/04/2014 0,15 4,75 04/04/2030
09/07/2014 0,6 5,35 09/07/2031
15/12/2014 0,35 5,7 15/12/2025
15/07/2015 0,1 5,8 15/12/2031

08/10/2015
0,2

6,3
08/10/2029

0,3 08/10/2031
Kaynak:http://www.esm.europa.eu/assistance/cyprus/index.

htm(erişim:04.04.2016)

Tablo 9. Avrupa İstikrar Mekanizması Tarafından Yunanistan’a Yapılan Finansal 
Ödemeler

Ödeme Tarihi
Ödenen Miktar 

(Milyar €)
Ödenen Kümülatif 
Miktar (Milyar €)

Son Geri Ödeme 
Tarihi

20/08/2015 13 13 2059
24/11/2015 2 15 2059
01/12/2015 2,7 17,7 2048
08/12/2015 2,7 20,4 2048
23/12/2015 1 21,4 2059

Kaynak:http://www.esm.europa.eu/assistance/Greece/index.htm 
(erişim:04.04.2016)

Avrupa İstikrar Mekanizması, 19 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Yu-
nanistan’a maksimum 86 milyar Euro’luk bir fonu üç sene içinde kullanılmak 
üzere tahsis etmiştir. Fon’un net kapasitesi Uluslararası Para Fonu’nun Avru-
pa İstikrar Mekanizması’nın Yunanistan için tahsis ettiği fona katılım mikta-
rının açıklanmasıyla belli olacaktır(European Stability Mechanism , 2015e). 
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6.6.Rekabet Paktı
Avrupa Birliği’ni ekonomik yönden baskı altına alan küresel ekonomik 

kriz neticesinde azalan talep, Hindistan ve Çin gibi düşük iş gücü maliyetli 
üreticilerin dünya ticaretinde git gide daha fazla sahip olması ve krizden et-
kilenen ülkelerin yüksek bütçe açıkları sonucunda ekonomik yönden rekabet 
Avrupa Birliği gündeminde ön sıraya yerleşmiştir. Avrupa Birliği’nde mevcut 
olan azalan rekabet ve büyüme sorunlarını çözebilmek maksadıyla Mart 2010 
tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından “Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sür-
dürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme İçin Strateji” kabul edilmiş ve Lizbon Stra-
tejisi’nin yerini geçmiştir(ABGS, 2011: 18). Avrupa 2020 Stratejisi ile amaçla-
nan hedefler aşağıda belirtilmiştir(European Commission, 2011: 4);

- 20-64 yaş arasındaki nüfusun %75’inin bir iş sahibi olması,

- Avrupa Birliği GSYİH’nın% 3’ünün ARGE yatırımlarına harcanması,

- Sera gazı emisyonlarının %20 azaltılması,

- Yenilenebilir enerjinin toplam enerjinin %20’sine ulaşması,

- Enerji verimliliğinin %20 artırılması,

- Erken yaşta okul terk oranının %10’un altına düşürülmesi,

- Genç nüfusun en az %40’ının bir diploma sahibi olması,

- En az 20 milyon insanın yoksulluk sınırının dışına çıkarılması.

6.6.1.Rekabet Paktı’nın İçeriği
Fransa ve Almanya, kriz yönetimi için oluşturulacak yeni bir ekonomi yö-

netim modelininortak para biriminin uzun vadeli istikrarına önemli ölçüde 
faydalı olacağını dile getirerek Avrupa Birliği’nin var olan ekonomik kriterle-
rinden daha radikal kriterler belirleyerek Şubat 2011’de Avrupa Konseyi’ne 
sunmuşlardır (Bkz. Tablo 10). Fransa ve Almanya, rekabetçiliğe dair belirle-
nen programın işlenişine dair Avrupa Komisyonu’ndan 12 aylık periyodun 
sonunda programın uygulanmasına dair bir rapor hazırlanması ve programı 
uygulamayanlara karşı bir yaptırım metodu belirlenmesini talep etmiştir. 

Tablo 10. Rekabet Paktı İçeriği

Kamu maliyesinin istikrarının detaylı 
bir şekilde değerlendirilmesine imkan 
sağlayacak belirteçler ortaya konması

Eğitim, ARGE ve altyapı yatırımları için  
GSYİH’ye bağlı bir oran belirlenerek, 

minimum toplam yatırım bütçelerinin 
bu oranın altına düşmemesi
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Rekabetçiliğe dair yeni belirteçler ortaya konması ve gelecek 12 aylık periyotta altı 
maddeden oluşan aşağıdaki programın uygulanması;

- Emeklilik sistemlerinin revize edilmesi,

- İş gücü ücretlerinin enflasyona paralel olan artış oranlarının iptal edilmesi,

- İş gücü hareketliliğini artırmak amacıyla karşılıklı olarak diplomaların tanınması 
için gerekli mevzuatın oluşturulması,

- Ortak para birimine üye tüm ülkelerde borç uyarı sistemleri geliştirilmesine 
yönelik hukuki mevzuatlarda değişiklik yapılması,

- Ortak para birimine üye tüm ülkelerde uygulanan kurumlar vergisi mevzuatının 
ortak bir temelde buluşturulması.

Kaynak:Avrupa Birliği’ndeKüresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin 
Rekabet Gücünün Arttırılmasına YönelikGirişimler:“Euro Rekabet Paktı” adlı 

rapordan oluşturulmuştur.

6.6.2.Rekabet Paktı’na Yönelik Eleştiriler
Rekabet paktı doğrultusunda ortak para birimine üye ülkelere uygulan-

mak istenen program bazı ülkeler tarafından çeşitli sebepler nedeniyle tep-
kiyle karşılanmıştır. Bu sebeplerin başlıcaları(ABGS, 2011: 21-23);

- Bilindiği gibi,ortak para birimi kapsamında para politikasını uygu-
layan tek kurum Avrupa Merkez Bankası’dır, bunun sonucunda da 
üye ülkeler bir tek maliye politikalarını değiştirerek ulusal politika-
ları doğrultusunda gerekli müdahaleleri yapmaktadırlar. Rekabet 
Paktı’nın uygulanmasıyla beraber bütçe dengesine dair anayasal 
şartların getirilmesi, üye ülkelerin maliye politikasının uygulanma-
sı konusundaki var olan hareket kabiliyetlerini azaltacak ve merkezi  
hükûmetlerinbüyümeye dair ulusal politika oluşturmasını ve uygu-
lamasını kısıtlaması,

- Lüksemburg ve Belçika’nın, enflasyon oranına endeksli ücret artış 
oranından vazgeçmek istememesi,

- Baltık ülkelerinin, yaşadıkları coğrafyada ortalama yaşam süresinin 
Orta Avrupa ülkelerine oranla daha kısa olmasından dolayı emeklilik 
yaşını Orta Avrupa ile aynı şekilde belirlemek istememesi,

- İrlanda’nın, düşük vergiye dayalı büyüme modeli uygulaması sebe-
biyle kurumsal vergilerin düzenlenmesi ile ilgili maddeye uymak is-
tememesi, 

- Polonya’nın, Avrupa Birliği yapısı içinde ortak para birimine üye ül-
kelerin farklı bir başlık altında bir araya gelinmesinin Avrupa Birli-
ği’nin bütünlüğünü bozabileceğini düşünmesi, 

- Güney Avrupa ülkelerinin, programın uygulamaya konmasıyla bera-
ber maliye politikasına getirilecek değişikliklerin, büyümeyi negatif 
yönde etkileyeceğini düşünmesi,
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- Bazı Avrupa ülkelerinin, Fransa ve Almanya’nın programın uygulan-
ması için sert tedbirler aldırarak diğer üye ülkelere eşit rekabet etme 
şansı tanımadan kendi ekonomik üstünlüklerini korumak istediğini 
düşünmesi.

Tüm bu itirazlar ışığında Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Başkanı 
Rekabet Paktı’nın revize edilmesi için çalışmalara başlamış ve sonuç olarak 
vergiler ve işçi ücretleri ile ilgili maddeler Rekabet Paktı’nın mevzuatından 
çıkarılmıştır(ABGS, 2011: 21-23).

6.7.Euro Rekabet Paktı
Ülkelerden gelen aşırı tepkiler sebebiyle Rekabet Paktı’nda alınan karar-

ların vergilerde uyumlaştırma ve ücretlerin fiyatlara endekslenmesi madde-
lerinin çıkarılarak hafifletilmesine ve oluşturulacak yeni programın da Euro 
Rekabet Paktı olarak adlandırılmasına karar verilmiştir. 2011 yılında oluştu-
rulan yeni Euro Rekabet Paktı’nın temel hedefleri ise; işleyen sağlıklı bir fi-
nansal sistem oluşturulması, sürdürülebilir bir kamu maliyesinin sağlanması 
ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olunmasıdır(Turgan, 2013: 247-248). Oluş-
turulan yeni Euro Rekabet Paktı’nın temel özellikleri aşağıda belirtilmiştir(-
Turgan, 2013: 248-249);

- Herhangi bir üye devletin yardım için talepte bulunması durumunda 
Avrupa İstikrar Mekanizması devreye girecektir,

- Üye devletlerden herhangi birinin mekanizmadan yardım talep 
etmesi durumunda, yapılacak yardıma karar verme sürecinde oy 
birliği gerekmektedir,

- Talep edilen yardım için karar; Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez 
Bankası ve IMF tarafından hazırlanacak analiz raporunun sonucu 
değerlendirilerek verilecektir,

- Verilecek yardımın talep eden ülkeye aktarılmasından önce ilgili 
ülkenin uygulaması gereken uyum programını hatasız olarak 
uygulayıp uygulamadığına bakılacaktır,

- Efektif borç verme gücü 500 milyar Euro olarak belirlenen Avrupa 
İstikrar Mekanizması’nın devreye girmesine kadar olan süreçte 
Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nda belirlenen 440 milyar Euro’luk 
borç verme fonu tamamıyla kullanılabilir hale gelecektir,

- Bütün üye ülkelerin, uygulanacak testlerinde güçsüzlük belirtisi 
gösteren  bankalar olması durumunda uygulanmaya hazır planlarının 
bulunması gerekmektedir,

- Ülkelerin Avrupa Finansal İstikrar Fonu ve Avrupa İstikrar 
Mekanizması bünyesinde alabilecekler finansal destekler kredi 
şeklinde olacak ancak bunun bir istisnası olarak verilen desteğin 
etkinliğini artırmak amacıyla birincil piyasalarda aracılık 
faaliyetlerinde bulunmaları kararlaştırılmıştır.
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Tüm bu yardım paketleri sonucunda günümüzde Yunanistan’ın makroe-
konomik değişkenlikleri incelendiğinde; 2012 yılından itibaren büyüme ora-
nının sıfırın üzerine çıktığı ancak 2016 yılına kadar pozitif/negatif eksende 
inişli ve çıkışlı bir seyre sahip olduğu, 2017 yılından itibaren sıfırın üzerinde 
pozitif bir seyri olduğu,  işsizlik oranları incelendiğinde 2008 yılından itiba-
ren artan işsizlik oranının 2014’den itibaren düşmeye başladığı ancak 2008 
yılındaki değere hala çok uzak olduğu, merkezi hükümet borçlarının GSYİH’ye 
oranı incelendiği 2008 yılında %109 olan bu oranın krizden itibaren arttığı ve 
2013 yılından itibaren %180 ortalamasında olduğu görülmektedir.

SONUÇ
Kriz, Türk Dil Kurumu tarafından “bir ülkede veya ülkeler arasında, top-

lumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran” 
şeklinde tanımlamaktadır. Ekonomik krizler ise, ekonominin karar vericileri 
olan hane halkı, müteşebbisler ve devletin icraatlarında, iç-dış etkenler nede-
ni ile meydana gelen anlık ve beklenmedik değişimler olarak ifade edilebilir. 
Ekonomik krizlerin çevrelerine birçok etkileri mevcuttur. Krizler özellikle bü-
yüme, işsizlik, faiz oranları ve enflasyon üzerinde etkisini gösterir. Üretimin 
azalması, enflasyonun ve işsizliğin artması ile toplumdaki gelir dağılımının bo-
zulması ve bunların sonucunda ortaya çıkan bireylerin gelirlerinin azalmasını 
krizden dolayı ortaya çıkan sonuçlar olarak sayabiliriz. Bunlara ilaveten eko-
nomik krizlerin devletler ve toplumlar üzerindeki etkileri de hiç kuşkusuz çok 
önemlidir çünkü dünya tarihinde krizler sonucunda kimi zaman hükümetler 
düşmüş kimi zaman ise krizler sonucunda toplumsal şiddet olayları ortaya çık-
mıştır. Krizler öncelikle ilk doğduğu bölgenin ekonomisini etkilemekle beraber, 
bu bölgeyle ekonomik ilişkileri olan diğer ülkeleri de kısa zamanda etkilemek-
tedir. Krizler sonucunda, krizin meydana geldiği ülkenin ihracatının azalmakta 
ve bu azalma sonucu uluslararası piyasalarda ortaya çıkan olumsuzluklar krizin 
hızını daha da artırarak yayılmasına sebep olmaktadır.

Çalışmada ele alınan 2008 küresel finansal krizi ise ilk olarak ABD’de orta-
ya çıkan mortgage krizi ile etkisini göstermeye başlamış ve finansal sektörde 
yer alan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile bankaları etkileyerek ABD fi-
nansal sistemini etkilemiştir. Sonraki dönemde ise Avrupa Kıtasına yayılarak 
Avrupa’da yer alan öncelikle finansal kurumları daha sonra ise ülke ekonomi-
lerini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Ülke ekonomilerinin ekonomik 
krizden olumsuz yönde etkilenmelerinin çeşitli sebepleri olmakla beraber 
bunlardan en önemlileri; ekonomi politikaları arasındaki uyumsuzluklar, Ma-
astricht kriterlerine uyulmaması, borç krizinin önceden tahmin edilememesi, 
makroekonomik dengesizliklerin ihmal edilmesidir. Krizin, AB ekonomisini 
tehdit etmesi üzerine AB kurumları tarafından krizden olumsuz etkilenen 
ülkeleri mali yönden desteklemek, büyümesini ve AB geneline yayılmasını 
önlemek amacıyla birlik kurumları tarafından Ödemeler Dengesi Fonu, Kre-
di Havuzu, Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması, Avrupa Finansal İstikrar 
Fonu, Avrupa İstikrar Mekanizması, Rekabet Paktı, Euro Rekabet Paktı baş-
lıkları altında çeşitli destek fonları oluşturulmuş ve ülkelerin krizin etkilerini 
atlatmaları için bir çok AB üyesi ülke bu fonlara kaynak sağlamıştır.
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Kriz sonrası dönemden günümüze kadar olan Yunanistan’a ait makroeko-
nomik değerler incelendiğinde ise büyüme oranında artış ve işsizlik oranında 
düşüş olmakla beraber merkezi hükümet borçlarının GSYİH’ye oranında ise 
olumlu yönde bir değişiklik olmadığı gözlenmiştir.
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ENGELLİLERE YÖNELİK YEREL 
KAMUSAL HİZMETLERDE 

MEMNUNİYET: SAKARYA ÖRNEĞİ1

Hakan YAVUZ2  Hatice KİNO3

GİRİŞ: KAMU HİZMETLERİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ
Kamu hizmeti kavramının klasik tanımı, dünyada yaşanan ekonomik, sos-

yal, siyasi, hukuki ve idari (yönetsel) gelişmelerin de etkisiyle farklı bir bo-
yut kazanmıştır. Özellikle bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarda meydana gelen 
yeni talepler, bu ihtiyaçların karşılanmasında özel ve kamu sektörünü, farklı 
nitelikte mal ve hizmet üretmeye zorunlu hale getirmiştir. Özel sektör daha 
dinamik bir yapıya sahip olmasının da avantajıyla, söz konusu taleplere cevap 
vermede kamu sektörüne göre daha hızlı bir değişim süreci yaşamıştır. Ancak 
kamu sektöründe de hizmetlerde yerelleşme, kamu hizmet standartlarını be-
lirleme, hizmet sunumunda yönetişime daha fazla önem verme, e-devlet uy-
gulamaları, hizmet sunma yöntemlerinin çeşitlendirilmesi, hizmet sunumun-
daki yönetsel düzenlemeler, vb. alanda meydana gelen değişimlerin de etki-
siyle klasik hizmet anlayışı yerini, yeni kamu hizmeti anlayışına bırakmıştır.

Yeni kamu hizmeti anlayışı, eskiye göre daha esnek ve piyasa temelli mo-
dele daha da yaklaşmış olsa da kamu hizmetlerinin sunumu kamu kuruluşla-
rına özgü genel faktörlere bağlı olduğundan, özel sektörün dinamikleri tam 
anlamıyla kamu hizmet anlayışında yer bulamaz. Çünkü kamu hizmetlerinin 
kanunlarla sınırlarının belirlenmesi, kamu görevlilerinin hesap verebilir, 
şeffaf, saydam, etik değerlere sadık4 ve daha sürdürebilir hizmet sunmadaki 
zorunluluğu, aktif vatandaşlık sürecinin bu anlayışın merkezinde yer alması, 
bürokrasi olgusunun kamu yönetimi anlayışına yerleşmesi, politik değerler, 
bürokratların içsel olarak yeniden seçilebilme kaygısı taşıması, kamu kesi-
minde kar amacının olmaması, vb. nedenler özel kesim dinamiklerinin tam 
anlamıyla kamu kesiminde uygulanmasını engellemektedir5.

Klasik kamu hizmeti anlayışının önemini yitirmesi ve her geçen dönem 
daha da sorgulanır hale gelmesinde, vatandaşların memnuniyet odaklı hiz-
1   Bu çalışma Dr. Öğr. Üyesi Hakan YAVUZ danışmanlığında Hatice KİNO’nun 

hazırladığı “Engellilere Yönelik Yerel Kamusal Hizmetlerin Etkinliği: Sakarya 
Örneği” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

2    Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü
3    Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü
4     Ayhan, E. ve M. Önder (2017), “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime 

Açılan Bir Kapı”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3 (2), s. 19-48.
5     Farnham, D. ve S. Horton (1993), “Managing Private and Public 

Organization”, Managing the New Public Services, Macmillan Publishers, s. 
37-52.
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met beklentilerinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Vatandaşların beklenti-
lerine cevap vermede hem merkezi, hem de yerel yönetim birimlerinin vatan-
daş odaklı hedefler belirlemesi gerekmektedir. Yeni kamu hizmeti anlayışının 
gelişmesinde merkezi düzeyde zihniyet değişiminin ne kadar etkisi varsa, bu 
değişimin yerel düzeyde de gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Vatandaşlara en yakın kamusal birimlerden biri olan belediyelerde; de-
mokratik katılım mekanizmalarının daha işlevsel hale getirilmesi ve karar 
alma süreçlerinin vatandaşların denetimine ve işbirliğine açık olması6 yeni 
anlayışın benimsenmesini doğrudan etkiler. Bununla birlikte, farklı kesimleri 
temsil eden katılımcıların karar alma süreçlerindeki varlığı, toplumsal bek-
lentilerin karşılanmasını olumlu etkileyerek yeni hizmet anlayışının yerel bi-
rimlerde içselleştirilmesini hızlandırabilir. 

Geleneksel kamu yönetimi hizmet anlayışına yönelik eleştirilerin artması, 
yeni hizmet anlayışına olan ihtiyacı ortaya çıkarırken, bu süreç yeni kavram-
ları da beraberinde getirmiştir. Yönetişim, yeni kamu işletmeciliği, yeni kamu 
hizmeti, yeni kamu yönetişimi/iyi yönetişim gibi kamu kesiminde etkili olan 
yeni yaklaşımların çıkış noktası, geleneksel hizmet anlayışının karar alma 
süreçlerine etkin bir şekilde vatandaş katılımının sağlanamamasından kay-
naklanmaktadır. Yeni yaklaşımların birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan 
yönleri olmakla birlikte, bütün yaklaşımlarda amaç geleneksel hizmet anlayı-
şını tamamen terk etmek değil, bu anlayışı daha ileriye taşımaktır.   

Görüldüğü gibi, yeni kamu hizmeti anlayışına olan ihtiyacın artmasında 
vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik talep ve beklentilerindeki artış etki-
li olduğu gibi7, yönetim ve karar alma süreçlerinde merkeziyetçiliğin terk edi-
lerek birlikte düzenleme, birlikte yönetim ve birlikte üretme gibi kavramların 
da etkili olduğu görülmektedir. Söz konusu kavramlar aktif ve demokratik va-
tandaşlığa dayanmasına rağmen, kamu yönetimi karar alma süreçlerinde bu 
uygulamalar tamamen hâkim olamamıştır8.

1. ENGELLİ POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİM SÜRECİ
Çağlar boyunca her toplumda dezavantajlı özel gruplara karşı bazı top-

lumsal kurallar, tutum ve davranışlar oluşturulmuştur. Örneğin; yoksul insan-
lara destek olmak, fakir ve kimsesiz çocuklara eğitim olanağı sunmak, yaşlı, 
evsiz ve hasta insanlara yardım etmek ve faydalanmaları için bazı kurum ve 
kuruluşlar tesis etmek tarihin ilk zamanlarından bu yana var olmuştur. Fakat 
Avrupa’da 1800’lü yıllarda Sanayi Devrimi ile beraber insanları birbirileriyle 
yardımlaşmaya yönlendiren dini kurumlar ve geleneksel yardımlaşma ku-
rumlarının etkinliklerini önemli oranda yitirmesi, özel dezavantajlı grupların 
umursanmayıp kendi hallerine bırakılmalarına neden olmuştur9.
6     Akay, H. (2015), Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler, 

Türkiye Avrupa Vakfı, İstanbul.
7     Özcan, Z. K. (2017), “Kamu Politikalarında Değişimin Yönetim Anlayışına 

Etkisi”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt: 4, Sayı: 12, s. 
811-824.

8     Kaya, Erol, Şentürk, H., Danış, O. ve Şimşek, S. (2008), “Modern Kent 
Yönetimi-I”, Okutan Yayıncılık, İstanbul.

9     Küçükali, A. (2014), “Engellilere Uygulanan Sosyal Politikaların 
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Bilhassa 1900’lü yıllar itibariyle hem ulusal örgütler hem de uluslararası 
hükümetler konuyu daha ciddiye almak suretiyle gerek ulusal, gerekse ulusla-
rarası politikalar oluşturarak hukuki düzenlemeler ile özel dezavantajlı grup-
ların bilhassa da engelli bireylerin;  yaşama dört elle bağlanmaları, temel in-
san haklarından faydalanabilmeleri, en önemlisi de çok daha mutlu, üretken 
kişiler olarak ülkenin kaynaklarına katkı sağlayan bireyler haline gelmelerini 
sağlamak,  uygar toplumlardaki hükümetlerin önde gelen anayasal ilkeleri 
arasında yer almaya başlamıştır10.

Son yıllarda tüm dünyada engel sahibi grupların önemsenmesi gerektiği-
ne dair farkındalıklar başlamış ve konuya ilişkin pek çok çalışma yürütülme-
ye başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Birleşmiş Milletler, 
hükümetler ve STK’lar söz konusu çalışmaları yürüten kuruluşların en önde 
gelenleridir. Engelli bireylerin toplam nüfus içerisindeki sayısı/oranı, engel 
grubu, derecesi, topluma uyum problemleri, sebepleri, yöntemleri, eğitim du-
rumları, yoksulluk ile başa çıkma yolları, negatif ayrımcılığın ortadan kaldırıl-
ması gibi pek çok konuda çalışmalar yürütülmüştür.

Bütün Avrupa ülkelerinde, başta İskandinav ülkelerinde, engellilik ve engel-
lilerin hak ve özgürlükleri alanlarına yönelik farkındalıklar oluşmaya başlamış 
ve engelli gruplara yönelik çeşitli yasa ve düzenlemeler gün geçtikçe artmaya 
başlamıştır. Engelli bireylerin toplumdan dışlanmadan, negatif ayrımcılığa ma-
ruz kalmadan kabul edilmeleri, diğer bireyler ile eşit ölçüde eğitim ve iş imkân-
larından faydalanabilmeleri ve böylelikle toplumda bağımsız biçimde yaşamla-
rını sürdürme hakkına sahip olabilmeleri en önde gelen konulardır11.

1990’lı yıllardan itibaren AB’de engellilik ve engelli kavramları ile ilgili 
farklı bir algı oluşmaya başlamıştır. Bu yeni yaklaşımda engelli kişiler yardı-
ma ihtiyacı olan, pasif kişiler olarak değil, bir parçası olduğu toplumda yer 
alan diğer kişiler ile eşit hak ve özgürlüklere sahip ve bunların bilinciyle 
toplum ile bütünleşmek amacında olan bir grup olarak düşünülmektedir. Bu 
yaklaşımın sebebi önceki zamanlarda Avrupa’da genellikle kamuya ait büyük 
bakımevlerinde hayatını sürdürmek durumunda kalan engelli kişilerin, başta 
engelli gruplara ilişkin sivil toplum örgütleri ile birlikte pek çok kurum ve 
kuruluşun bu bakımevlerinin kabul edilemez olduğu konusunda hem fikir 
olmaları ve burada kalan engelli kişilerin hem toplumdan hem de sosyal ha-
yattan soyutlandıklarını savunmalarıdır. Buradaki insan hakları ihlalleri ve 
son derece kötü koşulların var olduğu konusunda hazırlanmış çok fazla rapor 
bulunmaktadır12.

AB’de engelli bireylerin yasal haklarına ilişkin gelişmeler incelendiğinde 
ilk önce 1983–1996 arası tarihlerde hazırlanan Engelli Programları göze çar-

Değerlendirilmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği”, Kırıkkale Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 4, sayı: 1, Ocak, s. 59-86.

10     Blau, J. ve Abramovitz, M. (2003), Social Welfare Policy, Published by 
Oxford University Press, New York.

11     Ertem, S. (2010), Avrupa Ülkelerinde Engellilere İlişkin Güncel Politikalar 
ve Uygulamalar, İzmir Ticaret Odası Yayınları.

12     Çınarlı, S. (2008), “Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Engelli Hakları”, 
Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 
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par. Bu tarihlerde yapılan çalışmalarda amaç, bilhassa bilgi alışverişini sağ-
lamak ve kamuoyunun ilgisini çekmek olmuştur. Engelli bireyler için fırsat 
eşitliği sağlamak, AB’nin engelli gruplara yönelik en önemli amaçlarından bi-
ridir. Hedeflenen bu stratejiye yönelik yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler 
gerek ekonomik anlamda, gerekse sosyal açıdan engelli kişilerin kapasiteleri-
ne göre topluma tam anlamı ile katkıda bulunmalarını sağlamaktır13. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de engelli gruplar ile ilgili iyi yönlü ge-
lişmeler, hukuki düzenlemeler ile sağlanabilmiştir. Ülkemizde engellilere yö-
nelik yasal düzenlemelere genel olarak 1960 yılından sonra rastlanılmakla 
beraber, Anayasal anlamdaki düzenleme ilk olarak 1982 Anayasası ile yapıl-
mıştır. Anayasa’nın 61. maddesinde engelli hakları güvence altına alınarak, 
“Devletin, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı 
tedbirleri alacağı ve bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kuracağı veya 
kurduracağı”, ifade edilmiştir.

7.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 Sayılı Engelliler Kanunu’na göre; 
“Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle 
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güç-
lükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hiz-
metlerine ihtiyaç duyan kişi” engelli olarak tanımlanmıştır. Kanun’un amacı; 
engelli kişilerin temel hak ve özgürlüklerden yararlanmalarının, engelli ol-
mayan bireylerle eşit koşullarda toplumsal hayata tam ve etkin bir şekilde 
katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınabilmesi için 
gereken düzenlemelerin yapılması olarak belirtilmiştir. Ayrıca; engelli vatan-
daşların içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve 
engelliler ile engelli olmayan bireyler arasındaki rekabet eşitsizliğinde adaleti 
sağlamak amacı ile Türk vergi hukukunda da çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Türkiye’de engellilere yönelik yasal düzenlemelerin yanı sıra, akademik 
alanda yapılan araştırmalarla da konuya dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte, 
STK ve gönüllü organizasyonların faaliyetleri, yerel düzeyde belediyeler tara-
fından yürütülen çalışmalar ve gün geçtikçe yazılı ve görsel basında konuya 
daha fazla yer verilmesinin de etkisiyle, vatandaşların engellilere yönelik tu-
tum ve yaklaşımlarında geçmişe göre önemli düzeyde iyileşme yaşanmıştır. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Literatürde vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyetini tespit et-

meye yönelik yeterli sayıda çalışma olmasına rağmen, doğrudan engelli va-
tandaşların memnuniyetini tespit etmeye yönelik yapılan çalışmalar oldukça 
sınırlıdır. 2017 yılında İrlanda’da Ulusal Engellilik Kurumu14 tarafından ger-
çekleştirilen ve 18 yaş üzeri 1294 engellinin katıldığı ankete dayalı çalışmada, 
geçmiş yıllara göre engelli bireylere yönelik olumlu tutum ve davranışların 
arttığı tespit edilmiştir. Bu artışta, engellilere yönelik ulusal ve yerel düzeyde 
13     Çınarlı, S. (2008), “Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Engelli Hakları”, Doktora 

Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
14     National Disability Authority (2017), “National Survey of Public Attitudes to 

Disability in Ireland 2017”, Dublin, Ireland.
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yürütülen çalışmalar, ulaşılabilir kamu taşımacılığının yaygınlaşması, binala-
rın engelli ihtiyacına göre dizayn edilmesi, engellilere yönelik yasal temsilci-
liklerin ve yasal mevzuatın gelişmesi, eğitim ve öğretimde engelli ihtiyaçla-
rının göz önünde bulundurulması gibi faktörlerin etkili olduğu belirtilmiştir.

2015 yılında Brucker15, ABD’de engelli ve engelli olmayan vatandaşların 
kamu düzeni ve güvenlik hizmetleriyle ilgili algı ve memnuniyetlerini tespit 
etmeyi amaçlamıştır. Yapılan çalışmada, metropollerde yaşayan ile yaşama-
yan vatandaşların, kamu güvenliği konusuna ilişkin sunulan hizmetlerden 
memnuniyetine ilişkin farklılıklar olduğu belirtilmiştir. Çalışmaya göre, en-
gelli insanlar kendilerini daha az güvende hissettikleri için herhangi bir enge-
li bulunmayan insanlara göre, güvenlik konusunda daha fazla korumacı dav-
ranışlar sergilemektedir. Özellikle metropollerde yaşayan engellilerin metro-
pollerde yaşamayan engellilere göre kendilerini daha az güvende hissettikleri 
tespit edilmiştir.

2015 yılında Nazilli’de “Nazilli’de Engellilerin Memnuniyet Analizi” yü-
rütülen bir proje kapsamında aralarında duyma, konuşma, bedensel, zihin-
sel engellilerin bulunduğu 100 kişilik alan araştırmasına göre, engellilerin 
%40’ının sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı yaşadığı tespit edilmiştir. Bu-
nunla birlikte, ankete katılanların % 43’ü sağlık hizmetlerinin kalitesinden 
memnun değildir. Çalışmaya göre, katılımcıların %81’i toplu taşıma hizmet-
lerinden memnun değildir, % 98’i ise toplu taşıma araçlarının fiziki yapısının 
engelliler için uygun olmadığı belirtmişlerdir. Bununla birlikte, engellilerin % 
69’u yolların fiziki yapısının kendileri için uygun olmadığını belirtmişlerdir. 
Aynı çalışmada; otopark, kaldırım, güvenlik, iş arama (engelli istihdamı), iş 
ortamının kendilerine uygunluğu, eğitim hizmetlerinin fiziki durumu, mesle-
ki eğitim, sportif faaliyetlere katılım, tiyatro, sinema gibi kültürel aktiviteler 
yararlanabilme, toplumla iletişim kurabilme, sosyal yardımların yeterliliği, 
vb. konularda benzer sonuçlar tespit edilmiştir16.

2015 yılında yapılan diğer bir çalışmada, Konya ilinin Doğanhisar ilçesin-
de 258 engelli ve aileleri evlerinde ziyaret edilerek anket ve mülakat yönte-
miyle engellilerin sosyal sorunları ve beklentileri araştırılmıştır. Çalışmada, 
yapılan ekonomik yardımların, engellilerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve 
mutlu olmaları için yeterli olmadığı ifade edildiği gibi, sosyal hayata katılma-
larına yönelik bir beklenti içinde oldukları da vurgulanmıştır. Aynı çalışmada 
engellilerin ciddi bir eğitim ve barınma sorunu yaşadıkları, sağlık, bakım ve 
diğer ihtiyaçlarının daha kaliteli karşılanmasında bir beklenti içinde olduk-
ları, temel kamusal hizmetlere daha kolay erişebilmelerinin oldukça önemli 
olduğu da tespit edilmiştir17. 2009 yılında Konya ilinde yapılan başka bir ça-
lışmada ise sağlık kuruluşlarının fiziki ve sosyal ortamlarının engellilerin du-
rumları dikkate alınarak dizayn edilmesinin önemli olduğu ve engelli-sağlık 

15    Brucker, D. L. (2015), “Perceptions, Behaviors, and Satisfaction Related to Public 
Safety for Persons With Disabilities in the United States”, Criminal Justice Review, 
sayı: 40 cilt: 4, s. 431-448.

16    Hacıbebekoğlu, A., Yiğitbaşı, G. O., Hacıbebekoğlu, M., Kaynar, T. ve Muratdağı, 
S. (2015), “Nazilli’de Engellilerin Memnuniyet Analizi”, http://geka.gov.tr/Dosyalar/
o_1adq1pkka2i615up1r731q461j2v8.pdf, 09.06.2018

17    Genç, Y. (2015), “Engellilerin Sosyal Sorunları ve Beklentileri”, Sosyal 
Politika Çalışmaları Dergisi, yıl: 15, sayı: 35/2, Temmuz-Aralık, s. 65-92.
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personeli iletişiminin empatik yönünün geliştirilmesinin engellilerin beklen-
tilerini karşılamada etkili olabileceğine dikkat çekilmiştir18.

2016 yılında İnce ve diğ.19 tarafından Ankara’da Engelli vatandaşların be-
lediye hizmetlerinden beklentilerini tespit etmeye yönelik ampirik bir araş-
tırma yapılmıştır. Ankete katılanların  %20,5’i, gerekli olan rehabilitasyon, 
bakım ve sağlık hizmetleri için herhangi bir belediyeden yardım aldığını be-
lirtirken %79,5 gibi bir çoğunluk ise hiç bir yardım almadığını belirtmişlerdir. 
Aynı çalışmada engelli bireylerin kendi hakları ile ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları ifade edildiği gibi, engellilere kendi yasal hakları hususunda bilgi 
sunacak ve/veya duyuracak mekanizmaların ve araçların etkin olarak hayata 
geçirilmesinin önemi de ifade edilmiştir.

3. TÜRKİYE’DE ENGELLİ GÖSTERGELERİ
Günümüzde dünyada yaklaşık 1 milyar farklı engel gruplarına sahip en-

gelli birey bulunmakta ve bu bireylerin yaklaşık %80’inin Çin veya Hindistan 
gibi henüz gelişme sürecinde olan ülkelerde yaşadığı öne sürülmektedir. Dün-
ya Sağlık Örgütü (WHO), gelişmekte olan ülkelerde görülen hastalık ve kalıcı 
sakatlıkların temel sebebinin fakirlik, kötü barınma koşulları, sağlık sistemi-
nin yetersizliği ve eksik/yanlış beslenme olduğunu savunmaktadır. Örneğin; 
kemik kırılması, Batının gelişmiş ülkeleri için basit sıradan bir yaralanma ra-
hatsızlığı iken, bu imkânlara ulaşamayan gelişmekte olan ülkelerde bu durum 
çoğunlukla kalıcı sakatlıklara sebebiyet vermektedir Bu ülkelerin birçoğunda 
devletin engelli bireyler için tahsis ettiği bütçe, işsizlik tazminatı için tahsis 
ettiğinden daha fazla olmasına rağmen engelli gruplar bu ülkelerde yaşamını 
sürdüren en mağdur, dezavantajlı durumda olan gruplardan biri olarak görül-
mektedirler. Engelli insanların büyük oranı gelişmekte olan ülkelerde hayat 
mücadelesi vermektedir20. 

Türkiye’de TÜİK tarafından 2010 yılında yapılan araştırma sonuçlarına 
göre, nüfusun %12,29’unu herhangi bir engel grubuna dâhil engelli birey-
ler oluşturmaktadır (TÜİK). Buna göre ülkemizde yaklaşık 10 milyon birey 
engelli olarak yaşamını sürdürmektedir21. Söz konusu araştırmanın bazı de-
mografik verileri aşağıdaki tabloda (tablo 1) yer almaktadır.

18     Bodur, S. ve Durduran, Y. (2009), “Konya’da Engelli Çocukların Sağlık 
Hizmetlerinden Yararlanma ve Beklenti Durumu”, Genel Tıp Dergisi, 19(4), s. 169-175.

19     İnce, H. O., Babaoğlu, C. ve Akkaya, A. Y. (2016), “Belediye Hizmetleri Ve Engelli 
Vatandaşların Beklentileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), s. 86-109.

20     Giddens A. (2008), Sociology, New York, Published by Oxford University Press.
21     Yıldız M., Özsoy, F., Batmaz, S., Songur, E. ve Karakülah, K. (2016), “Engelli 

Sağlık Kurulunda Verilen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Engelli Raporlarının 
Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41 (2), s. 253-258.
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Tablo 1: Kayıtlı Olan Engelli Bireylerin Cinsiyet, Yerleşim Yeri, Özür Oranı, Yaş Grubu 
ve Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Cinsiyet

Görme İşitme Dil ve 
konuşma Ortopedik Zihinsel Ruhsal ve 

Duygusal
S ü r e ğ e n 
hastalık

Ç o k l u 
Özürlülük

Erkek 58,6 67,0 57,5 67,0 56,2 61,1 67,9 56,2
Kadın 41,4 33,0 42,5 33,0 43,8 38,9 32,1 43,8

Yerleşim Yeri

Görme İşitme Dil ve 
konuşma Ortopedik Zihinsel Ruhsal ve 

Duygusal
Süreğen 
hastalık

Çoklu 
Özürlülük

Kent 62,4 59,2 67,1 70,6 59,8 61,1 61,0 64,6
Kır 37,6 40,8 32,9 29,4 40,2 38,9 39,0 35,4

Engel Oranı

Görme İşitme Dil ve 
konuşma Ortopedik Zihinsel Ruhsal ve 

Duygusal
Süreğen 
hastalık

Çoklu 
Özürlülük

%20-%39 15,2 28,3 16,6 52,3 33,8 6,7 12,3 17,1
%40-%69 42,4 28,1 78,8 37,1 49,4 43,3 25,8 40,0

%70 ve 
üstü 42,4 43,6 4,6 10,5 16,9 50,0 61,9 43,0

Yaş Grubu

Görme İşitme Dil ve 
konuşma Ortopedik Zihinsel Ruhsal ve 

Duygusal
Süreğen 
hastalık

Çoklu 
Özürlülük

0-6 4,9 1,4 9,6 25,1 3,7 7,4 2,0 3,6
7-14 16,2 5,1 17,4 37,1 5,1 36,1 10,5 4,6

15-24 17,2 16,1 20,9 14,9 13,1 27,5 9,3 9,2
25-44 27,7 36,2 32,4 11,7 39,2 23,3 49,5 23,6
45-64 18,9 25,5 12,0 7,5 22,1 4,9 22,1 33,1
65 + 15,2 15,8 7,7 3,7 16,7 0,8 6,6 25,9

Eğitim Durumu (6 ve daha yukarı yaştakiler)

Görme İşitme Dil ve 
konuşma Ortopedik Zihinsel Ruhsal ve 

Duygusal
Süreğen 
hastalık

Çoklu 
Özürlülük

Okur-yazar 
değil 41,6 32,1 31,6 33,6 26,4 57,5 24,0 32,2

Okur-
yazar olup 

bir okul 
bitirmeyen

18,2 11,8 23,0 38,6 10,9 28,9 12,7 12,8

İlkokul 22,3 29,0 17,9 10,7 32,9 4,6 33,0 34,9

İlköğretim/
ortaokul ve 

dengi
10,3 12,5 16,4 11,0 13,4 8,2 15,2 10,2

Lise ve daha 
üstü 7,7 14,6 11,1 6,1 16,4 0,7 15,1 9,9

Kaynak: www.tuik.gov.tr (a)22 adresinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Tablo 1’in ön plana çıkan özelliklerinden de görüldüğü gibi, engellilik tür-
lerinin tamamında erkek nüfusu, kadın nüfusundan fazladır. Engel türlerinde 
kır-kent ayrımı ele alındığında, en fazla farkın ortopedik engellilerde, en az 
farkın ise işitme engellilerde olduğu görülmektedir. Toplam ortopedik engel-
lilerin %70,6’sı kentlerde, %29,4’ü ise kır da yaşamaktadır. İşitme engellilerin 
%59,2’si kentlerde yaşarken, %40,8’i ise kır da yaşamaktadır. Toplam engelli 
nüfusunda en yüksek oran%29,2 ile zihinsel engelli grubuna aitken, bu oranı 
%25,6 ile süreğen hastalık izlemektedir. 

Kayıtlı engellilerin % 29,2’si zihinsel, % 25,6’sı süreğen hastalık, % 8,8’i 

22     www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=244 (a)
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ortopedik, % 8,4’ü görme  % 5,9’u işitme,% 3,9’u ruhsal ve duygusal, % 0,2’si 
dil ve konuşma ve % 18’i birden fazla engele sahiptir. Öte yandan, görme, işit-
me, ortopedik, ruhsal ve duygusal engelli grubunda en yoğun yaş aralığının 
25-44, dil ve konuşma ve zihinsel engelli grubunda 7-14, süreğen hastalık 
grubunda 45-64 ve çoklu engelli grubunda ise yaşında etkisiyle 65+ olduğu 
görülmektedir. 

TÜİK tarafından 2011 yılında yapılan, Nüfus ve Konut Araştırması’nda 
elde edilen verilere göre; görme, duyma, akranlarına kıyasla öğrenme, konuş-
ma, basit matematiksel hesaplar yapma, yürüme, merdiven çıkma, merdiven 
inme, bir şey taşıma ya da tutma ve herhangi bir şeyi anımsama ya da odak-
lanma faaliyetlerinden herhangi birini, bir ya da birden fazlasını yaparken ol-
dukça zorluk yaşadığını yâda bu aktiviteleri hiç yapamadığını ifade edenlerin 
sayısı 4 milyon 882 bin 841’dir. Diğer bir ifade ile 2011 senesinde genel nüfu-
sun %6,6’sının asgari bir engele sahip olduğu ve asgari bir fonksiyonda zor-
landığını veya hiç yapamadığını ifade edenlerin %42,8’inin erkek, %57,2’si-
nin ise kadın olduğu tespit edilmiştir23. 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

4.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Sakarya ilindeki engelli vatandaşların büyükşehir 

belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden memnun olup olmadığını belir-
leyerek, engellilere yönelik kamusal hizmetlerin etkinliğini tespit etmektir. 
Bununla birlikte, engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı ekonomik, sosyal, 
fiziksel ve kültürel sorunlar belirlenerek belediyelerin engellilere sunacağı 
hizmetlere katkı sağlamak hedeflenmiştir.

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Sakarya ili sınırları içerisinde ikamet eden engelli va-

tandaşlar ve gerekli durumlarda engelli bireylerin aileleri oluşturmaktadır. 
Tesadüfi örneklem yöntemi ile 534 engelli bireyle anket gerçekleştirilmiştir. 
Ancak anket değerlendirmeleri esnasında farklı sebeplerden dolayı 23 anket 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Anket uygulamasına geçmeden önce 38 tane 
engelli bireye pilot uygulama olarak daha önceden hazırlanmış olan anket 
soruları yöneltilmiştir. Uygulamaya katılan bireylere gerek anketin geneline 
dair gerekse ankette yer alan sorulara yönelik olarak varsa görüş ve önerileri 
de sorulmuştur. Pilot uygulama sonucunda katılımcıların görüş ve önerile-
rinin yanı sıra vermiş oldukları yanıtlar da değerlendirmeye alınarak anket 
formlarının son hali oluşturulmuştur. 

4.3. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Güvenilirliği
Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket, katılımcı-

ların demografik değerlendirmelerini içererek, sorun ve beklentilerini orta-
ya koymakta ve kamu hizmetlerinden ve belediyenin sunmakta olduğu hiz-
metlerden memnuniyeti ölçmektedir. Anket formu, 5’li likert ölçeğine uygun 

23     http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18617 (b)
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olarak hazırlanmış 24 soru, engelli bireylerin mesleği, işi, çalıştığı sektörü, 
eğitim durumu, medeni durumu, yaşı, cinsiyeti, aylık geliri gibi demografik 
bilgilerini yansıtacak 11 soru, bireylerin sorun ve beklentilerini yansıtacak 5 
çoktan seçmeli soru ile 1 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırma sürecin-
de elde edilen katılımcılara ait bilgilerin veri haline getirilmesi için SPSS (22) 
istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma da kullanılan olan anket sonuçla-
rının güvenirliliği Cronbach Alfa Katsayıları incelenerek belirlenmiştir. Cron-
bach Alfa Katsayısı 0,938’dir. Bu değer ölçeğin çok yüksek bir güvenilirliğe 
sahip olduğunu göstermektedir.

4.4. Araştırmanın Bulguları

4.4.1. Demografik Bulgular
Tablo 2’de katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, 

meslek/iş, gelir, eğitim seviyelerini gösteren bulgular yer almaktadır. Katılım-
cıların cinsiyetleri incelendiğinde; bireylerin 262’si erkek (%51.2), 249’unun 
kadın (%48.8) olduğu görülmektedir. Katılımcıların 139’u (%27.2) 18 yaşın 
altında yer alırken, 130’u (%25.4) 18-25 yaş grubunda yer almaktadır. Diğer 
yaş gruplarına bakıldığında ise bireylerin 99’u (%19.4) 26-33, 89’u (%17.4) 
34-41, 44’ü ise 41 ve üzeri (%8.6) yaş grubundadır. Geriye kalan 10 kişi ise 
yaşını belirtmemiştir. 

Katılımcıların eğitim düzeyleri incelendiğinde, bireylerin 215’inin (%42.1) 
ilköğretim, 114’ünün (%22.3) ise ortaokul mezunudur. Görüldüğü gibi ka-
tılımcıların yaklaşık %65’inin eğitim seviyesi düşüktür. Bu sonuç engellile-
rin en temel sorunlarından biri olan eğitim sorununu ortaya çıkarmaktadır. 
Dolayısıyla engellilere yönelik eğitim faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik 
gerek ulusal gerekse yerel düzeyde yürütülen faaliyetlerin arttırılması olduk-
ça önemlidir. Çünkü engellilerin ekonomik ve sosyal açıdan saygınlık kazan-
masında aldıkları eğitimin oldukça önemli olduğu gerçeği unutulmamalıdır24. 
Diğer eğitim durumlarına bakıldığında ise bireylerin 90’ı (%17.6) lise, 28’i ön 
lisans (%5.5), 48’i lisans (%9.4), 6’sı ise (%1.2) lisansüstü mezunudur. Geriye 
kalan 10 kişi ise eğitim durumunu belirtmemiştir. Katılımcıların 383’ü (%75) 
herhangi bir işte çalışmazken, 61’i (%11.9) özel sektörde, 64’ü ise (%12.5) 
kamu sektöründe çalışmaktadır. Bu sonuçlar engellilerde istihdam sorunun 
oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Eğitim ve istihdam sorunu yüksek olan engellilerin veya ailelerinin diğer 
bir önemli sorunu ise gelir seviyesinin düşük olmasıdır. Katılımcıların yak-
laşık %75’inin gelir düzeyi 2000 TL’nin altındadır. Yaklaşık %15’i ise 2000-
3000 TL arası gelir elde etmektedir. 3000 TL’nin üzerinde gelir elde edenlerin 
oranı ise sadece %6.1’dir. Engellilere yönelik kamu harcamaları artış eğilimi-
ni sürdürse de, bu alana yönelik devlet desteklerinin halen çok yetersiz oldu-
ğu görülmektedir. 

24     Blackorby, J. ve Wagner, M. (1996), “Longitudinal Postschool Outcomes of 
Youth with Disabilities: Findingsfrom the National Longitudinal Transition 
Study”, Exceptional Children, cilt:: 62, sayı: 5, s. 399-413.
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Engellilere yönelik kamu harcamaları, 2006 yılında toplam kamu harca-
ması yaklaşık 1.8 milyar TL civarındayken, 2015 yılında bu rakam yaklaşık 
13.6 milyar TL’ye yükselmiştir. Söz konusu harcamaların GSYH’ye oranı, 2006 
yılında binde 25 iken, 2015 yılında ise binde 70’e yükselmiştir. 2006-2015 
döneminde engellilere yönelik kamu harcamalarının GSYH’ye oranı yaklaşık 
üç katlık bir artış gösterse de bu oranın daha da arttırılması gerekmektedir. 
Kamu harcamalarının içeriğine bakıldığında ise en yüksek pay, ihtiyaç tespiti-
ne dayalı bir nakit gelir desteği programı olan evde bakım aylığına aittir. Bu-
nunla birlikte, maluliyet aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve engelli aylığı gibi 
gelir kalemleri de bulunmaktadır25. 

Tablo 2: Katılımcılara İlişkin Bilgiler

n %

CİNSİYET
Kadın 262 51.2

Erkek 249 48.8

EĞİTİM DURUMU

İlköğretim 215 42,1

Lise 114 22,3
Önlisans 90 17,6

Lisans 28 5,5
Lisansüstü 48 9,4

YAŞ

18 altı 139 27,2
18-25 130 25,4
26-33 99 19,4
34-41 89 17,4

41 üzeri 44 8,6

MESLEK

Çalışmıyor 201 39,3
Öğrenci 120 23,5

Ev Hanımı 50 9,8
Memur 57 11,2

İşçi 43 8,4
Emekli 12 2,3
Esnaf 12 2,3
Diğer 8 1,6

MEDENİ DURUM Evli 115 22,5
Bekâr 383 75,0

SEKTÖR

Çalışmıyor 383 75,0

Özel Sektör 61 11,9
Kamu Sektörü 64 12,5

AYLIK GELİR

1000 TL ve altı 101 19,8
1001-2000 TL 281 55
2001-3000 TL 73 14,3

3001 TL ve üzeri 31 6,1

Katılımcıların %75’inin bekâr olduğu bu çalışmada, herhangi bir işte ça-
lışmayanların oranı da yaklaşık %40’dır. Katılımcılardan %23.5’i öğrenci ve 
%9.8’i ise ev hanımıdır. Memur, işçi, esnaf, emekli ve diğer meslek grubu gibi 
gelir elde edenlerin toplam katılımcılara oranı ise yaklaşık %25’tir. Ayrıca 

25     Yılmaz, V. ve Yentürk, N. (2017), “Türkiye’de Engellilere Yönelik Kamu 
Harcamalarının On Yıllık Seyri”, Çalışma ve Toplum, 2017/1, s. 59-74.



Hakan YAVUZ, Hatice KİNO 453

Belediye, Valilik, Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gö-
nüllü Kuruluşlar gibi kurumlardan maddi ve/veya manevi destek ulaştığını 
belirten katılımcıların oranı yaklaşık %60’tir. Hiçbir yerden destek almadığını 
belirtenlerin oranı ise yaklaşık %40’tır. Bununla birlikte en fazla desteğin Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Belediyelerden yapıldığı da belirtil-
miştir. Bu tip desteklere rağmen, katılımcıların büyük oranda önemli bir gelir 
sorunu yaşadığını söylenebilir. 

4.4.2. Engellilik Türleri ve Engellilerin Temel Sorunlarına 
İlişkin Bulgular
Grafik 1’de katılımcıların engellik türleri, grafik 2’de ise katılımcıların ön-

celikli yaşadığı sorunlar ele alınmaktadır. Ankete katılanlar arasında en fazla 
engel türüne sahip olanlar ortopedik ve zihinsel engelli grubudur. 2010 yılında 
TUİK tarafından gerçekleştirilen “Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırma-
sı” nda da zihinsel engelli grubu, engelliler içinde en yüksek orana sahipti.

Grafik 1: Katılımcıların Engel Türleri

Grafik 1’den de görüldüğü gibi, katılımcıların %38.5’i (236) ortopedik, 
%20.2’si (124) zihinsel, %11.2’si (68) dil ve konuşma, %9.5’u (58) görme, 
%6’sı (37) işitme engellidir. Geriye kalan katılımcıların %4.9’unun (30) süre-
ğen hastalığı varken, %9.7’ (60) sinin başka bir engellilik türü bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, ankete katılanların bazılarının birden fazla engellilik türü 
vardır.
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Grafik 2: Katılımcıların Öncelikli Yaşadığı Sorunlar

Araştırmaya katılanların “size göre engellilerin en öncelikli problemi ne-
dir?” sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında; katılımcıların %19,8’i eğitim, 
%17,2’si işsizlik, %13,6’sı ayrımcılık, %13,2’si sosyal aktiviteler, %12,7’si re-
habilitasyon, %12,2’si sağlık raporları, %9’u mimari sorunlar ve %2,3’ü de 
diğer sorunlar yanıtlarını vermiştir. Bu sonuçlara göre, ilk beş sırayı sırasıyla 
eğitim, işsizlik, ayrımcılık, sosyal aktiviteler ve rehabilitasyon almıştır. Özel-
likle eğitim ve işsizlik sorunu önemlidir. Hayatları boyunca sahip olduğu engel 
durumundan dolayı zorluk yaşayan engellilerin sosyal hayata kazandırılma-
sında aldıkları eğitimin ve istihdam durumlarını payı oldukça yüksektir. Bu 
nedenle gerek merkezi, gerek yerel düzeyde engellilerin eğitim ve istihdam 
sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmaların arttırılması gereklidir. Aşağıdaki 
grafik de (grafik 3) ise engellilerin istihdam edilme sürecinde, engellilere yö-
nelik yaşanılan önyargılara ilişkin bulgular ele alınmaktadır.

Grafik 3: Katılımcıların İstihdam Edilme Sürecinde Karşılaştığı Önyargılar

Grafik 3’den de görüldüğü gibi, “Engelli vatandaşlar işe alınırken ne tür 
önyargılar ile karşılaşabilmektedir” sorusuna katılımcıların; %27’si verimli 
çalışamadıkları, %15’i eğitim düzeylerinin yetersiz olduğu, %13’ü ‘alıngan ve 
kırılgan oldukları, %13’ü verilecek işin üstesinden gelemedikleri,  %11’i iş 
kazalarına daha çok maruz kaldıkları, %10’u sık sık mazeret izni aldıkları ve 
ise %8’i işten çıkarılmalarının zor olması yanıtlarını vermişlerdir. 

Diğer taraftan, katılımcılara yöneltilen “Engelli bireylerin belediye hizmet-
lerine erişebilirliğine ilişkin çalışmaların yeterli olduğunu düşünüyor musu-
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nuz?” sorusuna katılımcıların %72’si yeterli bulmadığını,%17’si ise yeterli 
bulduğunu belirtmişlerdir. Türkiye’de engelli bireylerin mimari yapı nede-
niyle toplumsal alanlara erişimde problem yaşadığı söylenebilir. Özellikle en-
gellilerin yaşadığı konutlar ve kamu binaları, toplu taşıma araçlarının fiziksel 
durumu, topluma açık alanlar, yol ve kaldırımlar, vb. büyük oranda engelliler 
için elverişli değildir. 

4.4.3. Memnuniyete İlişkin Bulgular
Katılımcıların Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetlere ilişkin mem-

nuniyet dereceleri aşağıdaki tabloda toplu olarak ele alınmaktadır.

Tablo 3: Katılımcıların Büyükşehir Belediyesinin Sunduğu Hizmetlerden Memnuniyet 
Dereceleri
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n % n % n % n % n %

Yaşadığım şehirde, kamu binaları engellilerin 
kullanımı için uygundur 47 9,2 218 42,7 101 19,8 102 20 40 7,8

Belediyenin engellilerin sosyal yaşama 
katılmasına yönelik verdiği hizmetlerden 

memnunum
48 9,4 177 34,6 151 29,5 102 20 30 5,9

Belediyenin engelli istihdamına yönelik 
çalışmalarını yeterli buluyorum 34 6,7 108 21,1 148 29 169 33,1 47 9,2

Belediyenin ulaşım hizmetlerinden eşit 
fırsatlarda yararlanabiliyorum. 61 11,9 64 12,5 145 28 184 36 50 9,8

Belediyenin engellilere yönelik kaldırım/yol/
yaya geçidi hizmetlerinden memnunum 54 10,6 95 18,6 131 25,6 178 34,8 50 9,8

Yaşadığım şehirde trafik akışı, güvenliğimi 
tehdit edecek düzeye ulaşmıştır 102 20 75 14,7 146 28,6 152 29,7 33 6,5

Işıklandırma hizmetlerinde engelli ihtiyaçları 
dikkate alınmaktadır 46 9 91 17,8 137 26,8 187 36,6 46 9

Belediyenin sunduğu meslek edindirme, dil ve 
hobi kurslarından memnunum. 43 8,4 90 17,6 193 37,8 146 28,6 35 6,8

Belediyenin sunduğu sağlık hizmetlerinden 
memnunum. 36 7 169 33,1 167 32,7 98 19,2 34 6,7

Belediyenin çevreye yönelik hizmetlerinde 
engelli ihtiyaçları dikkate alınıyor (Park, 

bahçe, sosyal tesis vs)
49 9,6 94 18,4 144 28,2 176 34,4 46 9

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin engellilere 
yönelik çalışmalarından haberdarım. 45 8,8 178 34,8 160 31,3 86 16,8 38 7,4

Tablo 3’den de görüldüğü gibi, kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum 
seçenekleri birlikte değerlendirildiğinde memnuniyetsizliğin en yüksek oldu-
ğu ilk beş ifade sırasıyla; “Belediyenin ulaşım hizmetlerinden eşit fırsatlarda 
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yararlanabiliyorum.” (%45,8), “Işıklandırma hizmetlerinde engelli ihtiyaçla-
rı dikkate alınmaktadır” (%45,6), “Belediyenin engellilere yönelik kaldırım/
yol/yaya geçidi hizmetlerinden memnunum” (%44,6), “Belediyenin çevreye 
yönelik hizmetlerinde engelli ihtiyaçları dikkate alınıyor (Park, bahçe, sosyal 
tesis vs)” (%43,4) ve “Belediyenin engelli istihdamına yönelik çalışmalarını 
yeterli buluyorum” (%42,3) ifadeleridir.  Bu sonuçlar özellikle; ışıklandırma, 
kaldırım, yol ve yaya geçidi gibi ulaşıma ilişkin konularda memnuniyetsizliğin 
yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum memnuniyetsizliğin en yüksek 
olduğu “Belediyenin ulaşım hizmetlerinden eşit fırsatlarda yararlanabiliyo-
rum”  ifadesini doğrulamaktadır. 

Diğer taraftan, memnuniyetin en yüksek olduğu ilk üç ifade ise sırasıy-
la; “Yaşadığım şehirde, kamu binaları engellilerin kullanımı için uygundur” 
(%51,9), “Belediyenin engellilerin sosyal yaşama katılmasına yönelik verdi-
ği hizmetlerden memnunum” (%44) ve “Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 
engellilere yönelik çalışmalarından haberdarım” (%43,6) ifadeleridir. Kamu 
binalarının engellilerin kullanımı için uygunluğu ifadesinin, en yüksek mem-
nuniyetin yaşandığı ifade olması oldukça önemlidir. 28664 sayılı, 1 Haziran 
2013 tarihli Resmi Gazete’de yer alan habere göre, “binalarda ve girişlerinde 
engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunluluğu” 
getirilmiştir. Bu zorunluluk gereği, gerek kamu binalarında ve gerekse ka-
muya ait olmayan alanlarda (merkezi iş alanı, sanayi bölgesi, sosyal ve kültü-
rel altyapı alanları –yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, parklar, piknik ve eğlence 
alanları, spor ve oyun alanları, stadyum, sosyal ve tesis alanı, ibadet alanı ve 
mezarlıklar, yüksek nitelikli rezidans, sağlık tesisleri alanı, konaklama alanı-, 
vb.), engellilerin bu alanlara veya binalara ulaşımını sağlayacak her türlü ted-
birin alınması zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu düzenlemenin de etki-
siyle, geçmişe nazaran binalara ve toplu alanlara ulaşımda önemli bir aşama 
kaydedilmiştir. 

Kararsızım seçeneğinin en yüksek olduğu ilk iki ifade ise “Belediyenin 
sunduğu meslek edindirme, dil ve hobi kurslarından memnunum” ve “Bele-
diyenin sunduğu sağlık hizmetlerinden memnunum” ifadeleridir. Son olarak 
katılımcıların engellilere yönelik e-belediyecilik hizmetlerine ilişkin memnu-
niyet düzeyleri aşağıdaki tabloda alınmaktadır. E-belediye sistemi sayesinde 
belediyeye gelme fırsatı olmayan çalışanlar, evlerinden çıkamayan engelli, 
hasta ve yaşlılar rahatlıkla yapması gereken işlerini yapabilirler. E-belediyeci-
lik hizmetlerinden, sadece belediye gelemeyen veya mesai saatleri uymayan-
lar değil, bütün vatandaşlar da yararlanabildiği için, belediyelerdeki iş yoğun-
luğunun veya iş yükünün hafifleyebilir. 
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Grafik 4: Engellilere Yönelik E-Belediyecilik Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet 
Düzeyleri

Grafik 4’den de görüldüğü gibi, engellilere yönelik e-belediyecilik hizmet-
lerini yeterli bulmayanların sayısı, yeterli bulanların sayısından fazladır. Katı-
lımcıların yaklaşık %40’ı ise kararsızım seçeneğini tercih etmişlerdir. Bu ora-
nın oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Oranın yüksekliğinde birçok faktörün 
etkisi olabilir. Ancak engellilerin bu hizmete ilişkin herhangi bir bilgisinin ol-
madığı da düşünülmektedir. Bu sistem daha da geliştirilerek, engellilerin ayni 
ve nakdi yardım başvuruları sanal ortama taşınabilir. Hatta meslek edindirme 
kurslarında hazırlanan ürünler internet ortamında satışa sunulabilir26.

SONUÇ
Yeni kamu hizmeti yaklaşımı vatandaşlara hızlı, etkili, verimli, geçmi-

şe göre üretilen mal ve hizmet çeşitliliğinin arttığı, karar alma süreçlerinde 
vatandaşların aktif bir şekilde rol oynadığı ve kamusal hizmetlerden mem-
nuniyet düzeylerinin yükseldiği bir temele dayanmaktadır. Bu anlayışın hem 
merkezi hem de yerel idarelerce benimsenmesi gerekmektedir. Hizmet su-
numunda memnuniyetin arttırılması, büyük oranda toplumun tüm kesimle-
rinin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasına bağlıdır.  Bu çalışmada da 
toplumun önemli kesimlerinden biri olan engellilerin kamu hizmetlerinden 
memnuniyeti Sakarya ili özelinde ele alınmıştır. 

  Sakarya’da ikamet etmekte olan engelli bireylerin büyük oranda çalış-
madığı, çalışmak istese bile engel türlerine uygun iş fırsatlarının olmadığı 
anketlerin uygulanması aşamasında gözlemlenmiştir. İşe alınma aşamasında; 
“verimli çalışamadıkları” ve “eğitim düzeylerinin yetersiz olduğu”  gibi gerek-
çelerle tercih edilmedikleri ifade edilmiştir. Bu açıdan istihdam sorunlarına 
öncelikle çözüm bulunması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Gerçekleştiri-
len anket çalışmasına göre engelliler, belediyenin ulaşım hizmetlerinden eşit 
fırsatlarda yararlanamadıklarını, şehir içi toplu taşıma araçlarından ve engel-
lilere yönelik kaldırım/yol/yaya geçidi hizmetlerinden büyük oranda mem-
nun olmadıklarını, toplu taşıma araçlarının fiziki yapısının gerekli donanım-
lara sahip olmadığını belirtmişlerdir. Buna ek olarak, kentte yaşayan engelli 
vatandaşların büyük bir kısmının yolların fiziki şartlarının uygun olmadığı, 
kaldırımların çıkış noktalarında rampaların olmadığı veya kullanılamaz halde 
26     Ünlü, Ufuk (2016), “Sosyal Belediyecilik Anlayışının E-Belediyecilik 

Uygulamalarına Entegre Edilmesi”, Sayıştay Dergisi, sayı: 102, Temmuz-
Eylül, s. 63-89.
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olduğu ve tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin kaldırımları kulla-
nırken zorluklar yaşadığı belirtilmiştir. 

Kamu binalarının yapımında büyük oranda engellilerin ihtiyaçlarının 
gözetildiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, “Genel olarak büyükşehir be-
lediyesinin sunduğu hizmetlerden memnunum” ifadesine katılanların oranı 
%50.9’dur. Kararsızım seçeneği, katılıyorum ve katılmıyorum seçeneklerine 
eşit bir şekilde dağıtıldığında bu oran %66 seviyesine çıkmaktadır. Öte yan-
dan engellilerin; ulaşıma ilişkin sorunlarının azaltılması gerektiği ve toplum-
da ekonomik ve sosyal açıdan saygınlık kazanmasını sağlayacak istihdam 
edilme ve eğitime yönelik belediyelerden önemli bir beklenti içinde oldukları 
bulgusuna ulaşılmıştır.

KAYNAKÇA
1. Ayhan, E. ve M. Önder (2017), “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan 

Bir Kapı”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3 (2), s. 19-48.

2. Farnham, D. ve S. Horton (1993), “Managing Private and Public Organization”, 
Managing the New Public Services, Macmillan Publishers, s. 37-52.

3. Akay, H. (2015), Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler, Türkiye 
Avrupa Vakfı, İstanbul.

4. Özcan, Z. K. (2017), “Kamu Politikalarında Değişimin Yönetim Anlayışına Etkisi”, 
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt: 4, Sayı: 12, s. 811-824.

5. Kaya, Erol, Şentürk, H., Danış, O. ve Şimşek, S. (2008), “Modern Kent Yönetimi-I”, 
Okutan Yayıncılık, İstanbul.

6. Küçükali, A. (2014), “Engellilere Uygulanan Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi: 
Atatürk Üniversitesi Örneği”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 4, 
sayı: 1, Ocak, s. 59-86.

7. Blau, J. ve Abramovitz, M. (2003), Social Welfare Policy, Published by Oxford 
University Press, New York.

8. Ertem, S. (2010), Avrupa Ülkelerinde Engellilere İlişkin Güncel Politikalar ve 
Uygulamalar, İzmir Ticaret Odası Yayınları.

9. Çınarlı, S. (2008), “Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Engelli Hakları”, Doktora 
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

10. Çınarlı, S. (2008), “Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Engelli Hakları”, Doktora 
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

11. National Disability Authority (2017), “National Survey of Public Attitudes to 
Disability in Ireland 2017”, Dublin, Ireland.

12. Brucker, D. L. (2015), “Perceptions, Behaviors, and Satisfaction Related to Public 
Safety for Persons With Disabilities in the United States”, Criminal Justice Review, 
sayı: 40 cilt: 4, s. 431-448.

13. Hacıbebekoğlu, A., Yiğitbaşı, G. O., Hacıbebekoğlu, M., Kaynar, T. ve Muratdağı, 
S. (2015), “Nazilli’de Engellilerin Memnuniyet Analizi”, http://geka.gov.tr/



Hakan YAVUZ, Hatice KİNO 459

Dosyalar/o_1adq1pkka2i615up1r731q461j2v8.pdf, 09.06.2018

14. Genç, Y. (2015), “Engellilerin Sosyal Sorunları ve Beklentileri”, Sosyal Politika 
Çalışmaları Dergisi, yıl: 15, sayı: 35/2, Temmuz-Aralık, s. 65-92.

15. Bodur, S. ve Durduran, Y. (2009), “Konya’da Engelli Çocukların Sağlık 
Hizmetlerinden Yararlanma ve Beklenti Durumu”, Genel Tıp Dergisi, 19(4), s. 
169-175.

16. İnce, H. O., Babaoğlu, C. ve Akkaya, A. Y. (2016), “Belediye Hizmetleri Ve Engelli 
Vatandaşların Beklentileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), s. 86-109.

17. Giddens A. (2008), Sociology, New York, Published by Oxford University Press.

18. Yıldız M., Özsoy, F., Batmaz, S., Songur, E. ve Karakülah, K. (2016), “Engelli 
Sağlık Kurulunda Verilen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Engelli Raporlarının 
Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41 (2), s. 253-
258.

19. Yıldız M., Özsoy, F., Batmaz, S., Songur, E. ve Karakülah, K. (2016), “Engelli 
Sağlık Kurulunda Verilen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Engelli Raporlarının 
Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41 (2), s. 253-
258.

20. www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=244 (a), 10.08.2018.

21. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18617 (b), 10.08.2018.

22. Blackorby, J. ve Wagner, M. (1996), “Longitudinal Postschool Outcomes of Youth 
with Disabilities: Findingsfrom the National Longitudinal Transition Study”, 
Exceptional Children, cilt:: 62, sayı: 5, s. 399-413.

23. Yılmaz, V. ve Yentürk, N. (2017), “Türkiye’de Engellilere Yönelik Kamu 
Harcamalarının On Yıllık Seyri”, Çalışma ve Toplum, 2017/1, s. 59-74.

24. Ünlü, Ufuk (2016), “Sosyal Belediyecilik Anlayışının E-Belediyecilik 
Uygulamalarına Entegre Edilmesi”, Sayıştay Dergisi, sayı: 102, Temmuz-Eylül, s. 
63-89.





Abdulhamit EŞ, Süleyman ŞAHİN 461

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 
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KARŞILAŞTIRMASI
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GİRİŞ
Karar verme; belirli bir problemi çözmek ve istenilen amaca ulaşmak için 

birtakım kriterler ışığında, mevcut tüm seçenekler arasından bir ya da birka-
çını seçme işlemidir. Karar verme süreci, yaşamımızın vazgeçilmez bir parça-
sıdır ve en basitinden en karmaşığına kadar karşımıza çıkan her konuda ka-
rar verme sorunu ile karşılaşırız. Bu kararları alırken, karar vericiler doğru ve 
güvenilir verilere ve değerlendirme süreçlerine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden 
karar verme süreçlerine bilimsel tekniklerin dâhil edilmesi sonuçların daha 
güvenilir olmasına ve sübjektif kararlardan uzaklaşılmasına yardımcı olur.

Günümüz piyasalarında rekabet şartlarındaki artışa bağlı olarak bu piyasa-
larda faaliyet gösteren işletmelerin başarısı, büyük ölçüde yöneticilerin alacak-
ları kararların isabet derecesine bağlı olacaktır. İşletmelerin ellerindeki sınırlı 
kaynakların verimli bir şekilde kullanılabilmesi, alternatif çözüm yolları ara-
sında iyi bir seçim yapılarak alınacak olan kararların optimal olmasına bağlıdır 
(Tekin, 2004: 18). Bu yüzden karar verme süreçlerine bilimsel tekniklerin dâhil 
edilmesi sonuçların daha güvenilir olmasına ve sübjektif kararlardan uzaklaşıl-
masına yardımcı olur. Çeşitli karar problemleri ile karşı karşıya kalan yönetici-
ler için zor problemlerden biri de, alternatifler kümesinden uygun alternatifin 
seçilmesidir. Bu seçim prosedürüne çelişen ve fazla sayıda kriter dâhil olduğun-
dan geleneksel seçim prosedürlerinin kullanılması gerçekçi bir çözüm sunmaz. 
Bu nedenle, ÇKKV yöntemleri günümüzde birçok çalışmada kullanılmaktadır 
(Soner ve Önüt, 2006: 111). Çok kriterli karar verme, birden fazla kriterle bir-
den fazla alternatifi belirleyip değerlendirmeyi, sıralamayı ve alternatiflerden 
seçim yapmayı içeren model ve yaklaşımlar bütünüdür.

Çok kriterli karar verme ile alınacak kararın doğruluğu ve kalitesi, alter-
natiflerin değerlendirme, ilgili tüm kriterlerin karar sürecine dahil edilmesi, 
kriterlerin ağırlıklandırılmasına ve karar sürecinin yapısına bağlıdır(Brugha, 
2004:1157). ÇKKV yöntemlerini kullanmada en önemli amaçlardan biri de , 
karar sürecinde genellikle öne çıkan subjektif unsurları minimuma indirmek 
ve şeffaflığı sağlamaktır(Shen ve diğ., 2008)

Performans ve riskin ölçülmesinde kullanılan entegre araçlardan biri ola-
rak bilinen çok kriterli karar verme yöntemleri(ÇKKVY) çok geniş bir kulla-

CHAPTER 
25
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nım alanına sahiptir. Literatürde ÇKKVY olarak adlandırılan pek çok yöntem 
bulunmaktadır. Farklı  amaçlar için kullanılan farklı yöntemler ile birbiriyle 
uyuşmayan perfromans sıralamaları elde edilmekte ve bu durum karar ve-
riciler için yanıltıcı olabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde yer 
alan imalat ve hizmet sektörlerinin 2009 yılı finansal performansları ölçmek 
ve karşılaştırmak amacıyla finansal oranlar birer kriter olarak ele alınmış ve 
bu kriterlerin değerlendirilmesi amacıyla da çok kriterli karar verme yöntem-
lerinden Entropy, TOPSIS, MAUT, VIKOR, CP ve Copeland yöntemleri kullanıl-
mıştır. Entropy yöntemiyle kullanılan kriterlerin önem dereceleri belirlenmiş 
ve TOPSIS, MAUT, VIKOR ve Compromise Programming yöntemleriyle perfor-
mans sıralamaları elde edilmiş ve Copeland yöntemiyle de performans sırala-
maları birleştirilmiştir.

Çalışmanın giriş bölümünün ardından literatür araştırmasına yer verilmiş 
ve sonrasında metodoloji bölümünde kullanılan yöntemler ve algoritmaları 
tanıtılmıştır. Farklı metotlardan elde edilen performans sıralamalarının bu-
lunmasının ardından sonuçlar tartışılarak sonraki çalışmalar için önerilerde 
bulunulmuştur.

Literatür
Çok kriterli karar verme literatüründe finansal performansın ölçüldüğü 

birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar örneklem, yöntem, kriter ağır-
lıklarının belirlenmesi ve kullanılan kriterler bakımından farklılık arz etmek-
tedir. Birden fazla yöntemin kullanılarak performans değerlendirmenin ya-
pıldığı ulusal ve uluslararası makale ve bazı ulusal tez tez çalışmaları aşağıda 
tablo 1’de sunulmuştur. Birden fazla yöntemin kullanıldığı birçok çalışma ol-
masına rağmen elde edilen sonuçların birleştirildiği çalışma sayısı henüz çok 
azdır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde AHP, TOPSIS ve VIKOR yöntemlerinin 
daha sık kullanıldığı, GRA, ELECTRE ve PROMETHEE yöntemlerinin daha az 
kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesin-
de genellikle AHP ve ENTROPİ yöntemlerinin kullanıldığı da görülmektedir.

Tablo 1: Birden Fazla Yöntemle Finansal Performans Analizi 
Yapan Çalışmalar

Yıl Yazar Yöntem
2000 Feng ve Wang, GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ, TOPSIS

2008
Lee vd. BULANIK AHS, BSC
Wang, BULANIK TOPSIS, GRİ İLİŞKİSEL A. 

Sezer ve Saatçioğlu AHP, TOPSIS, ELECTRE

2009

Seçme Vd. AHP, TOPSİS
Ertuğrul ve Karakaşoğlu AHP, TOPSIS 

Yalçın-Seçme vd., AHS VE TOPSIS
Tseng vd. AHS, VZA, TOPSIS 

Wu vd. BULANIK AHS, SAW, TOPSIS, VIKOR 
Gökdalay ve Evren, BULANIK TOPSIS, BULANIK SAW 

2010 Wu vd.,; AHS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ 

2011
Aydoğan AHS VE BULANIK TOPSIS

Dinçer ve Görener, AHS, TOPSIS, VIKOR
Bülbül ve Köse, TOPSIS, ELECTRE



Abdulhamit EŞ, Süleyman ŞAHİN 463

2012

Yalçın vd. AHP, TOPSIS, VIKOR 
Bayrakdaroglu ve Yalçın AHP, VIKOR 

Perçin ve Karakaya, BULANIK AHS, BULANIK TOPSIS 
Soba vd. TOPSIS, VZA

İç ve Yıldırım GRA, TOPSIS, VIKOR
Ebrahimnejad ANP, VIKOR

2014

Ghadikolaei vd. AHP, VIKOR, ARAS, COPRAS 
Ergül TOPSIS, ELECTRE 
Çelen AHP, TOPSIS

Tayyar vd., AHS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ 
Bakırcı vd. TOPSIS, VZA

Çiftçi AHP, TOPSIS, ELECTRE, PROMETHEE
Rezaie vd. FAHP, VIKOR

2015
Hsu VIKOR, GRA, ENTROPİ, VZA 

İç vd. TOPSIS, VIKOR, GRA, MOORA 
İslamoğlu vd. ENTROPİ VE TOPSIS

 
Metodoloji
Birden fazla alternatifin birden fazla kriterle değerlendirildiği durumlarda 

çok kriterli karar verme yöntemleri, alternatifleri elde ettikleri performans 
değerlerine göre sıralamaktadır. Bu bölümde çalışmada kullanılan ÇKKV yön-
temleri kısaca açıklanarak uygulama aşamaları verilecektir.

Entropy Yöntemi
Çok kriterli karar verme metotlarının önemli basamaklarından biri 

de kriter ağırlıklarının belirlenmesidir. Karar alımında sübjektifliği 
ortadan kaldırmak ve kriterlerin ağırlıklarını belirlemek amacıyla çok 
sayıda metot geliştirilmiştir. Bunlardan literatürlerde en sık rastladığı-
mız Analitik Hiyerarşi Süreci ile beraber Entropy yöntemi de birçok çalış-
mada (Mon vd. 1994, Deng vd. 2000, Zou vd. 2006, Chen vd. 2008, Shemshadi 
2011, Eş ve Mutlu 2016, Çatı Vd. 2017, Eş ve Çobanoğlu 2017, Sharma 2017, 
Tian 2018, Tang 2019) kullanılmıştır.

Entropy Yönteminin Uygulama Aşamaları

Bu yöntemin uygulama aşamalarını şu şekilde sıralamak mümkün-
dür: (Hwang ve Yoon, 1981:128).

Tablo 2: Entropy Yönteminin Uygulama Aşamaları
Aşama Formül

1. Karar Matrisinin Oluşturulması



























mnmm

n

n

xxx

xxx
xxx

...
..
..
..

...

...

21

22221

11211

\ Alternatifler: A = {Am | i= 
1,2,…..m }  Kriterler : K= {Kn | j= 1,2,…..n }

2.
Kriter Değerlerinin Normalleşti-

rilmesi ∑
=

= n

i

ij
ij

Xij

x
NS

1



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar464

3.
Ej kriterinin Entropy değerinin 

hesaplanması jij

n

i
ijj NSNSkE ∀−= ∑

=

,ln
1

)ln(
1
m

k =

4. Dj, değerlerinin hesaplanması jjj Ed ∀−= ,1

5. Kriter Ağırlıklarının Hesaplaması jn

i
i

j
j

j

d
w ∀=

∑
=

,

1

1
1

=∑
=

n

j
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  TOPSIS Yöntemi
İdeal nokta metodu, alternatiflerin ideal noktadan sapmalarına göre sı-

ralandıkları metotlardır. İdeal nokta en çok istenilen ve avantajlı olan karar 
sonucudur. İdeal noktaya en yakın olan alternatif en iyi alternatiftir. İdeal 
noktadan sapmalar ölçüm aralıklarına göre ölçülür (Şener, 2004:45 ve Tsaur, 
2002). İdeal nokta metotlarından en çok bilineni 1981 yılında ilk defa Hwang 
ve Yoon tarafından kullanılan TOPSIS (Technique for order preference by 
similarity to the ideal solution ) metodudur. Bu metodun esası ideal nokta-
ya en yakın olan ve negatif ideal çözümden en uzak olan metodun seçimidir 
(Hwang ve Yoon, 1981:128 ve Jahanshahloo ve diğ, 2006). Bu yöntem Zeleny 
(1982) ve Hall (1989) tarafından uygulanmış ve Yoon (1987) ve Hwang, Lai 
ve Lu (1993) tarafından da geliştirilmiştir. TOPSIS yönteminin, Analitik Hiye-
rarşi Süreci gibi diğer yöntemlere göre üstünlüğü ise çözüme hızlı bir şekilde 
ulaşmasıdır (Olson, 2004).

TOPSIS Yöntemi Uygulama Aşamaları
Karar noktalarının ideal çözüme yakınlığı ana prensibine dayanır ve çö-

züm süreci ELECTRE yöntemine nazaran daha kısadır. TOPSIS yöntemi 6 
adımdan oluşan bir çözüm sürecini içerir. Yöntemin ilk iki adımı ELECTRE 
yöntemi ile ortaktır. Aşağıda TOPSIS yönteminin aşamaları tanımlanmış-
tır(Hwang ve Yoon, 1981).
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Tablo 3: TOPSIS Yönteminin Uygulama Aşamaları

Aşama Formül

1. Standart Karar Matrisinin (R) 
Oluşturulması

   

2.
Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin 

(V) Oluşturulması

3.
İdeal (

*A ) ve Negatif İdeal (
−A ) 

Çözümlerin Oluşturulması

4. Ayırım Ölçülerinin Hesaplan-
ması

   

5.
İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın 

Hesaplanması

    

 

VIKOR Yöntemi
VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) yöntemi 

ilk defa Yu (1973)  ve Zeleny (1982) tarafından geliştirilmiş ve daha sonra 
Opricovic ve Tzeng (2002, 2003, 2004, 2007), Tzeng, Tsaur, Laiw, ve Oprico-
vic (2002), Tzeng, Teng, Chen, ve Opricovic (2002) Tzeng, Lin, ve  Opricovic 
(2005) tarafından da geliştirilmiştir (Bazzazi ve diğ., 2011:2055). Tüm kriter-
lerin dikkate alınarak mevcut alternatifler arasından uzlaşık çözümlerin elde 
edildiği bu yöntemde, ideal çözüme en yakın uzlaşık çözüm en iyi alternatif 
olarak kabul edilmektedir. İdeal çözüme yakınlık değerlerine göre alterna-
tifler sıralanmaktadır. Opricovic ve Tzeng (2007)’ye göre kriterler arasında 
çelişkilerin olduğu ve mevcut alternatifler arasından seçim yapma işlemi 
VIKOR yönteminin odaklandığı temel konudur. İdeal çözüme olan uzaklığı 
hesaplamak amacıyla Lp matrisi geliştirilmiştir. Elde edilen Lp matris değeri 
en düşük olan alternatif, ideal çözüme en yakın alternatif olarak kabul edil-
mektedir (Duckstein and Opricovic, 1980). Her alternatif tüm kriterlere göre 
değerlendirilmekte ve ideal özüme olan uzaklığı hesaplanmaktadır. Bu süreç 
de karar vericiye en iyi performansı gösteren alternatifi seçmesi konusunda 
yardımcı olmaktadır.
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VIKOR metodu, çok kriterli karar verme sürecinde özellikle karar verici-
nin tercihlerini ortaya koyamadığı durumlarda, etkili bir metottur. Ulaşılan 
uzlaşık çözüm karar verici tarafından kabul görür. Çünkü bu uzlaşık çözüm 
çoğunluğun maksimum grup yararını sağladığı gibi rakibin de bireysel piş-
manlık derecesini minimuma indirir. Uzlaşık çözümler, karar veren kişinin 
kriter ağırlıklarına dayalı olarak yaptığı tercihleri kapsayan uzlaşmaların te-
melini oluşturur. Çok kriterli karar verme metotları ile karar problemlerinin 
ilişkilendirilmesi doğru uygulamalara işaret eder. 

VIKOR Yönteminin Uygulama Aşamaları
Çok kriterli kompleks sistemlerin optimizasyonu için geliştirilen VIKOR 

yönteminin uygulama süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. ( Oprico-
vic ve Tzeng 2004 )

Tablo 4: VIKOR Yönteminin Uygulama Aşamaları

Aşama Formül

1.
Her bir kriter için fi

* ve fi
- 

değerlerinin hesaplanması

2.
Her bir alternatif için Sj ve Rj 
değerlerinin hesaplanması

3.
Her bir alternatif için Qj 

değerlerinin hesaplanması

4.
Qj, Sj ve Rj değerlerinin sıra-

lanması  

Qj, Sj ve Rj değerlerinin sıralanır ve en küçük Qj 
değerine sahip olan alternatif en iyi alternatif 

olarak belirlenir.

  5.
Kabul edilebilir fark şartının 

sağlanması
    

6.
Kabul edilebilir istikrar şartı-

nın sağlanması

Multiple Attribute Utility Theory (MAUT) Yöntemi
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan MAUT yöntemi, en uygun 

amaca ulaşmak için çok kriterli alternatiflerin tanımlanması ve analiz edil-
mesinde kullanılan sistematik bir metottur. MAUT yöntemi karar vericiye 
birçok nitel ve nicel kritere sahip olan komplex bir problemi basit bir hiyerar-



Abdulhamit EŞ, Süleyman ŞAHİN 467

şide ve tarafsız bir şeklide değerlendirme imkânı sağlar. MAUT yönteminde 
temel amaç kriterlerin değerlendirilmesinde kullanılacak fonksiyonun elde 
edilmesi (Kim S. ve Song O., 2009:146) ve birden fazla değerlendirme kri-
terine sahip olan alternatifler arasından tüm kriterler bakımından istenilen 
amaca en uygun alternatifin seçilmesidir(Sanayei, Mousavi, ve Yazdankhah, 
2010:733). MAUT fonksiyonun temelleri Neumann ve Morgenstern(1947) 
tarafından yapılan çalışmaya dayanmaktadır. Daha sonra yapılan çalışmalar 
bu fonksiyonun gelişmesinde ve nicel ve nitel değişkenlerin kullanılmalarına 
destek sağlamıştır (Pratt, J.W, 1964, Fishburn, P.C, 1965 ve Winterfeldt, D.ve 
Edwards, W, 1986). MAUT yöntemi farklı ölçüm değerlerine ve farklı önem 
derecelerine sahip olan nicel ve nitel kriterlerin değerlendirilmesine imkân 
tanımaktadır(Garg N. Vd., 2007:313).  

MAUT Yönteminin Uygulama Aşamaları
MAUT yöntemi aşağıdaki 5 aşamadan oluşmaktadır.(Zietsman vd. 2006 ve 

Yan Liu 2011)

Tablo 5: MAUT Yönteminin Uygulama Aşamaları

Aşama Formül

1. Kriterler için Xi
+ ve Xi

- değerlerinin 
hesaplanması

Kriter fayda ise max. değer seçilir.Kriter maliyet 

ise min. değer seçilir. 

Kriter fayda ise min. değer seçilir.Kriter maliyet 
ise max. değer seçilir.

2. Tekli fayda fonksiyonu ile fayda 
değeri hesaplanması

3. Çoklu fayda fonksiyonu ile toplam 
fayda değerinin bulunması

 

4. Çoklu fayda değerlerinin sıralanması
En yüksek Çoklu değere sahip olan alter-
natif en iyi alternatiftir.

Compromise Programing Yöntemi
Çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan Compromise Program-

ming(CP) modeli 1970 yıllarda Zeleny tarafından sunulmuştur.(Andre ve Ro-
mero, 2008:1). Birden fazla ve birbiriyle çelişen kriterin herhangi kararı etki-
lediği durumlarda kullanılan CP yönteminde temel amaç öncelikli olarak her 
bir kriterin optimal olduğu noktaları belirlemek ve tüm kriterler bakımından 
optimal olan alternatif veya alternatiflerin seçilmesidir. Optimal noktalara 
olan uzaklığı minimum olan alternatifin optimalliği diğer alternatiflere göre 
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daha iyi olarak yorumlanmaktadır(Arenas vd., 2005:749). CP yönteminin en 
büyük avantajlarından bazıları ise istenilen amaçlara uygun olarak  verilerin 
kolayca ve net olarak belirlenmesiyle birlikte basit bir yapıya sahip olması ve  
kısa zamanda çözüme ulaşmasıdır(Zarghami ve Szidarovszky, 2010:2240 ve 
Amiria vd.,2011:7223).  

Compromise Programming(CP) Yönteminin Uygulama 
Aşamaları
Compromise Programming(CP) Yönteminin uygulama aşamaları aşağı-

da tanımlanmıştır. (Ballestero ve Romero (1996), Ballestero, Anton, ve Biel-
za (2003), Gladish, vd.(2007), Buckley (1988),  Lai ve Hwang (1992), Julien 
(1994), Jimenez vd. (2000), Saaty et al. (2001), Romero ve Andre (2008) ve 
Ballestero (2007) 

Tablo 6: Compromise Programming Yönteminin Uygulama Aşamaları

Aşama Formül
1.

Kriterler için fi
* 

ve fi* değerlerinin 
hesaplanması

Kriter fayda ise max. değer seçilir.Kriter 
maliyet ise min. değer seçilir.

Kriter fayda ise min. değer seçilir.
Kriter maliyet ise max. değer seçilir.

2.
İdeal noktaya 
olan uzaklıkların 
bulunması

3.

Optimum Çözümü 
Bulunması

Copeland Yöntemi

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan Copeland yöntemi, diğer 
yöntemlerden elde elden yöntem sonuçlarını birleştirerek tek bir sonuç elde 
etmek amacıyla kullanılmaktadır. Hwang and Yoon (1981) ve Cheng ve diğ. 
(2003)’e göre Belirli bir amaç için belirlenen alternatiflerin performanslarını 
ölçmek amacıyla kullanılan çok kriterli karar verme yöntemleriyle elde edilen 
sonuçlar birbiriyle çelişkili olmakta ve bu da karar vericiyi seçim konusunda 
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tatmin etmemektedir. Alternatiflerin performanslarını sıralamak amacıyla 
kullanılan farklı metotlar performans sıralamada bazı benzerlikler göster-
mesine rağmen tam olarak birbirinin aynı değildir. Karar vericiyi bu ikilem-
lerden kurtarmak ve tutarlı sonuçlar elde etmek amacıyla Copeland yöntemi 
kullanılmaktadır. Performans ölçümü için kullanılan yöntemleri birleştirici 
özelliğine sahip olan Copeland yöntemi, performans ölçme amaçlı kullanılan 
yöntemlerde, her bir alternatifin farklı yöntemlerde elde ettiği dereceleri te-
mel alarak her bir alternatif için tek bir sonuç elde etmek amacıyla kullanıl-
maktadır. Alternatiflerin her bir yöntemden elde ettiği sıralama değerlerini 
tespit ettikten sonra standardize ederek toplayan yöntem, daha sonra da bu 
toplama sonucunda elde edilen değeri yöntem sayısına bölerek alternatifler 
için optimum değeri tespit ederek tüm alternatifleri bu değerlere göre sıra-
lamaktadır. Böylece yöntemlerin algoritmalarından kaynaklanan ölçüm hata-
larını, yanılma paylarını ve bireysel hata oranını minimize etmektedir. Karar 
verme konusunda kimi zaman birbiriyle çelişkili ve yetersiz sonuçları berta-
raf eden yöntem, karar vericiye daha doğru ve etkin kararlar alınması konu-
sunda yardımcı olmaktadır. 

Copeland Yönteminin Uygulama Aşamaları
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden elde edilen sonuçların birleştire-

rek tek değer elde etmek amacıyla kullanılan Copeland yönteminin uygulama 
aşamaları aşağıda verilmiştir.

Aşama 1: Alternatiflerin Sıra Değerlerinin Belirlenmesi
Her bir alternatifin her bir yöntemde elde ettiği sıra değeri belirlenerek 

aşağıdaki matris hazırlanır. N kadar alternatif M kadar yöntemle çapraz tab-
loları oluşturulur.

Tablo 7: Alternatiflerin Sıra Değerleri

        Yöntem

Alternatif

Y1 Y2 Y3 Ym

A1 X11 X12 X13 X1m
A2 X21 X22 X23 X2m
A3 X31 X32 X33 X3m
An X41 X42 X43 Xnm

Xnm = n. Alternatifin m. Yöntemde elde ettiği sıralama değeri 

Aşama 2: Sıra Değerlerinin Standardize Edilmesi
Alternatiflerin sıra değerleri aşağıdaki değerlere göre yeniden düzenlene-

rek matris yeniden oluşturulur. Alternatiflerin standart değerleri alternatif 
sıra değerlerinin 2 ile çarpılıp 1 çıkarılması ile yapılmaktadır.
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Tablo 8: Alternatif Standart Sıra Değerleri

Alternatif Sıra Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Standart değeri 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Aşama 3: Ortalama Sıra Değerinin Elde Edilmesi
Ortalama sıra değerleri, alternatiflerden elde edilen standart değerler 

toplanarak elde edilen sonucun alternatif sayısına bölünmesiyle elde edilir. 
En küçük ortalama sıra değerine sahip olan alternatif en yüksek performansa 
sahip alternatiftir. 

Uygulama
Bu çalışmada TOPSIS, VIKOR, MAUT, Compromise Programming(CP) ve 

Copeland yöntemleriyle Türkiye ekonomisinde yer alan imalat ve hizmet 
sektörlerinin 2009 yılı finansal performans ölçümleri değerlendirilecektir. 
Bu sektörlerin performans değerlendirilmesi Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası verileri esas alınarak yapılmıştır. Bu veri tabanının özellikle İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasında yer alan verilere tercih edilmesinin temel nede-
ni bir sektörde yer alan tüm firmaların borsaya kote olmaması ve borsada yer 
alan firmaların sektörü temsil edebilecek bir büyüklükte olmamasıdır. Türki-
ye Cumhuriyet Merkez Bankası sektörler verileri yıllık bazda tüm sektör ve-
rilerine sahip olup bu çalışmada 8,000’den fazla firma verileri kullanılmıştır. 

Bu çalışmada performans ölçümü imalat ve hizmet sektörleri için ayrı 
ayrı yapılmıştır. Performans ölçümü için kullanılan kriterler finansal oranlar 
olup sektörlerin mali tablolarından elde edilmiştir. Sektörlerin performans 
ölçümünde kullanılan kriterler 9 adet finansal, 6 adet operasyonel ve 5 adet 
piyasa olmak üzere toplam 3 alt başlık ve 20 kriterden oluşmaktadır. Hizmet 
sektöründe ise operasyonel oranlardan stok devir hızı kriteri çıkarılarak de-
ğerlendirme toplam 19 kriter üzerinden yapılmıştır. Sektör performansı bu 3 
alt kriterlerin birleşiminden oluşmaktadır. Bu çalışmada kullanılan kriterler 
ve kriter hesaplanmasında kullanılan formüller aşağıdaki tablolarda gösteril-
mektedir. 

Kullanılan bu göstergelerle sektörlerin 2009 yılındaki ekonomik perfor-
mansı elde edilerek Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden olan TOPSIS, 
VIKOR, MAUT ve Compromise Programlarıyla sektörlerin performans başarı 
sıralaması elde edilmiştir. 

Buna göre çalışmada kullanılan kriterler ve değerlendirilen alternatifler 
aşağıdaki Tablo 9,10, 11 ve 12‘de verilmiştir. 

Tablo 9: Ekonomik Performans Kriterleri
Simge A.     Finansal Performans Kriterleri

k1 1. Cari Oran: Dönen Varlık/ Kısa Vadeli Borçlar

k2 2. Ödeme Gücü: Borçlar/Toplam Varlıklar
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k3 3. Özkaynak Karlılığı: FVÖK/Özkaynaklar

k4 4. Aktif Karlılığı: FVÖK/Toplam Varlıklar

k5 5. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet Karı/Satışlar

k6 6. Satışların Karlılığı: Net Kar/Satışlar

k7 7. Maliyet Karlılığı: SMM/Satışlar

k8 8. Faiz Giderinin Satışlara Oranı: Finansman Giderleri/Satışlar

k9 9. Faiz Karşılama Sayısı: (VÖK + Finansman Giderleri)/Finansman Giderleri

B.     Operasyonel Performans Kriterleri

k10 1. Stok Devir Hızı: Satışlar/Stoklar

k11 2. Alacak Devir Hızı: Satışlar/Alacaklar 

k12 3. MDV Devir Hızı: Satışlar/MDV 

k13
4. Diğer Duran Varlıkların Devir Hızı: Satışlar/(Mali + Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar)

k14
5. Diğer Dönen Varlıkların Devir Hızı: Satışlar/[Dönen Varlıklar-(Stok + Ticari 

Alacaklar)]  

k15 6. Çalışan Başına Düşen Gelir:  Net Satışlar/ İşçi Sayısı 

C. Piyasa Performans Kriterleri

k16 1. Satışlardaki Değişim: (Satışt-Satışt-1) /Satışt  

k17 2. Sektör Oranı: Sektör Satışı/Toplam Sektör Satışı 

k18 3. İhracat Oranı: Dış Satışlar/Toplam Satışlar

k19 4. Pazarlama Giderleri Dönüş Oranı: Pazarlama Giderleri/Satışlar 

k20 5. İade Oranı: Satışlar/Satıştan İadeler

Tablo 10: İmalat Sektörleri Alternatifleri

A1 Gıda Ürünleri İçecek ve Tütün İmalatı

A2 Tekstil ve Tekstil Ürünleri İmalatı

A3 Deri ve Deri Ürünleri İmalatı

A4 Ağaç ve Ağaç Ürünleri İmalatı

A5 Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı, Basım Yayım Sanayi

A6 Kimyasal ve Kimyasal Madde Ürünleri İmalatı

A7 Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı

A8 Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı

A9 Ana Metal Sanayi ve Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı

A10 Makine ve Teçhizat İmalatı

A11 Elektrik ve Optik Donanım İmalatı

A12 Ulaşım Araçları İmalatı

A13 Mobilya İmalatı ve Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalatlar

Tablo 11: Hizmet Sektörleri Alternatifleri

A1  Tarım avcılık ve ormancılık sektörü

A2  Balıkçılık sektörü
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A3  Madencilik ve taş ocaklığı sektörü

A4 Elektrik gaz ve sıcak su üretim ve dağıtım sektörü

A5 İnşaat sektörü

A6
Toptan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Taşıt, Motosiklet, Kişisel Ve Ev Eşyalarının Onarım 
sektörü

A7 Oteller ve lokantalar sektörü

A8  Ulaştırma depolama ve haberleşme sektörü

A9 Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektörü

A10  Eğitim sektörü

A11 Sağlık işleri ve sosyal hizmetler sektörü

A12 Diğer sosyal toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri sektörü

Entropy Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi
Kriterlerin ağılıklarının belirlenmesi için elde edilen veriler ışığında ima-

lat sektörleri için 20 kriter ve 13 alternatif, hizmet sektörleri için ise 19 kriter 
ve 12 alternatiften oluşan karar matrisleri elde edilmiş ve Entropy yöntemi-
nin uygulama aşamalarındaki formülasyonlar kullanılarak kriterlerin ağırlık 
önem dereceleri belirlenmiş ve aşağıdaki Tablo 12 ve Tablo 13’te gösteril-
miştir. Elde edilen ağırlık değerleri incelendiğinde imalat sektörleri için en 
yüksek önem derecesine sahip olan kriterler sırasıyla sektör oranı, iade oranı 
ve Özkaynak karlılığı olduğu görülmektedir. Hizmet sektörleri için en önemli 
olan kriter ise sektör oranı, satışların karlılığı ve MDV devir hızı olarak bulun-
muştur. 

Tablo 12: İmalat Sektörleri İçin Entropy Kriter Ağırlık Değerleri

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10

0,0033 0,0045 0,0935 0,0715 0,0355 0,0629 0,0014 0,0151 0,0238 0,0132

W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20

0,0269 0,045831 0,0142 0,0410 0,0428 0,0590 0,1945 0,0778 0,0588 0,1134

Tablo 13: Hizmet Sektörleri İçin Entropy Kriter Ağırlık Değerleri

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10

0,0170 0,0139 0,0378 0,0575 0,0195 0,0952 0,0119 0,0559 0,0308 0,0204

W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19

0,0806 0,0407 0,0555 0,0580 0,0563 0,1525 0,0749 0,0440 0,0767

Performans Sıralamalarının Elde Edilmesi
Entropy yöntemiyle elde edilen karar kriterlerinin ağırlıkları belirlendik-
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ten sonra, Sektörlerin 2009 yılı finansal oran değerleri ile başlangıç matrisleri 
oluşturulmuş ve yöntemlerin uygulama aşamalarındaki formülasyonları uy-
gulanarak sektörlerin finansal performansları sıralamaları sırasıyla CP, TOP-
SİS, VIKOR ve MAUT yöntemleriyle elde edilmiş ve Copeland yöntemiyle de 4 
yöntemin sıralamaları entegre edilerek imalat sektörleri nihai sıralama Tablo 
15’te ve Hizmet sektörleri nihai sıralama ise Tablo16’da sunulmuştur. 

Tablo 14: İmalat Sektörleri 2009 Yılı Yöntem Sonuçları

CP TOPSIS VIKOR MAUT Copeland

1. A12 A11 A12 A12 A12 Ulaşım Araçları İmalat Sektörü

2. A1 A1 A13 A1 A11 Elektrikli ve Optik Donanım İmalat 
Sektörü

3. A11 A6 A11 A11 A1 Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün İmalat 
Sektörü

4. A7 A12 A7 A7 A7 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Üretim 
Sektörü

5. A6 A7 A1 A6 A6 Kimyasal Madde ve Ürünler İle Suni 
Elyaf Üretim Sektörü

6. A13 A4 A6 A13 A13 Başka Yerde Sınıflandırılmamış 
İmalatlar Sektörü

7. A10 A10 A10 A10 A10 Makine ve Teçhizatı Üretim Sektörü

8. A4 A13 A4 A4 A4 Ağaç Ürünleri İmalatı Sektörü

9. A8 A8 A8 A8 A8 Metalik Olmayan Diğer Mineral 
Ürünlerin İmalat Sektörü

10. A9 A2 A9 A9 A9 Ana Metal ve Fabrikasyon Metal 
Ürünleri Üretim Sektörü

11. A2 A5 A2 A2 A2 Tekstil Ve Tekstil Ürünleri İmalat 
Sektörü

12. A5 A9 A5 A5 A5 Kâğıt Hamuru, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri 
Basım ve Yayım Sektörü

13. A3 A3 A3 A3 A3 Deri ve Deri Ürünleri İmalat Sektörü

İmalat sektörlerinin performanslarının değerlendirildiği bu yılda CP, VI-
KOR ve MAUT yöntemlerine göre Ulaşım Araçları İmalat Sektörü en yüksek fi-
nansal performansı elde etmiştir. TOPSIS yöntemine göre ise Ulaşım Araçları 
İmalat Sektörü dördüncü olurken, Elektrikli ve Optik Donanım İmalat Sektörü 
bu yılda birinci olmuştur. 2009 yılında en yüksek performansı gösteren ikinci 
sektör CP, TOPSIS, MAUT yöntemlerine göre Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün 
İmalat Sektörü olurken, VIKOR yöntemine göre ise bu yılda Başka Yerde Sı-
nıflandırılmamış İmalatlar Sektörü ikinci sırayı almıştır.  Bu yılda eşde ed,len 
performans değerlerine göre üçüncülüğü CP, VIKOR ve MAUT yöntemlerine 
göre Elektrikli ve Optik Donanım İmalat Sektörü alırken, TOPSIS yöntemine 
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göre ise bu yılda Kimyasal Madde ve Ürünler İle Suni Elyaf Üretim Sektörü 
üçüncü olmuştur.  Performans sıralamalarının yöntemlere göre deva ettiği 
tabloda tüm yöntemlerin sıralama noktasında ittifak ettiği sadece dokuzuncu 
sıra ve on üçüncü sıradır.  Her dört yöntemde de bu yıllarda sırasıyla Meta-
lik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalat Sektörü ve Deri ve Deri Ürünleri 
İmalat Sektörü yer almaktadır. Yöntemlerin yıllara göre dağılımına bakıldı-
ğında CP ve MAUT yöntemleri benzer sonuçlar elde ederken diğer iki yönte-
min sıralama farklılığı göze çarpmaktadır. Dört yöntemden elde edilen bu so-
nuçların entegrasyonu için son olarak Copleland yöntemi kullanılmış ve nihai 
sonuçlar en iyiden en kötüye doğru sıralanmıştır. Buna göre 2009 yılında Ula-
şım Araçları İmalat Sektörü en yüksek performans değerini elde ederek birin-
ci, Elektrikli ve Optik Donanım İmalat Sektörü ikinci ve Gıda Ürünleri, İçecek 
ve Tütün İmalat Sektörü üçüncü olmuştur. TOPSIS ve VIKOR yöntemlerinde 
farklı sıralamalar elde etse de CP ve MAUT yöntemlerinde olduğu gibi Gıda 
Ürünleri, İçecek ve Tütün İmalat Sektörü nihai olarak beşinci ve Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış İmalatlar Sektörü de altıncı olmuştur. En iyi yedinci, doku-
zuncu ve on üçüncü performansa sahip olan sektörler tüm yöntemlerde aynı 
sıralamada yer almış ve dolayısıyla Copeland’te de sıra numaraları değişme-
yen sektörler ise sırasıyla Makine ve Teçhizatı Üretim Sektörü, Metalik Olma-
yan Diğer Mineral Ürünlerin İmalat Sektörü ve Deri ve Deri Ürünleri İmalat 
Sektörü olmuştur. Bu yılda elde edilen sadece TOPSIS sıralamaları farklı olsa 
da diğer yöntemlerde elde ettikleri aynı sıralama değerleriyle Ağaç Ürünleri 
İmalatı Sektörü sekizinci, Ana Metal ve Fabrikasyon Metal Ürünleri Üretim 
Sektörü onuncu, Tekstil Ve Tekstil Ürünleri İmalat Sektörü on birinci ve Kâğıt 
Hamuru, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım ve Yayım Sektörü on ikinci olmuştur. 

Tablo 15: Hizmet Sektörleri 2009 Yılı Yöntem Sonuçları
CP TOPSIS VIKOR MAUT Copeland

1. A3 A6 A3 A3 A3 A3 Madencilik ve Taş Ocaklığı Sek-
törü

2. A6 A3 A6 A6 A6 A6

Toptan Ve Perakende Ticaret; 
Motorlu Taşıt, Motosiklet, 

Kişisel Ve Ev Eşyalarının Onarım 
sektörü

3. A8 A5 A1 A8 A8 A8 Ulaştırma Depolama ve 
Haberleşme Sektörü

4. A1 A8 A8 A1 A1 A1 Tarım Avcılık ve Ormancılık 
Sektörü

5. A4 A2 A4 A4 A4 A4 Elektrik Gaz ve Sıcak Su Üretim 
ve Dağıtım Sektörü

6. A2 A1 A2 A2 A2 A2 Balıkçılık Sektörü

7. A5 A4 A5 A5 A5 A5 İnşaat Sektörü

8. A10 A10 A10 A10 A10 A10 Eğitim Sektörü

9. A9 A9 A9 A9 A9 A9 Gayrimenkul Kiralama ve İş 
Faaliyetleri Sektörü

10. A11 A11 A11 A11 A11 A11 Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler 
Sektörü
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11. A7 A7 A7 A7 A7 A7 Oteller Ve Lokantalar Sektörü

12. A12 A12 A12 A12 A12 A12
Diğer Sosyal Toplumsal ve 
Kişisel Hizmet Faaliyetleri 

Sektörü

Hizmet sektörlerinin performanslarının değerlendirildiği bu yılda yöntemler-
den elde edilen sıralama değerleri arasında özellikle ilk yıllarda farklılıklar bulun-
makta ancak son sıralama değerlerinde yöntemler arasında benzerlikler bulun-
maktadır. Buna göre CP, VIKOR ve MAUT yöntemlerine göre Madencilik ve Taş 
Ocaklığı Sektörü en yüksek finansal performansı elde ederken TOPSIS yöntemine 
göre ise Madencilik ve Taş Ocaklığı Sektörü ikinci olurken, Toptan Ve Perakende 
Ticaret; Motorlu Taşıt, Motosiklet, Kişisel ve Ev Eşyalarının Onarım sektörü bu yıl-
da birinci olmuştur. 2009 yılında en yüksek performansı gösteren ikinci sektör CP, 
TOPSIS, MAUT yöntemlerine göre Toptan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Taşıt, 
Motosiklet, Kişisel ve Ev Eşyalarının Onarım sektörü olurken, TOPSIS yöntemine 
göre ise bu yılda Madencilik ve Taş Ocaklığı Sektörü ikinci sırayı almıştır.  Bu yılda 
elde edilen performans değerlerine göre üçüncülüğü CP ve MAUT yöntemlerine 
göre Ulaştırma Depolama ve Haberleşme Sektörü alırken, TOPSIS yöntemine göre 
İnşaat sektörü ve VIKOR yöntemine göre ise Tarım Avcılık ve Ormancılık Sektörü 
üçüncü olmuştur.  Performans sıralama tablosunun dördüncü basamağına CP ve 
MAUT yöntemi Tarım Avcılık ve Ormancılık Sektörünü yerleştirirken, bu yılda 
TOPSIS ve VIKOR yöntemi ise Ulaştırma Depolama ve Haberleşme Sektörünü 
yerleştirmiştir. En iyi performans sıralamalarının yapıldığı tabloda CP, VIKOR ve 
MAUT yöntemleri beşinci, altıncı ve yedinci sıraya sırasıyla Elektrik Gaz ve Sıcak 
Su Üretim ve Dağıtım Sektörü, İnşaat Sektörü ve Balıkçılık Sektörünü yerleştirmiş-
tir. Buna rağmen TOPSIS yöntemi ise Balıkçılık Sektörünü beşinci, Tarım Avcılık 
ve Ormancılık Sektörünü altıncı ve Elektrik Gaz ve Sıcak Su Üretim ve Dağıtım 
Sektörünü yedinci olarak sıralamıştır. Performans değerlerine göre geriye kalan 
tüm sıralamalarda tüm yöntemlerde birbiriyle aynı sıralamaya elde etmiştir. Buna 
göre Eğitim Sektörü sekizinci, Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri Sektörü do-
kuzuncu,  Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler Sektörü onuncu, Oteller Ve Lokantalar 
Sektörü on birinci ve Diğer Sosyal Toplumsal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri Sektö-
rü on ikinci olmuştur. 

Dört yöntemden elde edilen bu sonuçların entegrasyonu için son olarak 
Copleland yöntemi kullanılmış ve nihai sonuçlar en iyiden en kötüye doğru 
sıralanmıştır. Buna göre 2009 yılında Madencilik ve Taş Ocaklığı Sektörü en 
yüksek performans değerini elde ederek birinci, Tarım Avcılık ve Ormancılık 
Sektörü ikinci, Ulaştırma Depolama ve Haberleşme Sektörü üçüncü ve   Top-
tan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Taşıt, Motosiklet, Kişisel Ve Ev Eşyalarının 
Onarım sektörü de dördüncü olmuştur. TOPSIS yönteminde farklı sıralamalar 
elde etse de CP, MAUT ve VIKOR yöntemlerinde olduğu gibi bu yılda Cople-
land değerlerine göre de Elektrik Gaz ve Sıcak Su Üretim ve Dağıtım Sektörü 
beşinci, Balıkçılık Sektörü altıncı ve  İnşaat Sektörü yedinci olmuştur. Seki-
zinci sıradan on ikinci sıraya kadar TOPSIS, CP, MAUT ve VIKOR yöntemle-
rinde elde edilen sıralama değerleri aynı olduğundan Copeland yönteminde 
de alternatiflerin sıralama değerleri değişmemiştir. Eğitim Sektörü sekizinci, 
Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri Sektörü dokuzuncu,  Sağlık İşleri ve 
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Sosyal Hizmetler Sektörü onuncu, Oteller Ve Lokantalar Sektörü on birinci 
ve Diğer Sosyal Toplumsal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri Sektörü on ikinci ol-
muştur.

Sonuç
Karmaşıklığı her geçen gün artan küresel işletme dünyasında, alınacak 

kararların çoğu birden fazla kriterin göz önünde bulundurulmasını ve bilim-
sel tekniklerin karar sürecine dâhil edilmesini gerektirmektedir. İşte tam bu 
noktada, geniş bir literatür alanına sahip ve bünyesinde pek çok yöntem ba-
rındıran çok kriteri karar verme (ÇKKV) yöntemleri devreye girmektedir. Per-
formans ve riskin ölçülmesinde kullanılan en temel araçlarından olan ÇKKV 
yöntemleriyle bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde yer alan imalat ve hizmet 
sektörlerinin 2009 yılı finansal performansları ENTROPY tabanlı TOPSIS, 
MAUT, VIKOR, COMPROMISE PROGRAMMING ve COPELAND yöntemleriyle 
ölçülüp, performans sıralamaları oluşturulmuş ve yöntem karşılaştırılması 
yapılmıştır. 

Sektörlerin finansal performansları en yaygın finansal analiz yöntemlerin-
den olan oran analizi ile yapılmış olup, sektör performansının ölçüm kriterle-
ri olarak, Finansal Performans Kriterleri, Operasyonel Performans Kriterleri 
ve Piyasa Performans Kriterleri ana başlıkları altında imalat sektöründe 20 ve 
hizmet sektöründe 19 finansal oran kullanılmıştır. 

Uygulamada kullanılan kriter ağılıklarının belirlenmesi için ENTROPY 
yöntemi kullanılmıştır. Buna göre imalat sektörü alternatiflerinin değerlen-
dirmesinde sırasıyla sektör oranı, iade oranı ve Özkaynak karlılığı en önemli 
kriterler olurken Hizmet sektörlerinde ise sektör oranı, satışların karlılığı ve 
Maddi duran varlık devir hızı en önemli kriterler olarak bulunmuştur. 

Kriter ağırlıklının belirlenmesinin ardından TOPSIS, MAUT, VIKOR, COM-
PROMISE PROGRAMMING yöntemleriyle sektörlerin finansal performans 
sıralamaları bulunmuştur. Başta TOPSIS yöntemi olmak zere kullanılan yön-
temlerde sektörlerin farklı sıralamalarda çıktığı ve ortak bir sıralama buluna-
maması nedeniyle Copeland yöntemi kullanılarak 4 yöntemden elde edilen 
sıralama değerleri entegre edilmiş ve nihai sıralamalar elde edilmişitr. Buna 
göre imalat sektörleri arasında Ulaşım Araçları İmalat Sektörü birinci, Elekt-
rikli ve Optik Donanım İmalat Sektörü ikinci, Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün 
İmalat Sektörü üçüncü olurken Tekstil Ve Tekstil Ürünleri İmalat Sektörü on 
birinci, Kâğıt Hamuru, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım ve Yayım Sektörü on 
ikinci ve Deri ve Deri Ürünleri İmalat Sektörü on üçüncü olmuştur.  Hizmet 
sektörlerinin performans sıralamasına bakıldığında imalat sektörü kadar 
yöntemler arasında değilşenlik olmasa da kullanılan 4 yöntemde bulunan so-
nuçlar birbirini doğrulamamaktadır. Bu nedenle kullanılan Copeland sonuç-
larına göre 2009 yılında en yüksek finansal performansa sahip ilk üç sektör 
sırasıyla Madencilik ve Taş Ocaklığı Sektörü, Toptan Ve Perakende Ticaret; 
Motorlu Taşıt, Motosiklet, Kişisel ve Ev Eşyalarının Onarım sektörü ve Ulaştır-
ma Depolama ve Haberleşme Sektörü olurken en düşük finansal performans-
lar ise sondan sırasıyla Diğer Sosyal Toplumsal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri 
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Sektörü ve Oteller ve Lokantalar Sektörü ve Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler 
Sektörleri sahip olmuştur.

Çok kriterli karar verme literatürüne bakıldığında birden fazla ÇKKV yön-
teminin beraber kullanıldığı çalışmalara rastlamak mümkündür. Bu çalışma 
birden fazla ÇKKV yöntemi kullanmasının yanı sıra bu yöntemlerden elde edi-
len çelişkili sonuçları birleştirmesi yönüyle de literatüre ayrı bir katkı sağla-
maktadır. Bu çalışma, çok kriterli karar verme ve finansal performans hakkın-
da bilgi edinmek isteyen araştırmacılara veya bu sektörlere yatırım yapmayı 
amaçlayan tüm yatırımcılara, karar süreçlerinde sektörlerin performansları 
hakkında yardımcı olmayı temenni etmektedir. 

Bu çalışmanın ardından yapılacak benzer çalışmalar çalışmada yer alma-
yan ÇKKV yöntemlerini karşılaştırarak ve kullanılan yöntemlerin bulanık(-
Fuzzy) yöntemleri ile nitel kriterleri de dâhil ederek literatüre olumlu yönde 
katkı sağlayacaktır.
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TÜRKİYE’DE BİR YEREL YÖNETİM 
BİRİMİ OLARAK MAHALLİ İDARE 

BİRLİKLERİNİN MALİ YAPILARI 

Önder ÇALCALI1

Giriş
Yerel kamu yönetim birimleri, kamu kesiminin ayrılmaz parçası konu-

mundadırlar. Bu sebeple tüm faaliyetleri kamusal nitelik taşımaktadır. Yerel 
yönetim birimleri bu faaliyetleri yerine getirirlerken çoğu zaman kendi öz 
kaynakları yanında, dışarıdan (örn: merkezi yönetimden) sağladığı kaynak-
ları da kullanmaktadırlar. Yerel halka kamusal hizmet sunma noktasında bu 
kaynaklar bazen yetersiz kalabilmektedir. Söz konusu kaynaklar mali olabile-
ceği gibi, donanımlı insan gücü ya da teknolojik imkanlar olabilmektedir. İşte 
bu noktada yerel yönetim birimleri bir araya gelerek güçlerini birleştirmek 
suretiyle bu kaynak yetersizliği sorununu gidermeye çalışmaktadırlar. Bu 
yeni durumda mahalli idare birlikleri ortaya çıkmış olmaktadır. Mahalli idare 
birlikleri, bir sinerji oluşturma çabasının sonucunda kurulmuş kamu tüzel ki-
şiliğine haiz yerel birimlerdir.

Türkiye’de kurulmuş bulunan farklı konulara ve faaliyetlere sahip mahalli 
idare birlikleri bulunmaktadır. Bir çoğunun mali kapasiteleri sınırlıdır. Fakat 
bu sınırlı kapasiteye rağmen bu birlikler önemli işler başarmakta ve kamusal 
hizmet ihtiyacının giderilmesi noktasında önemli görevler üstlenmektedir-
ler. Ancak son dönemde mahalli idare birlikleri sayılarında önemli düşüşler 
olmuştur. Bunun sebebi ise, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile sulama 
birliklerinin, mahalli idare birlikleri kapsamından çıkarılması ve 6360 sayılı 
Kanun kapsamına giren büyükşehirlerdeki köylere hizmet götürme birlikleri-
nin tasfiye edilmeleridir. Bu kanunların uygulanmasından sonra, 2011 yılında 
1402 olan mahalli idare birliği sayısı, 2016 yılında 791’ye düşmüştür.

Bu çalışmada, Türkiye’de mahalli idare birliklerinin mali yapıları ve eko-
nomik etkinlikleri konu edilmektedir. Çalışmada öncelikle, birlik kavramı ve 
mahalli idare birliği kavramının içeriği ele alınmıştır. Daha sonra, Türkiye’de 
mahalli idare birlikleri 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu öncesi ve 
sonrası olmak üzere iki dönem halinde incelenmiştir. Ardından, Türkiye’de 
mahalli idare birliklerinin mali yapıları ve diğer yerel yönetim birimlerine 
göre konumu başlıkları altında yer alan tablolar yardımı ile mahalli idare bir-
liklerinin mali durumları analiz edilmiştir. Çalışma sonuç ve değerlendirme 
başlığı ile sonlandırılmıştır. 

1     Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Maliye Bölümü
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Birlik Kavramı ve Mahalli İdare Birliği Kavramının İçeriği
Birlik kelimesi: Tek, bir olma, bir arada olma  durumu; belli bir topluluğun 

yararlarını korumak için kurulmuş yapı; bağlılık ve benzerlik gibi anlamla-
ra gelmektedir2. Birlik sözcüğünün mahalli idare birliklerini tarif etmedeki 
anlamı ise; “Kent ve köy gibi yerel yönetim birimlerinin, bir ya da birden çok 
sayıdaki görevlerini daha iyi yerine getirmek amacıyla, yasalar uyarınca kimi 
kaynak ve organlarını birleştirerek oluşturdukları, kent yönetimleri gibi, baş-
kanları, genel kurulları ve yönetim kurulları bulunan örgüt” (TÜBA, Türkçe 
Terimler Sözlüğü’ nden aktaran Atılgan, 2016: 10) şeklinde ifade edilebilir. 

Gönül (1977: 69) mahalli idare birliklerini: “yerel nitelik taşıyan kamusal 
hizmet sunumlarını vazife edinmiş belediye, il özel idaresi ve köylerin kanun-
ların kendilerine verdiği yetki çerçevesinde üstlendikleri “ortak” sorumluluk-
ları yerine getirmek üzere oluşturdukları kamu tüzel kişiliği” şeklinde tanım-
lamaktadır.

Yerel yönetim birliği, üye olan yerel kurumların şahsi tüzel kişilikleri dışın-
da, ayrı bir tüzel kişilik çatısı altında, siyasi, hukuki, mali, yönetsel özerkliği bu-
lunan birden fazla yerel yönetim biriminin işbirliği, dayanışma ve kurumsal iliş-
kilerini içermektedir. Bu çerçevede yerel yönetim birliğini, “yerel yönetimlerin 
kendi aralarında güçlerini birleştirerek bir ya da birkaç hizmeti düşük maliyetle 
ve etkin bir biçimde karşılayabilmek amacıyla, yasalarda belirlenen şekillerde 
tesis ettikleri ortak yönetim örgütü” olarak tanımlayabiliriz.

Sürekli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanan dünyamızda, yerel yöne-
tim birimlerinin vatandaşlara sunmak zorunda oldukları hizmetlerde yaşa-
nan çeşitlilik ve miktar artışı ve söz konusu hizmetleri sunma konusunda bu 
birimlerin yeterliliklerinin bazen düşük olması kendi aralarında işbirliğine 
gitmelerini neredeyse zorunlu hale getirmektedir. 

Yerel yönetim birimleri kendi başlarına, yeni yaklaşımlara, gereksinim ar-
tışlarına, hizmetlerdeki nitelik ve nicelik değişimine karşı zaman zaman ye-
terli olamamaktadırlar. Yerel yönetimler, yaşamakta oldukları yetersizlikleri, 
bütçe sınırlılıklarını, nitelikli elaman yoksunluğunu, ekonomik olmayan ölçek 
yetersizliklerini gidermek maksadıyla aralarında işbirliğine ve birlikleşme-
ye yönelmektedirler (Palabıyık ve Kara, 2008: 416). Yerel yönetim birlikleri 
daha çok, toplu tüketime konu temel hizmetler başta olmak üzere, ortak ma-
kine parkı kurma, kanalizasyon, arıtma ve atık tesisleri yapımı, sosyal tesis iş-
letilme gibi hizmet konuları üzerinde yerel yönetimler arası işbirliği şeklinde 
kendini göstermektedirler. 

Keleş (1998: 23)’e göre, bazen tek tek yerel birimlerin görevlerini yerine 
getirmekte karşılaştıkları güçlükler nedeniyle, yerel yönetimler arasındaki 
işbirliğinin kurulması bir zorunluluk arz etmektedir. Çünkü ancak böylece 
güçlerini verimli olarak birleştirebilmekte ve birbirlerinin çıkarlarına ters 
olmayan, fakat aralarında bütünlük sağlayan bir biçimde işlevlerini yerine 
getirebilmektedirler. Bir başka deyişle, yereldeki işbirliği-birlikleşme yönte-

2     Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&-
view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=48521, Erişim: 30.03.2018 
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miyle, yerel yönetimlerin yoksunluklarının ve sınırlılıklarının giderilmesinde 
etkenlik ve ekonomiklik sağlanmaktadır. 

Dünyadaki deneyimlere bakıldığında yerel yönetimler iki şekilde bir araya 
gelmektedirler. Bunlardan birincisi birleşme (amalgamation), ikincisi de iş-
birliğine gitme (cooperation) şeklindedir. Yerel yönetimlerin birleşmeye git-
melerinin temel nedenleri: Bazı yerel birimlerin görevlerini etkin sunabilme 
ölçeğinden uzak bir biçimde küçük olmaları, mali olarak öz kaynaklarının ve 
yardımların yetersiz kalması, nitelikli eleman yetersizliği sebebiyle bürok-
rasinin kavranamaması gibi nedenler sayılabilir. Bazı batılı ülkelerde yerel 
birimlerin birleşme yoluyla ölçek büyümesine gitmeyi tercih etmelerinin ne-
denleri çoğunlukla bu sebeplerdir. “Ya birleşirsin, ya da yıkılıp gidersin (to 
merge or to perish) sözü buradan gelmektedir (Keleş, 2012: 441).

Yerel yönetimlerin işbirliğine gitmeleri ise daha çok, belirli bir amaca tah-
sis edilmiş ortak mali kaynak kullanımının ve hizmet sunumunda güçlerin 
birleştirilmesinin bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında daha 
iyi neticeler vermesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle mali kaynakların ye-
tersizliğine bağlı hizmet sunum kapasitesinin düşüklüğü bu işbirliklerini be-
raberinde getirmektedir (Can ve Yıldız, 2002: 116).

Yerel yönetimlerin hizmet etkinliğinin sağlanması amacıyla yaptıkları iş-
birliğinin en yaygın örneği mahalli idare birlikleridir. Mahalli idare birlikleri; 
yerel nitelikli kamusal hizmetlerin sunulması amacıyla il özel idareleri, bele-
diyeler ve köylerin kanunların kendilerine çizdiği sınırlar dahilinde verilen 
zorunlu görevleri veya isteğe bağlı hizmetleri birlikte yerine getirmek üzere 
oluşturdukları kamu tüzel kişileridir. Coğrafi bakımdan birbirine yakın olan 
mahalli idareler, çeşitli hizmetleri optimal bir şekilde sunmak amacıyla bu 
şekilde işbirliğine gidebilmektedirler. Bu birliklerin iki temel özelliği bulun-
maktadır (Parlak ve Ökmen, 2015: 337). Bunlar: Kamu tüzel kişiliğine haiz 
olmaları ve kuruluşlarının isteğe bağlı olmasıdır.

Yerel yönetim birlikleri yerel gereksinimlerin karşılanması genel amacın 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak yerel yönetim kuruluşlarına destek kuru-
luşlarıdır. Bu birlikleri yerel yönetimlere karşı bir seçenek olarak ele almak 
mümkün de olabilir. Ancak genel kabul gören yaklaşım bu kuruluşların bir 
destek kuruluşu olarak algılanmasına yöneliktir. 

Türkiye’de Mahalli İdare Birliklerinin Kuruluş ve Gelişim Süreci

1. Cumhuriyetin İlk Yılları ve 5355 Sayılı Kanun Öncesi Dönem
Cumhuriyetin kuruluşundan önce yerel yönetim birliklerine benzer şekil-

de lonca teşkilatı, vakıflar ve divanlar mevcut olsalar da, bugünkü anlamda 
yerel yönetim birliklerinin kuruluşu cumhuriyetin kurulmasından sonra ol-
muştur (Köseoğlu, 2010: 86). Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun büyük bir 
oranı köylerde yaşamaktaydı. Bu nedenle köy yönetimini düzenlemeye yöne-
lik olarak 1924 tarihinde 442 Sayılı Köy Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun 47. 
Maddesi köylerin kendi aralarında birlik kurabileceklerini düzenlemektedir. 
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1930 yılında, 1580 sayılı Belediye Kanunu, kentlerin yönetimlerinde dö-
nemine göre ileri düzeyde, görev ve yetki düzenlemesi gerçekleştirmiştir. Ye-
rel yönetim birlikleri kapsamlı bir şekilde belediye yönetimlerini düzenleyen 
düzenekte olmasına karşın, diğer yönetim birimleri olan köyler, belediyeler 
ve il özel idarelerinin aralarındaki işbirliği konuları Belediye Kanunu’nun 
133-148’inci maddelerinde hüküm altına alınmış olduğu görülmektedir. 1580 
sayılı Belediye Kanunu’nun yerel yönetim birliklerinin düzenlemesi ve kurul-
masını yerel yönetim birimlerinin özgür iradelerine bırakması, tüzel kişiliğe 
sahip olması ve kuruluş sırasında merkezin vesayet denetiminin dışında kal-
ması, zamanın koşularıyla ve günümüzle kıyaslandığında, yerel yönetimlerin 
özerkliği düşüncesine çok daha uygun bir uygulama olduğu söylenebilir. 

Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’de resmi olarak kurulmuş ilk birlik Er-
zurum Hınıs Köylere Hizmet Götürme Birliği’dir. 1947 yılından 1962 yılına 
kadar geçen 16 yıllık süreçte toplam beş adet yerel yönetim birliği kurulmuş-
tur. 1950 yılında Özel İdare-Belediye Hizmet Birliği olarak Antalya Lara Bir-
liği, 1959 yılında Antalya Kırkgöz Sulama Birliği, 1960 yılında Kırşehir Kara-
kurt Kaplıcası Birliği, 1962 yılında ise Denizli Çivril Grup Köyleri İçme suyu 
Birliği kurulmuştur (Akıllı, 2012: 1) . 

1949 yılında yürürlüğe giren 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 56’ncı 
maddesinde, bucak çevresindeki köylerle belediyelerin kendi aralarında 
birlikler kurabileceklerini hüküm altına alınmıştır. Buna göre: Sulama, içme 
suyu, telefon şebekeleri, yol ve tarım makinelerini tedarik gibi yerel ve ortak 
işlerin tesis ve işletmelerini kurmak için, bucak meclislerinin önerisi üzerine 
Belediye Kanunu’nun 133’üncü maddeleri ve Köy Kanunu’nun 47-48 madde-
leri çerçevesinde birlikler oluşturulabilecektir. Ayrıca kanuna göre, birliğin 
kuruluşu valinin onayı ile tamamlanacak, bucak meclisi bu birliğin karar ve 
denetim heyet görevlerini üstlenirken, bucak müdürleri de yürütme görevini 
yapacaktır.

Türkiye’de yerel yönetim birlikleri, 1961 Anayasası’nın 116’ncı maddesi-
nin 4’üncü fıkrasında; “Mahalli idarelerin kuruluşları, kendi aralarında birlik 
kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare bağ ve 
ilişkileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakla-
rı sağlanır.” şeklinde düzenlemiştir. Böylece yerel yönetim birliklerine ilk ola-
rak Anayasal güvence sağlanmıştır. Fakat Anayasa’nın amir hükmüne uygun 
birlikler kanunu çıkarılamamıştır (Köseoğlu, 2010: 467). 1930 tarihli 1580 
sayılı Belediye Kanunu’nun yerel yönetim birlikleri ile ilgili 133-148’inci 
maddelerinin alanda uygulanmasına, 2005 yılında çıkarılan 5355 sayılı Ma-
halli İdare Birlikleri kanununa kadar devam edilmiştir 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, 1964 yılında Köy İşleri Bakanlığı’nın 
oluşumu ile köy yerleşimleri arasında yolların yapımı, içme suyu üretimi ve 
dağıtımı, sulama suyunun tarım yapılan alanlarla buluşması, telefon ve elekt-
rik gibi toplu tüketim işgörülerinin kırsal alana getirilmeleri ile paralel olarak 
yaygınlaşmaya başlamıştır (Köseoğlu, 2010: 468).  

1970’lerde birlik sayısı hızla artmış (Arıkan, 1971: 6), İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaynaklarına göre 12’si İl Özel İdaresi, 21’i 
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belediye ve 478’ide köy birliği olmak üzere, çeşitli amaçlarla ülke genelinde 
görev yapan yerel yönetim birlikleri sayısı 511’e (Atılgan, 2016: 12) ulaşmış-
tır.

Yetmişli yıllarda ülkemizde yerel yönetimler ve buna bağlı olarak yerel-
leşme daha da önemsenir olmuştur. Bunun sonucunda, 1978 yılında Yerel Yö-
netim Bakanlığı kurulmuştur. Kısa süreli ömrüne rağmen Yerel Yönetim Ba-
kanlığı çok amaçlı belediye birlikleri kurulmasına destek olmuş, bu kapsamda 
Karadeniz Belediyeler Birliği ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği gibi 
kapsamlı belediye birlikleri kurulmuştur. Bu dönemde,  1979 yılı bütçesinden 
bölgesel belediye birliklerine yardımlar yapılmıştır. Sözü edilen bölgesel bele-
diye birliklerinin kurulmasını, ülke çapında birliklerin kurulması ve “Türkiye 
Belediyeler Birliği”nin kuruluş çalışmaları izlemiş, ancak bu çalışmalar, 1980 
askeri müdahalesiyle son bulmuştur (Akıllı, 2012: 2). 

 1980 li yılların ilk yarısından itibaren yerel yönetim birliklerinin sayısın-
da yoğun artışlar yaşandığı gözlemlenmiştir (Köseoğlu, 2010: 86). 1982 Ana-
yasasının 127. maddesinin son fıkrası: “Mahallî idarelerin belirli kamu hiz-
metlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında bakanlar kurulunun izni ile 
birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare 
ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir” şeklindedir. 1982 Anayasa-
sındaki bu düzenleme ile yerel yönetimler artık bakanlar kurulunun izni ile 
aralarında birlik kurabileceklerdir. Bu düzenleme, söz konusu iznin kanuna 
dayalı olacağını hükme bağlayan 1961 Anayasasından farklıdır.

1984 yılında yerel yönetim birliklerinin gelir kaynaklarını arttıran bir 
düzenleme olarak; mahalli idareler fon yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş 
ve bunun sonucunda da bu fondan yararlanan kurum ve kuruluşlar arasına 
yerel yönetim birlikleri de katılmıştır (Sayın, 2011: 1). 1987 yılında, il özel 
idarelerinin 3360 sayılı Kanun ile ticari faaliyette bulunma olanaklarından 
elde ettikleri gelirlerden, yerel yönetim birliklerine pay aktarılması kararlaş-
tırılmıştır.

1990’lı yıllarda köylere hizmet götürme birlikleri dışında da diğer birlik 
çeşitlerinin sayıca arttığı dikkati çekmektedir. 1992 yılında 122, 1994 yılında 
110 birliğin oluşumu önemli bir sayıdır. Çevre Altyapı Hizmet Birlikleri ilk 
defa 1993 yılında; Kalkınma Birlikleri de 1997 yılından itibaren kurulmaya 
başlanmıştır. Turizm Birliklerinin çoğu ise 2007 yılı sonrasında kurulmuştur 
(Akıllı, 2012: 3). 

Mahalli idare birliklerine sadece yerel kamu yönetim birimleri üye ola-
bilirler. Birliklerin organları, tıpkı bir yerel yönetim biriminde olduğu gibi: 
Birlik başkanı, birlik meclisi ve birlik encümeninden oluşmaktadır. Birliklere 
üyelik yerel birimlerin iradelerine bırakılmıştır. Bu bağlamda isteyen birim 
üye olup isteyen birim üyelikten ayrılabilir. Ancak bazı birliklerde serbestlik 
yoktur. Örneğin ilçelerde kurulan “Köylere Hizmet Götürme Birliği” ne üye 
olmak o ilçedeki bütün köylere mecburidir. 

Türkiye’de mahalli idare birliklerinin yerel yönetim sistemi içerisindeki 
konumu aşağıdaki şekil yardımıyla gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Şekil 1: Mahalli İdare Birliklerinin Yerel Yönetim Sistemi İçerisindeki Konumu 

Kaynak: Turan, T. H., (2015) “5355 Sayılı Yasaya Göre Türkiye’de Birlikler: 
Hizmet Sunumunda Adem-i Merkeziyetçi ve Katılımcı Yaklaşım” Strategic Public 

Management Journal (SPMJ), No: 2, s.76

2.  5355 Sayılı Kanun Sonrası Dönem
1982 Anayasası’nın 127’nci maddesinin, yerel yönetim birliklerini düzen-

leyen 5’inci fıkrasında; birliklerin kuruluş, görev, yetki, mali kaynak, kolluk 
işleri, merkezi yönetimle ilişkiler ve personel konularının çıkarılacak bir ka-
nunla düzenleneceği, yeterli mali kaynağın sağlanacağı karara bağlanmıştır. 
Buna mukabil, 23 yıllık uzun bir zaman sürecinin sonunda 2005 yılında 5355 
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çıkarılabilmiştir. Bu kanun ile 1913 ta-
rihli İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanun-i Muvakkati, 442 sayılı Köy Kanunu, 
1580 sayılı Belediye Kanunu ile ayrı ayrı ele alınmış olan yerel yönetim birlik-
lerinin tek çatı altında değerlendirildiği yeni bir döneme geçilmiştir (Eryiğit, 
2016: 288).

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nda yerel yönetim birliği (Md:3): “Birden 
fazla mahalli idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını 
birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişiliğini ifade 
eder” şeklinde tanımlanmıştır.

5355 sayılı bu yeni kanun belediyeler, il özel idareleri ve köylerin kendi 
içlerinde ve birbirleri arasında tüzel kişiliği haiz farklı işbirliği türleri kura-
bilmelerinin yasal altyapısını oluşturmuştur. Bu işbirlikleri arasında sayıca 
en fazla ve yaygın olanı, köylere hizmet götürme birlikleridir. Ancak bu birlik 
türü dışında da farklı tür ve yapıda yerel yönetim birliği kurulmuştur ve ku-
rulmaya devam etmektedir. 
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5355 sayılı kanunda zaman içerisinde bazı değişiklikler ve yenilikler ya-
pılmıştır. 2011 yılında yapılan önemli bir değişiklikte, 6172 sayılı Sulama Bir-
liği Kanunu3 çıkarılması suretiyle, 5355 sayılı kanunda yer alan ve sulama 
birliklerini düzenleyen 19’uncu madde iptal edilmiştir. Böylece sulama bir-
likleri, yerel yönetim birliklerini düzenleyen yasadan ayrılarak, özel kanunla 
düzenlenen uygulamaya geçmiştir. Sulama Birlikleri Kanunu’yla, sulama birli-
ği görev alanı içerisinde kalan belediye ve köy tüzel kişiliği, hizmet alanından 
dışlanmış, sulama suyu veya hizmeti özel hukuk kurallarının geçerli olduğu 
özelleştirmeye tabi olmuş, tarımsal sulama alanı kamusallıktan uzaklaştırıl-
mıştır.

06.12.2012 tarihli 6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yir-
mi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte, büyükşehir hizmet alanı için-
de kalan yerlerdeki köyler mahalleye çevrilmiş ve dolayısıyla da buralarda 
kurulmuş olan köylere hizmet götürme birlikleri de kaldırılmıştır.

13.01.2005 tarihinde kabul edilen 5286 sayılı Yasa ile Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü kaldırılmış, köylere hizmetlerin il özel idareleri tarafın-
dan KÖYDES4 Projesi yoluyla sunulması sağlanmıştır. 2006 yılında Yüksek 
Planlama Kurulu’nun kararıyla, KÖYDES Projesi kapsamında ayrılan ödenek 
paylarının, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHGB) vasıtasıyla harcanma-
sı esası benimsenmiştir. Bu nedenden dolayı KHGB sayısında önemli artışlar 
olmuştur. 

Aşağıdaki tabloda türleri itibarıyla Türkiye’deki mahalli idare birliklerinin 
sayılarının yıllara göre değişimi gösterilmektedir. 

Tablo 1:Türleri İtibarıyla Mahalli İdare Birliklerinin Sayıları
Türü 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ülke Düzeyinde Birlikler 2 2 2 2 2 2 2

Belediye Hizmet Birliği 63 68 68 68 56 54 55

Özel İdare-Belediye Hizmet Birl. 15 15 14 14 11 10 10

Kalkınma Birliği 13 13 13 13 11 9 8

Çevre Altyapı Hizmet Birliği 125 132 135 135 98 98 99

Turizm Altyapı Hizmet Birliği 70 70 71 71 53 52 54

İçme Suyu Birliği 164 170 177 177 93 96 96

Köylere Hizmet Götürme Birliği 909 910 911 911 444 450 450

Diğer 21 22 20 20 15 16 17

Toplam 17931 1402 1411 1411 783 787 791

Kaynak: 2016 Yılı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genel Faaliyet Raporu, s.15

3     6172 sayılı Sulama Birliği Kanunu, 22 Mart 2011/27882, R.G.  
4     KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi)’ in amacı; susuz veya suyu 

yetersiz köylerin sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması ile köy yollarının kalite 
ve standartlarının yükseltilmesidir. 
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08.03.2011 tarih ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu5 ile sulama bir-
liklerinin, mahalli idare birlikleri kapsamından çıkarılması ve 6360 sayılı Ka-
nun kapsamına giren büyükşehirlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin 
tasfiye edilmeleriyle birlikte, 2011 yılında 1402 olan mahalli idare birliği sa-
yısı, 2016 yılında 791’ye düşmüştür.

Türkiye’de Mahalli İdare Birliklerinin Mali Yapıları
Bu başlık altında mahalli idare birliklerinin bütçe gerçekleşmeleri ve eko-

nomik performansları ile ilgili verilere yer verilecek ve bunların analizi yapı-
lacaktır.

Tablo 2: Mahalli İdare Birliklerinin Gelirleri ve Harcamaları (Bin TL)6

Harcamalar Gelirler

Harcama 
-Gelir

Dengesi

Harcamalar 
/

Yerel Yön.

Top. Har.

Harcamalar /

Kamu Kesimi

Top. Har.

Harcamalar 
/

GSYİH

2009 1.570.746 1.291.325 -279.421 3,24 0,41 0,15

2010 2.294.549 2.317.412 22.863 4,39 0,54 0,20

2011 2.694.867 2.221.391 - 473.476 4,41 0,56 0,20

2012 2.714.271 2.152.998 - 561.253 3,91 0,49 0,19

2013 3.225.444 2.569.811 - 655.633 3,68 0,50 0,20

2014 1.670.483 1.600.773 - 69.710 1,98 0,23 0,09

2015 2.306.146 2.250.466 - 55.680 2,31 0,28 0,11
2016 2.168.906 2.175.867 6.961 1,89 0,21 0,08
2017 2.636.840 2.807.968 171.128 1,74 0,24 0,08

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri ve Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü Genel Faaliyet Raporları verilerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır

Mahalli idare birliklerinin toplam bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde: 
2010 yılında bütçe gelirleri bütçe giderlerinin % 101’ini; 2016 yılında % 
100,3’ünü; 2017 yılında da % 106’sını karşılamıştır. Yani bu yıllar bütçe faz-
lası söz konusudur.  Bu oranlar, diğer yıllar için 100’ün altında kalarak bütçe 
açığı şeklinde gerçekleşmiştir. Mahalli idare birliklerinin toplam bütçe sonuç-
larının son iki yılda fazla ile sonuçlanması dikkat çekici bir durumdur.  

Aşağıdaki tabloda, mahalli idare birliklerinin yıllara göre bütçe gelir ger-
çekleşmeleri gösterilmektedir.

5     22.03.2011 tarihinde 27882 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
6     Tabloda yer alan oranlamalar yüzde (%) olarak gösterilmiştir.
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Tablo 3: Mahalli İdare Birliklerinin Yıllara Göre Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri (Bin TL)
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t

2009 32.231 301.744 738.749 175.913 1.985 40.703

2010 7.331 409.827 1.614.652 279.284 2.007 4.311

2011 6.535 476.053 1.483.291 246.606 1.806 7.100

2012 1.902 529.725 1.259.168 349.901 4.847 7.455

2013 0 340.555 1.862.721 351.796 1.491 13.248

2014 0 152.371 1.142.642 305.317 170 273

2015 0 177.341 1.717.176 325.649 20.132 10.168

2016 0 197.738 1.588.197 389.225 111 596

2017 0 214.636 2.089.942 501.790 327 1.273

2009’dan
2017’ye
Değ. (%)

- -28,86 182,90 185,24 -83,52 -96,87

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri 

Tablo 3 incelendiğinde, sınırlı düzeyde de olsa vergi gelirlerinin 2013 yı-
lından itibaren tamamen kesildiği görülmektedir. İktisadi girişimlerden ve 
sahip olunan mülkiyet üzerinden elde edilen gelirler 2009 yılından 2017 yı-
lına cari rakamlarla düşmüştür. Bu durum, mahalli idare birliklerinin iktisadi 
girişimleri ve bunlardan elde edilen gelirleri artırma yönlerinin olmadığını ya 
da zayıf olduğunu göstermektedir.  Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan 
payların da dahil olduğu “faizler, paylar ve cezalar” kalemi ile “alınan bağış 
ve yardımlar ile özel gelirler” kalemlerinden elde edilen gelirlerin 2009 dan 
2017’ye kayda değer oranda arttığı görülmektedir. Bu verilerden, mahalli 
idare birliklerinin gelir bakımından özel bağış ve yardımlara gittikçe bağımlı 
hale geldiği anlaşılmaktadır. Aşağıdaki tabloda mahalli idare birliklerinin yıl-
lara göre bütçe gider gerçekleşmeleri gösterilmektedir. 
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Tablo 4: Mahalli İdare Birliklerinin Yıllara Göre Bütçe Gider Gerçekleşmeleri (Bin TL)
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2009 202.982 17.512 503.493 1.327 89.128 719.818 29.661 6.825

2010 189.759 21.977 947.024 2.358 90.321 957.353 64.641 21.116

2011 202.411 26.199 975.275 5.618 131.811 1.253.027 95.601 4.925

2012 248.506 30.350 1.060.650 5.420 142.576 1.141.937 74.931 9.901

2013 158.830 13.573 1.173.926 2.562 195.882 1.576.307 93.276 11.088

2014 93.819 6.656 670.306 115 123.631 709.780 54.078 12.098

2015 104.351 7.957 853.839 415 127.096 1.102.334 98.225 11.929

2016 160.986 11.665 804.222 215 104.919 985.690 89.447 11.762

2017 139.417 11.150 940.754 1.139 132.905 1.286.536 124.939 0

2009’dan

2017’ye

Değ. (%)

-31,31 -36,32 86,84 -14,16 49,11 78,73 321,22 ---

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri 

Tablo 4 incelendiğinde, mahalli idare birliklerinin yıllara göre en fazla ar-
tış gösteren gider kalemi, “sermaye transferleri” olmuştur. Bu kalemi, “mal 
ve hizmet alım giderleri” ve “sermaye giderleri” takip etmektedir. Bir önceki 
tabloda açıklandığı üzere, mahalli idare birliklerinin teşebbüs ve mülkiyet ge-
lirlerinin yıllar içerisinde azalış göstermesine rağmen, sermaye giderlerinin 
yıllar içerisinde arttığı görülmektedir. Buradan, mahalli idare birliklerinin 
yaptıkları sermaye giderlerine ya da yatırımlarına karşılık, bunlardan bekle-
nilen geliri sağlayamadıkları sonucuna ulaşılabilir. Tablodan ayrıca, “personel 
giderleri” ve SGK’ye devlet primi giderleri” kalemlerinin yıllar içerisinde azal-
dığı görülmektedir. 

Mahalli İdare Birliklerinin Mali Açıdan Diğer Yerel Yönetim 
Birimlerine Göre Konumu
Bu başlık altında mahalli idare birliklerinin mali ve ekonomik açıdan diğer 

yerel yönetim birimlerine göre durumu ve bunun yıllar içindeki değişimi tab-
lolar yardımı ile incelenecek ve bunların analizi yapılacaktır. 
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Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de yerel yönetim birimlerinin harcamaları ve 
toplam harcamalar içindeki payları gösterilmektedir. 

Tablo 5: Türkiye’de Yerel Yönetim Birimlerinin Harcamaları ve Toplam Harcamalar 
İçindeki Payları

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 (B
in

 T
L)

Belediyeler2 31.012.132 34.474.935 41.132.755 46.988.113 59.964.440 63.266.220 73.756.957 91.269.961 112.048.078

Belediye Bağlı 
İdareleri 8.248.029 7.730.938 8.463.086 9.527.802 11.537.832 13.635.014 17.958.472 20.966.714 24.823.300

İl Özel 
İdareleri 7.553.284 8.652.767 10.216.828 11.517.481 14.973.608 6.840.846 7.571.107 7.882.697 9.266.959

Mahalli İdare 
Birlikleri 1.570.746 2.294.549 2.694.867 2.714.271 3.225.444 1.670.483 2.306.146 2.168.906 2.636.840

Toplam Yerel 
Harcama 48.227.119 52.226.305 61.011.336 69.298.699 87.589.594 84.172.983 99.659.563 121.184.088 151.262.912

Pa
y 

(%
)

Belediyeler3 64,30 65,05 66,41 66,65 67,36 74,06 72,80 74,71 74,07

Belediye Bağlı 
İdareleri 17,10 14,50 13,27 13,39 12,82 15,99 17,61 17,15 16,41

İl Özel 
İdareleri 15,66 16,21 16,14 16,17 16,64 8,02 7,34 6,40 6,12

Mahalli İdare 
Birlikleri 3,25 4,24 4,18 3,79 3,54 1,93 2,25 1,74 1,74

Toplam Yerel 
Harcama 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Toplam Yerel 
Harcama  / 
Kamu Kes. 
Top. Harc.

12,62 12,35 12,78 12,59 13,74 11,99 12,95 12,04 13,93

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri ve Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü Genel Faaliyet Raporları verilerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır.
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Tablo 5’e bakıldığında, mahalli idare birliklerinin harcamalarının toplam 
yerel harcamalar içindeki payının, 2009’dan 2017’ye yarı seviyesine düşmesi 
dikkat çeken önemli bir değişimdir. Toplam yerel harcamaların toplam kamu 
harcamaları içindeki payı artarken, bunun aksine mahalli idare birlikleri har-
camalarının toplam yerel harcamalarına oranının giderek düşmesi, mahalli 
idare birliklerinin Türkiye’nin yerelleşme sürecinde istenilen yeri alamadığı-
nı göstermektedir. 

 Aşağıdaki tabloda, genel bütçe vergi gelirleri alınan payların yerel 
yönetim birimlerinin toplam gelirlerine oranları yer almaktadır. 

Tablo 6: Genel Bütçe Vergi Gelirleri (GBVG)’nden Alınan                                                  
Payların Yerel Birimlerin Toplam Gelirlerine Oranları (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Belediyeler 49,76 50,63 50,91 51,94 51,12 54,54 58,59 57,51

Belediye Bağlı 
İdareleri 5,28 7,05 6,47 6,57 6,79 8,09 10,28 10,28

İl Özel İdareleri 25,04 24,01 23,78 25,07 22,79 24,19 27,28 28,58

Mahalli İdare 
Birlikleri 1,04 0,51 0,14 0,44 0,16 0,15 0,09 0,02

TOPLAM  (Yerel) 36,44 37,72 38,06 38,93 38,12 42,65 47,34 46,57

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri ve Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü Genel Faaliyet Raporları verilerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır

Tablo 6‘ya göre, merkezi yönetim yardımı niteliğindeki genel bütçe vergi 
gelirlerinden aldığı payın toplam gelirleri içerisindeki yeri en fazla olan birim 
belediyelerdir. Yani merkezi yönetime mali anlamda en fazla bağımlı olan ye-
rel birimler belediyelerdir. Mahalli idare birliklerinin genel bütçe vergi gelir-
lerinden aldığı payın toplam gelirlerine oranı ise % 1 in altındadır ve bu pay 
giderek düşmektedir. Yani mahalli idare birliklerinin merkezi yönetim vergi 
gelirlerine bağımlılıklarının olmadığı söylenebilir. 

Aşağıdaki tabloda, mahalli idarelerin cari olarak teşebbüs ve mülkiyet ge-
lirleri ve toplam gelirleri içindeki payları verilmiştir.
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Tablo 7: Mahalli İdarelerin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Toplam Gelirler İçindeki 
Payları 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 ( 
Bi

n 
TL

)

TOPLAM 
TEŞEBBÜS 

VE 
MÜLKİYET 
GELİRLERİ 

10.558.298 11.922.406 13.868.818 16.050.147 17.916.582 18.025.346 20.876.251 23.658.446 27.858.152

Belediyeler 4.123.985 4.824.058 5.365.883 6.505.295 7.997.458 6.739.057 7.474.956 8.426.757 11.585.675

Belediye 
Bağlı 

İdareleri
5.907.182 6.415.673 7.695.203 8.657.828 9.185.233 10.985.555 13.703.266 15.038.039 17.509.067

İl Özel 
İdareleri

225.387 272.848 331.679 357.299 393.336 148.363 137.526 113.455 185.088

Mahalli İdare 
Birlikleri

301.744 409.827 476.053 529.725 340.555 152.371 177.341 197.738 214.636

Pa
y 

(%
)

TOPLAM 
TEŞEBBÜS 

VE 
MÜLKİYET 
GELİRLERİ  
/ TOPLAM 

GELİR

24,85 22,25 21,86 23,17 21,48 20,67 21,36 21,63 20,82

Belediyeler 15,36 14,09 13,17 14,41 14,82 10,77 10,35 10,40 11,92

Belediye 
Bağlı 

İdareleri
80,54 86,01 80,31 84,40 79,68 66,53 79,82 79,42 80,36

İl Özel 
İdareleri

3,08 2,79 2,84 2,87 2,48 2,07 1,69 1,34 1,99

Mahalli İdare 
Birlikleri

23,36 17,68 21,43 24,60 13,25 9,51 7,88 9,08 7,64

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri
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Tablo 7’de dikkati çeken ilk noktalardan birisi, mahalli idarelerin teşebbüs 
ve mülkiyet gelirlerinin, toplam yerel gelirler içindeki payının yıllar içerisinde 
giderek düşmüş olmasıdır. Yerel birim düzeyinde bakıldığında ise, belediye-
lerin de teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde düşüş olduğu göze çarparken, en 
fazla düşüşün mahalli idare birliklerinde olduğu görülmektedir. Öyle ki, 2009 
yılında mahalli idarelerin teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin toplam gelirlerine 
oranı % 23,06 iken, bu oran 2017’de % 7,64’e düşmüştür. Bu durum yukarıda 
tablo 4’te belirtilen, mahalli idare birliklerinin iktisadi girişimleri ve bunlar-
dan elde edilen gelirleri artırma yönlerinin olmadığını ya da zayıf olduğunu 
göstermektedir fikrini desteklemektedir. 

Aşağıdaki tabloda, mahalli idarelerin sermaye giderleri (yatırım giderleri) 
ve toplam giderler içindeki payları gösterilmektedir. 

Tablo 8: Mahalli İdarelerin Sermaye Giderleri (Yatırım Giderleri) ve Toplam Giderler 
İçindeki Payları 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 (B
in

 T
L)

TOPLAM 
SERMAYE 

GİDERLERİ
16.064.617 16.776.799 20.947.581 24.055.438 34.101.595 29.320.599 33.761.365 43.050.784 60.802.257

Belediyeler4 9.170.068 9.663.321 12.248.492 14.376.688 21.018.578 21.328.376 23.311.352 30.569.098 41.980.337

Belediye Bağlı 
İdareleri

2.766.142 2.420.490 2.548.694 3.115.593 4.422.105 4.485.332 5.936.503 7.396.368 8.466.681

İl Özel İdareleri 3.434.836 3.716.409 4.877.286 5.435.356 7.556.942 3.282.634 4.051.555 4.316.625 4.984718

Mahalli İdare 
Birlikleri

749.479 1.021.994 1.348.628 1.216.868 1.669.583 763.858 1.200.559 1.075.137 1.411.475

Pa
y 

(%
) 

TOPLAM 
SERMAYE 

GİDERLERİ  
/ TOPLAM 
HARCAMA

33,31 32,12 34,33 34,71 38,93 34,83 33,87 35,52 40,19

Belediyeler 29,56 28,02 29,77 30,59 35,05 33,71 31,60 33,49 37,46

Belediye Bağlı 
İdareleri

33,53 31,30 30,11 32,70 38,32 32,89 33,05 35,27 34,10

İl Özel İdareleri 45,47 42,95 47,73 47,19 50,46 47,98 53,51 54,76 53,79

Mahalli İdare 
Birlikleri

47,71 44,54 50,04 44,83 51,76 45,72 52,05 49,57 53,52

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri
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Tablo 8 incelendiğinde, toplam sermaye giderlerinin toplam harcamalar 
içindeki payının yıllar içerisinde arttığı görülmektedir. Bu artışta en büyük 
pay sahibi belediyelere ait iken, diğer yerel birimler için de söz konusu oran-
da artışlar yaşandığı görülmektedir. Mahalli idare birliklerinin sahip olduğu 
değerlere bakıldığında, 2009 yılında söz konusu oran % 47,71 iken, 2017’de 
% 53,52’ye yükselmiştir. Yani mahalli idare birlikleri gelirlerinin yarısından 
fazlasını yatırım giderleri için harcar hale gelmişlerdir. Bu oran tüm yerel bi-
rim türleri içerisinde en yüksek oranı teşkil etmektedir ki, mahalli idare bir-
liklerinin harcamalarında diğer yerel yönetim birimlerine göre yatırıma daha 
fazla öncelik verdiklerini göstermektedir. 

Çalışmamızın son tablosu olan aşağıdaki tabloda ise, mahalli idarelerin 
yıllara göre bütçe dengeleri ve toplam harcamaya oranları gösterilmektedir. 

Tablo 9: Mahalli İdarelerin Yıllara Göre Bütçe Dengeleri ve Toplam Harcamaya 
Oranları

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 (B
in

 T
L)

BÜTÇE 
DENGESİ 

(TOPLAM)
-5.749.942 1.355.813 2.404.453 -35.399 -4.213.363 -1.026.879 -1.953.183 -11.809.597 -17.496.411

Belediyeler -4.167.171 -241.072 -392.528 -1.856.588 -6.033.156 -721.424 -1.597.119 -10.275.553 -14.899.097

Belediye Bağlı 
İdareleri -914.044 -271.710 1.118.100 729.678 -10.609 2.875.379 -792.589 -2.032.245 -3.035.258

İl Özel 
İdareleri -253.612 1.099.326 1.461.431 922.998 861.414 311.541 525.099 541.509 21.532

Mahalli İdare 
Birlikleri -279.421 22.863 -473.476 -561.273 -655.633 -69.710 -55.680 6.961 171.128

Pa
y 

(%
) 

BÜTÇE 
DENGESİ  / 

TOPLAM 
HARCAMA 

-11,92 +2,59 +3,94 -0,05 -4,81 -1,21 -1,95 -9,74 -11,56

Belediyeler -13,43 -0,69 -0,95 -3,95 -10,06 -1,14 -2,16 -11,25 -13,29

Belediye Bağlı 
İdareleri -11,08 -3,51 13,21 7,65 -0,09 21,08 -4,41 -9,69 -12,22

İl Özel 
İdareleri -3,35 12,70 14,30 8,01 5,75 4,55 6,93 6,86 0,23

Mahalli İdare 
Birlikleri -17,78 0,99 -17,56 -20,67 -20,32 -4,17 -2,41 0,32 6,48

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri

Tablo 9’a göre, 2010 ve 2011 yılları dışında mahalli idareler toplamda büt-
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çe açığı vermişlerdir.  Son iki yılda ise mahalli idareler toplam bütçe açığının, 
toplam harcamaya oranlarının % 10’ lar seviyesini aşarak kayda değer düzeye 
yükseldiği görülmektedir. Toplam bütçe açığının toplam harcamalara oranı-
nın bu seviyelere yükselmesinde yine belediyelerin öncülük yaptığı tablodan 
anlaşılmaktadır. Zira, belediyelerin de bütçe açıklarının toplam harcamalara 
oranı 2016 ve 2017 yılları için sırasıyla % 11,25 ve % 13,29’dur. Mahalli idare 
birliklerine bakıldığında ise bu konuda bir istikrarsızlığın olduğu görülmek-
tedir. Zira, mahalli idare birlikleri 2010, 2016 ve 2017 yıllarında bütçe fazlası 
vermişler iken, diğer yıllardaki bütçe açıklarının toplam harcamalarına oranı 
ise istikrarsız bir seyir izlemiştir.  

Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye’de mahalli idare birliklerinin varlığı cumhuriyetin ilk yıllarına ka-

dar uzanmaktadır. Bu yıllarda nüfusun çoğunluğu köylerde yaşadığı için, daha 
çok köylerin oluşturduğu mahalli idare birlikleri kurulmuştur. 1930 yılında 
çıkarılan 1580 sayılı belediye kanununda da, belediyelerin düğer yerel yöne-
tim birimleri ile mahalli idare birlikleri kurabilecekleri hüküm altına alınmış-
tır. Devam eden yıllarda bir çok mahalli idare birliği kurulmuştur. 1961 ve 
1982 anayasalarında, mahalli idarelerin ve bunların kendi aralarında kura-
cakları birliklerin, hizmet sunumlarını yerine getirebilmeleri için yeterli mali 
kaynağın kendilerine sağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Yine her iki anaya-
sada da bu birimlerin görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi 
idare ile olan bağ ve ilişkileri kanunla düzenlenir hükmü yer almasına rağmen 
uzunca bir süre mahalli idare birlikleri için ayrı bir yasa çıkarılmamıştır. Uzun 
bir zaman sürecinin sonunda nihayet 2005 yılında 5355 sayılı Mahalli İdare 
Birlikleri Kanunu çıkarılabilmiştir. 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çıkarıldıktan sonra da, mahalli 
idarelerle ilgili bir çok yasal düzenlemeye gidilmiştir. 2011 yılında yapılan bir 
değişiklikle 6172 sayılı Sulama Birliği Kanunu çıkarılması suretiyle, 5355 sa-
yılı kanunda yer alan ve sulama birliklerini düzenleyen 19’uncu madde iptal 
edilmiştir. Böylece sulama birlikleri, yerel yönetim birliklerini düzenleyen ya-
sadan ayrılarak, özel kanunla düzenlenen uygulamaya geçmiştir. 2012 tarihli 
6360 Sayılı Kanun ile birlikte, büyükşehir hizmet alanı içinde kalan yerlerdeki 
köyler mahalleye çevrilmiş ve dolayısıyla da buralarda kurulmuş olan köyle-
re hizmet götürme birlikleri de kaldırılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda 2011 
yılında 1402 olan mahalli idare birliği sayısı, 2016 yılında 791’ye düşmüştür. 

Mahalli idare birliklerinin mali yapıları, ekonomik etkinlikleri ve diğer 
yerel yönetim birimlerine göre konumu zaman içerisinde değişiklikler gös-
termiştir. Mali verilerinin kayıt altına alındığı ilk yıl olan 2009’dan itibaren 
harcama ve gelir dengeleri istikrarsız bir seyir izlemiştir. Öyle ki 2010, 2016 
ve 2017 yıllarında bütçe fazlası vermişler iken, diğer yıllardaki bütçe açık-
larının toplam harcamalarına oranı ise istikrarsız bir görüntü vermektedir. 
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yıllar içerisinde azalmış buna karşılık, alınan 
bağış ve yardımlar ile özel gelirler kalemi ve faizler, paylar ve cezalar gelir 
kalemleri ise yıllar içerinde artışlar göstermiştir. Bu verilerden, mahalli idare 
birliklerinin gelir bakımından özel bağış ve yardımlara gittikçe bağımlı hale 
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geldiği anlaşılmaktadır. Mahalli idare birliklerinin teşebbüs ve mülkiyet ge-
lirleri yıllar içerisinde azalış göstermesine rağmen, sermaye giderleri yıllar 
içerisinde artmıştır. Buradan, mahalli idare birliklerinin yaptıkları sermaye 
giderlerine ya da yatırımlarına karşılık, bunlardan beklenilen geliri sağlaya-
madıkları sonucuna ulaşılabilir.

Mahalli idare birliklerinin harcamalarının toplam yerel harcamalar içinde-
ki payı, 2009’dan 2017’ye yarı seviyesine düşmüştür. Toplam yerel harcama-
ların toplam kamu harcamaları içindeki payı artarken, bunun aksine mahalli 
idare birlikleri harcamalarının toplam yerel harcamalarına oranının giderek 
düşmesi, mahalli idare birliklerinin Türkiye’nin yerelleşme sürecinde isteni-
len yeri alamadığını göstermektedir. Mahalli idare birliklerinin genel bütçe 
vergi gelirlerinden aldığı payın toplam gelirlerine oranı % 1 in altındadır ve 
bu pay giderek düşmektedir. Yani mahalli idare birliklerinin merkezi yönetim 
vergi gelirlerine bağımlılıklarının olmadığı söylenebilir.
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Giriş 
Toplumun ekonomik anlamda ilişkileri ile şekillenen ülkelerin içsel dina-

mikleri, gerek ülke içerisindeki çeşitli sebeplerle gerekse diğer devletlerle 
olan ilişkilerden kaynaklı birtakım sorunlar oluşabilmektedir. Böyle zaman-
larda oluşan durumu tanımlamak için Kriz kavramı kullanılmaktadır. Kriz 
Türk Dil Kurumuna göre: “Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya 
bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran” olarak ifade 
edilmektedir. Bu tanımdan yola çıkılarak iktisadi tarih içerisinde özellikle sa-
nayileşme devrimiyle 1800’lerle tanışılmasının ardından, çeşitli krizler mey-
dana gelmiştir. Üzerinde dikkatle durulması gereken bazı krizlerin sadece 
yerel olmayıp, bütün bir dünyayı etkileyecek domino etkisine sahip olmasıdır. 

Krizlerin tarihi incelirken iki önemli nokta üzerinde durulması gerek-
mektedir. Birincisi 1929 Büyük Buhran diye tabir edilen, ekonomik anlam-
da bütün dünya piyasasının etkilendiği ve büyük kayıpların yaşandığı yıllar 
olmaktadır. Yıllar olarak ifade edilmesinin sebebi, ülkelerin bu krizden çıkıp 
toparlanma süreçleri yıllar almıştır. Bu kriz tam anlamıyla atlatıldığı ve bir 
daha bu kadar büyük derecede kriz olmaz düşüncesi oluşmuşken, 2008 yılın-
da mortgage kaynaklı yeni bir kriz meydana gelmiştir. Bu kriz de 1929 krizi 
ile eş değer derecede sarsıcı ve bütün dünyayı etkileyen bir kriz olmuştur. 

2008 krizine değinildiği zaman; Amerikan halkının yatırım alışkanlıkla-
rı arasında yer alan hazine bonoları 2000 yılında FED’in düşük faiz kararı 
sonrası yatırımcıları farklı yatırım araçlarına yönelmelerine sevk etti. Diğer 
yandan faiz oranlarının çok düşük seviyelere gelmesi ile bankalar sundukları 
kredileri çoğaltmaya başladılar. Hane halkı belirli bir peşinat karşılığı kolay-
ca Mortgage kredisi çekebiliyor ve sürekli değerlenen konut fiyatları ise ev 
sahibi olma arzusunu da beraberinde getiriyordu. Bir yandan düşük faiz ve 
kaldıraç bankaların servetine servet katarken, piyasaya yeni aktörler girme-
ye çoktan başlamıştı. Bu aktörler mortgage acenteleri, yatırımcılar ve konut 
sahipleriydi. Zamanla mortgage acenteleri ev sahipleri ile bankaları bir araya 
getirmiş ve ev sahiplerinin kolayca kredi kullanmalarına belirli bir komisyon 
karşılığı yardımcı olmaya başlamıştır. 

Artan krediler ile bankalar bu kredileri yatırım bankalarına uygun fi-
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yatlara satmış ve kendilerini güvence altına almaya başlamışlardır. Yatırım 
bankaları ise yatırımcılara satın aldığı bu kredilerden oluşan teminatlı borç 
yükümlülüğü (CDO) adı altında bir yatırım aracı sunmuş ve hazine bonoların-
dan daha yüksek getirilere imkân veren bir yatırım seçeneği oluşturmuştur. 
Teminatlı borç yükümlülükleri güvenli, orta güvenli ve riskli olmak üzere üç 
çeşit bölümden oluşurken, kredi derecelendirme kuruluşları sadece güvenli 
ve orta güvenli araçları derecelendirmiş riskli olanları gözden kaçırmıştır. 

Diğer yandan güvenli olan yatırım aracı bankalar tarafından kredi temer-
rüt primi karşılığında sigortalanmaya başlamış ve güvenli sınıfına giren ya-
tırım aracı daha güvenli hale gelmiştir. Söz konusu üç farklı riskten oluşan 
yatırım aracı banka ve yatırımcılara satılır ve böylelikle yatırım bankaları ser-
vetine servet katmaya devam eder. Artık piyasada yüksek getiri imkânı veren 
CDO’lara talep fazlalaşır ve bu talebe karşılık vermek için yatırım bankaları 
bankalardan daha fazla mortgage kredisi satın almak ister. Ancak kerdi ve-
rilecek konut sahibi bulamayan bankalar mortgage kredisini peşinatsız bir 
seçenek dâhilinde daha kolay hale getirir.

Peşinat ve diğer yükümlülükler olmaksızın kredi çekebilen ev sahipleri 
kredi talebini tekrardan üst seviyeye taşımıştır. Bankalar için bir sorun yoktur 
çünkü bankalar riski yatırım bankalarına, yatırım bankaları ise yüksek, orta 
ve düşük risklere yatırım yapan yatırımcılara devretmişlerdir. Diğer taraftan 
kredi borcunu ödeyemeyen ev sahiplerine ait konutlar bankalar tarafından 
geri alınmaktaydı. Sistem bu şekilde doğru işliyor gibi gözükse de bir süre 
sonra piyasada sorunlar oluşmaya başlamış ve riskleri birbirlerine devreden 
kurumlar arasındaki döngü bir anda kitlenmiştir. 

Konut sahipleri sürekli değerlenen evlerini satışa çıkarmaya başlar ve 
konutlara olan arz talebin çok üstüne çıkar bu durumda konut fiyatlarının 
düşüşüne neden olur. Artık taksit ödeyen yatırımcılar konut değerinin kat kat 
üstünde krediler ödemeye başlar ve sahip oldukları konut değerinin üstünde 
bir değer ödemektense ödememeyi tercih ederler. Böylelikle oluşan algı ile 
ödenmeyen taksitler yatırım bankalarının sunduğu CDO’ lara yansır ve yatı-
rım bankaları CDO’ ları satabilecek mercii bulamaz ve borçları getirilerinin 
üstüne çıkmaya başlar. Yatırımcılar bu durumdan haberdar olurlar ve artık 
CDO’ lara yatırım yapmazlar. Bankalar ve yatırımcılar ellerinde bulundurduk-
ları CDO’ ları ne yapacaklarını bilemez ve finansal piyasalar derinden sarsılır. 
Sonuç ise artık sürekli yükselişte olan konut fiyatları ve yatırımı cazip olan 
CDO’lar bir değer ifade etmez ve finansal kriz yerini büyük bir ekonomik krize 
bırakır. ABD merkezli bu kriz gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hissedil-
meye başlar ve küresel bir kriz halini alır.

Yukarıda ifade edilen 2008 krizi bağlamında araştırmamızda, tarihte yer 
alan bazı önemli krizler detaylandırılmıştır. Özellikle 1878 krizi, 1929 Büyük 
Buhran, 1987 Krizi, 1994 Türkiye’de yaşanan kriz, 1997 Asya Krizi, 2001 yine 
Türkiye’nin ekonomik ve siyasi anlamda olan krizi ve 2008 Küresel Kriz ola-
rak incelenmiştir. İçlerinde en güncel ve en çok dikkat çeken krizlerden olan 
2008 krizinin daha kapsamlı incelenmesi açısından gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelere ait borsa endeksleri, krizin gerçekleştiği zamanlardaki seyri 
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gözlemlenmiştir. Bu incelemenin ardından elde edilen bilgilerle ülke ekono-
milerine ait borsalar arasında nedensellik testi gerçekleştirilmiş ve detaylan-
dırılmıştır. 

Çalışmanın amacı 2008 küresel finansal kriz meydana geldiği zaman yu-
karıda değinilmiş olan borsalara ait verilerle nedensellik ilişkisinin varlığını 
tespit etmektir. Bunu tespit etmek için ülkelere ait veriler elde edilmiş olup 
araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Tarihte Gerçekleşen Önemli Krizler 
Bu bölümde krizlerin gerçekleşme kronolojisine göre, gerçekleşmelerinin 

temel sebebi ve krizin ülkeler ve Türkiye açısından sonuçları detaylandırıla-
caktır. 1800’lü yıllarda olan ekonomik kriz ve sonrasında 1900’lerin başında 
olan büyük buhran açıklanırken 1994 ve 2001 krizleri gibi Türkiye ekonomi-
sinin bu önemli iki krizine de değinilecektir. Ayrıca son yıllarda karşılaştığı-
mız Amerika kaynaklı mortgage krizi de açıklanacak olup, böylece yüz yıllık 
periyod içerisinde gerçekleşen önemli krizlerin sebepleri ve sonuçları hak-
kında literatür taraması ile birlikte çalışma gerçekleştirilmiş olacaktır. 

1878 Ekonomik Krizi 
Bu dönemde meydana gelen kriz çoğu araştırmacıya göre onları ikilemde 

bırakabiliyor. Çünkü Almanya, İtalya, Amerika gibi ülkeler bu dönemde hızlı 
bir sanayileşme dönemini yaşamış ve gelişme göstermişlerdir. Kriz sözünün 
ortaya çıkmasındaki esas sebep, fiyatların gerilemesi yani deflasyondan mey-
dana gelmiştir. Özellikle rekabet ortamının olduğu o dönemde böyle bir geliş-
menin yaşanması karlılığı azaltmış ve sermayenin birikimi noktasında kişi ve 
kurumları sıkıntıya düşürmüştür. Bundan dolayı, o döneme dair iktisatçılar 
bu gelişmeler karşısında daha kötü bir durumun oluşacağı ile ilgili açıklama-
larda bulunmuşlardır. Bu sebepledir ki, dönemin iktisatçıları ile 20. Yüzyılın 
iktisatçıları farklı fikirlerde olmuşlardır. Ayrıca kriz sadece İngiltere ile sınırlı 
kalmayıp, sonuçları itibariyle, Almanya, Amerika, Fransa ve Rusya gibi ülkele-
ri de etkilemiştir (Kaymak,2010:167-168). 

1848 ile 1873 yılları arasında Avrupa ekonomisinde meydana gelen hızlı 
büyüme bu krizin ortaya çıkmasında önemli bir faktör olmaktadır. İngilte-
re’nin pamuklu malların ihracatı ve Belçika’nın demir ihracatı ikiye katlanmış 
olarak hızla büyüme gerçekleşmiştir. Fakat buradaki temel nokta, Avrupa ve 
Amerika’nın ekonomileri hızla büyümüş ve çok fazla sermayeye boğulmuştur. 
Böylece spekülatif yatırımlara yönelmeleri ile birlikte varlık değerleri yüksel-
miştir. Ancak plansız bir büyüme gerçekleştiği için, aynı piyasayı tercih eden 
çok sayıda işletme olunca, aşırı kapasite oluşması, mal ve hizmetlerin satıla-
mamasını da berberinde getirmiştir. Böylece kriz Avrupa’da ve Amerika’da 
fiyatların hızla düşüşü ile iyice yayılmış, birçok banka iflasları ve borsaların 
çöküşüne de neden olmuştur. Ayrıca büyüme de hızla gerilemiş olup; Alman-
ya’da %4,3’ten %2,9’a, Amerika’da %6,2’den %4,7’ye, İngiltere’de ise %3’den 
%1,7’ye inmiştir (Faulkner, 2014). 

Bu krize “Uzun Depresyon” denilmektedir. Çünkü kriz 1873’lerden itiba-
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ren ortaya çıkıp 1896’lara kadar devam eden bir krizdir. Hatta krizin arkasın-
dan gelen birinci dünya savaşını bu sebeple ilişkilendirenler de bulunmakta-
dır. Yukarıda da değinildiği gibi krizin ilk ortaya çıkışı, 1873’te Viyana Borsa-
sının çöküşü ile başlamıştır. Bazı yorumculara göre krizin ortaya çıkmasında 
Fransız-Prusya savaşının akabinde Fransa’nın Almanya’ya ödemek zorunda 
kaldığı savaş tazminatının etkili olduğunu ifade etmektedirler. Krizin Ameri-
ka’yı etkilemesinde sürdürdüğü altına bağlı sıkı para politikası olduğuna da 
değinmişlerdir. Bazılarına göre ise altın miktarında yaşanan kıtlık sebebi ol-
duğu görüşünü savunmuştur (Eğilmez, 2012).

Bu kriz sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan kapitalizmde ilk meydana 
gelen krizdir. Sebebi düşünüldüğünde fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak 
aşağıya inmesi malın değerinin düşmesine ve elde kalmasına sebep olmuştur. 
Plansız ve kontrolsüz olarak aynı sektörde aynı üründe üretimin oluşturaca-
ğı bu durum sadece bununla olmayıp yukarıda sebepleri ifade edilen birkaç 
farklı nokta ile de birleşince böyle bir durum meydana gelmiştir.

1929 Büyük Buhran 
Kriz 1929 yılında başlamış ve 1939’a kadar sürmüş, dünya çapında olan 

ekonomik krizdir. Sanayileşmiş batı toplumlarının yaşadığı en uzun ve en şid-
detli depresyon olmuştur. Bu kriz Amerika’da ortaya çıkmasına rağmen, dün-
yanın birçok ülkesinde üretim, işsizlik ve deflasyon gibi ciddi sonuçlara yol 
açmıştır. Amerika ve Avrupa’da kriz, Japonya ve Latin Amerika’ya göre daha 
şiddetli olmuştur. Krizin çıkmasına birçok sebep yol açmıştır. Bunlar; tüketici 
talebindeki düşüşler, mali anlamda panik ve yanlış hükümet politikaları bu 
durumun birkaç sebebi olmaktadır. Büyük buhranın temel nedeni Amerika’da 
harcamalardaki düşüş ve ardından üretimde meydana gelen düşüş olmakta-
dır. Böyle olunca üretici ve satıcının stokları beklenmedik düzeyde artmıştır. 
Harcamadaki bu daralma depresyona dönüşmüş ve toplam talepte bir aza-
lışı oluşturmuştur. Altın standardı nedeni ile Amerika’da olan bu durumdan 
dünyanın birçok yerindeki ülke de etkilenmeye başlamıştır. Bunun dışında 
diğer faktörler de çeşitli ülkelerdeki ekonomik durumu etkilemiştir (Romer, 
2003:1-2).

Çıkış noktası olarak Amerika baz alındığında 23 Ekim 1929 Çarşamba gü-
nünden 29 Ekim 1929 Salı günü kapanışa kadar olan periyotta New York Bor-
sası değerinin %25’ini kaybetmiştir. Ayrıca Dow Jones endeksi 326,51’den 
230,07’ye, yani %29,5’lik bir düşüş; Standart and Poor’s için de doksan hisse 
senedinden oluşan karma portföyü 28,27’den 20,43’e, yani %27’lik bir düşüş 
meydana gelmiştir. Krizin etkileri bir hayli uzun sürmüştür. Şöyle ki, Dow Jo-
nes endüstriyel ortalamasının Eylül 1929’daki seviyesine 1950’lerin ortaları-
na kadar ulaşamaması da bir gösterge olmaktadır (Cecchetti, 1992:1).  

Krizden beş yıl önceye bakıldığında, borsadaki işlemler artmış ve borçla-
nılan paralar ile hisse satın almalar gerçekleşmektedir. Yatırımcılar fiyatla-
rın yukarı yönlü olacağını düşündüklerinden, şişirilmiş hisse senedi satışıyla 
borçlandıkları paraları geri alabileceği umudundaydılar. Fakat 1929’da hisse 
fiyatları düşmeye başladığında spekülatörler daha fazla düşeceği korkusu 
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ile hisselerini satmaya başladılar. Dalgalanmanın durulacağını düşünen ya-
tırımcılara karşın, haftalar, aylar geçtikçe kriz daha da güçlenmiştir. Bu zor 
günlerin başında, New York Borsası başkan yardımcısı Richard Whitney, alım 
satımdaki her bir noktaya alım emri vermiştir. Ardından en iyi bankacılar 50 
milyon dolarlık bir fon kurmuşlardır. Bunun sebebi de düşen hisse senedi fi-
yatlarına destek anlamındadır. Fakat düşüş daha da devam etmiş olup Per-
şembe günü 12.894.650 hisse satılmış olup, 29 Ekim 1929’da Kara Cuma 
(Black Friday) olarak tanımlanmış ve borsanın çöküşünün başlangıcı olmuş-
tur(Lange,2007:32). 

Tablo 1. Çeşitli Ülkelerin Büyük Buhrana Dair Önemli Günleri (Dönemsel)

Ülke Büyük Buhran Başlangıcı Düzelmenin Başlangıcı

Amerika 1929:3 1933:2

Büyük Britanya 1930:1 1932:4

Almanya 1928:1 1932:3

Fransa 1930:2 1932:3

Kanada 1929:2 1933:2

İsviçre 1929:4 1933:1

Çekoslovakya 1929:4 1933:2

İtalya 1929:3 1933:1

Belçika 1929:3 1932:4

Hollanda 1929:4 1933:2

İsveç 1930:2 1932:3

Danimarka 1930:4 1933:2

Polonya 1929:1 1933:2

Arjantin 1929:2 1932:1

Brezilya 1928:3 1931:4

Japonya 1930:1 1932:3

Hindistan 1929:4 1931:4

Güney Afrika 1930:1 1933:1
Kaynak: Romer, 2003

Yukarıdaki tabloda dönemsel olarak ifade edilmiş olup, her bir ülkenin 
verileri yer almaktadır. Amerikan borsasında değinilmiş olduğu gibi ekim 
ayındaki sert düşüşlerle birlikte 1929 yılının 3. döneminde kriz iyice orta-
ya çıkmış olup yayılmıştır. Buradaki bazı ülkelerde Amerika öncesinde krize 
girdikleri de görülmektedir. Ülkelerin kendi ekonomileri bağlamında olan bu 
süreç büyük buhranla birleşince iyice belirgin hale gelmiştir. Düzelmeye dair 
ise, 1932 ve 1933’lü yıllarla birlikte olduğu ve Kanada, Polonya, Çekoslovak-
ya gibi ülkelerin ise 1933 yılı 2.döneminde toparlanma sürecinin yaşandığı 
görülmektedir. En hızlı toparlanış süreci ise Hindistan ve Brezilya’da oldu-
ğu görülmektedir. Verilere genel anlamda bakıldığı zaman, 1929 krizi bütün 
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dünyayı etkilemiş ve toparlanma süreci hayli uzun olan bir krizdir. O yüzden 
büyük buhran olarak tanımlanmaktadır.  

1987 Kara Pazartesi 
Krize bu şekilde bir isim verilmesinin nedeni 19 Ekim pazartesi günü dün-

ya borsalarında meydana gelen sert düşüşten kaynaklanmaktadır. Hong Kong 
borsası ile başlayan süreç sonrasında Avrupa ve Amerika’yı da etkilemiştir. 
Düşüşten önceki döneme bakıldığı zaman, hisse senedi piyasaları güçlü ka-
zançlar elde etmiş ve fiyatlar yukarı yönlü seyretmiştir. Fakat bu durum bazı 
yorumcuları endişelendirmiştir. Piyasanın bu kadar aşırı değerlenmesi nok-
tasında uyarıda bulunmuşlardır.

Bu noktada krizin sebebi “Program Trading” denen bilgisayar programı 
aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirmeye başlamışlardır. 1987’de meydana 
gelen çöküşün baş suçlusu olarak görülmektedir. Program ticareti, on beş 
veya daha fazla menkul kıymet içeren ve 1 milyon dolardan fazla değere sahip 
olan esnafları içermektedir. Emeklilik fonları, yatırım fonları ve finansal ris-
kten korunma fonlarında, satın alma ve satma işlemi için bilgisayar işlemine 
güvenilmektedir. Çünkü program ticaret maliyetini düşürür ve tasarrufların 
küçük yatırımcıya aktarılmasını sağlar. Fakat bunun kötü olan tarafı ise, ani 
şok dalgası yaratabilmesidir. Birden bire satış işlemi yapıldığı zaman hızlı bir 
şekilde borsaların da düşüşü meydana gelmiştir. Buda krizin temel noktası 
olmaktadır (Neumann,2008:115-117).

19 Ekimde yaşanan düşüş ile beraber dünyanın birçok yerindeki borsalar-
da değer kayıpları meydana gelmiştir. Aşağıda kuvvetli değer kaybı yaşayan 
ülkelerin verileri yer almaktadır. 

Tablo 2. 19 Ekim Değer Kayıpları (%) 

Ülke Yüzdelik Değer Kaybı

Dow Jones 22,6

Hong Kong 45,8

Avustralya 41,8

İspanya 31

İngiltere 26,4

Kanada 22,5

Yeni Zelanda 60
Kaynak: Ayvalı, 2014.
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Yukarıdaki değer kayıplarında görüldüğü gibi ortaya çıkan bu kriz birçok 
ülkenin önde gelen borsalarını etkilemiş olup, borsa fiyatlarında kuvvetli dü-
şüşler yaşanmıştır. Buradaki düşüşte temel faktör olan program ticareti ile 
kriz öncesi dönemde menkul değer fiyatlarının aşırı değer kazanması ve hızlı 
yükselişi de ayrıca hızlı düşüşte önemli bir rol oynamaktadır. 

Çözümü konusunda ise o dönemin Amerika Merkez Bankası Başkanı Alan 
Greenspan, piyasalar için gereken likiditeyi sağlayacağını açıklamıştır. 19-30 
Ekim arasında günlük toplantı yapan Merkez Bankası kısa dönemli faiz oran-
larını hızla düşürmüş ve borçlanma maliyetleri 2 puan aşağı indirilmiştir. Bu 
durum fiyatlarda toparlanma yapmış olup, 1988 yılında sanayi üretim artışı 
Amerika’da %5, Almanya’da %3,2, İngiltere’de %2,2 ve Japonya’da %9,4 ol-
muştur (Bloomberg, 2016). Böylece krize hızlı müdahale ile fiyatların daha 
aşağıya düşmesi önlenerek, 1988 yılında ise toparlanma yaşanmıştır.

1994 Krizi 
Bu krizin öncesinde yapılmış olan finansal serbestleşme süreci ile 80’li 

yıllarda tanışılmıştır. Sonraki aşamada ise, 1989 yılında sermaye hareketle-
ri serbestleştirilmiştir. Böylece yabancı sermayenin girişinde artış meydana 
gelmiştir. Sıcak paranın girişinin artması ile birlikte, bankaların açık pozis-
yonlarının büyümesine sebep olmuştur. Krizin temelinde karşımıza çıkan bu 
durum, kamu kesimi finansman açığı ve cari işlemler açığı olarak meydana 
gelmiştir. Bütün bu sebeplerin üstüne 1990’ların başında gerçekleşen körfez 
savaşı ve Avrupa’nın ekonomik yönden sıkışıklığı, dış finansman bulunması 
noktasında zorluklarla karşılaşılmıştır (Bahar ve Erdoğan, 2011:9-10). 

1994 krizinin ortaya çıkmasına neden olan temel unsurlar aşağıdaki gibi 
ifade edilmektedir (Eren,2010:59-60):

- Ulusal paranın aşırı değerlenmesi 

- Bütçe açığı, dış ticaret açığı ve biriken kamu borçlarının finansman 
yükü ile birlikte kamunun piyasadaki fonları toplaması ve faiz 
oranlarının artması 

- Bankaların yurt dışından fon sağlamaları sebebiyle açık 
pozisyonlarının yükselmesi ve batık kredilerin çoğalması 

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinin 
çoğunun yabancılara ait olması 

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının fazla talep nedeniyle aşırı 
değerlenmesi.

- Piyasadaki verelere bakıldığı zaman; dış borç stoku 1989’da 42 
milyar dolardan, 1993 yılında 67 milyar dolara çıkmıştır. Kısa vadeli 
dış borç stoku ise; 6 milyar dolardan 18,5 milyar dolara yükselmiştir. 
Hazine ihaleleri iptali ve kredi notu düşürülmesi ile birlikte, Merkez 
Bankasının brüt döviz rezervi 6 milyar dolar düzeyinde kaldığı için 
yatırımcıya bir güven ortamı oluşturamamıştır (Celasun, 2002:7-8).
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- Krizin önemli sonuçları ise; 1994’te Türkiye Ekonomisi %5,5 
küçülmüştür. 1993’te %71 seviyesinde olan enflasyon, 1994 yılının 
sonunda %126 olup, işsizlik %7,6’dan %10,5’a çıkmıştır. Buradaki 
sonuçta özellikle sıkı bir politika izlenmesi gerekirken, kamu 
harcamalarının artması, büyüme hızına dikkat edilerek bu şekilde 
bir politika izlenmesi, böylelikle bütçe açığının da gittikçe artmasına 
neden olmuştur (Yılmaz, 2016:1). 1994 krizinden sonra 5 Nisan 
kararları alınmıştır. Bu kararın amacı, birtakım tedbirler alınarak kriz 
ortamından çıkılmasıdır. Gerek enflasyonla mücadele konusunda, 
gerek se borçlanma ve ithalat noktasında yapılması ihtiyacı doğuran 
adımlar atılmıştır. 

- Kriz devam ederken Amerikalı kredi derecelendirme kuruluşları 
Türkiye’nin kredi notunu düşürmeleri sebebi ile ülkenin dış kaynak 
bulma konusunda zor durumda kalmasına sebep olmuştur. Bu 
noktada 5 Nisan kararları alınarak ardından IMF (International 
Monetary Fund) ile 14 alık bir anlaşma yapılmıştır. Mali disiplinin 
sağlanması yönünde ortaya konulan bu her iki önemli çalışmalar, mali 
piyasada istikrarın tekrardan sağlanması ve enflasyonun indirilmesi 
odak noktası ile yürütülmüştür (Gaytancıoğlu,2010:143). 

1997 Asya Mali Krizi 
Krizin başlangıcı 1997 yılının temmuz ayında Tayland’da meydana gelmiş-

tir. Sonrasındaki süreçte doğu Asya ülkelerinin ekonomilerini ve borsalarını 
etkilemiş bir kriz olmuştur. Krizin ilk belirtileri 1997 yılının başlangıcında 
Tayland ve Güney Kore’de yaşanan şirket iflasları iledir. Ayrıca doların yen 
karşısında değerinin artması da bu durumu tetiklemiştir. Mayıs ayında dolara 
karşı yen değer kaybetmeye devam ettiği için Japon Merkez Bankası faizle-
ri yükselteceğini söylemiştir. Piyasalar bu haberi duyunca, portföy sahipleri 
yerel para biriminden dolara geçmeye başlamıştır. Tayland Merkez Bankası 
6 milyar dolar kayba uğramıştır.  28 Temmuz’da IMF’ye başvuran Tayland’a 
17,2 milyar dolar kredi verilmiştir. Ancak sonrasında bu kriz sadece Tayland 
ile kalmayıp bütün bölgede yer alan birçok ülkeyi etkilemiş olup, Rusya ve 
Latin Amerika’nın etkilenmesi ile global anlamda bir kriz olmuştur (Bulut, 
1999:62-64). 

Aynı anda ülkelerin yerel para birimleri ve endeksler de önemli ölçüde 
değer kaybetmişlerdir. Bath 1997 Temmuzda %16, Güney Kore Wonu Ara-
lık 1997’de %41, Korean Composite Endeksi %50, Endonezya Rupisi Aralık 
1997 ile Ocak 1998 tarihleri arasında %71 değer kaybetmişlerdir. Ayrıca, Ma-
lezya Ringgiti Aralık 1997’de %25, Jakarta Composite Endeksi Eylül-Aralık 
1997’de %41 ve Kuala Lumpur Composite Endeksi ise Eylül 1997 ile Ocak 
1998 tarihleri arasında %45 değer kaybına uğramıştır (Ege, 2009:83). 

Bu krizin bir diğer yanı da, bu krizin bir döviz krizi olmasından öte bir ser-
maye krizi olduğu gerçeğidir. Güney Amerika’da yaşanan olaylar ile özellikle 
1994’te Meksika Pezosu ile ilgili kriz yüzünden güvenini kaybeden yatırımcı-
lar doğu Asya ülkelerinde bulunan portföy yatırımlarını almaya başlamışlar-
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dır. Bu durum katlana katlana giderek küresel krizi de oluşturmuştur. Asya 
ülkelerinin yabancı sermayeyi çekmek için uyguladığı teşvikler ve yüksek faiz 
oranları, yabancı sermayenin Asya ülkelerine gelmesini sağlamıştır. Fakat yu-
karıda değinilen bir durumda da gelen yabancı yatırımcı hızla bu piyasaları 
terk etmiştir. Böylece o ülkelerin ekonomisini iyice zor durumda bırakmış ve 
krizi derinleştirmiştir (Engin, 2007:42-44)

Bu ekonomik anlamda kayıplarla birlikte ülkeler uygulamakta oldukları 
sabit kur rejimini bırakmışlardır. Böylece ülke paralarının değeri düşürül-
müştür. Krize genel anlamda bakıldığında, ilk başta sadece Tayland’da baş-
layan krizin ardından Güney Kore’nin de dâhil olduğu birçok Asya ülkesini 
etkileyerek yayılma etkisini gerçekleştirdiği düşünülmektedir (Aktaş ve Ay-
doğan,2016). Bundan sonraki krizlerde de genel anlamda yayılma etkisi de-
vam etmiş ve özellikle 2008 yılındaki krizin başlangıcı ve sonraki süreçte bu 
durum iyiden iyiye daha iyi anlaşılmıştır. 1997 krizi ile her ne kadar yeterli 
önlem alındığı düşünülse de, ilerleyen zamanda daha sarsıcı bir kriz meydana 
gelmiştir. Buda küreselleşme ile dünyadaki piyasaların gittikçe birbirine en-
tegre olduğu düşüncesini oluşturmaktadır.

2001 Krizi 
Bu kriz Türkiye’de meydana gelen bir krizdir. Krizin ilk başlangıç noktası 

Kasım 2000 yılı ile olmaktadır. Bankacılık sektörü ile başlayan bu krizin temel 
sebebi bankaların likidite sıkıntısına düşmesidir. Bunun dışında, cari işlemler 
açığı hedefi 4,5 milyar dolara çıkartılmışken, 2000 yılı sonunda bu açığın 9,5 
milyar dolara çıkacağı ortaya çıkınca, piyasadaki kısa vadeli sermaye hare-
ketleri bu durumdan etkilenmiştir. Ayrıca, siyasi olarak birtakım olumsuz ge-
lişmeler de bu durumu daha da derinleştirmiştir. Sırasıyla Kasım 2000’de ve 
ardından bunun daha şiddetlisi ve birçok bankanın iflası ile sonuçlanan Şubat 
2001 krizi ortaya çıkmıştır. En başta Demirbank bulunmak üzere bankalar el-
lerindeki hazine kâğıtlarını hızla çıkartıp likidite ihtiyaçlarını karşılamak iste-
mişlerdir. Bununla birlikte, bankalar çok fazla devlet iç borçlanma senetlerini 
ellerinde tutmuşladır (Bakkal ve Alkan, 2011:55-56).

Böyle bir durum ile beraber kriz gittikçe bütün ekonomiyi sarmıştır. Eko-
nomik dengelerde ciddi bozulmalar meydana gelmiştir. Kasım ayı sonunda 
gerçekleşen likidite sıkıntısı karşısında Merkez Bankası piyasa likidite sağla-
ması, fakat bu likiditenin döviz talebine dönüşmesi ile birlikte, Merkez Ban-
kasının çok fazla döviz satış işlemi gerçekleştirmesine sebep olmuştur. Ayrıca 
kasım ayında gecelik faizler %1000 düzeyine kadar yükselmiş olup, bunun 
sonucunda da sermeyenin çıkışı hızlanmıştır. Net döviz rezervi, 16 Kasım 
2000’den 5 Aralık 2000’e kadarki süreçte, 24,1 milyar dolar iken 17,9 milyar 
dolara düşmüştür. Faiz oranları ise yine aynı dönem içerisinde %36’lardan 
%65’ler seviyesine çıkmıştır. Reel sektörde borçların geri ödenmesi nokta-
sında sıkıntıya düşülmesi ve bununla birlikte bankacılık sektöründe yaşa-
nan varlık kayıpları ile birlikte kriz her kesimi etkileyeme başlamıştır (Bağ-
cı,2016:49). 

Yukarıda ifade edilen bütün olumsuzlukların üzerine siyasal anlamda ya-
şanan bir gerginlik de bu krizi tamamen derinleştirmiş bir unsur olmuştur. 
19 Şubat 2001’de Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında yaşanan diyalog ve 
ardından Başbakanın kriz var açıklaması ile piyasalarda panik havası yarat-
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mıştır. Yoğun döviz talebi ortaya çıktığı için Merkez Bankası 20-21 Şubatta 
5 milyar dolar satış işlemi gerçekleştirmiştir. Piyasada yine de normalleşme 
sağlanamamıştır. Çünkü en temel sebebi bankaların maruz kaldığı likidite 
sorunudur. Bütün bunların ardından bankacılık sisteminde daha fazla zarar 
görmemek adına, 22 Şubatta Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında 
dalgalı kur rejimine geçildiği açıklanmıştır (Celasun,2002:16). Aşağıda krizin 
yaşandığı döneme dair gecelik faiz oranları yer almaktadır: 

Aylar En Düşük En 
Yüksek

Ortalama St. Sapma

1999 Eylül 57.51 70.98 67.21 4.61
Ekim 65.51 69.95 69.47 1.08
Kasım 68.72 69.99 69.78 0.30
Aralık 69.86 70.00 69.97 0.04

2000 Ocak 18.90 64.56 35.90 10.28
Şubat 26.28 83.19 49.23 14.12
Mart 26.38 68.07 39.08 8.95
Nisan 18.90 45.87 36.16 6.62
Mayıs 32.08 56.34 41.29 6.55

Haziran 26.35 75.75 42.00 11.67
Temmuz 13.60 38.83 25.97 5.08
Ağustos 22.14 92.57 35.57 16.90

Eylül 23.71 79.65 46.20 14.05
Ekim 25.82 71.22 38.41 9.72
Kasım 27.94 315.92 79.46 67.61
Aralık 61.75 873.13 198.95 238.97

2001 Ocak 31.12 76.84 42.16 12.47
Şubat 36.55 4018.58 436.00 983.80
Mart 80.00 96.55 81.89 4.05

Kaynak: Uygur, 2001:7. 

Yukarıda görüldüğü gibi 2000 yılı Kasım ayında gecelik faizdeki yükse-
liş Şubat ayında yaşanan siyasi gerilim ile birlikte zirve noktasına ulaşmıştır. 
Krizin başlangıcı her ne kadar Kasım olarak ifade edilse de Ağustos ayındaki 
gecelik faizdeki sıçrayışın krizin öncü sesi olarak algılanması gerekmektedir. 
Standart sapma verilerinden de görüldüğü üzere bu düşünceleri destekler ni-
teliktedir. 

22 Kasım 2000’de bankacılık krizi ile başlayan süreç 19 Şubat 2001 tari-
hinde döviz krizine dönüşmüştür. Bu krizin sonucu olarak, ekonomi %8,5-9 
seviyesinde daralmış, ulusal gelirde 51 milyar dolar azalırken; kişi başına ge-
lir 725 dolar düşmüştür. Ayrıca, 19 banka kapanmış olup, enflasyon %70’leri 
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aşmış ve 1.5 milyon kişi de işsiz kalmıştır (Karaçor,2006:388). 

2008 Mortgage Krizi 
2008 yılındaki bu ekonomik kriz, Amerika’da bankaların yanlış kredi uy-

gulamaları ve bu verilen kredilerin geri ödenmesi noktasında yaşanan sıkıntı-
lar krizin temelini oluşturmaktadır. Mortgage kredileri ile başlayan süreç son-
raki zamanda bütün dünyaya yayılmıştır. Bu kredilere Subprime kredi denil-
mektedir. Yani gelir düzeyi düşük insanlara verilen kredilerdir. Bu kredilerin 
miktarı 2008 yılı ortalarında, 1,5 trilyon doları aştığı tespit edilmiştir. ayrıca 
faizlerde düşük olduğundan dolayı, çok sayıda insana bu konut kredileri kul-
landırılmıştır (Engin ve Göllüce,2016:30).

Yukarıdaki duruma gelmeden evvel, 2006 yılında Amerika’da konut piya-
sasında fiyatlar düşmeye başlamıştır. Çünkü insanlar evlerini satarak borçla-
rını ödemek istemektedirler. Fakat milyonlarca kişi aynı şeyi yaparsa bu sefer 
konut fiyatlarının düşeceği düşünüldüğünde 2008 yılındaki krize doğru süreç 
ilerlemiştir. Ev hacizleri 2010 yılına kadar 6 milyona ulaşmıştır. Mortgage ba-
lonunun patlaması ile birlikte sektöre talep kalmadığı için, emlak sektörü zor 
duruma düşmüştür. Tabi ki sadece emlak sektörü değil piyasa da bu durum-
dan etkilenmiştir. (Bartmann,2017:7)

Aşağıdaki şekilde mortgage kredisinin verilmesi aşamasında, alt gelir gru-
bunun teşvik edilmesi ve onların da bu krediyi kullanması ile ilgili bilgiler yer 
almaktadır.Şekil 1. Mortgage Sektöründeki Problemler

Gayrimenkul 
patlaması aşırı talebi 

tetikledi ve konut 
fiyatlarını arttırdı

Yüksek riskli 
müşterilere borç 
verenler, onlara 

para sağlamak için 
sigortalama standartları 

indirmişlerdir. 

Konut kredileri için 
zayıf sigortalama 
standartları, ev 

almak isteyenleri çok 
fazla kredi almaya 

itmiştir. 

Kredi alma 
koşullarının kolay 
olması, maliyetli 

mortgage kredilerini 
almaya teşvik etti.

Kredileri daha 
elverişli koşullar 
altında yeniden 
finanse etmek

 
 

  

Kaynak: Pajarskas&Jociene,2014:90

Yukarıdaki gibi birtakım sorunlar sebebi ile alt gelir grubuna çok kolay bir 
şekilde kredi verilmiştir. Fakat problem kredilerin elden ele çok hızlı bir şekil-
de el değiştirmesi durumu olmuştur. Bu el değiştirme işlemine türev ürünler 
denilen, birtakım sözleşmeler ile gerçekleştirilmektedir. Bu sözleşmede ise, 
mortgage kredisini verenin bu krediyi kullanan kişinin ödememesi durumun-
da riskini üçüncü kişiye devretmesi demek oluyordu. Kredi kuruluşları riskle-
rini devrettikleri zaman daha büyük riske giriyorlar ve hem bu türev ürünler 
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hem de krediler gittikçe büyüyordu. Bir sigorta görevi gören türev ürünler 
risk devretme açısından avantajlı olduğu düşünülse bile, gittikçe birer bir un-
suru olma yolunda ilerlemişlerdir (Eğilmez,2018:75). 

İpoteğe dayalı menkul kıymet ile birlikte oluşan bu durum karşısında da-
yanamayan birçok kuruluş iflas etmiştir. Verilen kredilerin geri ödenmesi ile 
ilgili zorluklar ve batık krediler de bu sürecin oluşmasında etkili olmuşlardır. 
Bu bankalar arasında en çok bu işlemleri gerçekleştiren banka olan, Lehman 
Brothers ödemeleri yapamayacağını açıklamıştır. 15 Eylül 2008 tarihinde ise 
iflasını açıklamıştır. Sadece bu banka değil bu banka ile işlem gerçekleştiren 
kuruluşlarda da zor duruma düşmüşledir. Kriz artık sadece Amerika’da olma-
yıp dünyaya yayılmış bir küresel kriz olmuştur. Bu küresel kriz iflasları da be-
raberinde getirmiştir. Aşağıda iflasların başlaması ile batan kuruluşların yer 
aldığı tablo bulunmaktadır. 

Tablo 3. Çeşitli Ülkelerde Krizle Birlikte Gerçekleşen İflaslar (2008-2009) 
7 Şubat / İngiltere Northern Rock ulusallaştırılmıştır. 88 milyar sterlin 

14 Mart / ABD Bear Stearns FED sübvansiyonundan sonra ticari 
bir banka tarafından alışmıştır. 29 milyar dolar 

7 Eylül / ABD Freddie Mac ve Fannie Mae ulusallaştırılmıştır. 200 milyar dolar 

15 Eylül /ABD Lehman Brothers iflas etmiştir. 

17 Eylül /ABD AIG ulusallaştırıldı. 87 milyar dolar 

18 Eylül / 
İngiltere Lloyd TSB HBOS’u satın almıştır. 12 milyar pound 

29 Eylül /Benelüx Fortis kurtarılmıştır. 16 milyar dolar

29 Eylül /ABD Citibank Washoiva’yı almıştır. 12 milyar dolar 

29 Eylül /
Almanya Hypo Gayrimenkul kurtarılmıştır. 71 milyar dolar

29 Eylül / İzlanda  Glitnir kurtarılmıştır. 850 milyon dolar

29 Eylül / 
İngiltere Bradford&Bingley kurtarılmıştır. 32,5 milyar dolar 

30 Eylül / Belçika Dexia kurtarılmıştır. 9,2 milyar dolar 

30 Eylül / İrlanda  İrlanda bankaları kurtarılmıştır. 572 milyar dolar 

7 Ekim / İzlanda Lansbanki ulusallaştırılmıştır. 

9 Ekim / İzlanda Kaupthing ulusallaştırılmıştır. 864 milyon dolar 

12 Ekim / 
İngiltere

HBOS, Royal Bank of Scotland, Llyods TSB ve 
Barclays kurtarılmıştır. 60,5 milyar dolar 

16 Ekim / İsviçre UBS kurtarılmıştır. 59,2 milyar dolar 

19 Ekim / 
Hollanda ING sermaye yardımı almıştır. 10 milyar Euro 

20 Ekim / Fransa Fransa hükümeti 6 büyük bankaya kredi 
açmıştır. 10,5 milyar Euro 

27 Ekim / Belçika KGB 3,5 milyar Euro 

4 Kasım / 
Avusturya

Kommunalkredit ulusallaştırılmıştır. Constantine 
Privatbank ulusallaştırılmış ve 5 Avusturya 

bankasına 1 Euro karşılığı satılmıştır. 
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11 Kasım / 
Kazakistan Hükümet 4 büyük bankaya sermaye sağlamıştır. 3,7 milyar dolar 

24 Kasım / ABD Citigroup sermaye desteği almıştır. 40 milyar dolar 

22 Aralık / 
İrlanda 

Anglo Irish Bankası ulusallaştırılmıştır. Ayrıca, 3 
büyük bankaya da fon aktarılmıştır. 7,68 milyar dolar 

Kaynak: Erdönmez, 2009:87

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Amerika’da başlayan sürecin diğer ül-
kedeki kurumlara da yayılarak küresel bir krizi meydana getirmiştir. Süreç 
Lehman Brothers’ın batışı ile daha da hızlı ilerlemiştir.  

2008 krizine genel anlamda bakıldığında, finans temelli bir krizdir. Ame-
rika’daki bankaların yanlış kredi politikaları ve verilen kredilerin geri dön-
mesindeki sıkıntılar, krizin asıl sebebini oluşturmaktadır. Amerika’nın yatı-
rım bankaları içerisinde 4. sırada bulunan Lehman Brothers’ın 600 milyar 
dolar borçla batması krizin kırılma noktasını oluşturmaktadır. Yukarıda da 
ifade edildiği gibi o olaydan sonra kriz bütün ülkeleri etkilemiş olup, 1929 
krizinden sonraki dünyanın gördüğü en büyük kriz olmuştur (Göçer ve Özde-
mir,2012:192). 

Literatür Taraması 
Finansal kriz denildiği zaman günümüze kadar birçok krizler karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sebepledir ki, konu hakkında birçok araştırmanın yapıldığı 
belirlenmiştir. Geniş bir tarihsel sürecin inceleme gerçekleştiği için literatür 
taramasında da günümüze kadar olan çeşitli krizlerle ilgili çalışmalara yer 
verilmiştir. Bunun içerisinde; lale çılgınlığı ile başlayan süreçten 1878 ekono-
mik krizine, 1929 büyük buhrandan 1987 kara pazartesine, 1994 Türkiye’de 
yaşanan kriz ve diğer krizleri içermektedir. Konuda genel anlamda bu alanla 
ilgili yapılmış çalışmalara değinilecek olup, detaylandırılacaktır. 

Cicioğlu ve Yıldız (2018) çalışmalarında lale krizi ile birlikte birçok şir-
ketin ve kişilerin iflas ettiğine değinmiş, fakat o yıllarda böyle durumlar için 
dengeden sapmalar olarak düşünülmüştür. Teknolojinin gelişmesi ve ülkeler 
arası sınırların artık kalkması ile birlikte, krizlerin ortaya çıktığı gibi yayıl-
masına ve krizlerin çıkışlarının artmasına sebep olduğuna değinmişlerdir. 
Çalışmalarında bu bağlamda krizlerin incelenmesi ile ortak nokta bulunmaya 
çalışılmıştır. 

Turan’ın (2011) çalışmasında, finansal krizlerle ilgili çeşitli bilgiler vermiş 
olup, krizin Türkiye ekonomisinde ortaya çıkardığı küçülme ile birlikte, işsiz-
liğin artması, üretimin düşmesine sebep olmaktadır. Reel kesim de kriz oldu-
ğunda bu açıdan bütün bunları görmesi gerektiğine değinilmiştir. Çalışmada 
ayrıca 1994 ve 2001 krizi detaylandırılmış olup, 2001 sonrasında oluşturulan 
program hakkında bilgiler verilmiştir. 

Bahar ve Erdoğan’ın (2011) çalışmasında ise, 1994 ve 2000 yılında olan 
krizler sonrasında, Türkiye’de ekonominin düzelmesi için uygulanan politi-
kaları incelemişlerdir. Küreselleşmenin gelişmesiyle birlikte dünyanın çeşit-
li yerlerinde oluşan krizler, ülkemizde de yaşanmıştır. Finansal piyasaların 
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düzenlenmesi ve denetlenmesi açısından regülasyonları incelemişlerdir. Bu 
uygulanan politikaların kısa vadede çözüm oldukları ama uzun vadeli düşü-
nüldüğü zaman etkili olamadıklarını saptamışlardır. 

Ardıç’ta (2004) çalışmasında yine aynı konu üzerine değinerek, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunda oluşan hareketleri incelemiştir. 
Merkez bankasının bilançosunda seçilmiş olan bazı kalemlerin krizin tahmin 
edilebilirliğine yönelik olarak, izlediği hareketler üzerinden çalışma gerçek-
leşmiştir. Bu bağlamda, net dış varlıklar ve net iç varlıkların incelenmesi ile 
merkez bankasının döviz rezervlerinin kriz dönemindeki izlediği hareketler 
üzerinde durulmuştur. Ayrıca, açık piyasa işlemlerinin kriz döneminde mer-
kez bankasının uyguladığı politikalar ile ilişkisi de ele alınmıştır. 

Akıncı ve diğerlerinin (2014) çalışmasında, spekülatif balon kavramı üze-
rinde durulmuştur. Spekülatif balon derken bir varlığın gerçek değerine göre 
çok üzerinde artış göstermesi ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede,  
çalışmada tarihte gerçekleşmiş olan krizler üzerinden inceleme yapılmış 
olup, varlık fiyatları hakkında spekülatif balonlar incelenmiştir. Lale çılgınlı-
ğı, ABD hisse senedi ve gayrimenkul balonu, Japonya gayrimenkul balonu ve 
mortgage krizi gibi çeşitli krizlere değinilmiştir. İnceleme sonucunda ise, spe-
külatif balon patlamasının, ekonominin var olan yapısına göre, varlık fiyatları 
hareketinde çok daha fazla dalgalı bir yapıyı meydana getireceği saptanmıştır. 

Bir diğer çalışmada ise; Kaymak (2010), kapitalizmin ilk genel krizi ola-
rak ifade ettiği 1873-1896 krizini açıklamıştır. Büyük depresyon olarak ifade 
edilen dönemde, deflasyon sebebiyle karlılıkta oluşan sıkıntılar ve yatırım 
anlamında sıkıntılar görülmüştür. Karlılık sorununun çözümü için, korumacı 
gümrük tarifeleri oluşturmak, tekelcilik meydana gelerek pazarları kontrol 
etmek ve az gelişmiş ülkelerin kontrolünü sağlamak gibi çeşitli konular or-
taya çıkmıştır. Çalışmada, İngiltere incelenmiş olup, krizin etkileri detaylan-
dırılmıştır. İngiltere’deki fiyatlar, yatırımlar, ücretler ve istihdam gibi önemli 
verilerin kriz ortamında nasıl etkilendiği incelenmiştir. 

Eren ve Saraçoğlu ise (2017), ilk küresel kriz olan South Sea Balonundan 
itibaren süreci ele almıştır. Yukarıdaki Kaymak’ın çalışmasında değinildiği 
gibi bu çalışmada da, krizler kar oranının azaldığı dönemlerde ortaya çıktığı-
na değinilmiştir. Kapitalizmin gittikçe büyüdüğü bir dönemde küresel anlam-
da krizlerin de oluştuğu düşünüldüğünde ikisi arasında bir ilişki olduğu ifade 
edilmiştir. Sistemde zayıflama olduğu zaman krizler çıkarak baştan itibaren 
bir onarım meydana gelmektedir. Çalışmada da bu konu üzerinde durulmuş 
ve tarihin tekerrür fırsatına değinilmiştir. 

Aktan ve Şen’in (2001) çalışmasında, ekonomik kriz kavramı üzerinde 
durulmuş, bazı ekonomik krizler hakkında da bilgilendirmeler yapılmıştır. 
Bunların dışında ekonomik krizin nedenleri ve krize karşı alınacak önlemler 
detaylandırılmış olup, makro ve mikro önlemler olarak iki ayrı başlıkta ifade 
edilmiştir.  

Kaderli ve Küçükkaya’nın (2012) çalışmasında, 2008 küresel finansal krizi 
hakkında bilgiler verilmiş olup, bu krizin Türkiye’ye etkileri üzerinde durul-
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muştur. Ayrıca finansal kriz sonrasında, Türkiye’de yaşanan bazı ekonomik 
gelişmelerin, dünyadaki bazı ülkelerin verileri ile karşılaştırması yapılmıştır. 
Bu doğrultuda kriz sonrasındaki dönemde, Türkiye ile diğer ülkelerin analizi 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise, Türkiye’nin bu krizden diğer 
ülkelere göre daha az etkilemiş olduğuna değinilmiştir. Bir diğer çalışmada 
Özdemir’e göre (2013), 2008 küresel ekonomik krizinin Türkiye’deki işlet-
meler üzerinde etkisi incelenmiştir. İncelemede Malatya’da faaliyet gösteren 
99 işletme üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda yapılan ista-
tistiksel analiz ile 2008 yılında yaşanan kriz işletmeler üzerinde; demogra-
fik unsurlara, kriz tecrübesine, kriz yönetimi ve planlamasına göre değişiklik 
gösterdiği ifade edilmiştir. 

Ceyhan ve İslamoğlu’nun (2012) çalışmasında ise; 1929 büyük buhran ile 
2008 küresel finansal krizin nedenleri, etkileri ve sonuçları bağlamında kar-
şılaştırması yapılmıştır. Bu karşılaştırmada birçok benzerlik bulunurken; bazı 
farklılıkların da yer aldığı saptanmıştır. Tarihte gerçekleşen krizler sonucun-
da oluşturulan kurtarma paketleri ile küresel finansal kriz, büyük buhrana 
göre daha az etkisi olduğuna, sosyal ve siyasal anlamda etkilerinin sürmemesi 
için önlemlerin alındığına değinilmiştir.  

Bir başka çalışmada Akbaş (2017), 1800’lü yıllardan itibaren yaşanan 
krizlere değinmiştir. Ardından 1929 büyük buhran detaylı olarak incelenmiş 
olup, finansal krizler öncesi yaşanan sürecin incelenmesi ve bu şekilde olan 
krizlere hangi ekonomik koşulların sebep olabileceğini içermektedir. Bunun 
dışında muhtemel bir krize karşı neler yapılması gerektiği de detaylandırıl-
mıştır. 

Yabancı kaynaklar açısından krizle ilgili çalışmalar değerlendirildiğinde 
ise karşımıza birçok çalışma çıkmaktadır. Bunlar incelendiği zaman; Col-
lins’in çalışmasında (2008), 1878 tarihinde gerçekleşen krizin İngiliz banka-
cılık sistemine etkisini incelemiştir. Likidite anlamında bankaların sıkıntıya 
düşmesi ve mevduatların çok hızlı bir şekilde azalması sonucu bankalar nakit 
rezerv biriktirmek zorunda kalmışlardır. 1878’de yaşanan bu likidite sıkıntısı 
on dokuzuncu yüzyılın en kötü günlerinden biri olarak ifade edilmiştir. Çalış-
mada bu şartlar altında olan İngiliz Merkez Bankası’nın yurt dışından yeterli 
rezervi elde ettiğine değinilmektedir. Yine aynı yazarın Baker ile yapmış ol-
duğu başka bir çalışmada ise; birinci dünya savaşından önceki süreçte, İngil-
tere ve Galler’deki bankaların varlık yapılarındaki mali şoklar ve değişimleri 
incelemişlerdir. Banka varlıklarındaki değişimler test edilmiştir. Sonuçta, ti-
cari banka likiditesinin uzun vadeli artışında krizin önemi vurgulanmış olup, 
bankalar holdinglerini özel sektör kredilerinden kamu sektörü varlıklarına 
kaydırmışlardır.  

1997 yılında yaşanmış olan Asya krizi hakkında Johnson ve diğerlerinin 
(1999) çalışmasında, Asya krizinin sermaye akımlarına açık, gelişmekte olan 
piyasaları etkilediğine değinmişlerdir. Bu konuda kurumsal yönetime değinil-
miş olup iyi bir kurumsal yönetişim olduğu zaman, çoğu önlemlere göre daha 
iyi bir tedbir alınmış olmaktadır. Zayıf bir kurumsal yönetişim ile daha kötü 
ekonomik beklentilerin oluşmasına ve böylece varlık fiyatlarında daha faz-
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la düşüşe neden olacağını ifade etmişlerdir. Bu konu hakkında bir araştırma 
gerçekleştirmişlerdir. 25 tane gelişen piyasa ele alınmış olup, krizi, ekonomik 
durumlarını, kuruluşlarını ve makroekonomik yapıları ile birlikte kurumsal 
iletişim yönlerini test etmişlerdir. Ülkeler arası regresyonlarda, kurumsal yö-
netişim değişkenlerinin Asya krizi olduğu zaman, döviz kuru ve borsa perfor-
mansındaki değişimin, makroekonomik değişkenlerden daha fazla olduğunu 
açıklamışlardır.

Bir diğer çalışmada ise, Gerlach (2006), emlak piyasasının 1997 Asya mali 
krizinde sermaye akımları ve bunların uzun vadeli etkisi üzerine çalışma ger-
çekleştirmiştir. Burada üzerinde durulan konu, ortaya çıkan krizin, Asya-Pa-
sifik emlak piyasası arasındaki entegrasyon ve bağlantıları üzerine etkisini 
incelemiştir. Yani, Asya-Pasifik bölgesindeki emlak piyasasının aralarındaki 
bağlantıların Asya krizinden etkilenip etkilenmediği sorusunu ortaya çıkar-
maktadır. Çıkan sonuca göre, emlak piyasalarının bölgedeki çeşitliliğe fayda 
sağladığı ifade edilmektedir. Bu çeşitliliğe rağmen eş bütünleşme testinde de 
Doğu Asya bölgesinde yer alan emlak grubunun bir araya geldiğini doğrula-
mıştır. Araştırmacılar, verilerin nihayetinde gayrimenkul piyasasının bağım-
sızlığı hakkında sonuçları elde ederken yine de temkinli olmak gerektiğini 
bildirmişlerdir.    

2008 krizi ile ilgili yapılan bir çalışmada, Blot ve diğerleri (2009), 2007 
yılında başlayan mali krizin iş ve büyüme beklentilerini ciddi şekilde etkiledi-
ğine değinmişlerdir. Fransa’daki istihdam merkezindeki kayıt sayısı 217.000 
kişi artmış ve 2009 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sanayi 
üretimi %16 düşüş göstermiştir. Çalışmada finansal şokların gerçek alana ak-
tarıldığı Fransa ve Amerika temel alınarak, teorik mekanizmaları belirtmeyi 
hedeflemiştir. Bu doğrultuda, mali şoklar bir araya getirilerek, doğru ekono-
mik politikaları uygulamanın zorunluluğuna değinmişlerdir. Ayrıca çalışma-
da, mevcut krizin etkilerinin ilk değerlendirmeleri yapılmış olup, ortaya çıkan 
finansal şokun ve faaliyetlerdeki bozulmanın açıklamaları yapılmıştır.   

Bir başka çalışmada Goldin ve Vogel’e göre (2010), küreselleşme üzerinde 
durmuşlardır. Küreselleşme ile artan entegrasyonun ülkeleri birbirine bağlı 
hale getirmesinin göz ardı edildiğine değinmişlerdir. Çalışmada sistematik 
risk çerçevesinde 2008-2009 mali krizinde iyi bir yönetimin olmamasından 
kaynaklı sorunların oluştuğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca küreselleşme ile 
oluşan bu zayıflık küresel yönetişim becerisi ile yapılabileceği söylenmiştir. 
Burada ifade edilen küresel finansal ağın kırılganlığının arttığı ve finansal ku-
rumların kriz öncesindeki yeterinde yanıt vermelerinde gecikmeler de, siste-
matik riski anlamadaki başarısızlığı yansıttığını açıklamışlardır. 

Hem 1997 Asya Krizini hem de 2008 Küresel Krizi aynı çalışmada ince-
leyen Yoshida (2011), Amerika ve Asya borsaları arasındaki volatilite yayı-
lımlarını ve zamanla değişen korelasyonu incelemiştir. Burada, Asya finansal 
krizinden etkilenmiş olan 12 Asya ekonomisinin mortgage krizi karşısında 
etkilenip etkilenmediklerine bakılmıştır. Ampirik veriler, iki kriz arasındaki 
borsa bağlantıları açısından keskin farklılıkları gösterdiğini açıklamıştır. Bu-
nun dışında, veriler incelendiğinde Asya mali krizi sırasında ilişki anlamında 
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azalan korelasyonlar gözlemlenmiştir. Bir diğer önemli nokta ise, korelasyon-
daki tahmini geçiş noktaları, piyasa katılımcılarının 1997 Temmuz ve 2008 
Eylül sonrasını takip eden borsa çöküşleri hakkında farkındalıklarının göster-
gesi olduğunu ifade etmiştir.  

Veri, Yöntem ve Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde 2008 küresel finansal kriz bağlamında yapılan 

çalışma hakkında bilgiler verilecek ve bulgulara dair sonuçlar yorumlanacaktır. 

Veri
Araştırmada 2008 Küresel kriz dönemi olan Aralık 2007 ile Haziran 2009 

dönemine ait seçilmiş yedi ülke endeksinin günlük kapanış verileri kullanıl-
mıştır. Veriler her bir ülkenin resmi tatilleri göz önünde bulundurularak kul-
lanılmış ve ülkelerin tamamının aktif olduğu günlere ait veriler kullanılmıştır. 
Tablo 4’ de endekslerin hangi ülkelere ait olduğu belirtilmiştir. Ülke borsa 
endeksleri arasındaki nedensellik analizini saptamak için ise E-Views 9.00 
paket programından faydalanılmış ve tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 4: Araştırmada Kullanılan Değişkenler

Endeks Adı Ülke Tarih Aralığı Veri Sıklığı

XU100 Türkiye 3.12.2007-29.06.2009 Günlük

S&P500 Amerika 3.12.2007-29.06.2009 Günlük

DAX Almanya 3.12.2007-29.06.2009 Günlük

Nikkei225 Japonya 3.12.2007-29.06.2009 Günlük

FTSE-100 İngiltere 3.12.2007-29.06.2009 Günlük

NIFTY-50 Hindistan 3.12.2007-29.06.2009 Günlük

MERV Arjantin 3.12.2007-29.06.2009 Günlük

Yöntem ve Bulgular
Seçilmiş ülkelere ait borsa endekslerinin aralarındaki kısa vadeli ilişki-

ye ulaşmak için Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Ancak nedensellik 
testi sonuçlarının doğru olabilmesi için durağanlık testinden geçirilmesi ge-
rekmektedir. Granger ve Newbold (1974)’ göre verilerin durağan olmaması 
durumunda elde edilecek bulgular doğru olmayacaktır.  Bu yüzden analizin 
ilk başlarında verilere ait durağanlık testleri yapılmış ve gecikme uzunlukları 
belirlendikten sonra nedensellik testi uygulanmıştır.
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Durağanlık Testleri
Durağan olmayan zaman serileri öngörülerde yanılmalara sebep olaca-

ğından verilerin durağan olması gerekmektedir. Trend’in söz konusu olması 
durumunda verilerde oluşabilecek şokları varlığını sürdürecek ve analizde 
yanılsamalara sebep olacaktır. Şekil 2’ ye bakıldığında seçilmiş borsa endeks-
lerinin trende sahip oldukları ve durağan olmadıkları sol sütundaki grafikler-
den anlaşılabilmektedir. Şekil 2’ de yer alan sağ sütundaki grafiklere bakıldı-
ğında ise verilerin 1. Farkları alındığında durağan hale geldikleri gözükmek-
tedir.

Şekil2: Değişkenlere ait Düzey ve Farklar Grafiği
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Analizde kullanılacak değişkenlere ait durağanlığın görsel olarak test edil-
mesinden sonra istatistiksel olarak ölçülmesi için birim kök (unit root) test-
leri uygulanmıştır. 

Birim Kök Testi (Unit Root Test)
Araştırmaya konu olan değişkenlerin durağanlığını test etmek için Aug-

mented Dickey-Fuller testi uygulanmış ve serilerin durağanlık durumları  %5 
anlamlılık seviyesine göre yorumlanmıştır. Tablo 5’ de durağanlık testine ait 
sonuçlar belirtilmiştir.
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Tablo 5: ADF Birim Kök Sonuçları

XU100 XU100(-1)

Trend ve Sabitsiz
Trend ve 
Sabitsiz

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test 
İst. -1.458323 0.1352 -16.69066 0.0000*

Test Kritik 
Değeri 1% Düzey -2.572492  1% Düzey -2.572516

5% Düzey -1.941857 5% Düzey -1.941860

10% Düzey -1.616011
10% 
Düzey -1.616008

Sabitli Sabitli

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test 
İst. -2.098249 0.2456 -16.71268 0.0000*

Test Kritik 
Değeri 1% Düzey -3.451421 1% Düzey -3.451491

5% Düzey -2.870712 5% Düzey -2.870743

10% Düzey -2.571728
10% 
Düzey -2.571744

Trend ve Sabitli
Trend ve 
Sabitli

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test 
İst. -0.966819 0.9456 -16.86852 0.0000*

Test Kritik 
Değeri 1% Düzey -3.988134 1% Düzey -3.988233

5% Düzey -3.424482 5% Düzey -3.424530

10% Düzey -3.135292
10% 
Düzey -3.135321

SP500 SP500(-1)

Trend ve Sabitsiz Trend ve Sabitsiz

t-istatistiği p değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.598298 0.1036 -20.48363 0.0000*

Test Kritik Değeri 1% Düzey -2.572516  1% Düzey -2.572516

5% Düzey -1.941860 5% Düzey -1.941860

10% Düzey -1.616008 10% Düzey -1.616008

Sabitli Sabitli
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t-istatistiği p değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.168976 0.6886 -20.56041 0.0000*

Test Kritik Değeri 1% Düzey -3.451491 1% Düzey -3.451491

5% Düzey -2.870743 5% Düzey -2.870743

10% Düzey -2.571744 10% Düzey -2.571744

Trend ve Sabitli Trend ve Sabitli

t-istatistiği p değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.498647 0.8283 -20.54669 0.0000*

Test Kritik Değeri 1% Düzey -3.988233 1% Düzey -3.988233

5% Düzey -3.424530 5% Düzey -3.424530

10% Düzey -3.135321 10% Düzey -3.135321

NIKKEI225 NIKKEI225 (-1)

Trend ve Sabitsiz
Trend ve 
Sabitsiz

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.455768 0.1358 -18.15291 0.0000*

Test Kritik Değeri 1% Düzey -2.572492 1% Düzey -2.572516

5% Düzey -1.941857 5% Düzey -1.941860

10% Düzey -1.616011 10% Düzey -1.616008

Sabitli Sabitli

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.599264 0.4817 -18.19781 0.0000*

Test Kritik Değeri 1% Düzey -3.451421 1% Düzey -3.451491

5% Düzey -2.870712 5% Düzey -2.870743

10% Düzey -2.571728 10% Düzey -2.571744

Trend ve Sabitli
Trend ve 
Sabitli

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.591795 0.7943 0.0000*

Test Kritik Değeri 1% Düzey -3.988134 1% Düzey -3.988233

5% Düzey -3.424482 5% Düzey -3.424530

10% Düzey -3.135292 10% Düzey -3.135321
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MERV MERV (-1)

Trend ve Sabitsiz
Trend ve 
Sabitsiz

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.165645 0.2224 -16.75005 0.0000*

Test Kritik 
Değeri

1% 
Düzey -2.572492 1% Düzey -2.572516

5% 
Düzey -1.941857 5% Düzey -1.941860

10% 
Düzey -1.616011 10% Düzey -1.616008

Sabitli Sabitli

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.233693 0.6606 -16.76150 0.0000*

Test Kritik 
Değeri

1% 
Düzey -3.451421 1% Düzey -3.451491

5% 
Düzey -2.870712 5% Düzey -2.870743

10% 
Düzey -2.571728 10% Düzey -2.571744

Trend ve Sabitli
Trend ve 
Sabitli

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -0.712064 0.9707 -16.78731 0.0000*

Test Kritik 
Değeri

1% 
Düzey -3.988134 1% Düzey -3.988233

5% 
Düzey -3.424482 5% Düzey -3.424530

10% 
Düzey -3.135292 10% Düzey -3.135321

FTSE100 FTSE100 (-1)

Trend ve Sabitsiz
Trend ve 
Sabitsiz

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.278047 0.1854 -14.96202 0.0000*

Test Kritik 
Değeri

1% 
Düzey -2.572492 1% Düzey -2.572541

5% 
Düzey -1.941857 5% Düzey -1.941864
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10% 
Düzey -1.616011 10% Düzey -1.616006

Sabitli Sabitli

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.471070 0.5471 -15.04605 0.0000*

Test Kritik 
Değeri

1% 
Düzey -3.451421 1% Düzey -3.451561

5% 
Düzey -2.870712 5% Düzey -2.870774

10% 
Düzey -2.571728 10% Düzey -2.571761

Trend ve Sabitli
Trend ve 
Sabitli

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -2.475881 0.3400 -15.04615 0.0000*

Test Kritik 
Değeri

1% 
Düzey -3.988134 1% Düzey -3.988333

5% 
Düzey -3.424482 5% Düzey -3.424579

10% 
Düzey -3.135292 10% Düzey -3.135349

DAX DAX (-1)

Trend ve Sabitsiz
Trend ve 
Sabitsiz

t-istatistiği p değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test 
İst. -1.538649 0.1163 -17.91356 0.0000*

Test Kritik 
Değeri 1% Düzey -2.572492

1% 
Düzey -2.572516

5% Düzey -1.941857
5% 
Düzey -1.941860

10% Düzey -1.616011
10% 
Düzey -1.616008

Sabitli Sabitli

t-istatistiği p değeri t-istatistiği p değeri*

ADF Test 
İst. -1.569765 0.4969 -17.97630 0.0000

Test Kritik 
Değeri 1% Düzey -3.451421

1% 
Düzey -3.451491

5% Düzey -2.870712
5% 
Düzey -2.870743
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10% Düzey -2.571728
10% 
Düzey -2.571744

Trend ve Sabitli
Trend ve 
Sabitli

t-istatistiği p değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test 
İst. -1.950997 0.6251 -17.98471 0.0000*

Test Kritik 
Değeri 1% Düzey -3.988134

1% 
Düzey -3.988233

5% Düzey -3.424482
5% 
Düzey -3.424530

10% Düzey -3.135292
10% 
Düzey -3.135321

NIFTY50 NIFTY50 (-1)

Trend ve Sabitsiz
Trend ve 
Sabitsiz

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.064217 0.2594 -17.96410 0.0000*

Test Kritik 
Değeri

1% 
Düzey -2.572492 1% Düzey -2.572516

5% 
Düzey -1.941857 5% Düzey -1.941860

10% 
Düzey -1.616011

10% 
Düzey -1.616008

Sabitli Sabitli

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -1.755133 0.4025 -17.96146 0.0000*

Test Kritik 
Değeri

1% 
Düzey -3.451421 1% Düzey -3.451491

5% 
Düzey -2.870712 5% Düzey -2.870743

10% 
Düzey -2.571728

10% 
Düzey -2.571744

Trend ve Sabitli
Trend ve 
Sabitli

t-istatistiği
p 
değeri t-istatistiği p değeri

ADF Test İst. -0.863811 0.9574 -18.08023 0.0000*

Test Kritik 
Değeri

1% 
Düzey -3.988134 1% Düzey -3.988233

5% 
Düzey -3.424482 5% Düzey -3.424530
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10% 
Düzey -3.135292

10% 
Düzey -3.135321

                  *0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 
     Uygulanan birim kök testleri sonucunda verilerin durağan olmadığına 
ulaşılmış ancak 1. fark uygulandıktan sonra yapılan birim kök testi sonuçları 
verilerin tamamının durağan olduğunu göstermektedir. Birim kök testi uygu-
landıktan ve değişkenlerin durağanlaştırılmasından sonra uygulanacak Gran-
ger Nedensellik testi için gecikme uzunluğu seçilmiştir.

Gecikme Uzunluğu Seçimi
Verilerin durağan hale gelmesinden sonra Granger nedensellik testinin 

uygulanması için gecikme uzunluğu seçilmiş ve yapılan gecikme uzunluğu 
testi sonucunda Akaike bilgi kriterine dayanarak 3. gecikme belirlenmiştir. 
Tablo 6’ da Akaike bilgi kriterine uygun olan 3. gecikme gösterilmiştir

Tablo 6. Gecikme Uzunluğu Seçimi 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -12415.04 NA 6.67e+27 83.93269 84.01996* 83.96763

1 -12287.81 247.5843 3.93e+27 83.40410 84.10228 83.68364*

2 -12228.23 113.1224 3.66e+27 83.33261 84.64169 83.85674

3 -12178.29 92.45671 3.64e+27* 83.32626* 85.24624 84.09498

4 -12143.13 63.42844 4.01e+27 83.41978 85.95067 84.43310

5 -12107.16 63.19497 4.40e+27 83.50781 86.64960 84.76572

6 -12069.09 65.07347 4.76e+27 83.58168 87.33438 85.08418

7 -12034.09 58.17518 5.28e+27 83.67628 88.03988 85.42337

8 -11990.52 70.35586 5.54e+27 83.71298 88.68749 85.70467

9 -11950.77 62.30647 5.98e+27 83.77550 89.36091 86.01179

10 -11907.37 65.98947 6.33e+27 83.81329 90.00961 86.29417

11 -11859.53 70.47039 6.52e+27 83.82112 90.62833 86.54659

12 -11812.08 67.64674* 6.77e+27 83.83160 91.24972 86.80167
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Gecikme uzunluğu seçiminden sonra değişkenlere Granger Nedensellik 
testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 7’ de gösterilmiştir. 

 
Tablo 7: Granger Nedensellik Testi sonuçları

Bağımlı Değişken Açıklayıcı Değişken P Değeri Nedensellik
XU100FARK SP500FARK 0.0000* Var
XU100FARK NIKKEI225FARK 0.3938 Yok
XU100FARK NIFTY50FARK 0.3763 Yok 
XU100FARK MERVFARK 0.5235 Yok 
XU100FARK FTSE100FARK 0.0208* Var
XU100FARK DAXFARK 0.2331 Yok
SP500FARK XU100FARK 0.9728 Yok
SP500FARK NIKKEI225FARK 0.4123 Yok
SP500FARK NIFTY50FARK 0.4180 Yok
SP500FARK MERVFARK 0.6463 Yok
SP500FARK FTSE100FARK 0.0353* Var
SP500FARK DAXFARK 0.3937 Yok

NIKKEI225FARK XU100FARK 0.3748 Yok
NIKKEI225FARK SP500FARK 0.0000* Var
NIKKEI225FARK NIFTY50FARK 0.1322 Yok
NIKKEI225FARK MERVFARK 0.0837 Yok
NIKKEI225FARK FTSE100FARK 0.0213* Var
NIKKEI225FARK DAXFARK 0.6739 Yok

NIFTY50FARK XU100FARK 0.6023 Yok
NIFTY50FARK SP500FARK 0.0000 Var
NIFTY50FARK NIKKEI225FARK 0.0931 Yok
NIFTY50FARK MERVFARK 0.1875 Yok
NIFTY50FARK FTSE100FARK 0.4770 Yok
NIFTY50FARK DAXFARK 0.1086 Yok

MERVFARK XU100FARK 0.8985 Yok
MERVFARK SP500FARK 0.0540 Yok
MERVFARK NIKKEI225FARK 0.9262 Yok
MERVFARK NIFTY50FARK 0.2187 Yok
MERVFARK FTSE100FARK 0.0726 Yok
MERVFARK DAXFARK 0.9116 Yok

FTSE100FARK XU100FARK 0.4673 Yok
FTSE100FARK SP500FARK 0.0000* Var
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FTSE100FARK NIKKEI225FARK 0.8233 Yok
FTSE100FARK NIFTY50FARK 0.8219 Yok
FTSE100FARK MERVFARK 0.8982 Yok
FTSE100FARK DAXFARK 0.3841 Yok

DAXFARK XU100FARK 0.9681 Yok
DAXFARK SP500FARK 0.0000* Var
DAXFARK NIKKEI225FAR 0.6462 Yok
DAXFARK NIFTY50FARK 0.3470 Yok
DAXFARK MERVFARK 0.7278 Yok
DAXFARK FTSE100FARK 0.0077* Var

*0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Araştırmada yedi farklı ülkeye ait borsa endeksleri arasındaki nedensellik 
ilişkisi %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Uygulanan Granger Nedensel-
lik testi sonucunda SP500 ile FTSE100 endeksi arasında çift yönlü bir neden-
selliğe ulaşılırken, SP500 endeksinden NIFTY50, NIKKEI225, DAX ve XU100 
endekslerine doğru tek yönlü bir nedensellik söz konusudur. Diğer taraftan, 
FTSE100 endeksinden XU100 ve DAX endeksine doğru tek yönlü bir neden-
selliğin olduğu sonucuna varılmıştır.  

Şekil 2. Endekslerin Nedensellik İlişkileri 

Sonuç
Amerika merkezli 2008 krizi tüm dünyayı sarmış ve küresel bir kriz haline 

gelmiştir. Krizin başlangıcı finansal piyasalar tabanlı olup ekonomik bir krize 
sebep olmuştur. Uluslararası piyasalarda meydana gelen değişikliklere karşı 
hızlı tepki gösteren gelişmekte olan ülkelere ait finansal piyasaların yanı sıra 
sağlam ekonomi ve finansal piyasalara sahip ülkeleri etkisi altına alan küresel 
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kriz ülkelerin birçok makroekonomik göstergelerinde kendini hissettirirken, 
finansal piyasalarda önemli rol oynayan ve ekonomiyi doğrudan etkileyen 
borsa endekslerinde de kendini göstermiştir. 

Araştırmada ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya gibi önemli ülkelere ait 
borsa endeksleri ile Arjantin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülke-
lere ait borsa endekslerinin Aralık 2007 - Haziran 2009 dönemi günlük kapa-
nış değerleri kullanılarak aralarındaki nedensellik test edilmiştir.

Analizin en başında değişkenlere ait birim kök testleri uygulanmış ve uy-
gun gecikme uzunlukları seçildikten sonra endeksler arasındaki kısa vadeli 
nedenselliği test etmek amacıyla Granger Nedensellik testi uygulanmıştır.

Söz konusu test göstermektedir ki; SP500 ile FTSE100 endeksi arasında 
çift yönlü bir nedensellik söz konusuyken, SP500 endeksinden NIFTY50, NIK-
KEI225, DAX ve XU100 endekslerine doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu 
yönündedir. Diğer taraftan ABD borsa endeksi kadar önemli bir endeks olan, 
FTSE100 endeksinden XU100 ve DAX endeksine doğru tek yönlü bir neden-
selliğin olduğu sonucuna varılmıştır.  

Yapılan analizler neticesinde küresel krizin gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin borsa endeksleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğuna ulaşıl-
mış ve ABD’nin en önemli borsa endeksi olan SP500’ den seçilmiş ülkelere ait 
borsa endekslerine sıçradığına ulaşılmıştır. 
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PORTFÖY DENGE MODELİ 
ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE 

EKONOMİSİNDE DÖVİZ KURU: 
AMPİRİK ANALİZ1

Ünzüle KURT2

GİRİŞ
Türkiye ekonomisinde döviz kurları birçok makroekonomik değişken ile 

ilişki içerisinde bulunmaktadır. Ulusal paranın değeri ülke ekonomisi için 
hem reel hem finansal piyasalarda belirleyici bir güce sahiptir. Ekonomide 
sağlanmaya çalışılan parasal ve finansal istikrarın anahtarı konumunda olan 
kurlar, reel anlamda ülkenin rekabet gücünü parasal anlamda politika belir-
leme gücünü, finansal anlamda ise uluslararası istikrarın bir göstergesi konu-
mundadır. Bu bağlamda, kurları belirleyen faktörlerin belirlenmesi ve doğru 
kullanılması ekonomi için önem arz etmektedir.  

Teorik alt yapısı temel çalışma ve modeller bağlamında ele alınan portföy 
denge modelinde: uluslararası varlıkların tam ikame edilemediği, para arzının 
sabit olduğu ve para ikamesinin bulunmadığı, sermaye hareketlerinin serbest 
olduğu varsayımları altında döviz kurlarının varlık piyasaları tarafından be-
lirlendiği ileri sürülmektedir. Bu nedenle modelin alt yapısında bireylerin ser-
vetlerini oluşturan varlıkların tespiti önemlidir. Modelde, ülke yerleşiklerinin 
servetlerinin, ulusal para stoku, yerli ve yabancı menkul kıymetlerden oluştu-
ğu ve bu portföylerin söz konusu varlıkların getirileri tarafından şekillendiği 
ortaya konulmaktadır. Portföy denge modeli döviz kurlarının oluşumunda 
hem akım hem stok değişkenleri ele alması bağlamında kısa ve uzun dönem 
ayrımını önemsemektedir. Modelde, finansal varlıklardaki değişmelerin mal 
ve hizmetlerdeki değişmelerden daha hızlı gerçekleştiği varsayımı ile kurla-
rın kısa dönemde varlık piyasalarındaki değişmelerden uzun dönemde ise 
mal ve hizmet piyasalarındaki değişmeler ile belirlendiği ileri sürülmektedir.

Dünya ekonomilerinde serbestleşme hareketlerinin hızlandığı 1970’li 
yıllardan sonra kur hareketleri de bu gelişime paralel olarak araştırılmaya 
başlanmıştır. Önceleri mal piyasalarındaki hareketlerle açıklanan kurlar ar-
tık para ve varlık piyasaları ile açıklanmaya başlanmıştır. Bu süreçte Mar-
kowitz (1952) ve Tobin (1958) çalışmaları ile temelini oluşturduğu portföy 
denge modeli Dooley ve Isard (1976), Frankel (1983), Branson ve Henderson 
(1984), çalışmaları ile geliştirilmiştir. 

1     Bu çalışma ‘‘TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURLARININ AÇIKLANMASINDA VARLIK 
PİYASALARININ ROLÜ: PORTFÖY DENGE MODELİ ÜZERİNE AMPİRİK ANALİZ’’ başlıklı 
doktora tezinden türetilmiştir.

2     Çanakkale Onsekiz MART Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve 
Finans Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi,
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Modelde, döviz kurları varlık piyasası hareketleri ile açıklanmaktadır. Para 
ikamesinin bulunmadığı, varlıkların birbiri yerine ikame edilemediği esnek 
kur sistemlerinde kurlar bireysel servetin bileşenlerinin para stoku, yerli 
menkul kıymet ve yabancı menkul kıymetten oluştuğu varsayımı altında bu 
varlıkların getirilerindeki değişmelere paralel ayarlanan portföyler tarafın-
dan belirlenmektedir.

Döviz kurundaki dalgalanmaların kaynağını varlık piyasalarında arayan 
portföy denge modelinin çıkış noktası yerli ve yabancı yatırımcıların portföy 
tercihleridir. Döviz kurundaki dalgalanmaların nedeni olarak varlık arz ve 
talebinin gösterildiği modelde yatırımcının söz konusu varlıklar arasındaki 
seçimi önem arz etmektedir.

Literatürde, portföy seçimi ile ilgili ilk çalışma Markowitz (1952)’de oluş-
turduğu optimal portföy seçimi teorisidir. Çalışmada, yatırımcıların portföy 
tercihlerini etkileyen faktörler araştırılarak maksimum getiri minumum risk 
mantığı ile en iyi portföy içeriği oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yatırımcılar 
için risk faktörünün portföy seçiminde önemli olduğunun ve portföy seçimle-
rinin kabul edilen risk altında en yüksek getiriyi sağlayan ya da kabul edilen 
getiri düzeyinde en düşük riski içeren yatırımın tercih edileceği ileri sürül-
mektedir. Menkul kıymet riskleri arasındaki korelasyonun portföy seçimi için 
önemli olduğu ve portföyde yakın korelasyon ilişkisinin var olduğu menkul 
kıymetlerin bulunmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Portföy seçimi üzerine 
yapılan ve döviz kuru ile varlık piyasalarının ilişkilendirilmesine temel oluş-
turan bir diğer çalışma Tobin (1958) tarafından gerçekleştirilmiştir. Menkul 
kıymet risklerini ortaya koymak üzere Markowitz’inoptimal portföy seçimi 
modelinin geliştirildiği çalışmada menkul kıymet riskleri arasında bir kore-
lasyon olmadığı saptanmıştır.  Portföy seçim teorilerinin temel oluşturduğu 
portföy denge modelinde döviz kuru hareketleri ile varlık piyasası ilişkisinin 
ortaya konulması amaçlanmaktadır.  Portföy tercih teorilerinde ortaya atılan 
risk faktörü modelde önemli bir değişken olarak yer almaktadır. Yatırımcıla-
rın portföy tercihlerinde belirleyici bir faktör olan risk varlık arz ve talebini 
etkileme yolu ile döviz kuru üzerinde önemli etkilere sahiptir. 

Döviz kurlarının belirlenmesin portföy denge modeli çerçevesinde yapı-
lan öncü çalışmalardan Branson ve Henderson (1984), varlık piyasalarının 
döviz kuru ile ilişkisi bağlamında piyasada servetin dört faktörden oluştuğu-
nu ileri sürmektedir. Bu faktörler; ulusal para talebi, yabancı para talebi, yerli 
ve yabancı varlık stokudur.  Bu durumda yerli ve yabancı servet aşağıdaki gibi 
oluşmaktadır.

  

 

Eşitliklerde, ; ulusal para cinsinden serveti, yabancı servet stoku-
nun ulusal para cinsinden değerini,  ve ; sırası ile ulusal para talebi, ulusal 
para cinsinden yerli varlık stoku,  , ulusal para cinsinden  varlık 
stoğu, ; döviz kurunu ve (*) yabancı ülkeyi temsil etmektedir. Bu durumda, 
yerli servet, ulusal para, yerli varlık, ulusal para cinsinden yerli varlıklar top-
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lamı serveti oluşturmaktadır. 

   

   

   

   

Yerli ve yabancı varlık talebi, yerli ve yabancı varlık stoku ile ulusal para 
cinsinden yabancı varlık stokunun sıfırdan büyük değer aldığı varsayımından 
hareketle dört varlık için talebi etkileyen faktörler aşağıdaki gibi gelişmekte-
dir.

 

 

 

 

Yukarıdaki her varlıkla ilgili yerli talepler her bir varlığın getiri oranlarının 
birer fonksiyonudur.  ; döviz kurunun beklenen değerini temsil etmektedir. 
Statik beklenti varsayımı altında paranın getirisi sıfıra eşittir. ; ulusal para 
cinsinden yerli mal fiyatını,  EY; ulusal para cinsinden reel çıktıyı, W; ülkeler-
deki servetin ulusal para cinsinden serveti ; ülkede tüketilen malların içinde 
yerli malların oranını, ; döviz kurunu temsil etmektedir. Yukarıdaki biçimde 
oluşturulan varlık piyasası genel denklemlerinden hareketle bu denklemleri 
sadeleştirmek ve analizleri kolaylaştırmak amacı ile beş varsayım yapılarak 
temel portföy dengesi oluşturulmuştur. Bu varsayımlar aşağıdaki gibidir.

- Ülke yerleşiklerinin ellerinde diğer ülke parasını bulundurmadıkları 
ve para ikamesinin olmadığıdır. 

- Ülke yerleşiklerinin para talebi diğer ülke parası cinsinden menkul 
kıymet getirisinden bağımsızdır.  

- Ülke yerleşiklerinin yabancı para talebi nominal servetten 
bağımsızdır. 

- Ülke yerleşiklerinin para talepleri gelir esneklikleri ile ilişkilidir.
Bu varsayımlar altında temel portföy modeli aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

  
 

Eşitliklere göre servet; ulusal para talebi, yerli varlık talebi ve ulusal para 
cinsinden yabancı varlık talebinden oluşmaktadır. Bu durumda portföyü 
oluşturan bu varlıkların talepleri aşağıdaki eşitliklerde yer alan değişkenler-
ce belirlenecektir.
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 Eşitliklere göre, yerli menkul kıymet talebi; iç faiz oranının artan, dış 
faiz oranının azalan bir fonksiyonu iken yabancı menkul kıymet talebinin ulu-
sal para cinsinden değeri kendi getirisinin azalan, yerli menkul kıymet getiri-
sinin artan bir fonksiyonudur. Bu mekanizma yerli ve yabancı menkul kıymet 
taleplerinin yabancı para cinsinden değeri için sırası ile ters işlemektedir. Bu 
durumda döviz kurları para stoku, yerli ve yabancı menkul kıymet talebi tara-
fından belirlenmektedir. Bu faktörlerin getirileri de kur hareketleri üzerinde 
etkili olmaktadır.

 Frankel (1983), döviz kuru hareketlerini portföy denge modeli çer-
çevesinde ele almakta ve sermaye hareketlerinin serbest olduğu, yerli ve 
yabancı menkul kıymetlerin birbiri yerine ikame edilemediği ve böylece ya-
tırımcıların portföylerini iki ülke menkul kıymetleri arasındaki getiri beklen-
tilerine göre dağıttıkları varsayılmaktadır. İki varlık arasında seçim yapacak 
olan yatırımcının bu tercihini likidite, döviz kuru riski, politik risk gibi belir-
leyen birçok faktör mevcuttur. Bu durumda yatırımcılar portföylerini risk/
getiri oranına bağlı olarak dağıtmaktadırlar. Yurtiçi varlıklar risk unsuru içer-
mezken yurt dışı varlıkların riskli olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla yurt 
dışı varlıkların getirisi yurtiçi varlık getirisinden yüksek gerçekleşmektedir. 
Bu çerçevede bireylerin portfölyoları aşağıdaki biçimde şekillenmektedir. 

 

  

Eşitlikte, ; yerli varlık talebini, F; yabancı varlık talebini ve E;  döviz ku-
runu temsil etmektedir. Yerli varlık talebinin ulusal para cinsinden yabancı 
varlık talebinin içerisindeki payı, bu varlıkların getirileri arasındaki fark ile 
döviz kurunda beklenen değişmeye bağlı olarak hareket etmektedir.  Bu du-
rumda statik beklenti varsayımı yapıldığında  olmakta ve döviz 
kuru en basit şekli ile faiz oranı farkları ve varlık hareketleri tarafından belir-
lenmektedir.

   

Küçük ülke varsayımı yapıldığında, ülkedeki yerli ve yabancı menkul kıy-
metlerin sadece ülke yerleşiklerince talep edildiği varsayılmaktadır. Bu du-
rumda ülke yerleşiklerinin varlık talebi aşağıdaki gibi şekillenmektedir.

 

; ülke yerleşiklerinin varlık talebini, ; ülke yerleşiklerinin yabancı 
varlık talebini temsil etmektedir. Bu durumda statik beklenti varsayımı altın-
da, küçük ülke modeli çerçevesinde döviz kuru:
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Yabancı yatırımcıların yurtiçi varlık taleplerinin sıfır olduğu varsayımına 
dayanan modelde döviz kurları ülke yerleşiklerinin varlık arz ve talepleri ta-
rafından belirlenmektedir. Risk/getiri faktörü ile portföy tercihi yapan yatı-
rımcı, varlıkların getirisini temsil eden faiz oranı farklarından hareketle yatı-
rımlarını belirlemektedir.

Dooley ve Isard (1979), çalışmaları ile, McKinnon ve Oates (1966) ve Mc-
Kinnon (1969) çalışmalarında ortaya koydukları iki ülke iki para biriminden 
oluşan ve özel sektörün elindeki varlıkların faiz getirisi olan ve olmayan men-
kul kıymetlerden oluştuğu temel portföy denge modelinden hareketle bir mo-
del oluşturmuşlardır. Modelde kur hareketleri yerli ve yabancı varlık talebi ile 
parasal tabanın bir bileşeni olarak gösterilmektedir.

     

     

     

    

Eşitliklerde, ; ulusal parasal tabanı, ; yabancı ülke parasal tabanı,
 ve  ; sırası ile faiz getirisi olmayan yerli ve yabancı para cinsinden varlık 

stokunu  ve ; sırası ile yerli ve yabancı ülke özel sektör varlık stoklarını, 
; döviz kurunu temsil etmektedir. Bu durumda ülke yerleşikleri yabancı para 
talebinde bulunmamaktadır . Ulusal para cinsinden varlık 
stoku, yerli ve yabancı ülke yerleşiklerinin varlık talepleri toplamına, yabancı 
para cinsinden varlık stoku yerli ve yabancı ülke yerleşiklerinin varlık taleple-
ri toplamına eşittir. Bu eşitliklerden hareketle yerli ve yabancı para cinsinden 
servet aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

  

  

Model bağlamında portföyü oluşturan yurtiçi parasal taban, yurtiçi varlık 
stoku ve yabancı varlık stoku piyasa dengeleri aşağıdaki gibi gerçekleşmekte-
dir. Burada, yurtiçi ve yabancı ülke varlıkları kendi getirilerinin bir fonksiyo-
nu iken, yurtiçi faiz oranını, risk primini temsil etmektedir.

  

   

   

Portföyü oluşturan varlıklardaki değişim kendi yurtiçi varlık faiz oranı ve 
yabancı varlıkların faiz oranı beklentileri, ulusal parada beklenen değer kaybı 
ile ilişkilendirilmektedir. Bu durumda portföyü oluşturan varlıkların getirile-
ri toplamı bağlamında paylaştırılan servet sonucu portföy dengesi aşağıdaki 
gibi sağlanacaktır.
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 Her ülkedeki yerleşikler portföylerini yerli ve yabancı varlıklar ara-
sında paylaştırırken bu varlıkların risk durumlarına göre davranmaktadırlar. 
Modelde varlık fiyatları öncelikle döviz kuru ve faiz oranları tarafından belir-
lenmektedir. 

Varlık piyasaları ile döviz kuru ilişkisinde kısa ve uzun dönem ilişkisini 
ortaya koyan Kouri (1976) çalışmasında kısa dönemde kur değişmelerinin 
bireysel portföyü oluşturan varlıkların getirileri tarafından belirlendiğini ileri 
sürmektedir. Kurların belirlenmesinde kısa ve uzun dönem ayrımının piyasa-
ların uyum hızları bağlamında yapıldığı modelde para arzı sabit kabul edile-
rek portföylerde yer alan yerli ve yabancı varlık getirileri ve bu getirilerdeki 
değişme oranları dikkate alınmaktadır. 

Kouri (1976) çalışmasında modellediği kısa dönem denge kuru oluşumu 
bağlamında, portföyü oluşturan varlıklar arasındaki denge aşağıdaki gibi 
oluşmaktadır. 

  

Eşitlikte, ; ülke yerleşikleri tarafından talep edilen yabancı varlıkları, 
; yabancı ülke yerleşikleri tarafından talep edilen varlıkları, ; Merkez 

Bankası’nın açık piyasa yoluyla döviz alımını, döviz rezervi stokunu temsil 
etmektedir. Esnek kur rejimi varsayımı altında yerli ve yabancı varlık talep 
fonksiyonları aşağıdaki gibi şekillenmektedir.

  

  

Burada ; yerli varlıkların nominal getiri oranını, ; yabancı varlık-
ların nominal getiri oranını, ; döviz kurunda beklenen değişmeyi tem-
sil etmektedir. Yabancı döviz piyasasına bir müdahalenin bulunmadığı ve 

olduğu varsayımı altında kısa dönem dengesi aşağıdaki bi-
çimde oluşmaktadır.

 

    

Bu durumda, döviz kurlarındaki kısa dönem dengesi yerli varlık talebi ile 
yabancı varlık talebi değişmeleri tarafından belirlenmektedir. Yurtiçi varlıkla-
rın getirisindeki artış döviz kurunda değer kaybına, yurtdışı varlıkların getiri-
sindeki artış döviz kurda değer artışına neden olmaktadır. Şekil 1kısa dönem 
döviz kuru dengesini göstermektedir. Şekilde S döviz arzını, D döviz talebini 
temsil etmektedir. 
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Şekil 1. Döviz Kurlarında Kısa Dönem Dengesi

Kaynak: (Kouri 1976:121)
İlk durumda döviz piyasasında döviz arz ve talebi kesişim noktası olan 
’da denge sağlamıştır. Kısa dönem dengenin gösterildiği bu noktada kur 

 düzeyindedir. Döviz talebinde bir artış D eğirisini   biçiminde hareket 
ettirecek ve ülke yerleşiklerinin yabancı varlık talebi ’ye yükselecektir. 
MB’nın döviz kurunu sabitlediği  düzeyinde döviz rezervlerinde bir azalma 
olmaktadır. MB müdahalesi olmadığı durumda ülke yerleşiklerinin portfö-
yündeki döviz miktarı ’e yükselecektir. Bu durumda yerli varlıklar yabancı 
yatırımcılar tarafından daha ucuza satın alınabilecektir. 

Portföy denge modelinde uzun dönem döviz kuru dengesi finansal ve reel 
dengenin birlikte sağlanması ile mümkündür. Reel servet stoku ve bileşenle-
rinin sabit kabul edildiği ve tüm nominal değişkenlerin aynı oranda büyüdü-
ğü varsayımlarında beklenen enflasyon oranı gerçekleşen enflasyon oranına 
eşit olmakta ve bu da para stokundaki değişim oranını yansıtmaktadır. Reel 
servet stokunun sabit olduğu durumda cari işlemler hesabı dengesi aşağıdaki 
gibi gerçekleşmektedir (Kouri 1976:289-291).

   

Eşitlikte, (  +  ; ödemeler dengesini temsil etmekte ve eşitlikte ödeme-
ler dengesi dengedir. Bu durumda yabancı varlık stokundaki artış ile reel den-
ge stokunun bozulmakta ve söz konusu artış geri çekilmektedir. Bu durumda 
servet stokundaki değişmeler yerli ve yabancı varlık stoku, reel servet stoku 
ve enflasyondaki beklenen değişmenin bir fonksiyonu olarak gerçekleşmek-
tedir.

    

Enflasyon oranındaki beklenen değişmenin gerçekleşen enflasyon oranı-
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na eşit olduğu durumda para stokundaki değişme eşitliği elde edilmektedir.

     

Finansal varlık stoku  ve reel varlık denge eşitliğinin sağlandığı durumda, 
yabancı varlık stokundaki bir artış reel dengeyi yukarı taşıyacaktır. Bu du-
rumda uzun dönem döviz kurunun yönü aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.

   

Bu durumda uzun dönem döviz kurunun yönü ile reel denge stoku ara-
sında tam bir uyum söz konusudur.  Portföy denge modelinde uzun dönem 
kurların belirlenmesinde reel ve finansal denge ilişkisi önem arz etmektedir. 
Zira döviz kuru dalgalanmaları cari işlemler hesabı ve sermaye hesabı ara-
sındaki uyum hızından dolayı ortaya çıkmaktadır. Cari işlemler hesabındaki 
dengesizlikler sermaye hesabı yolu ile giderilmektedir. Uzun dönem portföy 
denge modelinde döviz kurlarının belirlenmesinde etkili bir diğer faktör de 
beklenti kavramıdır. İlk olarak Kouri (1976) tarafından modele dahil edilen 
beklentiler üç biçimde ele alınmaktadır.

Statik beklentiler :       

Rasyonel beklentiler :     
 

Uyarlayıcı beklentiler :    
 

Statik beklentilerin var olduğu durumda, döviz kurunda beklenen deği-
şim sıfıra eşit olacaktır. Beklentilerin denge düzeyinde durağan olduğu statik 
beklentiler durumunda döviz kurlarında istikrarsızlığın nedeni varlık ve yü-
kümlülük oranlarıdır.

Rasyonel beklentilerin varlığında ise, gelecekteki dışsal bir şok hem dışsal 
değişkenlerin hem de içsel değişkenlerin etkilerini değiştirmektedir. Döviz 
kurunun cari değeri ile beklenen değeri arasında bir fark bulunmamaktadır. 
Rasyonel beklenti durumunda piyasada var olan tüm bilgi kanalları dikka-
te alınarak gelecek ile ilgili beklentiler belirlenir. Burada yatırımcı geçmiş 
gerçeklemelerin yanı sıra makroekonomik göstergelerin gelecekte gerçek-
leşecek durumları ile ilgilenmektedir. Yatırımcılar tahminin yapıldığı an en 
iyi tahmini yapmışlardır dolaysıyla sistematik hata kabul yapmazlar (Ertürk 
1994:144).

Uyarlayıcı beklentiler durumunda ise, beklenen döviz kuru değişmeleri 
tahmin hatasına eşittir. Bu durumda, döviz kuru para politikası uygulamasına 
gecikmeli olarak uyum sağlamaktadır. Uyumcu beklentiler durumunda yatı-
rımcılar gelecek ile ilgili tahminlerini değişkenlerin geçmiş gerçekleşmeleri-
ni dikkate alarak oluşturmaktadır. (Ertürk 1994:144). Modelde uzun dönem 
döviz kurlarının belirlenmesi ve istikrarın sağlanabilmesi için uygun beklenti 
yapısının belirlenmesi önem arz etmektedir. Beklenti yapısının uygun seçimi 
politika uygulamalarının etkisini belirlemekte ve piyasada istikrarı sağlamak-
tadır. 
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Sermaye giriş çıkışlarında bir engelin bulunmadığı ve kurların finansal 
varlık arz ve talebince belirlendiği portföy denge modelinin en önemli ve ayırt 
edici varsayımı olan risk primi portföy denge modeline eklendiğinde faiz pa-
ritesi aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.

i - i*- ∆E = ƛ    

Burada ƛ, risk primini, i yurtiçi faiz oranını, i* yurtdışı faiz oranını ve ∆E 
beklenen döviz kuru değişmesini ifade etmektedir. Burada faiz oranları yurti-
çi ve yurt dışı varlıkların beklenen getirisini temsil etmektedir. Ülkelerin risk 
primleri ülkelerarası faiz farklılıklarına ve döviz kurunda meydana gelebile-
cek sapmalara göre tanımlanmaktadır. Yurtiçi finansal varlık getirileri yur-
tiçi faiz oranına bağlı iken yurtdışı finansal varlık getirileri döviz kuru sabit 
iken yurtdışı faiz oranlarına bağlı olarak değişmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı faiz 
oranı farklılıkları ekonomik ajanların toplam getirilerini oluşturmaktadır. Bu 
durumda döviz kuru değişmeleri toplam getirinin belirleyicisi konumundadır 
(Gacaner Atış2008:54).

Yatırımcılar portföylerini belirlerken risk primlerini esas almaktadırlar. 
Buna göre bir varlığın riski artmışsa yatırımcı portföyünü yeniden düzenle-
mekte ve daha az riskli varlıklara olan talebini arttırmaktadır. Bir başka ifade 
ile, eğer ƛ< 0 ise yabancı ülke varlıklarının getirisi yerli ülke varlıklarının geti-
risinden büyük olmakta, eğer ƛ> 0 ise yerli ülke varlıklarının getirisi yabancı 
ülke varlıklarının getirisinden büyük olmaktadır (Uçan 2013:95). 

2. ÇALIŞMANIN AMACI
Çalışmanın amacı 2003-2014 yıllarında Türkiye ekonomisinde döviz kur-

ları üzerindeki etkili faktörlerin portföy denge modeli çerçevesinde tespit 
edilmesidir. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE VERİ SETİ

3.1. Yöntem
Eşbütünleşme analizi değişkenler arası uzun dönemli ilişkinin ortaya ko-

nulması için kullanılmaktadır. EngleGranger (1987) ve Johansen (1988) tara-
fından geliştirilen klasik eşbütünleşme yönteminde değişkenlerin aynı dere-
cede bütünleşik olduğu durumlar analiz edilmektedir. Eşbütünleşme testleri 
için önemli bir kısıt olan bu durum Peseranvd (1996) çalışması ile ortadan 
kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda geliştirilen ARDL modeli değişkenle-
rin I(0) ve I(1) düzeylerinde durağan olmaları durumunda da uzun dönemli 
ilişkinin ortaya koyulabileceğini ileri sürmektedirler. ARDL modeli ikinci dü-
zeyde durağan serilere uygulanamamasına rağmen I(0) ve I(1) düzeyde du-
rağan serilere uygulanabilme avantajının yanı sıra hata düzeltme modeline 
yer verme avantajı ile daha güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. 
Hata düzeltme modeli sayesinde kısa ve uzun dönem ilişkilerin ortaya konul-
masını sağlayan ARDL modeli değişkenler arası dinamikleri yüksek açıklama 
gücüne sahiptir (Akel ve Gazel 2014: 310-31).

Modelin ilk aşaması serilere durağanlık analizlerinin uygulanmasıdır. 
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Analizde kullanılan değişkenler ve kurulan modeller zaman serisi özellikle-
rine sahip olduğundan başlangıçta serilere durağanlık analizleri uygulanması 
gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada serilere, literatürde yaygın biçimde 
kullanılan Genişletilmiş Dickey Fuller birim kök testi ile PhillipsPerron (PP) 
birim kök testleri uygulanmıştır. 

Dickey Fuller (DF) (1979) birim kök testi, analize konu olan serilerde bi-
rim kökün olup olmadığını araştırmada kullanılan bir yöntemdir. Başka bir 
ifade ile bu test zaman serisi değişkenlerinin otoregresif süreçle (AR) oluştu-
rulup oluşturulamayacağını göstermektedir. Dickey-Fuller (1981), çalışması 
ile hata terimleri arasında kolerasyonun varlığından hareketle modele bağım-
lı değişkenin gecikmeli değerlerini dahil ederek ADF  testini ortaya koymuş-
lardır. ADF için kurulan modeller aşağıdaki gibidir:

 

 

 

Modeller bağlamında oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibi kurulmaktadır. 
H0 hipotezinin kabul edildiği durumda seri durağan değildir. H1 hipotezi ka-
bul edildiğinde ise seriler durağandır.

 

 

Serilerin durağan olmaması halinde serilere fark alma işlemi uygulanarak 
seriler durağanlaştırılmaktadır. DF testi ve Genelleştirilmiş DF testinin temel 
varsayımları olan hata terimlerinin rassal yürüyüş halinde kabul edilmesi ve 
eş-varyans olması gibi varsayımlar Philips ve Perron (1988) çalışmasında or-
tadan kalkmaktadır. DF ve ADF testlerinin bu varsayımlar bağlamında yeter-
siz kaldığını ileri süren PhillipsPerron (1988) söz konusu modele hata terim-
lerini düzeltmeyi içeren ve parametrik olmayan bir ekleme yapmışlardır. AR 
düzeltmelerini içeren DF ve Genişletilmiş DF modeline MA düzeltmelerinin 
eklenmesi ile oluşturulan ve bir ARMA süreci olan PP testi için oluşturulan 
modeller aşağıdaki gibidir.

   

   

PP testi, DF testinin kullandığı kritik değerleri kullanmaktadır. Hipotez 
testi DF testinde sınandığı gibi kurulmaktadır.

   

   

Modeller bağlamında oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibi kurulmaktadır. 
H0 hipotezinin kabul edildiği durumda seri durağan değildir. H1 hipotezi ka-
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bul edildiğinde ise seriler durağandır.

Bu çalışmada kullanılan serilerin I(0) ve I(1) düzeylerinde durağan ol-
maları yöntem olarak ARDL modelinin seçilmesinin birinci nedenidir. Aynı 
zamanda çalışmada incelenen portföy denge modelinin reel, parasal ve finan-
sal piyasalar olmak üzere birçok değişkenle olan dinamik ilişkileri ve döviz 
kuru belirlenmesinde kısa ve uzun dönem faktörlerin tespitine yer verme-
si ikinci neden olarak gösterilebilir. Modelde ulaşılan hata düzeltme modeli 
bu nedene yönelik isabetli bir uygulama olarak bulunmuştur. Bu avantajları 
ile çalışmada uygulanan ARDL modelinde izlenecek olan sınır testi denklemi 
aşağıdaki gibidir (Esen, Yıldırım ve Kostakoğlu 2012: 256).

 

Denklemde ; sabit terimi, ; fark terimi, ; hata terimini temsil etmek-
tedir. Modelde eşbütünleşmenin sorgulanabilmesi için uygun gecikme uzun-
luğunun belirlenmesi gerekmektedir. Gecikme uzunlukları Akaike ve Swartz-
kriteri ile belirlendikten sonra model EKK yöntemi ile tahmin edilebilir. ARDL 
modelinde eşbütünleşme ilişkisinin varlığı aşağıdaki hipotezler ile sorgulan-
maktadır.

  

   

Hipotez testlerinin sınanması için F testleri asimptotik kritik değer-
leri ile karşılaştırılır. Alt ve üst sınırlar belirlenerek yapılan değerlendir-
mede,  ise eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı boş 
hipotezi kabul edilmekte ve değişkenler arası eşbütünleşme ilişkisi ol-
madığı anlaşılmaktadır. ise boş hipotezi reddedi-
lerek değişkenler arası eşbütünleşme ilişkisinin varlığı anlaşılmaktadır. 

olarak hesaplanırsa kararsızlık böl-
gesinde kalınarak eşbütünleşme ilişkisinin varlığı hakkında yargıya varılama-
yacaktır. Bu hipotezler altında uzun dönemli ve kısa dönemli ARDL modeli 
aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır.

Kısa dönem modeline uzun dönem ilişkinin elde edildiği modelin bir ge-
cikmeli değeri eklenmiştir. Bu kısa dönemde meydana gelen bir dengesizliğin 
ne kadarının uzun dönemde giderilebileceğini ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada söz konusu bağımsız değişkenlerin döviz kuru ile ilişkisi 
Türkiye ekonomisi için 2003: 01 – 2014: 12 dönemi için araştırılmaktadır. 
Başlangıç yılının 2003 olarak seçilmesinin nedeni Türkiye ekonomisinde ya-
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şanan 2001 ekonomik krizi neticesinde dalgalı kur rejimine geçilmiş olması 
ve krizin piyasalardaki etkilerinin ortadan kalktığı göreli bir istikrar dönemi-
nin başlangıcı olmasıdır. Söz konusu istikrar döneminde krizden çıkış nok-
tasında uygulanan finansal istikrar müdahalelerinin kur ve varlık piyasaları 
ilişkisindeki etkilerinin görülmesi ve politika önerilerinin geliştirilmesi için 
ilgili dönem analizi isabetli bulunmuştur.  

Portföy denge modelinin döviz kurları belirlenmesindeki geçerliliğinin 
teorik temelleri (Frankel 1983; Dooley ve Isard 1976; Branson ve Hender-
son 1984) bağlamında varlık arz ve talebi, piyasa beklentisi, risk faktörü ve 
para arzı değişkenleri üzerinden incelenmektedir. Bireylerin portföy tercih-
lerindeki değişmelerin kur hareketleri üzerinde etkili olduğu fikrine dayanan 
portföy denge modelinde servet ulusali para, yerli ve yabancı menkul kıymet-
ten oluşmaktadır.  Aynı zamanda yerli ve yabancı menkul kıymetlerin ikame 
edilemediği varsayımı piyasalarda risk faktörünü ortaya çıkarmaktadır. Bu 
bağlamda söz konusu kıymetlerin talebi üzerinde etkili faktörler döviz kuru 
üzerinde de etkili olmaktadır. Bu faktörler, yerli ve yabancı faiz oranları, fiyat 
beklentileri ve risk faktörleri olarak sıralanmaktadır. Aynı zamanda portföy 
denge modeli çerçevesinde döviz kuru belirlenmesinde kısa ve uzun dönem 
ayrımı yapan Kouri 1976’da uzun dönemde döviz kurlarında reel faktörle-
rin etkili olduğu ileri sürülmekte ve modele cari işlemler dengesi değişkeni 
eklenmektedir. Bu bağlamada Türkiye ekonomisinde denge döviz kurunun 
oluşumunda portföy denge modelinin etkinliğinin araştırıldığı bu çalışmada 
tablo1’de yer alan değişkenler kullanılmaktadır.

Tablo1: Analizde Kullanılan Değişkenler

Değişkenlere ait 
simgeler

Değişken Adı Kaynak

ndk Nominal Döviz Kuru TCMB EVDS

mev Vadesiz Mevduatlar TCMB EVDS

faiz İç Borçlanma Faiz Oranı TCMB EVDS

bist Borsa İstanbul Endeksi TCMB EVDS

tb
Tüketici Fiyat Endeksi 

Beklentisi
TCMB EVDS

fr Finansal Risk ICRG PRS Group

rdk Reel döviz kuru endeksi TCMB EVDS

dtd Dış Ticaret Dengesi TCMB EVDS
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI
ARDL modeli değişkenler arası uzun ve kısa dönemli ilişkileri hata düzelt-

me modelini de dikkate alarak araştıran olan bir modeldir. Modelin uygulana-
bilmesi için serilerin farklı düzeylerde durağan olmaları gerekmektedir. Seri-
lerin I(0) ve I(1) düzeylerinde durağan olmaları durumunda uygulanabilen 
model, I(2) düzeyinde durağanlığı kabul etmemektedir. 

Modelde nominal döviz kuru bağımlı, BİST 100 endeksi, dış ticaret den-
gesi, yurtiçi faiz oranı, vadesi mevduatlar, reel döviz kuru, TÜFE beklentisi ve 
finansal risk değişkenleri bağımsız değişkenlerdir.

ARDL modeli tahmininin ilk ön koşulu serilere birim kök testi uygulanma-
sıdır. Bu bağlamda serilere uygulanan ADF ve PP birim kök testleri sonuçları 
tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2: Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler AugmentedDickey Fuller (ADF) PhillipsPerron (PP)

Sabitli Sabitli Trendli Sabitli Sabitli Trendli

lnndk -0.26 -2.72 -0.46 -2.57
dlndk -8.85* -9.14* -8.29* -8.38*

lnbist -1.98 -2.52 -2.13 -2.55
dlnbist -9.24* -9.28* -9.26* -9.29*

lndtd -4.01* -4.16* -6.18* -6.52*

lnfaiz -4.42* -4.34* -6.18* -6.52*

lnmev 0.98 2.90 -1.70 -4.18**
dlnmev -3.30** -3.33*** 21.26* 21.13*

lnrdk -3.43** -3.43*** -3.43** -3.32***

lntb -3.82* -4.01** -5.77* 6.53*

lnfr -2.62*** -2.74*** -2.76*** -2.87***
*: 0.01, **:0.05, ***:0.10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. d: birinci farkları, ln: 

logaritmik formları göstermektedir.

Tabloda yer alan sonuçlara göre; dış ticaret dengesi, reel döviz kuru, faiz 
oranı, TÜFE beklentisi ve finansal risk değişkenleri düzeyde durağan iken, 
nominal döviz kuru, BİST 100 ve vadesiz mevduat değişkenleri birinci farkla-
rında durağan bulunmuşlardır.  Analizde ADF ve PP birim kök testlerinin yanı 
sıra Peseran tarafından geliştirilen ve serilerdeki yapısal kırılmaları dikkate 
alan Break Point birim kök testi uygulanmıştır. Söz konusu birim kök testi 
sonuçları tablo 3’de yer almaktadır.

Tablo: 3.ZiwotAndrews Birim Kök Testi Sonuçları

Değişken Adı Düzey Fark Kırılma
lndk -3.38 -10.05* 2011:04 
lnfr -2.98 -16.17* 2007:12 

lnfaiz -4.61** -14.50* 2008:11 
lndth -6.62* -18.96* 2010:05 
lnrdk -4.30*** -9.93* 2011:04 
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lntb -9.71* -5.52* 2011:06 
lnmev -2.86* -15.51* 2009:12 
lnbist -3.54 -10.17* 2009:03 

Yapısal kırılmaları dikkate alarak uygulanan birim kök testi sonuçlarına 
göre, faiz oranı, dış ticaret dengesi, reel döviz kuru, tüfe beklentisi ve vade-
siz mevduat hesabı değişkenleri düzeyde durağan iken nominal döviz kuru, 
finansal risk ve BİST 100 endeksi değişkenleri birinci farklarında durağandır.

Birim kök testleri sonucunda analizde kullanılan değişkenlerim I(0) ve 
I(1) düzeylerinde durağan olduklarının saptanması ARDL modelinin kullanıl-
masının uygun olduğunu göstermektedir. 

 Serilere uygulanan birim kök testlerinin ardından değişkenler arası 
kısa ve uzun dönemli ilişkilerin tespiti noktasında ARDL modelinin kurulması 
için ikinci ön koşul gecikme uzunluklarının belirlenmesidir. Bu bağlamda ana-
lizde AIC bilgi kriteri kullanılarak uygun gecikme uzunluğu ve model saptan-
maya çalışılmıştır. Buna göre AIC bilgi kriteri dikkate alınarak en düşük değe-
ri veren model uygun ARDL modeli olarak seçilmiştir. ARDL (3,1,0,0,0,2,0,1) 
modeli sonuçları tablo.4’ de yer almaktadır.

Tablo  4: ARDL (3,1,0,0,0,2,0,1) Model Sonuçları

Değişkenler Katsayı Değerleri
T İstatistik ve Olasılık 

Değerleri

lnbist -0.10 -3.91 (0.00)*

lnbist (-1) 0.06 2.61(0.00)*

lnfr 0.03   2.11 (0.03)**

lnfaiz -0.002 -0.33 (0.73)

lndtd 0.015 0.93 (0.34)

lnrdk -0.85 -14.62 (0.00)*

lnrdk (-1) 1.03 8.86 (0.00)*

lnrdk (-2) -0.22 -2.38 (0.01)**

lntb 0.003 1.99 (0.04)**

lnmev -0.01 -0.87 (0.39)

lnmev (-1) 0.05 2.91 (0.00)*

dummy 0.003 0.42 (0.67)

Tanısal Testler

R2 0.99

Düzeltilmiş R2 0.99

F istatistik Değeri 1302.890 (0.00)
Durbin Watson Testi 1.95



Ünzile KURT 549

Jague Bera Normallik Testi 0.37 (0.82)
Breush - Pegan – Goldfrey Testi 1.28 (0.22)

Breush- Goldfrey LM Testi 0.88 (0.41)
   *: 0.01,  **:0.05,  ***:0.10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Parantez içindeki 

değerler olasılık değerleridir.

Tahmin edilen model sonuçlarına göre, modelin tanımlayıcı test sonuçları 
şöyle değerlendirilmektedir. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açık-
lama güçlerini gösteren R2 ve düzeltilmiş R2 değerleri sırası ile 0.99 ve 0.99 
olarak hesaplanmıştır. Bu oranlar modelde bağımlı değişkenin %99 oranında 
bağımsız değişkenler ile açıklandığını göstermektedir. Buna ek olarak mode-
lin tümü ile anlamlılığını gösteren F istatistik değeri 1302.890 olarak hesap-
lanmış ve 0.01 önem düzeyinde modelin anlamlı olduğunu tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda hesaplanan LM ve Durbin Watson testleri sırası ile 0.88 ve 1.95 
değerleri ile modelde otokolerasyon olmadığını ve Jague Bera testi 0.37 de-
ğeri ile modelde normal dağılım sorunu olmadığını göstermektedir. Modelde 
kullanılan tanımsal istatistik sonuçları model çıktılarında herhangi bir soru-
nun bulunmadığını desteklemektedir. 

Model tahmininin ardından eşbütünleşme ilişkisinin varlığı sınır testi 
yaklaşımı ile sınanmaktadır. AIC bilgi kriteri dikkate alınarak seçilen gecikme 
uzunluğunda eşbütünleşme ilişkisinin varlığının tespiti için yapılan Bounds 
testi sonuçları tablo 5 yer almaktadır.

Tablo 5: Bounds Test Sonuçları

AIC Gecikme Uzunluğu (3,1,0,0,0,2,0,1)

F İstatistik Değeri 3.04
Tablo Kritik Değerleri

Önem Düzeyleri %1 %5 %10
Alt Kritik Değer I(0) 2.73 2.17 1.92

Üst Kritik Değer I(1) 3.90 3.21 2.89

Tanısal Test Sonuçları 

R2 0.84

Düzeltilmiş R2 0.82
Breusch- Pegan- Goldfrey Testi 1.28 (0.22)

RamseyReset Testi 2.12 (0.14)

Jague Bera Normallik Testi 0.37 (0.82)

Durbin Watson Testi 1.96

F İstatistik Değeri 44.66 (0.00)
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Eşbütünleşme ilişkisinin varlığı hakkında karar verebilmek için tablo kri-
tik değerleri dikkate alınmaktadır. F istatistik değeri tablo kritik değerleri-
nin üst kritik değerinin üzerinde ise eşbütünleşme ilişkisinin varlığı hipotezi 
kabul edilmektedir. Tablo 3.4’te model için hesaplanan F istatistik değerinin 
3.04 olduğu ve bu değerin %10 önem derecesinde üst kritik değerden büyük 
olması dolayısıyla eşbütünleşme ilişkisinin varlığı hipotezinin kabul edildiği 
sonucuna ulaşılmaktadır.  Bu durumda değişkenler arasında uzun dönemli 
ilişkinin var olduğu anlaşılmaktadır. 

 Sınır testi neticesinde EKK yöntemi ile elde edilen modelin tanısal 
istatistikleri değerlendirildiğinde ise, R2 ve düzeltilmiş R2 değerlerinin sırası 
ile 0.84 ve 0.82 olarak hesaplanması modelde bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişkeni açıklama güçlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Aynı zaman-
da F istatistik değerinin 44.66 olarak bulunması da modelin tümü ile anlamlı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Buna ek olarak modelde, Durbin Watson test 
istatistiğinin de 1.96 olarak hesaplanması otokolerasyon sorununun olma-
dığını göstermektedir. Tanısal testlerin devamında modelde spesifikasyon 
sorununun olmadığı hesaplanan RamseyReset testinin 2.12 olarak hesaplan-
ması ile, modelde normal dağılım sorunun olmadığı da Jague Bera test istatis-
tiğinin 0.37 olarak hesaplanması ile tespit edilmiştir.

Modelde yapısal bir sorunun olmadığının tespit edilmesinin ardından 
uzunu dönem katsayıları tahmin edilmiştir. Uzun dönem model sonuçları 
tablo.6’te yer almaktadır. 

Tablo 6: Uzun Dönem Model Sonuçları

Değişkenler Katsayı Değerleri T İstatistik Değerleri

lnbist -0.54 -1.90 (0.05)***

lnfr 0.56 1.70 (0.09)***

lnfaiz -0.03 -0.33 (0.73)

lndth 0.24 0.96 (0.33)

lnrdk -0.78 -1.56 (0.11)

lntb 0.05 1.38 (0.14)

lnmev 0.63 2.68 (0.00)*

dummy 0.05 0.40 (0.68)

*: 0.01,  **:0.05,  ***:0.10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Parantez içindeki 
değerler olasılık değerleridir.
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Buna göre; finansal risk,  BİST 100 endeksi ve vadesiz mevduat ile nominal 
döviz kuru arasında anlamlı ilişkiler tespit edilirken, diğer değişkenler ile no-
minal döviz kuru arasında anlamlı ilişkiler tespit edilememiştir.

Finansal risk faktörü ile nominal döviz kuru arasında tespit edilen pozitif 
yönlü ilişki finansal risk artışının nominal döviz kurunu arttırdığını göster-
mektedir. BİST 100 endeksi ile nominal döviz kuru arasında tespit edilen ne-
gatif yönlü ilişki, BİST 100 endeksindeki artışın yabancı sermaye girişi aracılı-
ğı ile ulusal para değerini arttırarak döviz kurunu düşürdüğünü, vadesiz mev-
duatlar ile nominal döviz kuru arasındaki pozitif yönlü ilişki para arzı artışına 
bağlı döviz kuru artışını doğrulamaktadır. Buna ek olarak nominal döviz kuru 
ile istatistiki olarak anlamlı ilişkiler tespit edilemeyen faiz oranı, dış ticaret 
dengesi, reel döviz kuru ve TÜFE beklentisi değişkenlerinin işaretleri de te-
orik beklentiler ile uyumlu bulunmuştur. Faiz oranı ile nominal döviz kuru 
arasındaki negatif yönlü ilişki yıllık iç borçlanma faiz oranı olarak ele alınan 
değişkende bir artış olduğunda ulusal para cinsinden varlık talebi artacağın-
dan döviz kurunun düşeceğine işaret ederken, dış ticaret dengesindeki bir ar-
tışın nominal döviz kurunu arttırdığı değişkenler arası pozitif yönlü ilişkiden 
anlaşılmaktadır. Reel döviz kuru ile nominal döviz kuru arasındaki negatif 
ilişki reel döviz kurunda meydana gelen bir artışın nominal döviz kurunu dü-
şürdüğünü, TÜFE beklentisi ile nominal döviz kuru arasındaki pozitif ilişki ise 
enflasyon beklentilerindeki artışın döviz kurunu arttırdığını göstermektedir.

Modelde ele alınan dönemde herhangi bir yapısal kırılmanın olup olmadı-
ğının tespit edilmesi için CUSUM ve CUSUM Q testleri uygulanmıştır. İlgili test 
sonuçları şekil 2’de yer almaktadır.
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Şekil2: CUSUM Test Sonuçları
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CUSUM ve CUSUM Q test istatistikleri %5 önem düzeyinde sınırlar içeri-
sinde yer alıyorsa modelde yapısal kırılma olmadığı anlaşılmaktadır. Bu du-
rumda grafiklerde model sınırlar içerisinde kaldığında bir yapısal kırılmanın 
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bulunmadığı, modelde tahmin edilen uzun dönem ilişkilerinin kararlı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Son olarak ARDL modelinde kısa dönemli ilişkilerin tespiti için hata dü-
zeltme modeli tahmin edilmiştir. Hata düzeltme modeline ait sonuçlar tablo 
7’de yer almaktadır.

Tablo 7: Hata Düzeltme Modeli ve Kısa Dönem Sonuçları

Değişkenler Katsayı Değerleri T İstatistik Değerleri

dlnbist -0.09 -3.97 (0.00)*

dlnfr 0.01 0.58 (0.55)
dlnfaiz 0.01 0.74 (0.45)
dldth 0.02 1.91 (0.05)***

dlnrdk -0.84 -15.84 (0.00)*

dlnrdk (-1) 0.26 2.97 (0.00)*

dlntb 0.004 2.57 (0.01)**

dlnmev -0.01 -0.73 (0.46)
ddummy 0003 0.59 (0.55)

ecm -0.06 -5.75 (0.00)*

*: 0.01,  **:0.05,  ***:0.10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Parantez içindeki 
değerler olasılık değerleridir.

Kısa dönem hata düzeltme modeli sonuçlarına göre, reel döviz kuru, TÜFE 
beklentisi, dış ticaret dengesi ve BİST 100 endeksi değişkenleri ile nominal 
döviz kuru arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki tespit edilirken, finansal 
risk, faiz oranı, ve vadesiz mevduat değişkenleri ile nominal döviz kuru ara-
sında istatistiki olarak anlamlı ilişki tespit edilememiştir. Aynı zamanda mo-
delde hesaplanan hata düzeltme katsayısı beklendiği gibi negatif ve anlamlı 
olarak tespit edilmiştir. Bu durumda -0.06 değerini alan hata düzeltme kat-
sayısı modeldeki kısa dönem dengesizliklerinin uzun dönemde %6 oranında 
giderildiği sonucuna ulaşılmıştır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çalışmada Türkiye ekonomisinde döviz kurlarının açıklanmasında port-

föy denge modelinin geçerliliği araştırılmaktadır. Söz konusu modelinin ge-
çerli olup olmadığı hususunda karar verebilmek için belirlenen kriter ise 
bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasında tespit edilen anlamlı 
ilişkilerdir. Bu bağlamda değişkenler arası tespit edilen eşbütünleşme ilişki-
si portföy denge modelinin geçerliliğini destekleyen bir sonuç olarak tespit 
edilmiştir. Kısa ve uzun dönemli faktörlerin tespiti için uygulanan ARDL mo-
deli sonuçlarına göre kısa ve uzun dönemde döviz kurları ile varlık piyasası 
arasında anlamlı ve teori ile uyumlu işaretler içeren sonuçlar elde edilmiştir. 
Kısa dönemde reel ve finansal faktörler ile nominal döviz kurları arasında 
tespit edilen anlamlı ilişkiler uzun dönemde finansal ve parasal faktörler ile 
nominal döviz kur arasındaki anlamlı ilişkilere dönüşmektedir. Hem kısa hem 
de uzun dönemde nominal döviz kuru ile ilişkili bulunan BİST 100 endeksi 
literatür bağlamında portföy denge modelini temsilen yaygın kullanılan bir 
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değişken olarak ilgili dönemde varlık piyasasının döviz piyasası üzerinde et-
kili olduğunun bir kanıtıdır. Öte yandan portföy denge modeli için önemli bir 
faktör olan TÜFE beklentisi ile nominal döviz kuru arasındaki anlamlı ilişki 
portföy denge modelini destekleyen bir diğer sonuçtur. Buna ek olarak, mo-
deli diğer döviz kuru modellerinden ayıran varlıkların birbiri yerine ikame 
edilemediği varsayımından hareketle piyasada oluşan risk faktörünün kurlar 
üzerinde etkili olduğu sonucu modelin portföy denge modelini desteklediğini 
göstermektedir. Aynı zamanda uzun dönemde döviz kurları üzerinde etkili 
olan BİST 100 endeksi ve vadesiz mevduat değişkenleri de varlık piyasaları-
nın döviz piyasası ile ilişkili olduğunu doğrulamaktadır. 
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İNSAN KAYNAKLARI SEÇME VE 
YERLEŞTİRME STRATEJİLERİ

Süreyya ECE1

GİRİŞ
İşletmelerde mevcut çalışanların emekliliğe ayrılması, istifa etmesi, ölümü 

gibi sebeplerle oluşan boşlukların doldurulması için yeni çalışanların istih-
dam edilmesi gerekir. Ayrıca işletmedeki işlere yönelik yapılan düzenlemeler, 
şirket birleşmeleri gibi nedenler de yeni işgören seçilmesi gerekliliği doğar.  
Söz konusu nedenlerden dolayı ortaya çıkan insan kaynağı açığını karşılaya-
bilmek için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve motivasyona sahip işgören adayla-
rının araştırılması ve bu işgörenlerin işletmeye çekilebilmesi insan kaynakla-
rı yönetiminin amaçlarından birisidir. Çeşitli yöntemler ve çok sayıda kaynak 
kullanılmasıyla işletmenin ihtiyaç duyduğu sayıda ve nitelikte insan kaynağı-
nın sağlanmasına olanak verir (Ofluoğlu, 2006: 109).

İşletmeler çeşitli yeteneklere sahip, hızlı değişen ve bir o kadar da zorlayıcı 
olan çevre koşullarında mücadele edebilen işgörenlere ihtiyaç duymaktadır. 
Bu nedenle işletme bünyesinde oluşan yeni bir iş pozisyonuna personel is-
tihdam etmek istediğinde, söz konusu iş için başvuruda bulunan adayları çok 
sayıda prosedürden geçirir. Dolayısıyla adayların sahip olduğu teknik bilgi ve 
yetenekleri artık işe alınmada yeterli olmamaktadır (Mamatoğlu, 2000: 98). 

Bir işletmenin gerek kendi personeline gerekse dışarıya karşı iyi bir izle-
nim bırakmasının en önemli koşullarından biri sağlam temellere ve ilkelere 
dayalı bir iş gören seçim sistemine sahip bir insan kaynakları politikasının 
olmasıdır (Ofluoğlu, 2006: 109).

İşe alım aşamasında kullanılan yöntemler işletmenin bulunduğu sektöre, 
ihtiyaç duyulan niteliğe ve karaktere göre değişebilmektedir. Örneğin yurt-
dışında bir pozisyonda çalışmak üzere başvuruda bulunan bir adayın sos-
yo-kültürel yapısı işletme yöneticilerinin dikkat edeceği bir konudur. Diğer 
taraftan işletmenin beklentisi seçim kriterlerinden oluşan bir havuzdan işe 
en uygun adayın çıkması ve bu durumun kendi içinde geçerliliği sağlamasıdır. 
İşletmenin uyguladığı seçim tekniği ile iş performansı gibi örgütsel kriterler 
arasındaki bu ilişki geçerlilik olmaktadır. Geçerlilik düzeyinin yüksek olması 
seçim tekniğinin doğru belirlendiğini ve bu tekniğin örgütsel kriterler üze-
rinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Geçerlilik düzeyinin düşük olması ise 
hem işletme hem de iş gören adayları tarafından farklı şekillerde algılanabilir. 
Örneğin geçerliliği düşük bir seçim tekniğinin kullanılması durumunda iş gö-
ren adayları seçim sürecinin adil ve etik olmadığını düşünebilir. Dolayısıyla 
işletmenin böyle durumlarla karşılaşmaması için doğru seçim yöntemlerini 
belirlemesi büyük önem taşımaktadır (Yeloğlu, 2004: 116).

1     Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

CHAPTER 
29



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar556

İnsan kaynağı seçimi işletmede açıkta bulunan bir pozisyona başvuruda 
bulunan adaylar arasında söz konusu işin gereklerini en iyi şekilde yerine 
getirebilecek olanı belirleme işlemidir. İşe eleman alınırken işletme yöneti-
cilerinin söz konusu işin gerektirdiği niteliklerin çok üstünde ya da altında 
niteliklere sahip bir adayın seçilmemesine konusunda dikkat edilmesi gere-
kir. İşin gerektirdiği niteliklerin altında niteliğe sahip bir adayın işe alınması 
durumunda bu çalışanın, işini yerine getirecek niteliklere sahip olmadığından 
işini yapmada başarısız olma ihtimali yüksektir. Bunun sonucunda da bece-
riksizlik hissine kapılan çalışanın motivasyonu düşebilir. İşin gerektirdiği ni-
teliklerin üzerinde niteliklere sahip bir adayın işe alınması durumunda ise 
çalışan işini basit gördüğünden ciddiye almayabilir, işini isteksiz bir şekilde 
yerine getirir ve bunun sonucunda da bulduğu ilk fırsatta işten ayrılmak ister. 
Buna karşın işin gerektirdiği niteliklere uygun çalışanların, gelişi-güzel seçi-
len çalışanlara göre iş yerinde motivasyonları daha yüksek olur ve söz konusu 
çalışanlar daha verimli çalışır (Coşgun, 2005: 419). İnsan kaynağı seçim faali-
yetlerinin amacı işe alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği niteliklere uygun 
özelliklere ve yeteneklere sahip adayların belirlenmesidir. Başka bir ifadeyle 
insan kaynağı seçim sürecinin amacı iş ile iş gören arasında uyumun sağlan-
masıdır. Bunun için öncelikle işe alımın yapılacağı pozisyonun gerektirdiği 
niteliklerin belirlenmesi gerekir (Kaya, 2005: 361). 

1. İNSAN KAYNAĞI SEÇİM SÜRECİ
İnsan kaynağı seçim süreci, ilanı verilen iş için başvuruda bulunan aday-

lar hakkında işletmenin ihtiyaç duyduğu bilgilerin toplanabilmesi için çeşit-
li yöntem ve araçların kullanılmasını içerir. Daha sonra toplanan bilgilerin 
iş şartnamesinde belirtilmiş olan gereklere uygun olup olmadığı incelenir 
(Kaya, 2005: 361). İşletmeye personel ihtiyacı ile başlayan insan kaynağı se-
çim süreci, iş için seçilen kişinin işletmeye kabulü ile son bulan bir dizi özel 
çalışmayı kapsar. Bazı işletmelerde seçim çalışması işe eleman daveti ile baş-
lar. Ancak, ideal bir insan kaynağı seçim çalışmasının süreç olarak adayın iş-
letmeye davet edilmesinden önce başlaması gerekmektedir. Geleneksel insan 
kaynağı seçim sürecine ait süreçler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Coşgun, 
2005: 419):
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Şekil 1: İnsan Kaynağı Seçim Süreci

Kaynak: Erdoğan, İ. (1991) “İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme 
Teknikleri” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, aktaran Coşgun, Emine; 
“Teknik Personel Seçiminde Bir Uzman Sistem Modeli”, Pamukkale Ünv. Mühendis 

Bilimleri Dergisi, Cilt: 11, Sayı:3, Yıl:2005, s: 419

İnsan kaynağı seçim sürecinin aşamaları, işletmeden işletmeye farklılık 
göstermektedir. Bu farklılığın nedeni olarak ta işletmenin büyüklüğü, alım 
yapılacak pozisyonun niteliği, başvuran aday sayısı ve dış faktörler gösteril-
mektedir (Yelboğa, 2008: 13). İnsan kaynağı seçim sürecinde her zaman işlet-
menin içinde ve dışında yer alan faktörlerin etkisi dikkate alınmalıdır. Dış fak-
törler olarak işgücü piyasası, sendikalar ve ilgili mevzuat; iç faktörler olarak 
ise işletmeye, iş görene ve amire ilişkin durumlar gösterilebilir. Bu faktörlerin 
yanı sıra önemli olan bir diğer konu, seçimin tamamen iş görenin deneyim ve 
yeteneklerine göre yapılmasıdır (Ofluoğlu, 2006: 113).

Geleneksel seçme uygulamaları, gereksinimleri açıkça tanımlanmış işler-
le en büyük uyumu sağlayan bilgi, beceri ve yeteneklere (knowledge, skills, 
and abilities= KSAs) sahip iş görenleri işe almaya yönelik ayarlanmaktadır. 
Geleneksel seçme teknikleri nadiren işin bulunduğu organizasyonun nitelik-
lerini dikkate alır. Geleneksel teknikler ayrıca doğrudan iş gereksinimleriyle 
ilişkili olmayan kişilerin niteliklerini de göz ardı etmektedir. Benzer şekilde 
yönetim deyimiyle, organizasyon insanların bir bölümü olan yeni “eller” veya 
yeni “başlar” işe almaktadır. Ortaya çıkan yeni bir seçim modeli, organizasyo-
nun belirli kültürlerine iyi uyum sağlayacak bir kişinin “bütünü”nü işe almaya 
yönelik uyarlanmaktadır. Kişi-örgüt uyumunu temel alan yeni seçim modeli 
aşağıdaki gibidir (Bowen, 1991: 35):
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Şekil 2: Kişi-Örgüt Uyumu için İşe Alma SüreciKaynak: Bowen, David E. vd.; “Hiring 
For The Organization Not The Job”, Academy of Management Executive, Vol. 5, No:4, 

1991, s.37

 1. Genel İş Ortamını Değerlendirmek  
 
-İş Analizi 
-Örgütsel Analiz 
 

 

 
2. Gereken Kişi Tipini İfade Etmek  

 
-Teknik Bilgi, Beceri ve Yetenekler 
-Sosyal Beceriler 
-Kişisel İhtiyaçlar, Değerler ve İlgiler 
-Kişilik Özellikleri 

 

 
3.  Organizasyon İçin Hem Örgüt Hem de Başvuranın 

Uyumunu Değerlendirmek Üzere Onların Girişine İzin 
Veren “Geçiş Usulleri” Dizayn Etme 
 
-Bilişsel, Motor ve Kişilerarası Yetenekleri Test Etme 
-Potansiyel Çalışma Arkadaşları ve Diğerleri Tarafından 
Yapılan Görüşmeler 
-Kişilik Testleri 
-Çalışma Örnekleri İçeren Gerçekçi İş Gösterimleri 
 

 

 
4. İş Yerinde Kişi-Örgütü Uyumunu Güçlendirmek 

-Görev Dizaynı ve Eğitim Yoluyla Bilgi ve Becerileri 
Güçlendirmek 
-Örgüt Dizaynı Yoluyla Kişisel Oryantasyonu 
Güçlendirmek 

 

Genel olarak insan kaynağı seçim süreci işletmenin personel ihtiyacıyla 
başlayıp, adayın çalışacağı birime kabul edilmesiyle son bulan bir dizi çalış-
madan oluşur. Dolayısıyla insan kaynağı seçim sürecinin bir hazırlık çalışma-
sı olmalıdır (Silah, 2005: 179). Bu kapsamda insan kaynağı seçim sürecinde 
öncelikle işletmenin istihdam konusundaki politikası belirlenir. Daha sonra 
iş analizi temelinde her işin gerekleri ve söz konusu işi yapacak kişinin taşı-
ması gereken nitelikler belirlenir. Sonraki aşamalarda başvuru ilanı verilerek 
aday toplama çalışması yapılır. Başvurular alındıktan sonra ön eleme çalışma-
sı ile adaylar elenmeye başlayacak olup, elemeler ilk seçim aşamasına kadar 
devam edecektir. İlk seçim sonrası elenmeyen adaylar, adayın/adayların gö-
rev yapacağı bölümün yöneticileri tarafından değerlendirilerek bir seçim de 
birim yöneticileri tarafından yapılır. Birim yöneticilerinin kendi birimlerine 
uygun olan aday/adayları seçmeleriyle insan kaynağı seçim süreci sonlanmış 
olur (Coşgun, 2005: 419). 

İşe alım süreçlerinde sırasıyla aşağıdaki aşamalar izlenebilir;

- Personel ihtiyacı olan pozisyonun görev tanımının ve profilin 
belirlenmesi,

- Mevcut veri tabanı ve söz konusu pozisyonla ilgili kişilere ulaşarak 
aday araştırma,
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- Yapılan aday araştırmasında yeterli sayıda aday profili elde 
edilemediğinde web ve gazete ilanı yöntemini izleme,

- Başvuruda bulunan adaylarla görüşmelerin yapılması ve uygun aday 
seçimi,

- Uygun aday/adayların bilgilerinin ve görüşme raporlarının sunumu,

- Son aşamaya kalan adayların teklif sürecinden önce referanslarının 
kontrolü,

- İşletmenin ihtiyaç duyduğu takdirde teklif aşamasının yürütülmesidir 
(Ecerkale, 2005: 72).

Benzer nitelikteki kişilerin toplu işe alımında, objektif ve rasyonel bir de-
ğerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesi işe uygun adayların seçilerek işe 
yerleştirilmesini sağlar. Uygun adayların seçimi de işletmenin verimliliği üze-
rinde olumlu bir etkiye sahiptir (Ecerkale, 2005: 72). 

İşletmeler iş gören seçimi konusunda biçimsel olmayan ya da biçimsel 
(sistematik) olmak üzere iki farklı yaklaşım kullanabilirler. Biçimsel olmayan 
yaklaşımda, genellikle işveren veya yönetici iş başvurusunda bulunan aday-
larla bizzat görüşür, adayları değerlendirir ve seçim kararını da kendisi verir. 
Biçimsel veya sistematik seçim süreci ise şu aşama ve faaliyetleri içerir: Baş-
vuru kabulü ve ön görüşme, Testler (bilgi ölçüm, psikoteknik testler, Görüşme 
(Mülakat), Referans araştırması ve İşe alım kararı (Çavdar, 2010: 89).

1.1. Başvuru Kabulü
İnsan kaynağı seçme sürecinin başvuru aşamasında adayların başvuruları 

alınarak onlar hakkında çeşitli bilgiler toplanır. Adaylar hakkındaki cinsiyet, 
yaş vb. gibi demografik özelliklerinin yanı sıra, davranış, beceri ve yetenekleri 
hakkında bilgiler “başvuru formu”, “özgeçmiş”, “referanslar” ve “okul not çi-
zelgeleri” gibi belgeler aracılığıyla elde edilir. Bu belgeler daha çok ön eleme 
yapabilmek için kullanılır (Yeloğlu, 2004: 117). Adaylar, şartlara uygun ola-
rak hazırladıkları bu belgeleri –işletmenin belirttiği şekilde- bizzat, online ya 
da posta yoluyla işletmeye ulaştırarak işletmedeki açık pozisyona başvuruda 
bulunabilirler. Herhangi bir adaydan gelen belgelerdeki bilgilere göre söz ko-
nusu adayın işe alımın yapılacağı pozisyon için belirlenen kriterleri taşıyıp 
taşımadığı saptanır. Adayların başvuru dilekçeleri ve özgeçmiş belgelerinde, 
-eğer yapılmışsa- ilk görüşmede, işin gerektirdiği asgari eğitim, deneyim ve fi-
ziki şartlara sahip olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır. Bu incelemeyle açık 
olan pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşımayan adaylar elenir. Bu adaylar-
dan bazıları başvurdukları iş dışında işletmede açık olan başka işler için uy-
gun görülebilir. Böyle bir durumda söz konusu aday/adaylara açık olan diğer 
işler için iş teklifi yapılabilir (Çavdar, 2010: 86).

Başvuruların kabulü konusunda dikkat edilmesi gereken bir nokta ihti-
yaç duyulan personellere uygun bir başvuru kabul prosedürünün hazırlanmış 
olmasıdır. Çünkü başvuruların kabulü, adaylar ile ilk olarak iletişim ve etki-
leşimi sağlayacağından önemli bir süreçtir. Söz konusu başvuru prosedürü 
kurumdan kuruma farklılıklar göstermekle birlikte başvurular, genel olarak 
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iki yolla kabul edilebilir; 

i. Posta, faks, bilgisayar gibi iletişim araçları kullanılarak dolaylı yapılan 
başvurular. 

ii. Kuruma bizzat gelerek doğrudan yapılan başvurular. 

Posta, faks ve bilgisayar yoluyla yapılan başvurular genellikle işletmeye 
uzak bir yerde ikamet eden ve bu nedenle bizzat başvuruda bulunamayan 
adayların tercih ettikleri bir yöntemdir. Ayrıca yapılan iş ilanı duyurusunda bu 
şekilde özel durumu olan adayların da başvurularını alabilmek için bu şekilde 
bir başvuru yöntemi özellikle tercih edilmiş olabilir. Yapılan bu türdeki başvu-
ruların insan kaynakları birimi tarafından olabildiğince en kısa sürede incelen-
mesi gereklidir. Kuruma bizzat gelerek yapılan başvurular, uzaktan yapılanlara 
göre daha önemlidir. Çünkü adayların işletmeyi, çalışma ortamını, çalışanları 
belki de ilk kez gördüklerinden ilk izlenimlerin olumlu olması nitelikli adayın 
işe başvuruda sağlanması üzerinde etkili olabilir (Örücü, 2002: 125).

1.2. Test (Sınav)
İnsan kaynağı seçme sürecinde, adaylara birtakım testler de uygulanabil-

mektedir. Analiz edilmiş iş standartlarını ölçen test veya testler topluluğu yo-
luyla bir adayın başvuruda bulunduğu iş için sahip olması gereken özellikler 
ölçülür. Bu sayede aday ile iş arasındaki uyum tespit edilebilir. Söz konusu 
testler kapsamında iş-örneklem (beceri-yetenek) testi, bilgi testleri ve psiko-
lojik (kişilik) testlerden biri, ikisi ya da tümü birlikte uygulanabilir (bkz. Tablo 
1) İş örneklem testlerinde, işte uygulanması gereken görevleri içeren sorular 
yer almakta ve –varsa- adayın bir önceki iş performansından örnekler verme-
si istenmektedir (Yelboğa, 2008: 16). 

Bilgi testlerinde iş ile ilgili teorik bilgilerin yer almaktadır. Genellikle yoru-
ma kapalı olan ve doğru-yanlış cevapların önceden belli olduğu soruları içerir. 
Bu testlerin bir avantajı doğru ve yanlı cevaplar kesin olduğundan adaylar 
arasında daha objektif bir mukayesenin yapılmasına olanak sağlamasıdır.

Son olarak psikolojik testler ise zekâ, beceri, yetenek, kişilik, dil gelişimi, 
alışkanlık, mizaç, değer ve öncelikler gibi ihtiyaca göre bireyi hakkında çok 
yönlü bilgi edinilmesini sağlayabilen araçlardır. Psikolojik testler yalnızca iş-
letmeye yeni personel seçiminde değil, aynı zamanda seçilen personelin uy-
gun bir işe yerleştirilmesinde, mevcut personelin atanmasında, nakil ve yer 
değiştirme işlemlerinde, çalışanların eğitim ihtiyaçlarının saptanmasında, ça-
lışanlara uygulanan eğitim programlarının geçerlik ve etkinliklerini değerlen-
dirmede ve personel danışmanlığı gibi değişik alanlarda farklı amaçlar için 
kullanılabilmektedir (Yelboğa, 2008: 16). 

İşgören seçiminde kişilik ölçümlerinin kullanımında kişiliğin beş faktör 
modelinin (FFM=Five Factor Model) rolü de bulunmaktadır. Bu modelde-
ki boyutlar dışa dönüklük (extraversion), hoşluk (agreeableness), duygusal 
denge (emotional stability), vicdanlı olma (Conscientiousness) ve deneyime 
açıklık (Openness to Experience) olarak sıralanmaktadır. 1990’lardaki me-
ta-analitik çalışmaların, personel seçiminde kişilik ölçülerinin kullanılmasına 
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destek sağlamasından beri, kişilik yapısının beş faktör modeli (FFM), kişi-
lik-iş performansı üzerinde derin etkiye sahiptir (Rothstein, 2006: 156-158). 
Ancak test aracılığı ile kişilik ölçümü yapabilmek için bazı eşik değerlerin be-
lirlenmesi gerekir. Başka bir ifadeyle test sonuçlarının yorumlanabilmesi için 
özel sınır değerlere gereksinim vardır. Testler aracılığı ile yapılan ölçüm ve 
ölçüm sonuçlarının yorumlanmasıyla ya birey kişilik olarak değerlendirilir ya 
da birey özellikleri bilinen başka gruplarla karşılaştırılır (Silah, 2005: 181).

Tablo 1: İnsan Kaynağı Seçme Sürecinde Kullanılan Testler

                     Testler

Özellikler 

Beceri ve Yetenek 
Testleri Kişilik Testleri Bilgi Testleri

Genel Tanımı

Belirli bir seviyede 
beceri ya da yetenek 

gerektirir. Doğru 
ve yanlış cevaplar 

belirlenmiştir

Adaylara katıldıkları 
ya da katılmadıkları 

ifadeler yöneltilir. 
Doğru ve yanlış 
cevapları yoktur

İlgili konunun genel 
olarak anlaşılıp 
anlaşılmadığını 
ölçer. Doğru ve 
yanlış cevaplar 
belirlenmiştir

Cevap Verdiği Soru

Aday ilgili işi 
yapabilmek için 
uygun beceri ve 

yeteneklere sahip 
midir?

Aday aranan 
özelliklere sahip 

mi ve genel profile 
uygun mu?

Aday işte başarılı 
olabilmesi için 

gerekli bilgilere 
sahip mi? Hangi 
bilgilerin gerekli 
olduğunu biliyor 

mu?

En Uygun Kullanım 
Yeri

İşin yapılabilmesi 
için belirli beceri ve 

yeteneğin gerekli 
olduğu durumlarda 

İşteki performans 
üzerinde bilgi ve 
beceri dışındaki 
özelliklerin etkili 

olduğu durumlarda 

Belirli bir konudaki 
bilgilinin işteki 

performansı 
etkilediği 

durumlarda
Kaynak: Klinvex, K. &Klinvex, C. P. (1998) “Hiring Great People” McGraw-Hill 

Publishing aktaran Sarılar, Ö.; “Bankalarda Uygulanan İşe Alım Süreçleri: Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası Örneği”, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, T.C. Merkez Bankası 

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara, Temmuz 2006.

Psikolojik testlerin uygulanmasıyla verimli sonuçların elde edilebilmesi 
için bu testlerin güvenirlik ve geçerlilik şartlarını taşıması gerekmektedir. Gü-
venilirlik, bir yöntemin her uygulandığında aynı şeyi ölçmesini ifade etmekte-
dir. Geçerlilik ise bir yöntemin ölçmek istediği olguyu ölçme derecesini ifade 
etmektedir (Yeloğlu, 2004: 118). Testler için başlıca geçerlilik türleri kapsam 
geçerliliği, ölçüt geçerliliği ve yapı geçerliliği olup, aşağıda her bir geçerlilik 
çeşidine ilişkin olarak kısaca bilgi verilmiştir (Yelboğa, 2008: 19): 

1.2.1. Kapsam Geçerliliği
Kapsam geçerliliğinde test maddelerinin ilgili performans alanını ya da 

ilgilenilen başka bir spesifik yapıyı uygun bir şekilde temsil edip etmediği de-
ğerlendirilir. Başka bir ifadeyle, kapsam geçerliğiyle testin, madde evrenini iyi 
bir biçimde örneklediği tespit edilmeye çalışılır.
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1.2.2. Ölçüt Geçerliliği
Ölçüt geçerliliği, ölçüt puanlarıyla test puanlarının ilişki derecesini ortaya 

koyar. Ölçüt geçerliliği aracılığıyla ölçekten elde edilen puanlar ile belirlenen 
ölçüt arasında o andaki veya gelecekteki ilişki incelenerek ölçeğin etkinliği 
belirlenir.

1.2.3. Yapı Geçerliliği
Yapı geçerliliğine başvurularak yapıyı ölçmek için geliştirilen ölçme aracı-

nın, gerçekten öngörülen söz konusu yapıyı ölçüp ölçmediği tespit edilir. 

Testin geçerli olmasının yanı sıra daha önce değinildiği üzere güvenilir de 
olması gerekmektedir. İnsan kaynağı seçme amacıyla kullanılan testler için 
söz konusu olabilecek başlıca güvenirlik hesaplama yöntemleri şunlardır 
(Yelboğa, 2008: 17):

- Test Tekrar Test Yöntemi: Bu yöntemde aynı ölçme aracı, aradan belli 
bir süre geçtikten sonra aynı birey veya gruba tekrar uygulanır ve 
iki uygulamadan elde edilen ölçümler arasındaki ilişki karşılaştırılır.  
Kullanılan ölçeğin zamana karşı değişmez olduğunu (kararlılık 
gösterdiğini) belirleyebilmek için hesaplanan korelasyon katsayısının 
pozitif ve yüksek olması istenir.

- Paralel (Eşdeğer) Formlar Yöntemi: Bu yöntemde bir ölçeğin iki formu 
oluşturularak aynı zamanda ya da belli bir zaman aralığında aynı 
birey veya gruba aynı koşullarda uygulanır. Uygulanan iki formdan 
elde edilen ölçümler arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 
ölçeğin paralel formlar güvenilirliğini (eşdeğerlik katsayısını) verir.

- İç Tutarlılık Yöntemi: İç tutarlılık yöntemi bir ölçeğin güvenilirliğini 
saptama yöntemleri içinde en çok kullanılan yöntemdir. Tek bir 
ölçeğin, bir adaya ya da gruba, bir kez uygulanması buna neden 
olarak gösterilebilir. Bu yöntemin uygulanmasında ölçek, bir gruba 
uygulandıktan sonra ölçeğin maddeleri ikiye bölünür. Bölünen bu 
iki kısımdan elde edilen ölçümler arasındaki Pearson Momentler 
Çarpımı Korelasyon katsayısı hesaplanır. Hesaplanan bu katsayı 
aynı zamanda yarı testin korelasyon katsayısıdır. Testin tamamı 
için güvenirlik katsayısını bulmak için Spearman-Brown formülü 
kullanılır.

1.3. Mülakat (Görüşme)
Mülakat, adaya birtakım soruların sorularak belirli konularda bilgi alın-

masıdır. Adaydan doğrudan sözlü olarak alınan cevaplara dayanarak adayın 
işe seçildiği takdirde göstereceği performansa ilişkin bir tahmin yürütülür. 
Mülakat yapılarak adayın daha yakında tanınmasının yanı sıra, başvurduğu 
işi başarılı bir şekilde yerine getirme yeteneğine sahip olup olmadığı, per-
formansının yükseltilebilmesi için motive edilip edilemeyeceği, işletmenin 
ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağı gibi konular hakkında da bilgi sağ-
lanır. Ayrıca mülakat aracılığıyla adayın işletmeyle uyuşabilecek, yöneticiler 
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ve diğer çalışanlarla anlaşabilecek ve işletmede hakim olan kurumsal kültüre 
uyum sağlayabilecek bir kişi olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılır (Sarılar, 
2006: 33). Mülakat yönteminin bileşenleri şunlardır:

- -İş analizine ilişkin temel sorular sorulması, 

- -Mülakata giren bütün adaylara aynı tür soruların sorulması, 

- -Çoklu ölçekler kullanarak adaylardan alınan cevapların 
değerlendirilmesi, 

- -Mülakat esnasında ayrıntılı notlar tutulması, 

- -Mülakatın yapılması için birden fazla kişinin görevlendirilmesi, 

- -Adaya ve mülakata bağlı kalarak yapılacak olan istatistiksel 
yöntemlerin kullanılması.

Adayların özellikleri, mülakatı yapanların özellikleri ve mülakat esnasın-
da içinde bulunulan koşulların özellikleri (örneğin çevre koşulları: ışık, sıcak-
lık, ses) mülakatları etkileyen faktörlerdendir (Yeloğlu, 2004: 117). 

Mülakat yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken bir konu mülakatın 
kimlerin tarafından yapılacağıdır. İşletme yöneticilerinin mülakatı işletme-
nin insan kaynakları uzmanları ya da işe alımın yapılacağı birimin yönetici-
leri tarafından yapılacağına karar vermeleri gerekmektedir. İnsan kaynakları 
uzmanları, alımın yapılacağı iş hakkında o birimin yöneticileri kadar teknik 
bilgiye sahip değildirler. Ancak mülakatın daha verimli geçmesini sağlayarak 
uygun işe alım kararını verebilecek bilgi ve becerilerine sahiptirler (Sarılar, 
2006: 33).

Adayı daha yakından tanıma fırsatı sunarak mülakatı yapan kişilerin işe 
en uygun adayın seçilmesine olanak sağlamasıyla birlikte mülakat yöntemi, 
kişi-örgüt uyumu kurulmasında eleştirilebilen bir seçim yöntemidir. Örgütün 
işe alım kararı üzerinde etkili olan kişi-uyum rolünün kavramsal modeli aşa-
ğıdaki gibi gösterilmiştir:
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Şekil 3: Örgütsel Seçim Kararlarında Kişi-Örgüt Uyumu Modeli

Kaynak: Cable, Daniel M.; Judge, Timothy A; “Interviewers’ Perceptions of Person-
Organization Fit and Organizational Selection Decisions”, Journal of Applied 

Psychology, Vol.82, No:4,1997 s.548

Adaylarla mülakatı yapan kişiler, işe alımın yapılacağı iş için ortaya koy-
dukları niteliklere sahip olan ideal adayın özellikleri hakkında farklı inanç-
lara sahip olabilirler. Diğer taraftan mülakatı yapan kişiler, başka bir ifadeyle 
görüşmeciler, ideal adayın özellikleri konusunda fikir birliğine varsalar bile 
belirli özelliklere verdikleri önem düzeyleri birbirinden farklı olabilir. Bu ne-
denle mülakat sonrası alınan karara üzerinde görüşmecilerin kişisel tercihi 
de etkili olabilmektedir. Mülakat sonrası alınan kararları etkileyen bir diğer 
neden ise görüşmecilerin bilgi işleme becerileridir. Bazı görüşmeciler aday-
ları analitik olarak değerlendirirken, bazı görüşmeciler ise sezgisel olarak 
değerlendirirler. Analitik bilgi işleme becerisine sahip görüşmeci daha doğru 
karar alabilir, ancak bazı durumlarda sezgisel olarak karar veren görüşme-
cinin kararı doğru olabilir. Mülakat yönteminde karşılaşılan bir diğer sorun 
da bir görüşmecinin önemsediği bir seçim kriterini diğer bir görüşmecinin 
önemsememesidir. Son olarak görüşmecilerin kendilerine benzeyen, aynı de-
mografik özelliklere sahip vb. kimseleri kendilerine yakın bularak tercih et-
meleri, mülakat kararını etkileyen bir başka sorun olup, bu duruma benzerlik 
etkisi de denilmektedir (Mamatoğlu, 2000: 99).

İnsan kaynağı seçiminde mülakat yönteminin bir bakıma kilit rol oyna-
dığı söylenebilir. Çünkü adayın, seçilerek kurumun bir çalışanı olması büyük 
oranda mülakatın sonucuna bağlıdır. Mülakat esnasında adaylar da kurumun 
imajı hakkında bir fikir edinebilirler. Dolayısıyla mülakat bir anlamda, ada-
yı daha yakından tanımaya ve adayla karşılıklı etkileşim kurulmasına olanak 
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sağlar. Son olarak, mülakat yönteminin en önemli çıktılarından birisi de işlet-
me yönetiminin başka yollarla edinemediği ve insan ilişkilerine yönelik bilgi-
lere ulaşmasını sağlamasıdır. Söz konusu bu bilgiler adayla yapılan yüz yüze 
görüşmede rahatlıkla tespit edilebilir. Adayın konuşması, jest ve mimikleri, 
çeşitli konulardaki tutumları vb. gibi bilgiler görüşme yoluyla elde edilebilir 
(Çavdar, 2010: 88).

Mülakatlar özelliklerine göre “yapılandırılmış” ve “yapılandırılmamış” ol-
mak üzere iki sınıfta incelenebilir.

1.3.1. Yapılandırılmış Mülakat
Yapılandırılmış mülakatlar, belirli bir teknikle geliştirilen ve bir uzman 

tarafından uygulanması gereken bir mülakat çeşididir. Bu mülakat çeşidinin 
hazırlanmasında daha çok iş analizi temel alınır. Yapılandırılmış mülakatı 
uygulayacak kişi veya kişilere gerekli görüldüğü takdirde adaylarla etkin bir 
iletişim kurabilmeleri için açık pozisyona ait gerekli yetkinlikleri de kapsayan 
bir eğitim verilebilir. Yapılandırılmış mülakatın en önemli özelliği soruların 
önceden belli olması ve bütün adaylara daha önce belirlenen soruların so-
rulmasıdır. Sorular aynı puanla değerlendirildiğinden adayların verdiği ce-
vapların karşılaştırılması daha objektif bir biçimde gerçekleştirilmektedir. 
Yapılandırılmış mülakatlar yapılandırılmamış mülakatlara göre daha geçer-
li olmakla birlikte, daha fazla eğitim ve teknik beceri gerektirdiğinden daha 
maliyetlidir. Yüksek yapılandırma derecesine sahip mülakatlardaki sorulara 
verilen cevaplar için ölçeklerin geliştirilmesi, görüşme kaydı tutulması gibi 
uygulamaların iş yönelimine ve adillik ilkesine odaklanmak açısından daha 
etkin olduğu kabul edilmektedir (Yeloğlu, 2004: 117, Sarılar, 2006: 35).

1.3.2. Yapılandırılmamış Mülakat
Yapılandırılmamış mülakatlar iş analizine bağlı kalınmadan ve standart 

bir ölçüm tekniğinin kullanılmadığı bir mülakat çeşididir. Bu mülakat çeşi-
dinde adayın kişilik ve psikolojik yapısı üzerine odaklanarak bu konular hak-
kında bilgi elde edilmeye çalışılmaktadır. Burada yöneticilerin ve mülakatı 
yapan kişilerin subjektif kararları ön planda olduğundan mülakat sonucu bü-
yük ölçüde objektif olmayabilir. Yapılandırılmış mülakatlara göre daha düşük 
maliyetli olan yapılandırılmamış mülakatlar aracılığıyla adayın herhangi bir 
durum karşısında verdiği duygusal tepkileri, düşünceler ive tutumları konu-
sunda daha detaylı bilgi edinilebilir, ancak nedensel ve organize olmamış yön-
temler kullanıldığından güvenilirlik dereceleri yapılandırılmış mülakatlara 
göre daha düşük seviyelerdedir (Yeloğlu, 2004: 117, Sarılar, 2006: 35).

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış mülakatlar dışında uygulanabilen 
bir diğer mülakat türü de stres mülakatıdır. Stres mülakatı genellikle adayla-
rın en çok çekindiği ve cevap vermede zorlandığı mülakat tarzıdır. Bu tür mü-
lakatların yapılmasıyla adayın en zor durumlarda bile paniklemeden sorun-
ları pratik bir şekilde çözebilme yeteneğini görmek amaçlanmaktadır. Stres 
mülakatında adaylara örneğin “patronun işine sahip olmak istiyor musun?” 
“elindeki kalemi bana satabilir misin?”, “neden bu kadar süredir iş bulamıyor-
sun?” gibi sorular sorulabilir (Sarılar, 2010: 36).
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1.4. Referans Araştırması
İnsan kaynağı seçim sürecinin mülakatta sonraki aşamasını oluşturan re-

ferans araştırmasında adaylar ile yapılan görüşmelerden sonra, bu süreçte 
başarılı olmuş adayların referans araştırması yapılır. Referans araştırması, 
adayın geçmişteki davranışlarının, gelecekteki davranışları hakkında bir ön 
fikir vereceği düşüncesine dayanmaktadır (Çavdar, 2010: 89). Adayın refe-
rans olarak belirtebileceği kişiler şunlar olabilir:

- Adayın iş yerinden yöneticiler ve çalışma arkadaşları

- Adayın daha önce görev yaptığı kurumlarda müşterisi olmuş ya da iş 
ilişkisinde bulunduğu kişiler

- Akademi dünyasından daha önce adayın birlikte çalıştığı öğretim 
kadrolarından kişiler (Sarılar, 2010: 38).

Referans araştırmasında önemli olan nokta aday hakkında objektif bilgile-
ri elde edebilmektir. Örneğin adayın önceki işvereni, aday hakkında olumsuz 
bir yargıya sahip olsa da olumlu referans verebilir. Bazı durumlarda ise işten 
ayrılan personeline kızan eski işveren veya yönetici onu özellikle kötüleye-
bilir. Bu nedenle referans ve tavsiye mektupları insan kaynağı seçiminde tek 
başına değil, ancak diğer yöntemlerle birlikte kullanılması gerekmektedir 
(Çavdar, 2010: 89).

Schmidt ve Hunter (1998) tarafından yapılan bir araştırmada insan kay-
nağı seçme sürecinde kullanılan yöntemlerin adayların gelecekteki iş perfor-
manslarının tahmin edilmesinde kullanılmasındaki geçerlilik düzeyleri be-
lirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre insan kaynağı seçiminde kullanılan 
yöntemler ve bu yöntemlerin geçerlilik oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Tablo 2: Eleman Seçme Yöntemleri ve Geçerlilik Düzeyleri

Test Çeşidi Geçerlilik Oranı
İş Örneklem Testleri 0,54
Genel Zekâ Testleri 0,51

Yapılandırılmış Mülakat 0,51
İş Arkadaşlarının Değerlendirilmesi 0,49

Mesleki Bilgi Testleri 0,48
Geçmiş Eğitim ve Deneyimlerin Test Edilmesi 0,45

İş Başında Deneme Süreci 0,44
Dürüstlük Testleri 0,41

Yapılandırılmamış Mülakat 0,38
Değerlendirme Merkezleri 0,37

Biyografik Veriler 0,35
Referans Kontrolü 0,26

Kaynak: Schmidt, F. L. & Hunter, J. E. (1998) “The Validity and Utility of Selection 
Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years 

of Research Findings” Psychological Bulletin, s. 262-274.

Tablo 2 incelendiğinde insan kaynağı seçim sürecinde yaygın olarak kul-
lanılan yöntemler arasında geçerlilik oranı en yüksek olan yöntemin iş ör-
neklem testleri olduğu görülmektedir. İş örneklem testlerinden sonra genel 
zekâ testleri ve yapılandırılmış mülakatlar gelmektedir. En düşük geçerlilik 
oranı ise referans kontrolü olarak tespit edilmiştir. Söz konusu çalışmada eği-
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tim düzeyi, ilgiler ve grafoloji gibi yöntemlerin geçerlilik oranlarının en düşük 
olduğu belirlenmiştir.  

2. İNSAN KAYNAĞI YERLEŞTİRME SÜRECİ

İşletmedeki açık pozisyon için seçilen adayın işe yerleştirilmesi aşaması 
işe alınan kişinin gerekli belgeleri insan kaynakları bölümüne teslim etmesi 
ve iş başı tarihinde ilgili birimde çalışmaya başlamak üzere işletmeye gelmesi 
ile başlar. Birim yöneticisi ya da yardımcılarından birinin yeni işe başlayan 
personeli birimde görevli diğer çalışanlar ile tanıştırması işe yeni başlayan 
kişi üzerinde başlangıç için iyi bir etki bırakır. İşe yeni başlayan kişi veya ki-
şilerin iş ortamına hemen ısınabilmesi için işe yeni başlayan kişilere iş yerini 
ve koşullarını tanıtan bir oryantasyon (işe alıştırma) eğitiminin uygulanması 
gerekir. Bu eğitimle yeni işe başlayan kişi veya kişilere işletme ile ilgili temel 
bilgilerin de verilmesi eğitimin daha verimli olmasına katkıda bulunur (Çav-
dar, 2010: 91).

İşletmede personel-örgüt uyumunun sağlanması gerekir. Kişi-örgüt uyu-
mu aracılığıyla işletmede çalışan bireyin kendisiyle benzer niteliklere sahip 
kişilerle çalışması ve ihtiyaçlarının karşılanması sonucunda olumlu çıktıların 
elde edilebileceği öngörülmektedir. Algılanan personel-örgüt uyumu orga-
nizasyon, sosyalleştirme ve iş çıktılarının çekiciliğiyle ilişkilidir (McCulloch, 
2007: 64). 

Personel-örgüt uyumunda ek uyum ve tamamlayıcı uyum ayırımı yapıl-
maktadır. Bir kişi, çevredeki diğer bireylerle benzer özelliklere sahip oldu-
ğunda, bu özelliklere eklendiğinde veya renk kattığında ek uyumdan bahse-
dilir. Eğer bir kişinin özellikleri çevreyi bir bütün yapıyorsa veya eksik olanı 
tamamlıyorsa tamamlayıcı uyumdan bahsedilir. İhtiyaç-arz yaklaşımına göre 
bir örgüt bireylerin ihtiyaçlarını, tutkularını ve tercihlerini tatmin ediyorsa 
personel-örgüt uyumu gerçekleşir. Buna karşılık talep-yetenek yaklaşımına 
göre ise bir birey, örgütün taleplerini karşılamak için gereksinim duyulan ye-
teneklere sahip olduğunda personel-örgüt uyumu gerçekleşir (bkz. Şekil 4). 
Personel-örgüt uyumunun sağlanabilmesi için kişi-mesleki uyum, kişi-grup 
uyumu ve kişi-iş uyumu olması gerekmektedir. Mesleki gelişim teorisine göre 
insanlar kendi konseptleriyle uyumlu olan işleri seçerler. Mesleki uyum, bi-
reyin özellikleri ve bir mesleki çevre arasındaki benzerliği değerlendiren öl-
çümler aracılığıyla belirlenmektedir. Kişi-grup uyumu, birey ve onun çalışma 
ekibi arasındaki uyumu olarak tanımlanmaktadır. Çalışma ekipleri şirketler-
de geniş çapta kullanılmaya başladığından, kişi-grup uyumu yapıyla giderek 
daha ilişkili olmaya başlamıştır. Son olarak kişi-iş uyumu, bir kişinin yetenek-
leri ve bir işin talepleri veya bir kişinin tutkuları ve bir işin nitelikleri arasın-
daki uyum olarak tanımlanmaktadır (Kristof, 1996: 39).  
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Şekil 4: Personel-Örgüt Uyumu

Kaynak:Kristof, Amy L.; “Person-Organization Fit: An Integrative Review of Its 
Conceptualizations, Mesurements and Implications”, Personel Psychology, Spring 

1996 s.4

Şekil 4’te bir örgüt ile bir bireyin temel özellikleri arasındaki ilişki “a” ile 
gösterilmiştir. Örgütün ve bireyin belirtilen özellikler arasında benzerlik ol-
duğu takdirde personel-örgüt arasında ek uyumun mevcuttur. Eğer örgüt “b” 
ile gösterildiği şekilde bireyin taleplerini karşılıyorsa ve “c”ile gösterildiği 
gibi birey de örgütün taleplerini yerine getirebiliyorsa o zaman personel-ör-
güt arasında tamamlayıcı uyum gerçekleşmiştir.

İşe yeni başlayan çalışanların, işyerindeki ortamı keşfederek bu ortama 
uyum sağlamaları gerekir. İşyerindeki ortam işe yeni başlayan biri için fark-
lı olup, söz konusu çalışan üzerinde stres verici ve kaygı uyandırıcı bir etki 
yaratabilir. Yeni işe başlayan çalışan kendisini işyerinde rahat hissederse ve 
kendisine verilen sorumlulukları başarılı bir şekilde yerine getirebileceği-
ne inanırsa işyerinde stres ve kaygı durumunu yaşamaz veya bu durumu en 
azından kısa sürer (Sarılar, 2010: 42). Adayların kişi-iş ve kişi-örgüt uyumunu 
gösteren özellikleri 3 sınıfta toplanabilir: a) Bireysel işverenler tarafından dü-
zenlenen özel durumla ilgili tercihler b) Bazı örgütler tarafından düzenlenen 
organizasyona özgü tercihler c) Tüm organizasyonlar tarafından düzenlenen 
genel veya evrensel tercihler. Bazen görüşmeciler her üç sınıflandırmada 
mevcut olan özellikleri kullanabilmektedir (Kristof, 2000: 648).

Seçilen adayın uygun işe yerleştirilmesi sürecinde mesleğe ilişkin nitelik 
dikkate alınmalıdır. Daha sonra aday yapacağı işle ilgili olan birime gönde-
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rilerek söz konusu birimde daha ayrıntılı değerlendirme yapılır. Dolayısıyla 
bu aşamada da adayın elenmesi söz konusudur. Kabul edilenler fiziksel ve 
psikolojik uygunluk açısından değerlendirilir ve hem fiziksel hem de psiko-
lojik açılardan uygun olan aday/adaylar işe yerleştirilirler. Adayın işe yerleş-
tirilmesinden sonra işle ilgili faaliyetleri periyodik olarak izlenir ve adayın 
performans değerlendirmeleri yapılır. İş görenlerin verimli çalışabilmesi için 
işverenler; çalışanların niteliklerinin, becerilerinin, heveslerinin ve inançla-
rının dışında kendilerinden iş istememelidirler. Ancak bu şekilde çalışanlar 
kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirebilirler. Bunun içi de işveren-
lerin çalışanlarını yakından tanımaları gerekir. Başka bir ifadeyle işverenlerin 
çalışanlarını fiziksel ve zihinsel durumunun farkında olmalı, böylece çalışan-
larının yetenek, nitelik ve becerileri konularında bilgi sahibi olabilirler. Söz 
konusu bilgileri de işveren, insan kaynağı seçim sürecinde adayları çok yönlü 
tanıma teknikleri kullanarak seçmesiyle elde edebilir. Seçim sürecinden sonra 
ise iş analizi sonucu edilen verilerin adayların kişisel ve niteliksel verileriyle 
karşılaştırılarak adaylar kişilik ve niteliklerine uygun işe yerleştirilebilecek-
lerdir (Silah, 2005: 179). 
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PAZARLAMA:  
TEMEL KAVRAMLAR

Nil Esra DAL1

1. Pazar Kavramı
Pazar; iktisat kuramında, genel işletmecilik ve pazarlama bilgilerinde 

önemli bir kavramdır. Pazar, alıcıların ve satıcıların karşılaştıkları mal ya da 
hizmetlerin satışa sunulduğu, malların sahipliğinin değişiminin yapıldığı yer-
dir. İktisat kuramına göre pazar ise, fiyatı belirleyen koşullar dizisidir.2

Pazar, karşılanacak istek ve ihtiyaçları olan, harcayacak geliri (satın alma 
gücü) bulunan ve harcama isteği olan kişiler veya örgütlerden oluşur.3 De-
ğişimin gerçekleştiği yer pazar olarak adlandırılan pazar; benzer ürün veya 
hizmetleri talep eden tüketicilerden, müşterilerden veya alıcılardan oluşan 
küme olarak da tanımlanabilir.

2. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı
Pazarlama, karşılanmamış gereksinim ve talepleri saptayan; bunların bü-

yüklüğünü ve olası karlılığını tanımlayıp ölçen; işletmenin hangi hedef pazar-
lara en iyi biçimde hizmet verebileceğini belirleyen; hedef pazarlara uygun 
mal, hizmet ve programlara karar veren işletmedeki herkesin müşteriyi dü-
şünüp ona hizmet etmesini isteyen temel işletme fonksiyonu olarak tanımla-
nabilir.4

Pazarlama, üretim, yönetim ve finans ile birlikte işletmenin en önemli 
fonksiyonlarından biri olup, gitgide ön plana çıkmış ve günümüzde üretime 
rehberlik eden, ona yön veren bir konuma gelerek tüm işletmenin itici gücü 
olma niteliğini kazanmıştır.5

Amerikan Pazarlama Derneği 1985 tarihli tanımı temel alındığında pazar-
lama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) 
sağlamak için üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlan-
dırılması, tutundurulması ve dağıtılmasının planlama ve uygulama sürecidir. 

1   Dr. Öğr. Üyesi
2    İlhan Cemalcılar, Pazarlama, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, 

No:209, 2.Baskı, Eskişehir, 1979, s.53.
3     İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 20. Basım, 

İstanbul, 2014,s.69-70.
4     Zeliha Eser, Sezer Korkmaz ve Sevgi Ayşe Öztürk, Pazarlama: Kavramlar-İlkeler-

Kararlar, Siyasal Kitabevi, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Eylül, 
Ankara, 2011, s.6.

5     İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 18. Basım, 
İstanbul, 2013, s.227.
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Dünyanın en büyük pazarlama meslek örgütü olan AMA 2004’te ise bu 
dörtlü süreci belirtmeden pazarlamayı, “müşteriler için değer yaratmayı, ör-
gütün (işletmenin) ve paydaşların yararına olarak müşteri ilişkileri yönetme-
yi hedefleyen bir fonksiyon ve süreçler dizisi” şeklinde tanımlamıştır.6

Pazarlama üretimden önce başlayıp, tüketimden sonra da devam edebi-
len, müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmek ve paydaşlarına değer sunmak üzere 
ürünlerin geliştirilmesini, bu ürünlerin fiyatlandırılmasını, dağıtılmasını ve 
tutundurulmasını içeren ve sosyal sorumluluğu olan bir süreçtir.7

Pazarlama; bireylere, ailelere, gruplara ve diğer kuruluşlara mal ve hiz-
metlerin sunulması ve değişim yoluyla ihtiyaç ve isteklerinin karşılanma-
sı olarak bilinen ekonomik ve sosyal süreçtir. Pazarlamayla ilgili tanımların 
temelinde ihtiyaç, istek ve değişim kavramların bulunduğu görülür. İhtiyaç, 
insanların bazı doygunluklardan yoksun olduklarını hissetme durumudur. 
Değişim işleminin nedeni de ihtiyaçların karşılanmasıdır. İstek ise, ihtiyacı 
karşılayacak özellikleri olan mal ve hizmetlere karşı duyulan talebin ifade 
edilmesidir. Talep ise, tüketicinin ihtiyacını karşılayacak belirli bir mal ya da 
hizmet için satın almaya yönelik isteği veya yeteneğidir.8Fayda ise, iktisat bi-
limine göre mal ve hizmetlerin tüketici ihtiyaçlarını giderme niteliği (gücü)
dür. Başlıca dört çeşit fayda vardır: şekil faydası, yer faydası, zaman faydası 
ve mülkiyet faydası. Üretim faaliyeti ile şekil faydası yaratılırken, pazarlama 
faaliyeti ile de yer, zaman ve mülkiyet faydaları yaratılır.9

Pazarlama yönetimi ise; hedef pazarların seçilmesi ve üstün müşteri de-
ğerinin oluşturulması, sunulması ve iletişim kurulması suretiyle müşteri elde 
etmenin, müşteriyi elde tutmanın ve sayılarını arttırmanın sanat ve bilimi-
dir10.Kotler’e göre pazarlama yönetimi, karşılıklı ya da kişisel kazanç sağla-
mak amacıyla hedef müşteriler ile arzulanan değişimleri yapmaya yönelen 
programların çözümlenmesi, planlanması uygulanması ve denetimidir. 

Tenekecioğlu (2004:4)’e göre pazarlamanın özellikleri şöyle sıralanabilir:

- Pazarlama, insanların istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yöneliktir.

- Pazarlama, ürünler, fikirler ve hizmetler ile ilgilidir.

- Pazarlama, sadece mamülün reklamı veya satışı olmayıp, daha üretim 
öncesinde mamülün düşünce olarak planlanıp, geliştirilmesinden 
başlayarak fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurulması ile ilgilidir.

- Pazarlama faaliyetleri sürekli değişen çevre koşullarında yerine 
getirilir.

- Pazarlama, çeşitli faaliyetler bütünü veya sistemidir.

6     Mucuk, a.g.e., s.229-230.
7     Mahir Nakip, İnci Varinli ve Mustafa Gülmez,Güncel Pazarlama Yönetimi, 

Detay Yayıncılık, Ankara 2012, s.2.
8     Birol Tenekecioğlu, Pazarlama Yönetimi, (Editör: Birol Tenekecioğlu), 

Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2.Baskı, Eskişehir, 2004, s.3.
9     İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 20. Basım, 

İstanbul, 2014,,a.g.e., s.2.
10     Philip Kotler, Marketing Management, International Edition, PrenticeHall, 2003, s.9.
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3. Pazarlamanın Gelişim Süreci
Pazarlama faaliyetlerinin başarısı için belirli felsefelerin tartışılması ge-

rekmektedir. Pazarlamanın dayandırılacağı bu felsefeler, işletmelerin misyon 
ve vizyonları ile yakından ilişkili olup zamana ve koşullara göre değişiklik 
gösterebilirler. Ekonomik gelişmelere paralel olarak, gerçekte pazarlama de-
ğil de, pazarlama yönetimi felsefesindeki evrimi açıklayan bu süreç, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde değişik aşamalardadır. Hatta bazen aynı ülkede 
farklı sektörlerdeki işletmelerin farklı pazarlama anlayışlarını benimsedikle-
ri görülmektedir.11

Pazarlamanın gelişim süreci, üretim odaklı dönem, ürün odaklı dönem, 
satış odaklı dönem, pazarlama odaklı dönem ve toplumsal pazarlama odaklı 
dönem olmak üzere beş farklı anlayış şeklinde ele alınabilir. Şekil 1.’de pazar-
lamanın gelişim süreci gösterilmektedir.

Şekil 1.Pazarlamanın Gelişim Süreci

3.1.Üretim Odaklı Dönem
1900’lü yılların başındaki bu evrede temel sorun, üretim ve arz yetersiz-

likleri olduğu için müşteri bulma sorunu ikinci planda kalmış, bu nedenle 
üretim tekniklerinin geliştirilmesine, kitlesel üretimin arttırılıp, maliyetlerin 
düşürülmesine, hareket ve zaman etütlerine ağırlık verilmiştir.12Yönetim an-
layışı“Her üretim kendi talebini yaratır”, “Ne üretirsem onu satarım”, sözleriy-
le özetlenebilir.13

Otomobil sanayisinin kurucusu Henry Ford’un 1910’larda, “T Modeli ola-
rak bilinen, standart tek tip ve siyah renkli ucuz arabaları üretirken söylediği 
ünlü, “müşteri istediği renkteki arabayı seçebilir, siyah olmak şartıyla” sözü, 
üretim anlayışı aşamasını en iyi şekilde simgelemektedir.14

3.2.Ürün Odaklı Dönem
Ürün odaklı anlayışta; bir ürünün arzı, ona olan talepten daha fazla olabi-

leceğinden, tüketici kendi gereksinimini karşılayacak ürünler içinden seçer 
satın almaktadır. Pazarlamacıların çalışmaları ürünlerin kalitesini yükseltme 
üzerinedir ve kaliteli ürün nasıl olsa satılır anlayışı hâkimdir.15

11     Eser ve diğerleri, a.g.e., s.15.
12     Ömer Baybars Tek ve Engin Özgül, Modern Pazarlama İlkeleri: Uygulamalı 

Yönetimsel Yaklaşım, Birleşik Matbaacılık, IV Baskı, İzmir, 2013, s.8.
13     İrfan Süer, Pazarlama İlkeleri, Nobel Yayınları, 1.Basım, Eylül 2014, s.14.
14     İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 20. Basım, 

İstanbul, 2014, s.8.
15     Vasfi Nadir Tekin, Pazarlama İlkeleri: Politikalar-Stratejiler-Taktikler, Seçkin 
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Ürün odaklı anlayışa göre; tüketiciler yüksek kaliteli, performansı yüksek, 
rakiplerine göre yeni özellikler sunan ürünleri tercih edeceklerdir. Bu yakla-
şım, “iyi bir ürün kendi kendini satar” varsayımına dayanır.16

3.3.Satış Odaklı Dönem
Satış odaklı anlayış, 1930’lardan sonra ortaya çıkmış 1960’lara kadar 

uzanan dönemde yaygın olarak benimsenmiştir. Pazarda arz-talep dengesi 
açısından arz fazlası ortaya çıkmıştır. Pazarda talep edilenden fazla ürün bu-
lunduğundan tüketiciler markalar arasında tercih yapmaya başlayacaktır. Bu 
yüzden işletme ürünlerini satabilmek için çeşitli satış geliştirme ve arttırma 
faaliyetlerinde bulunmak zorundadır. Bu anlayışa göre “İyi bir pazarlamacı iyi 
bir satıcıdır” ve satışın gerçekleştirilebilmesi için her türlü tekniğe başvuru-
labilir.17

Satış odaklı dönemin en belirgin özelliği, baskıya varan satış teknikleri, 
aldatıcı ve yanıltıcı reklamlardır. Satış anlayışı, “Ne üretirsem onu satarım, 
yeter ki satmasını bileyim” şeklindedir.18

3.4.Pazarlama Odaklı Dönem
Arz fazlasının yaşandığı, rekabetin yoğunlaşmaya başladığı ve tüketici 

bilincinin gelişmeye başladığı yıllarda pazarlama yaklaşımı ortaya çıkmıştır. 
Pazarlama yaklaşımı, tüketici istek ve ihtiyaçlarına odaklanmıştır. Pazarlama 
yaklaşımında odak noktası kısa dönem performansı değil, müşteri memnu-
niyeti ve buna bağlı müşteri sadakati ile uzun vade performansı üzerinedir.19

Pazarlama odaklı anlayış, “Satılabilen üretilir”, “Müşteri velinimetimizdir”, 
“Müşteri kraldır” görüşlerini temel almaktadır.20

3.5. Toplumsal (Sosyal) Pazarlama Odaklı Dönem
Pazarlama kavramı, tüketici ihtiyaçlarının karlı bir biçimde karşılanma-

sını vurgulamaktadır. Toplumsal pazarlama kavramı, pazarlama kavramı ile 
tamamen uyum içinde olmanın yanı sıra, toplumun ortak çıkarlarını da konu-
nun içine katmaktadır.21

Toplumun ortak çıkarları derken, toplumun refahı, uzak geleceği, ulusal 
çıkarları, doğal kaynakların israf edilmemesi, yaşadığı çevrenin temizliği ve 
korunması vs. konuları içermektedir. İlaç, kozmetik ve temizlik ürünleri üre-
tenlerin bulundukları çevreye karşı duyarlı olmaları ve üretim atıklarının 
arıtmadan geçirilmesi, plastik, kağıt, alüminyum ve cam ambalajların top-
lanarak, tekrar ikinci el hammadde olarak kullanılması, toplumda aşırı şiş-

Yayınları, İkinci Baskı, Ankara, Kasım 2009, s.23.
16     Süer, a.g.e., s.14-15.
17     Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir ve Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim 

Yayınları, 4.Basım, Ekim 2006, s.17.
18    Tenekecioğlu, a.g.e., s.5.
19    Altunışık ve diğerleri, a.g.e., s.17-18.
20     Süer,a.g.e.,s.16.
21     Mucuk, a.g.e., s.9.
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manlığı önlemek amacıyla hazır yemek sektöründe yağ ve tuz miktarlarının 
düşürülmesi, toplumsal pazarlama anlayışının örnekleridir. Toplumsal pazar-
lama anlayışı; işletmenin çıkarları, tüketicinin istekleri ve toplumun çıkarları 
arasında denge kurmayı amaçlar.22

4. Pazarlamanın Fonksiyonları
Pazarlamanın fonksiyonları deyince, işletmelerin yaptıkları ve toplu ola-

rak ülkenin pazarlama sisteminin fonksiyonlarını oluşturan fonksiyonlar 
anımsanmalıdır. Bu fonksiyonlar şöyle sıralanabilir:23

Değişim fonksiyonları
- Satın alma

- Satma 

Fiziksel fonksiyonlar
- Taşıma 

- Depolama 

Kolaylaştırıcı fonksiyonlar 
- Standartlaştırma ve dereceleme

- Finanslama

- Risk taşıma

- Bilgi toplama ve yayma
Değişim fonksiyonları sahiplik faydası; fiziksel fonksiyonlar ise, yer ve za-

man faydalarını yaratır. Pazarlama yönetimi fonksiyonları ise şöyle sıralana-
bilir:24

- Mamül planlama ve geliştirme

- Fiyatlama

- Dağıtım kanalının seçimi ve fiziksel dağıtım

- Tutundurma (Satış çabaları yapma)

5.Pazar Bölümleme
Pazar bölümlemesi, pazarları belirlemek ve böylece kaynak tahsisi yap-

mak için stratejik pazarlama aracı olarak tanımlanır. Pazar bölümlemesi, 
“heterojen olan pazarı, homojen alt bölümlere bölmek” olarak da tanımlan-
maktadır. Ayrıca bir başka tanıma göre, pazar bölümlemesi, benzer özellikleri 
paylaşan tüketici grupları arasında farklılıkları tanımlamaya ve bunları avan-
taja dönüştürmeye çalışmaktır.25

22     Nakip ve diğerleri, a.g.e., s.17.
23    Cemalcılar, a.g.e.,s.119.
24    Cemalcılar, a.g.e., s.119.
25     Nakip ve diğerleri, a.g.e., s.37.
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Pazarı oluşturan alıcılar, istekleri, kaynakları, yerleşimleri, satın alma dav-
ranışları ve uygulamaları açısından farklılaşırlar. Pazar bölümlendirme ben-
zer özellikleri paylaşan tüketici grupları arasında farklılıkları tanımlamaya ve 
bunları avantaja dönüştürmeye çalışmaktır.26

Pazar bölümleme, büyük bir pazarı farklılıklardan yola çıkarak daha iyi 
yönetilebilir alt pazarlara bölme sürecidir. Bir veya birden fazla bölüm seçilir 
ve her bir pazara ufak kitlesel pazar olarak davranılır. Yani bölümleme yukarı-
dan aşağı doğru bir süreçtir ve pazar bölümleme mevcut pazarın uzantısıdır.27

5.1.Pazar Bölümleme Ölçütleri
Pazar bölümlemenin etkin yapılabilmesi için, göz önünde bulundurulması 

gereken ölçütler şunlardır:28

- Ölçülebilirlik: Pazar bölümlerindeki pazarlama olanaklarının ve 
mamule olan talebin, tahmin edilebilirliğini ifade eder.

- Ulaşılabilirlik: Belli pazar bölümlerinin, diğerlerinden ayrılıp, 
pazarlama çabalarıyla, bu bölümlere ulaşabilme olanaklarının varlığı 
anlamına gelir.

- Büyüklük: Seçilen pazar bölümünün, ayrı bir pazar çabası göstermeye 
değecek kadar karlı olup olmadığını ifade eder. 

- Pazarın Tepkisi: Seçilen pazar bölümünün, diğer Pazar bölümleri 
ile karşılaştırıldığında, tüketicilerin satın alma davranışı açısından 
önemli farklılıklara sahip olmasıdır.  

- Harekete Geçirebilirlik: Seçilecek pazar bölümleri, pazarlama iletişim 
değişkenlerinin farklılaşmasına cevap verebilir olmalıdır. 

5.2.Pazar BölümlemeninYararları ve Sakıncaları
Pazar bölümü E. J. McCarthty’nin tanımına göre; bir pazarlama karmasına 

aynı şekilde tepki veren homojen bir gruptur. Bu grup işletmenin mevcut veya 
potansiyel müşteri grubu olabilmektedir. Yani bir pazar bölümü, bölümlen-
dirme işlemi sonucu ortaya çıkmaktadır ve nispi olarak benzer mamul ihti-
yaçlarına yol açan bir veya daha fazla karakteristik niteliği paylaşan kişiler 
veya örgütler grubu anlamına gelmektedir.29Pazarın bölümlendirilmesinden 
şu yararlar sağlanır:30

- Tüketici ihtiyaçları daha iyi anlaşılır ve daha iyi karşılanır.

- Pazarın en cazip, en karlı olan bölümlerine yönelinebilir.
26     Eser ve diğerleri, a.g.e., s.229.
27     Tahir Albayrak, “Niş Pazarlama Teknikleri ve Ortopedik Destek Ürünleri Pazarı 

Örneği”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 11, 2006, s.223.
28    Vasfi Nadir Tekin, Pazarlama İlkeleri: Politikalar-Stratejiler-Taktikler, Seçkin 

Yayınları, İkinci Baskı, Ankara, Kasım 2009, s.67.
29    Ruziye Cop, Nurcan Candaş ve Nazlı Akşit, “Stratejik Pazarlama Kararlarında 

Bölümlendirme, Hedef Pazar ve Konumlandırmanın Önemi:Bolu İlinde Bulunan 
Otel İşletmeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012-1 (24), s.37-38.

30     İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 20. Basım, 
İstanbul, 2014, s.107.
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- Tutundurma çabaları spesifik gruplar için ayrı düşünüleceği için 
daha etkin ve verimli olur.

- Pazardaki değişim ve gelişmeler daha iyi izlenebilir.

- Genel pazarlama daha iyi yapılır ve kaynaklar daha verimli kullanılır. 
Pazar bölümlemenin bazı sınırlayıcı yönleri de bulunmaktadır. Pazar bö-

lümlendirme masraflıdır, gerek üretim gerekse pazarlama çabaları yüksek 
maliyetlere yol açar. Örneğin, ürünün her cins ve her renkte üretilmesi ek 
masraflara neden olur. Stok maliyetleri artar ve stok kontrolü zorlaşır. Her 
pazar bölümü için ayrı bir reklam aracı kullanılması da maliyetleri arttırır.31

5.3.Pazar Bölümlendirme Kriterleri
Pazar bölümlendirme, tüketici pazarlarının bölümlenmesi ve endüstriyel 

pazarların bölümlenmesi olarak ayrı ayrı ele alınacaktır.

5.3.1.Tüketici Pazarlarının Bölümlenmesi
Tüketici pazarlarını bölümlendirmek için kullanılabilecek temel değişken-

ler coğrafik, demografik, psikografik ve davranışsal değişkenlerdir. Tüketici 
pazarının bölümlenmesi Şekil 2.’de gösterilmiştir.

31     Mehmet N. Alabay, “Sosyal Medyada Tüketiciler ve Pazar Bölümleme 
Uygulamaları”, s.3. http://inet-tr.org.tr/inetconf16/bildiri/11.pdf
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Şekil.2.Tüketici Pazarının Bölümlenmesi

1.Coğrafik Bölümleme:Coğrafikbölümleme, pazarı ülke, bölge, şehir, nü-
fus yoğunluğu, nüfus büyüklüğü, nüfus artışı, iklim gibi farklı coğrafik kriter-
lere göre bölmektir. Coğrafik bölümleme, faydalı ancak tek başına yetersiz bir 
bölümleme kriteridir.32

2.Demografik Bölümleme:Toplam nüfusunkarakteristik özellikleri ince-
lenerek,yaş,cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, gelir ve sosyal sınıf gibi değişken-
ler pazarı sınıflandırmada kullanılabilir. Genç kızlara, yetişkin kadınlara ve 
erkeklere yönelik derilerin yönetimleri, demografik bölümlendirme ile hedef 
pazar seçerler.33Demografik değişkenlerin, tüketici gruplarını belirlemek için 
en çok kullanılan değişkenler olma nedenleri şöyledir:34

- Tüketici isteklerinin, tercihlerinin ve ürün/hizmet kullanım 
oranlarının genelde demografik değişkenlerle ilişkili olması,

- Demografik değişkenlerin ölçülmesinin daha kolay olması,

- Kamu istatistiklerinden demografik verilerin toplanmasının kolay 
olmasıdır.

3.Psikografik Bölümleme:Psikografik bölümlemede alıcılar sosyal sı-
nıfa, yaşam tarzına ve kişilik özelliklerine göre farklı gruplara bölünür. Aynı 
demografik gruptaki tüketiciler farklı psikografik özelliklere sahip olabilir. 
Psikografik ölçümler, demografik ölçümlerin yerini almaz ancak onları zen-
ginleştirir.35

Psikografikler, tüketicileri daha iyi anlamak için psikoloji ve demografik-
lerin kullanılması bilimidir. Psikografik bölümlemede alıcılar, kişilik özellikle-
ri, yaşam biçimi ve ya değerler temel alınarak çeşitli gruplara ayrılmaktadır. 
Aynı demografik grupta yer alan bireyler, oldukça farklı psikografik özellikler 
sergileyebilmektedir. Stanford ResearchInstitute (SRI) tarafından geliştirilen 
değerler ve yaşam biçimi sistemi, (VALS-valuesandlifestylesystem) psikogra-
fik ölçümlerde kullanılmaktadır. 36

32     Eser ve diğerleri, a.g.e., s.235.
33     Mucuk, a.g.e., s. 109.
34     Süer ve diğerleri, a.g.e., s.174.
35     Eser ve diğerleri, a.g.e., s. 237.
36     Philip KotlerandKevinLane Keller, Marketing Management, Twelft h Edition, 

PearsonPrenticeHall, 2006, s.252.
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4.Davranışsal Bölümleme (Alıcı Davranışlarına Göre Bölümleme):-
Davranışsal bölümleme sürecinde en çok kullanılan ölçütler, kullanım duru-
mu, kullanım oranı, beklenen fayda ve marka bağlılığı gibi ölçütlerdir.37

Fayda bölümlemesinin en iyi yapıldığı alanlardan birisi; diş macunu pa-
zarıdır. Bir araştırma sonucuna göre, tüketicilerin diş macunundan dört çeşit 
fayda bekledikleri belirlenmiştir. Bu faydalar; diş çürümesini önlemesi, dişleri 
parlak tutması, iyi bir tat vermesi ve fiyatının düşük olmasıdır. Her bir fayda 
bölümünde yer alan tüketicilerin belirli bir demografik, davranışsal ve psi-
kografik özelliği bulunmaktadır.38

5.3.2.Endüstriyel  (Örgütsel) Pazarların Bölümlenmesi
Endüstriyel (örgütsel) pazarların bölümlenmesinde; en yaygın olarak kul-

lanılan bölümleme bölge ve coğrafik temele göre bölümleme, örgüt türüne 
göre bölümleme, müşteri/işletme büyüklüğüne göre bölümleme ve kullanım 
miktarına göre bölümlemedir.

Şekil3. Örgütsel Pazarının Bölümlenmesi

Smith’in bölümleme kavramını ilk kez ortaya atmasından itibaren pazar 
bölümleme, literatürde kapsamlı tartışmalara konu olmuş bir kavramdır. 
Endüstriyel (örgütsel) pazar bölümleme çalışmaları tüketici pazarını bölüm-
lemeye benzer biçimde olsa da, endüstriyel pazarda satın alma davranışları 
farklıdır ve benzeri olmayan niteliklere sahiptir. Bu yüzden endüstriyel pazarı 
bölümleme, tüketici pazarını bölümlemekten daha karışık ve güçtür.39

Kotler (2003)’te davranışsal bölümlemeyi öne sürmüştür. Davranışsal 
bölümlemeye göre endüstriyel pazarda; satın alma durumuna göre bölümle-
me, yarar bölümleme, kullanım yoğunluğuna (derecesine) göre bölümleme, 
kullanıcı durumuna göre bölümleme, kullanım oranına (yüzdesine) göre ve 
bağlılık durumuna göre bölümleme gerçekleştirilir.40

37     Eser ve diğerleri, a.g.e., s.238-239.
38     Süer, a.g.e, s.177.
39    Nezihe Figen Balta, Endüstriyel Pazarlama Örgütsel Pazarlamanın Tüketim 

Ürünleri Pazarlamasında Farklı Yönleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Nisan 2006, 
s.95.

40     Balta, a.g.e., s.106-108.
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6. Hedef Pazarın Seçimi
Pazar bölümleme, işletmenin pazar bölümü fırsatlarını ortaya çıkarır. İş-

letme farklı Pazar bölümlerini değerlendirerek hangi bölüme en iyi hizmet 
sunabileceğine karar verir. Hedef pazar, işletmenin hizmet sunmaya karar 
verdiği benzer ihtiyaçları ya da özellikleri olan alıcılar kümesidir.41Hedef pa-
zarın seçimi, stratejik pazarlama planlaması kapsamında gerçekleştirilir. Pa-
zar bölümleme çalışmalarından sonra sıra hedef pazarın seçimine gelir. Hedef 
pazar, ortaya çıkan bölümler arasında hizmet etmek için seçilen bölümleri ifa-
de eder. 42

Hedef pazar seçimi karar sürecinde önce strateji seçimi yapılmalıdır; bu 
durumda dört alternatif stratejiden birinin seçilmesi söz konusudur. Hedef 
pazar seçiminde kullanılabilecek stratejiler şöyledir:43

Farklılaştırılmamış pazarlama (tüm pazar) stratejisi: Farklılaştırıl-
mamış ya da tüm pazar stratejisinde tüm pazar, tek birim olarak ele alınır. 
Toplam Pazar için, tek mamül, tek fiyat, tek kitlesel tutundurma programı ve 
kitlesel bir dağıtım sistemi geliştirilerek karma unsurlarında değişiklik yapıl-
mamaktadır. Homojen nitelikli tuz ve şeker gibi malları pazarlayan işletmeler 
bu yolu seçerler.

Şekil4. Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi 

- Farklılaştırılmış pazarlama (çok bölüm) stratejisi: 
Farklılaştırılmış pazarlama stratejisinde işletme; iki veya daha 
fazla bölümü hedef pazar seçer, bu bölümlerin her biri için ayrı bir 
pazarlama karması geliştirir. 

- Yoğunlaştırılmış pazarlama (tek bölüm) stratejisi:İşletmeyebir 
bölüme derinlemesine girme imkânı veren bu strateji oldukça yaygın 
kullanılır. Pazarda belirlenen bölümlerden sadece birini pazar olarak 
seçme ve tüm pazarlama çabalarını tek pazarlama karması ile bu 
bölüme yöneltme stratejisidir.

- Mikro pazarlama stratejisi:Yerel müşteri grubunun(belirli şehir, 
semt veya mağaza) hatta bir birey ya da örgütün istek ve ihtiyaçlarına 
göre mamul ve pazarlama programları oluşturulur. Siparişe göre 
mobilya tasarımı, müşteriye özel takım elbise dikilmesi buna örnek 
verilebilir.

41     Eser ve diğerleri, a.g.e., s.243.
42     Edip Örücü, Modern İşletmecilik, Dora Yayınları, Yenilenmiş 9. Baskı, 2013, s.235.
43    İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 20. Basım, 

İstanbul, 2014, s.112-115.
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7. Konumlandırma 
Konumlandırma; işletmenin ürünü, markası ve imajının hedef tüketicile-

rin zihninde olumlu yer elde etmesinin tasarımlanması olarak tanımlanabilir. 
Konumlandırmanın amacı, pazar odaklı bir değer sunumunun başarıyla oluş-
turulması ve hedef pazarın ürünü veya hizmeti niçin satın alması gerektiğini 
basit ve açık bir şekilde belirtmesidir.44

Konumlandırma, potansiyel müşterilerin zihninde yapılan değişiklikler-
dir. Konumlandırma, aşırı iletişim içindeki bir toplumda iletişim sorunlarını 
ciddi bir şekilde ele alan düşünceler bütünüdür. Aşırı iletişim içinde en iyi 
yaklaşım, aşırı basitleştirilmiş mesajdır.45Konumlandırmada rakiplerin konu-
mu çok büyük rol oynamaktadır. Konumlandırma, çeşitli medya araçlarıyla 
rakip markalara ya da lider markaya göndermede bulunarak tüketicilerin ya 
da potansiyel tüketicilerin zihninde bir imaj oluşturmaktır.46

3M firmasının Post-it ürünü ile sağladığı başarı ve tüketicinin zihninde 
oluşturduğu güçlü konum pazarda ilk olmasından ve pazara köklü bir yenilik 
sunmasından kaynaklanmıştır. Bu tür başarılar “zihindeki boşluğu bul ve onu 
ilk sen doldur” ilkesinden kaynaklanmaktadır.47

8. Pazarlama Bilgi Sistemi
Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama yöneticilerinin karar verebilmeleri için 

ihtiyaç duydukları bilgilerin düzenli ve sürekli olarak elde edilmesi, sıralan-
ması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve dağıtılması için geliştirilmiş siste-
matik bir yoldur.48

Pazarlama yöneticileri pazara yönelik kararlar alırken bu kararların doğru 
bilgilere dayandırılması gerekmektedir. Alınacak kararın sonuçlarının ne ola-
cağına dair kuşkular arttıkça, bilginin de önemi artmaktadır. Pazarlama bilgi 
sistemine olan ihtiyacın eskisine göre artmasının bazı sebepleri şunlardır:49

- İşletmelerin uluslararası pazara açılma zorunluluğu,
- Tüketici ihtiyaçlarından tüketici isteklerine geçiş,

- Rekabetin küreselleşmesi ve fiyat dışı rekabetin öneminin giderek 
artması

9.Pazarlama Araştırması
Pazarlama araştırması, pazarlama yöneticilerinin karar almalarına hizmet 

edecek bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması şeklinde ta-

44     Süer, a.g.e., s.185-186.
45     Al RiesandJack Trout, Konumlandırma Tüketici Zihnini Fethetme Savaşı, 

Çeviri: Ebru Kızıldağ, MediaCat Kitapları, İstanbul, 2013, s.18.
46     Mahir Nakip, İnci Varinli ve Mustafa Gülmez, Güncel Pazarlama Yönetimi, Detay 

Yayıncılık, Ankara 2012, s.58.
47     Yavuz Odabaşı ve Gülfidan Barış, Tüketici Davranışı, MediaCat Kitapları, İkinci 

Basım, İstanbul, 2003, s.69.
48      Eser ve diğerleri, a.g.e., s.182.
49     Ahmet Hamdi İslamoğlu, Pazarlama Yönetimi (Stratejik Yaklaşım), Beta Yayınları, 

Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Altıncı Baskı, Ağustos 2013, İstanbul, s.557.
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nımlanabilir.50

Pazarlama araştırması yapabilmek için işletmenin pek çok yeterliliğe sa-
hip olması gerekmektedir bu yüzden pazarlama araştırması, çoğu kez işlet-
me dışında uzman kuruluşlara yaptırılır. İşletmeler çoğu kez kendi içlerinde 
kurdukları bir araştırma bölümü ile pazarlama araştırması yapan bir uzman 
kuruluş arasında iletişim kurmaya çalışırlar.51

Pazarlama araştırmalarının içeriğini günün ekonomik ve sosyal koşulları-
na uygun bir biçime sokmak için sadece kar amacı güden kurumlarda değil, 
bunun yanı sıra kar amacı gütmeyen kurumlarda da pazarlama araştırmaları-
nı kapsama almak gerekmektedir.52

Pazarlama, pazarlama araştırmalarında elde edilen bilgiler sonucu tüketi-
ci istek ve ihtiyaçlarının değişim yoluyla karşılamaya yönelik bir iletişim süre-
cidir. Tüketicileri, rakipleri, dağıtım kanallarını daha iyi anlamaya ve işletme-
nin pazarlama faaliyetlerini yönetmeye yardımcı olan pazarlama araştırması 
ise, pazarlama kararlarının alınmasında pazarlama bilgi sisteminin önemli 
bir parçasıdır. Tüketicilerle ilişkilerin geliştirilmesinde pazarlama araştırma-
sı son derece önemlidir. Çünkü tüketici bilgisi etkili işletme kararları almada 
ve işletme planları oluşturmada gerekli olmaktadır.53

10. Pazarlama Karması (Pazarlama Bileşenleri)
İngilizce “marketing mix” kavramı Türkçeye “pazarlama karması” veya 

“pazarlama bileşenleri” olarak çevrilmiştir. Pazarlama bileşenleri ürün (pro-
duct), fiyat (price), tutundurma (promotion), fiziksel dağıtım (physicaldistri-
bution) sözcüklerinin baş harfleriyle 4P olarak ifade edilmektedir.54

10.1.Ürün Kavramı
Ürün, gereksinimleri karşılayan işletme sunumları ya da bir gereksinim ya 

da ihtiyacı karşılamak için kullanıcılara sunulan nesneler olarak ifade edile-
bilir. Günümüzde ürünün sadece somut özelliklerinden söz etmek yetersizdir 
çünkü müşteriler ürünleri satın alırken, yalnızca ürünlerin teknik özellikleri 
ile değil, aynı zamanda üretici işletmenin prestij ve marka imajı ile de ilgilen-
mektedirler.55

İşletmeler, pazarladıkları ürünleri temel yararları karşılayacak biçimde 
tanımlar. Bu nedenle, rekabet üstünlüğü öz ya da somut üründe değil, ona 
ilave edilen başka değerlerde yatmaktadır. Ürün; tüketicinin bir ürünü satın 
alırken elde etmeyi umduğu yararlar toplamı olan öz ürün, öz ürünü çevrele-
yen fiziki görünümü ifade eden somut ürün ve öz ürünle birlikte sunulan des-
tekleyici hizmetlerden oluşan zenginleştirilmiş ürün olmak üzere üç boyutta 
50     İslamoğlu, a.g.e., s.563.
51     Balta, a.g.e., s.70.
52     Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, Literatür Yayıncılık, Genişletilmiş ve 

Gözden Geçirilmiş 7.Basım, İstanbul, Şubat 2004, s.12.
53     Erkan Özdemir, “Pazarlama Araştırmasında Etik Karar Alma”, Ankara Üniversitesi 

SBF Dergisi, 64-2, 2009, s.123.
54    Oluç, a.g.e., s.129.
55     Balta, a.g.e., s.115.
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incelenebilir.56

Şekil 5.Ürün Boyutları 

10.1.1.Ürünlerin Sınıflandırılması
Ürünler değişik bakış açılarına göre sınıflandırılabilirler. Marshall ve Joh-

nston (2009)’a göre ürünler şöyle sınıflandırılabilir:57

- Dokunulabilirlik (Somutluk):Mallar, hizmetlerin aksine 
dokunulabilirlik ya da somutluk olarak adlandırılan fiziksel 
bir özelliğe sahiptirler. Somut ürünler, soyut hizmetlerle de 
desteklenmektedir. 

- Dayanıklılık: Dayanıklılık ürünlerin kullanım süresini ifade eder. 
Dayanıksız ürünler birkaç kullanımda tüketilir iken dayanıklı 
ürünlerin ürün yaşamı daha uzundur ve genellikle daha pahalıdır. 
TV, bulaşık makinesi, ofis mobilyaları dayanıklı mallara; şampuan, 
diş macunu gibi kişisel bakım ürünleri ise dayanıksız mallara örnek 
verilebilir. 

- Tüketici Ürünleri: Kişisel tüketim için satın alınanürünlerdir.
Bunlar;1.Kolayda Ürünler 2. Beğenmeli Ürünler 3.Özellikli Ürünler 
4.Aranmayan Ürünler

- Endüstriyel Ürünler: İşletmelerin diğer ürünleri üretmek veya 
faaliyetlerini devam ettirmek için satın aldığı ürünlerdir. Hammadde, 
yardımcı araçlar, yatırım ürünleri endüstriyel ürünlerdir. 

56     İslamoğlu, a.g.e., s.323.
57     Eser ve diğerleri, a.g.e., s. 385.
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10.1.2.Ürün Yaşam Eğrisi
Gerek geniş ürün sınıflarının, gerek belirli ürün türlerinin hatta belirli 

marka ürünlerin, pazara ilk sunuluşundan pazardan geri çekilişine kadar ge-
çen sürede geçtiği aşamalara, ürün yaşam eğrisi ya da ürün yaşam süreci de-
nir.58Ürün yaşam eğrisi, canlılarda olduğu gibi ürünlerde de bir hayat dönemi 
olduğu görüşüne dayanır. Model, üründen ürüne, ülkeden ülkeye, pazardan 
pazara hatta işletmeden işletmeye farklı hayat dönemleri olabileceğini kabul 
eder ve her ürünün süresi ve şekli önceden bilinmeyen bir hayat dönemine 
sahip olduğunu varsayar.59

İşletmeler belirli ürünler ile ilgili pazarlama stratejilerini ve politikalarını 
saptamak ve ürün karması politikalarını geliştirebilmek için ürün yaşam eğ-
risini iyice analiz etmelidirler. Bir ürünün yaşam sürecinin hangi aşamasında 
olduğunu belirtmekte; rekabet derecesi ürünün sanayi kolundaki karla top-
lam tüketim birimi hacmi gibi etkenler olur.60

1.Giriş (Sunuş)Dönemi
Sunuş dönemi, ürünün pazara sunulmasıyla başlar ve malın başabaş nok-

tasına ulaşmasıyla sona erer. Nitelikleri belirlenip, pazar testi ve kalite kontrol-
den geçen ürünün başarılı olacağına dair güçlü bir inanç vardır ancak; yapılan 
araştırmalar pek çok ürününbaşabaş noktasına varmadan öldüklerini ve ürün-
lerinbaşabaş noktasına varma sürelerinin farklı olduğunu göstermektedir.61

2.Gelişme (Büyüme) Dönemi
Ürünün pazarda benimsenip, satışlarının arttığı dönemdir. Artık zarar 

aşaması bitmiş, kar aşamasına geçilmiştir. Sunuş aşamasından, büyüme aşa-
masına geçmenin en önemli göstergesi başabaş noktasıdır.62

3.Olgunluk Dönemi
Olgunluk dönemine girildiğinin göstergesi satış ve kar artış oranlarındaki 

düşüştür. Ürün rakiplerin dikkatini çeker ve rakipler pazara girdiğinde ürün-
den elde edilen gelir artışı azalmaya başlar. Olgunluk döneminde; pazarda 
değişiklik, mal ve hizmetlerde değişiklik ve pazarlama karmasında değişiklik 
gibi üç ayrı temele dayalı pazarlama stratejilerine ağırlık verilir.63

4.Gerileme Dönemi
Satışların düşmeye başlaması ile malın zarara geçiş noktasına kadar uza-

nan bir dönemdir. Gerileme dönemine her malın gerileme hızı aynı değildir. 
Örneğin Türkiye’de siyah beyaz televizyonun düşüşü hızlı olmasına karşılık 
sabunun düşüşü yavaş olmaktadır.64

58    Oluç, a.g.e., s.168.
59     Süer, a.g.e.,s.252.
60    Oluç, a.g.e., s.173.
61     İslamoğlu, a.g.e., s.325.
62     Nakip ve diğerleri, a.g.e., s.150.
63     Eser ve diğerleri, a.g.e., s.447.
64     İslamoğlu, a.g.e., s.329.
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Gerileme döneminde satışlar ve kar düşmektedir. Teknolojik gelişmeler, 
tüketici zevklerindeki değişmeler, rekabetteki artış, iç ve dış çevre faktörle-
rindeki değişmeler gibi satışların düşmesine sebep birçok faktör vardır.65

Gerileme döneminde yönetimin uygulayabileceği başlıca üç strateji alter-
natifi şöyledir: değişiklik yapmadan pazarda kalma, maliyetleri düşürme ve 
markayı ya da mamul hattını pazardan çekme.66

10.1.3.Ambalajlama, Etiketleme, Teminatlar ve Garantiler
Birçok fiziksel ürün, ambalajlanmak ve etiketlenmek zorundadır. Coca-Co-

la şişesi gibi bazı ambalajlar dünyaca ünlüdür. Pazarlamacıların birçoğu am-
balajı; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurmadan sonra beşinci P olarak tanımla-
maktadır. Pazarlamacıların çoğu, aynı zamanda ambalajlama ve etiketlemeyi 
ürün stratejilerinin bir unsuru olarak kabul etmektedir. Sıklıkla ambalajın 
üzerinde yer alan teminatlar ve garantiler de, aynı zamanda ürün stratejisinin 
önemli bir parçası olabilmektedir.67

10.2.Fiyat Kavramı 
Pazarlama karmasının ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma bileşenlerinden 

sadece fiyat gelir getirir; öbür üç bileşen, maliyet giderlerini temsil ederler.
68Fiyat, malların değişim değerini ifade eden bir kavramdır. Tüketici grupları 
fiyatı farklı algılarlar. Bazı tüketici grupları fiyatı yüksek algılarken, bazıları 
fiyatı kabul edilebilir olarak algılayabilir. Yüksek fiyat bazı tüketiciler için ka-
lite göstergesi, bazıları için prestij ya da sosyal statü anlamına gelmektedir.69

Bir ürünün fiyatı onun talebini etkileyen ana öğedir. Fiyat işletmenin pazar 
payını ve rekabetsel durumunu ve gelir ve net kar durumunu etkiler. Fiyat, 
işletmenin pazarlama programını ve planlamasını ve öbür pazarlama politi-
kalarını da etkiler.70

Fiyat ekonomik analizleri ve şirket içi değişkenleri kapsamaktadır. Fiyatın 
tüketicinin ürün için ödemeyi istediği bedel ile ürün ve onun imajına yönelik 
tutumları tarafından belirlendiği göz ardı edilmemelidir. Satın almak için har-
canacak para miktarı farklı bireyler ve pazar bölümlerince, gelir düzeyleri ve 
diğer değişkenlere bağlı olarak farklı algılanabilmektedir.71

10.2.1.Fiyatlandırma Hedefleri
Bir işletmede fiyata ilişkin kararlar alınmadan önce göz önünde bulun-

durulması gerekli bir takım amaçlar vardır. Fiyatlandırmada güdülen amaç 
veya hedefler, genel olarak işletme ve pazarlama amaçlarıdır. Bir işletmenin 
bir mamul için fiyat belirlerken ulaşmak istediği genel işletme ve pazarlama 
65     Süer, a.g.e., s.258.
66     Mucuk, a.g.e., s.143.
67     Philip KotlerandKevinLane Keller, Marketing Management, Twelfth Edition, 

PearsonPrenticeHall, 2006, s.392-393.
68    Oluç, a.g.e., s.203.
69     İslamoğlu, a.g.e., s.404.
70    Oluç, a.g.e., s.205.
71     Yavuz Odabaşı ve Mine Oyman, Pazarlama İletişimi Yönetimi, MediaCat Kitapları, 

Birinci Basım, İstanbul, 2002, s.280-281.
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hedeflerinin başlıcaları yapılan araştırmaların ışığında şunlardır:72

- Cari karınmaksimizasyonu (Maksimum kar)

- Hedef kar (Yatırımın karlılık oranı)

- Pazar payı (Pazara derinliğine girme)

- Satış gelirlerinin maksimizasyonu

- Pazarın kaymağını alma

- Diğer amaçlar (Kalite ve imajı güçlendirme, nakit akışı kontrol etme 
vs.)

10.2.2.Fiyatlandırma Aşamaları
Tam rekabetin egemen olduğu pazarlarda işletmeler arz ve talebe göre 

oluşan fiyatları veri olarak alırlar. Öbür tür pazarlarda temel fiyat belirlemede 
6 aşama söz konusudur. Bu aşamalar şöyle sıralanabilir:73

- Fiyatlandırma amaçlarını seçme,

- Talebi tahmin etme,

- Maliyet giderlerini tahmin etme,

- Rakiplerin fiyatlarını ve önerilerini çözümleme,

- Fiyatlandırma yöntemini seçme,

- Temel fiyatı seçme.

10.2.3.Fiyatlandırmada Uygulanan Temel Sistemler
İşletmeler içinde bulundukları koşullara bağlı olarak üç farklı yaklaşım ile 

ürünleri için fiyat belirlerler. Başlıca fiyatlandırma yöntemleri şunlardır:74

- Maliyete Dayalı Fiyatlandırma: Bazı işletmeler fiyatlarını 
belirlerken maliyetlerini esas alırlar. İşletmeler hesapladıkları 
maliyetlere belirli kar marjı ekleyerek satış fiyatını belirlerler. Bu 
yöntemin uygulanmasında maliyete ilişkin bilgilerin güvenilir olması 
gerekir.

- Talebe Yönelik Fiyatlandırma: Talebe yönelik fiyatlandırma 
yönteminde fiyat-talep ilişkisi belirlenerek işletme için en yararlı 
fiyat düzeyi matematiksel yolla belirlenir. Yöntemin uygulanabilmesi 
için, fiyat-talep ilişkisini kurabilmek için temel bir takım bilgiler 
ihtiyaç vardır. Pazarda ne tür bir fiyat talep ilişkisi olduğu iyi 
değerlendirilmelidir. Örneğin, tam rekabetçi piyasalar ile oligopol 
piyasalardaki fiyat-talep eğrileri birbirinden farklıdır.

- Rekabete Yönelik Fiyatlandırma:Maliyete yönelik fiyatlandırma 
ve talebe yönelik fiyatlandırma pazardaki rekabeti yeterince dikkate 

72     Mucuk, a.g.e., s.155.
73    Oluç, a.g.e., s.211.
74     İslamoğlu, a.g.e., s.416-422.
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almamaktadır. Rakiplerin fiyat stratejileri bir markaya olan talebi 
başka markalara çekebilir. Bu yüzden işletmeler rekabet eksenli fiyat 
belirlemeye yönelir. Rekabete yönelik fiyatlandırma yöntemine göre 
işletme, hedef pazarındaki rakiplerinin mal-pazar konumuna göre 
kendi fiyatını belirler.

Rekabete dayalı fiyatlandırmanın en belirgin özelliği, işletmenin fiyat ile 
maliyet veya talep arasında değişmeyen bir ilişkiyi sürdürmeye çalışmaması-
dır. Rekabete dayalı fiyatlamanın başlıca iki uygulama şekli vardır: 75

- Cari Fiyatı (piyasa fiyatını) Esas Alma: Mamulün fiyatını o endüstri 
dalındaki ortalama fiyat düzeyinde tutan ve kolay olduğu için yaygın 
kullanılan bir yöntemdir.

- Kapalı Zarf veya İhale Usulü: Kapalı zarf yöntemiyle fiyat teklif 
ederek fiyat koyma usulü sözleşmelerle alınan büyük taahhüt 
işlerinde, özellikle devlet ihalelerinde görülür. Türkiye’de devlet 
alımlarında bu usulün uygulanması yasa gereği iken büyük işletmeler 
gittikçe artan ölçüde alımlarını bu yoldan yapmaktadırlar.

10.2.4.Nihai Fiyatın Belirlenmesi
İşletmeler genellikle tek bir fiyat belirleme yerine çeşitli maliyet, talep ve 

rekabet şartlarını yansıtan bir fiyatlandırma yapısını benimsemektedirler. Bu 
bağlamda işletmeler belirlenen temel fiyat üzerinde coğrafi farklılıklar, farklı 
pazar bölümü istekleri, satınalma zamanı ve sipariş miktarı, teslim şekli ve 
sıklığı ile sunulan garanti ve hizmetlere bağlı olarak çeşitli ayarlamalar yapa-
bilmektedir.76Bu bağlamda yaygın olarak karşılaşılan fiyatlama taktiklerinden 
olan psikolojik fiyatlandırma uygulamaları şunlardır: 77

- Küsuratlı (kalanlı) fiyatlandırma:Mamülün esas fiyatı değinilen 
diğer temel usullerle belirlenmekle beraber saptanan fiyatın 
yuvarlak olarak alınmayıp, bu rakamın hemen altındaki küsurlu 
rakamın belirlenmesi taktiğidir. Örneğin, 500 TL yerine 499 TL gibi.

- Sabit fiyatla fiyatlandırma: Enflasyonist ortamda sabit fiyat 
uygulaması çok zor iken, tek fiyat uygulama yöntemi tüketicide 
müşteri olma güdüsü yaratmaktadır.

- Prestij fiyatlandırma:Fiyatın yüksek kaliteyi yansıtacak şekilde 
yüksek tutulmasıyla, tüketicilere fiyat yoluyla kalite imajının 
psikolojik olarak yerleştirilmesidir.

- Miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma:Bu yöntemde mamülün 
fiyatını arttırma yerine, miktar indirimi yoluyla bir çeşit gizli zam 
yapılmaktadır. Ambalajlanmış gıda maddelerinde çok başvurulan bu 

75     Mucuk, a.g.e., s.257-258.
76    RemziAltunışık, Şuayip Özdemir ve Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim 

Yayınları, 4.Basım, Ekim 2006, s.186-187.
77     Mucuk, a.g.e, s.166-168.
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usul sayesinde daha az sayıda tüketici olumsuz tepki gösterir.  

10.2.5.Yeni Ürün Fiyatlandırma Stratejileri
İşletmeler tarafından sunulacak yeni ürünün fiyatlandırılmasında izlene-

bilecek başlıca iki strateji ise şöyledir:78

- Pazarın kaymağını alma (başlangıçta yüksek fiyat) stratejisi: 
Pazarın kaymağını alma stratejisinde, rakiplerin sonradan o alana 
gireceği düşüncesiyle fiyat yüksek tutularak, ilk pazara girişte yüksek 
gelir elde edilmeye çalışılır.

- Pazara derinliğine girme (başlangıçta düşük fiyat) stratejisi: 
Başlangıçta düşük fiyat uygulayıp, pazarı ele geçirme ya da yüksek 
pazar payı stratejisidir. Bu stratejide düşük kar payı ile çalışılırken 
uzun vadede kar hedefi güdülür.

10.3.Dağıtım
Pazarlamanın temel amacı uygun maliyette, istenilen yer ve zamanda 

ürünleri hazır bulundurarak tüketici ihtiyaçlarını tatmin etmektir. Pazarlama 
misyonunun bu şekilde ifadesindeki önemli bileşen, dağıtımdır. Dağıtım yer 
ve zaman faydası yaratır.79

Dağıtım; üretim ile tüketim arasındaki açığı kapatır, üretilen mamüllerin 
tüketicilere dağıtılmasıyla ilgili tüm çabaları kapsar. Üretici bir işletmenin da-
ğıtımla ilgili kararı dağıtım kanalının seçimi, tedarik zinciri yönetimi ve lojis-
tik olmak üzere iki kısımda ele alınabilir. Dağıtım kanalının seçimi; nasıl bir 
dağıtım şeklinin uygulanacağı, malların tüketiciye ulaştırılmasında ne tip ve 
ne sayıda aracı kullanılacağı sorunuyla ilgilidir. Tedarik zinciri yönetiminin 
bir boyutu, işletmeye hammadde, malzeme, bilgi vb. akışını sağlamak iken 
ikinci boyutu olan lojistik ise; lojistik sisteminin seçilmesi ve mamüllerin git-
mesi gereken yere zamanında ve minumum masrafla ulaştırılmasıdır. Tedarik 
zinciri yönetimi, lojistikten (eskiden daha çok kullanılan adıyla fiziksel dağı-
tım) daha geniş kapsamlıdır.80

10.3.1.Dağıtım Kanalları ve Dağım Kanalı Seçimi
Dağıtım kanalı, üreticiler tarafından üretilen ve tüketiciler tarafından ta-

lep edilen mal ve hizmetlerin, üreticiler tarafından doğrudan veya toptancı 
ve perakendeciler gibi çeşitli aracılar vasıtasıyla, tüketicilere istedikleri yer, 
zaman, miktar ve kalitede ulaştırılması için gerçekleştirilen tüm faaliyetleri 
kapsayan yapıdır.81

Dağıtım kanalı seçiminde şu sorulara cevap vermek gerekmektedir:82

- Dağıtım kanalının seçimini hangi faktörler etkilemektedir?

78     Eser ve diğerleri, a.g.e., s.477-478.
79     Nakip ve diğerleri, a.g.e., s.177.
80     Mucuk, a.g.e., s.263-264.
81     Nakip ve diğerleri, a.g.e., s.178.
82     İslamoğlu, a.g.e., s.470. 
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- Dağıtım kanalı seçiminde hangi ölçütler kullanılmalıdır?

- Dağıtım kanalının uzunluğu ne olmalıdır?

- Dağıtım kanalında hangi tür aracılara yer verilmelidir?

- Aracıların sayısı ne olmalıdır?

- Kaç tür kanal kullanılmalıdır?

- Aracılar hangi ölçütlere göre seçilecektir?

- Dağıtım kanalı nasıl yönetilecektir?
Dağıtım, çeşitli şekillerde gerçekleştirilir. Dağıtım kanalı üyeleri arasında-

ki ilişkilerin niteliği esas alınarak, bu ilişkinin direkt (doğrudan) veya endi-
rekt (dolaylı) olmasına göre, dağıtım iki gruba ayrılır:83

- Direkt Dağıtım: Üretici işletmenin kendi satış örgütü ile doğrudan 
tüketiciye (nihai veya endüstriyel) malının satışını yapmasıdır.

- Endirekt Dağıtım:Üretici ile tüketici arasındaki alım-satım ilişkisini 
hukuki ve iktisadi bağımsızlığı olan toptancı, yarı toptancı, satış 
temsilcisi, komisyoncu ve perakendeci gibi aracı kuruluşların 
gerçekleştirmesidir. 

Üretici işletme, alternatif dağıtım kanallarının maliyetleri ile sağladıkları 
gelirleri ölçüştürerek karara varır. Dağıtım yöntemleri belirlenirken her şey-
den önce pazarda yayılma alanı ile ilgili planlama kararı önemlidir.84 Ürüne 
ve müşteri sayısına göre işletme dağıtımının yoğunluğunu belirler. Dağıtımın 
yoğunluğunun üç ölçütü vardır:85

- Yoğun Dağıtım:Üç farklı şekilde olur. 1) İstenilen tüm pazar alanına 
malın dağıtımı sağlanır. 2) Tüketicinin malı almaya istekli olduğu tüm 
kurumlarda mal satışa sunulur. 3) Türüne bakılmaksızın, kullanılacak 
kurumların sayısı belirlenir.

- Sınırlı Dağıtım:Belirli bir yörede bir malı satmak için bir ya da birkaç 
pazarlama kurumuna sözleşme ile yetki verilir. Örneğin otomobil bu 
yolla pazarlanır.

- Seçimli Dağıtım:İki uç olan yoğun ve sınırlı dağıtım arasında yer alır. 
Çoğu kez beğenmeli malların dağıtımında kullanılır. 

Dağıtım kanalları bağımsız kişi ve işletmelerden oluştuğu için, kanal fonk-
siyonlarının kimler tarafından yerine getirileceği, karın nasıl dağıtılacağı, 
hangi ürün ve hizmetlerin kimler tarafından karşılanacağı ve kanalla ilgili 
önemli kararların kim tarafından verileceği gibi konularda her zaman anlaş-
mazlık ihtimali vardır. Bu tür kanal çatışmalarını önlemek için birtakım ted-
birlerin alınması gerekir.86

83     Mucuk, a.g.e., s.267-268.
84    Oluç,a.g.e., s.309.
85    İlhanCemalcılar, Pazarlama, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, 

No:209, 2.Baskı, Eskişehir, 1979, s.275.
86     Süer, a.g.e, s.377.
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Ekonominin her alanında olduğu gibi, dağıtım kanallarında da artan di-
namizm ve rekabet; işletmelerin, bilginin içinde yer aldığı kaynaklara daha 
kolay ulaşmalarını sağlarken, her türlü işlem maliyetini azaltmaya yönelik ça-
lışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bu yüzden, işletmelerin hedeflerinin, 
üretim maliyetlerinin düşürülmesinden, işlem maliyetlerinin azaltılmasına 
kadar çok kapsamlı olduğu söylenebilir. 87

10.3.2.Fiziksel Dağıtım
Fiziksel dağıtım; en uygun maliyette ve tüketicilerin isteklerine uygun 

biçimde, hammaddelerin, yarı bitmiş ve bitmiş malların fiziksel hareketini 
sağlayacak işlevlerin düzenlenip yönetilmesidir. Fiziksel dağıtım, malların 
pazara fiziksel olarak akışıyla ilgilenir. Taşıma, fiziksel dağıtım ile eşanlamlı 
düşünülse bile gerçekte taşıma fiziksel dağıtımın işlevlerinden sadece biridir. 
Fiziksel dağıtım; taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, stok denetimi, koru-
yucu ambalajlama gibi türlü işlevlerden oluşan bir bütündür.88

Pazarın büyüklüğü, üretim birimlerinin sayısı, talebin yapısı, malın niteli-
ği ve rekabet koşulları, fiziksel dağıtım sisteminin kurulmasını etkileyen bazı 
faktörlerdir. İyi bir fiziksel dağıtım şu yararları sağlamaktadır: 89

- Satışları arttırır.

- Dağıtım maliyetlerini düşürür.

- Üretim ile tüketim arasındaki yer ve zaman farkı uyumsuzluğunu 
ortadan kaldırır.

- Fiyatları kararlı hale getirir.

- Dağıtım kanalının seçimini etkiler.

10.4. Tutundurma
Tutundurma kavramı, işletme/ürün/hizmet ile hedef kitle arasındaki tüm 

iletişimi içermektedir. Tutundurma faaliyetleri arasında tutundurma amaç-
larının ve hangi tutundurma yöntemlerinin kullanılacağının belirlenmesi, 
medya ve mecra seçimi, reklam ve tüm iletişim mesajlarının hazırlanması, tu-
tundurma harcamalarının etkinliğinin ölçülmesi, satış elemanlarının işe alın-
ması ve eğitimi, satış promosyonlarının belirlenmesi ve etkinliğinin ölçülmesi 
gibi faaliyetler sayılabilir.90Tutundurma karması öğeleri; kişisel satış, reklam, 
halkla ilişkiler,satış tutundurma ve doğrudan pazarlamadır.

87     Serdar Pirtini, “Pazarlamada Dağıtım Kanalı Yönetimi Kararları Açısından İşlem 
Maliyet Analizi”, Pazarlama Teorileri: (Editörler: Mehmet İsmail Yağcı ve Serap 
Çabuk), MediaCat Yayınları, Ağustos 2014, s.379.

88    Cemalcılar, a.g.e., s.286-287.
89     İslamoğlu, a.g.e., s.485.
90    Erdoğan Koç, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel 

Yaklaşım, Seçkin Yayıncılık Birinci Baskı, Ankara, Ocak 2007, s.57-58.
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10.4.1.Kişisel Satış
Yüz yüze satış olarak da adlandırılan kişisel satış, maliyeti yüksek ama et-

kili bir yöntemdir. Kişisel satış en eski tutundurma çeşididir. Kişisel satışın 
etki alanı kitlesel değil, adında anlaşıldığı gibi kişiseldir.

Kişisel satış süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:91

- Müşteri belirleme

- Hazırlık

- Müşteri ile iletişim kurma

- Ürün veya hizmetin sunumu

- Tepkilerin karşılanması

- Satın alma sinyalleri ve satışın gerçekleştirilmesi

- Satış sonrası müşteri takibi
Kişisel satışın amaçları, pazarlama amaçları ve diğer tutundurma faali-

yetlerinin amaçları ile tutarlı ve uyumlu olmalıdır. Kişisel satış faaliyetlerin-
den beklenen amaçlar, işletmeden işletmeye farklılık göstermekle beraber üç 
grupta toplanabilir:92

- Potansiyel alıcıları bulmak

- Potansiyel alıcıları ikna etmek

- Müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak

10.4.2.Reklam 
Genel anlamda reklam, mal ve hizmetleri tanıtmak ve satışlarını arttırmak 

amacıyla, üretici veya satıcı tarafından bir bedel ödenerek, herhangi bir vasıta 
ile yayınlanan her türlü mesajdır.93Türlü açılardan gruplanarak reklam çeşit-
leri şöyle sıralanabilir:94

1.Reklamı yapanlar açısından
- Üretici reklamı

- Aracı reklamı

- Hizmet işletmesi reklamı 

2.Hedef Pazar açısından
- Tüketicilere yönelik reklam

- Aracılara yönelik reklam

91    BerrinOnaran, İlkeler ve İşlevlerle İşletme (Editör: Muazzez Babacan), Detay 
Yayıncılık, Ankara, 2012, s.323.

92     Nakip ve diğerleri, a.g.e., s.240.
93    VesileÇakır, Reklam ve Marka Tutumu, Tablet Yayınları:53, Birinci Baskı, Konya, 

Kasım 2006, s.32.
94    Cemalcılar, a.g.e, s.397.
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3.Amaçlar açısından
- Birincil talep yaratma amacı güden reklam

- Seçici talep yaratma amacı güden reklam

4.İşlenen konu açısından
- Doğrudan davranış yaratan reklam

- Dolaylı davranış yaratan reklam

5.Mesaj açısından
- Mal reklamı

- Kurumsal reklam

6.Ödeme açısından
- Bireysel reklam

- Ortaklaşa reklam

7.Coğrafi alan açısından
- Yerel reklam

- Ulusal reklam
Reklam, diğer tutundurma araçları içinde en yaygın kullanılan bir iletişim 

aracıdır. Tutundurma karması öğesi olan reklamın en önemli özellikleri, rek-
lamı yapanın kimliğinin açık olarak belirtilmesi, reklam verenin para ödemesi 
ve reklamın tek yönlü bir iletişim aracı olmasıdır.95

Pazarlama yöneticisinin reklam ile ilgili birtakım stratejik kararları şöy-
ledir:96 a)Hedef kitle kim olacaktır? b)Hangi tür reklam kullanılacaktır? c) 
Hangi kitle iletişim araçları kullanılacaktır? d) Reklam metni ne olacaktır? e) 
Hangi reklam ajansı ile çalışılacaktır?

10.4.3.Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler, bir kişi veya örgüte karşı halkın tavrını değerler ve bunlar-

la ilgili olarak, halkın menfaatini de gözeterek güdülecek politikaların ve pro-
sedürlerin neler olabileceğini saptar; bunları uygulayıp halkın anlayışını ve 
benimsemesini sağlamaya çalışır.97“Halk” kavramı, çoğu zaman halkın büyük 
ya da küçük bir bölümünü (örneğin; bir ülkedeki tüm kadınlar, belirli meslek 
sahipleri, fabrika personeli ya da spor kulübünün taraftarları) gibi kitleleri 
kapsamaktadır. Halkla ilişkilerdeki “Halk” kavramının “belirtilmiş hedef kitle-
ler” ya da hedef kitlelerle ilişkiler olarak düşünülmesi gerekmektedir.98

95    Vasfi NadirTekin ve Leyla Şenol, İşletme: Kavramlar İlkeler ve İşlevler, Seçkin 
Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara, Eylül 2007, s.162.

96    Oluç, a.g.e., s.468.
97    Oluç, a.g.e., s.443.
98    YavuzOdabaşı ve Mine Oyman, Pazarlama İletişimi Yönetimi, MediaCat Kitapları, 
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1980’lerde pazarlama yönelimli halkla ilişkiler terimi ortaya çıkmıştır; 
çünkü genel halkla ilişkiler uygulamalarından, pazarlamayı destekleyen özel 
uygulamalı halkla ilişkiler tekniklerini ayırma ihtiyacı duyulmuştur. Pazar-
lama yönelimli halkla ilişkiler; pazarlama hedeflerine ulaşmak için halkla 
ilişkiler strateji ve tekniklerinin kullanımı olarak tanımlanabilir. Pazarlama 
yönelimli halkla ilişkilerin amacı farkındalık yaratmak, satışları arttırmak ve 
tüketiciler, işletmeler ve markalar arasında ilişki kurmaktır.99

Halkla ilişkiler ile pazarlamanın ortak alanı olan tanıtma reklama ben-
zer, kitle tutundurma metodudur. Geniş kitlelere yönelik mesajlar, bir ücret 
karşılığı olmaksızın haber biçiminde sunulduğu için “parasız reklam” diye 
de anılabilmektedir. Bazen tanıtma olumsuz yönde olabilir. Tanıtmada basın 
yayın aracı kontrolü elinde tutar. Ayrıca olumlu yönde tanıtıcı haber, yorum 
ve röportajların basın yayın aracında yer alması bir takım maliyetlere yol aç-
maktadır.100

10.4.4.Satış Tutundurma
Satış tutundurma, bir ürün ya da hizmetin satın alınmasını ya da satışını 

teşvik eden kısa vadeli teşviklerden oluşmaktadır. Satış tutundurma tüketi-
cilere hemen satın almaları için bir neden sunmaktadır. Tüketiciler satış tu-
tundurma faaliyetlerini genellikle promosyon ya da kampanya kavramıyla 
bilirler. Satış tutundurma faaliyetlerini ifade etmek için satış promosyonları, 
satış geliştirme, satış arttırma çabaları, satış özendirme ve satış teşvikleri gibi 
çeşitli kavramlar kullanılmaktadır.101

Satış tutundurma, kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler ve doğrudan pazar-
lama çabaları dışında kalan, genellikle sürekli olarak yürütülmeyen, fuarlara 
katılma, sergiler, teşhirler vb. devamlılığı olmayan diğer satış çabaları olarak 
da tanımlanabilir.102

Örnek ürün dağıtımı, kupon dağıtımı, çoklu ürün paketleri, armağan dağı-
tımı, fiyat indirimleri, para iadeleri, yarışma ve çekilişler, tüketicilere yönelik 
satış tutundurma tekniklerindendir. Ayrıca işletmeler tüketicilere sunmuş ol-
dukları satış tutundurma tekniklerinin çoğunu aracılara da sunarlar.

Birinci Basım, İstanbul, 2002, s.130-131.
99    Thomas L.Harris ve PatricaT.Whalen, 21.Yüzyılda Pazarlama Profesyonellerinin 

Halkla İlişkiler El Kitabı, (Çeviren: Serra Görpe), Rota Yayınları, 1.Baskı, Aralık 2009, 
s.27-29.

100     İsmetMucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 18. 
Basım, İstanbul, 2013., s.265.

101    Ayşe Sevgi Öztürk, Pazarlama Yönetimi, (Editör: Birol Tenekecioğlu), Anadolu 
Üniversitesi Yayınları, 2.Baskı, Eskişehir, 2004, s.254-255.

102    İsmetMucuk, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 20. Basım, 
İstanbul, 2014, s.209.
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10.4.5.Doğrudan Pazarlama 
Doğrudan pazarlama ile ilgili bir kuruluş olan ve doğrudan pazarlama uy-

gulayan kişi ve kurumların oluşturduğu Amerikan Doğrudan Pazarlama Birli-
ği’nin tanımına göre doğrudan pazarlama, her hangi bir yerden ölçülebilir bir 
tepkiye ve/veya faaliyete neden olmak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek 
amacıyla bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan etkileşimli bir 
pazarlama sistemidir.103

Doğrudan pazarlama, müşteriler ile kurumun direkt olarak birbirilerine 
ulaşmasını sağlayan bir bütünleşik pazarlama iletişimi bileşenidir. Doğru-
dan pazarlamanın veritabanı oluşturulmasına yardım eden temel bütünleşik 
pazarlama iletişimi bileşenidir. Doğrudan pazarlama, reklam mesajlarının 
mevcut ve potansiyel tüketicilere bireysel temas olmaksızın farklı ortamlar 
yoluyla ulaştırarak hızlı tepki alınmasını sağlar ve böylece müşterilere ilişkin 
veritabanı oluşturulmasına destek olur.104

Doğrudan pazarlama yöntemlerinin başlıcalarını, yüz yüze (kişisel) sa-
tış, doğrudan posta pazarlaması, katalogla pazarlama, telefonla pazarlama, 
doğrudan tepkili TV pazarlaması, otomatik bilgilendirici makinelerle (kiosk) 
pazarlama, yeni dijital doğrudan pazarlama teknolojileri ve elektronik pazar-
lama oluşturur.105
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIK1

Mithat TURHAN2

GİRİŞ
Günümüzde organizasyonlar sürekli olarak değişim süreci içinde bulun-

maktadırlar. Bu değişime ayak uyduramayan örgütlerin yaşamları tehlikeye 
girmektedir. Bu değişime uyum sağlamanın ve örgütlerin hayatlarının devam 
etmesinin temelinde de çalışanların örgüt ile uyumunun önemli etkisi bulun-
maktadır. Bir başka ifade ile örgütü ile uyumlu olan ve örgütüne bağlı çalı-
şanların örgütsel yaşamın devam etmesinde önemli etkileri olabilmektedir. 
Çalışanların örgütlerine bağlılıklarının ne şekilde sağlanabileceği ve geliştiri-
lebileceği açık bir şekilde ortaya konulabilir ve çalışanların tutumları ve dav-
ranışlarının ne şekilde yönlendirilebileceği anlaşılabilirse organizasyonların 
sürdürülebilirliği sağlanabilir.  Örgütlerin başarısında temel unsurlardan bi-
risi örgütlerin sahip olduğu insan kaynaklarıdır. Örgüt yöneticilerinin sahip 
olunan bu kaynağı etkin olarak yönetebilmesi,  çalışanlarının bağlılıklarını 
ne ölçüde sağlayabildiklerine dayanmaktadır. Örgütlerine bağlılıkları yüksek 
olan çalışanların daha üretken oldukları, daha düşük düzeyde stres ve işten 
ayrılmaların olduğu ifade edilmektedir (Shore ve Martin, 1989: 633). Çevre-
nin sürekli değişim gösterdiği bir ortamda çalışanlarının bağlılıklarını sağla-
yabilen örgütler, değişimin etkilerini daha kolay tahmin ederek karşı karşıya 
kalınan değişimi daha etkin yönetebileceklerdir.

1. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK KAVRAMI
Sosyoloji, psikoloji ve örgütsel davranış gibi farklı alanlardan gelen araş-

tırmacıların farklı bakış açıları ile konuyu ele almalarından ötürü literatürde 
örgütsel bağlık kavramına ilişkin pek çok tanım bulunmaktadır. Bu tanımların 
yapılmasından önce örgütsel bağlılığın temelinde bulunan bağlı çalışan kav-
ramının tanımlanması doğru olacaktır. Bağlı çalışan kavramı Meyer ve Allen 
tarafından örgütün iyi ve kötü gününde düzenli bir şekilde işine devam eden, 
mesai ile ilgili tüm zamanını belki de daha fazlasını iş yerinde geçiren, şirket 
varlıklarını koruyan, şirketin hedeflerini paylaşan kişi olarak tanımlanmakta-
dır (Meyer ve Allen, 1997: 3). 

Becker, bağlılığı; çalışanın önündeki pek çok alternatiften amacına en çok 
faydayı sağlayacağına inandığı faaliyet ile kendisini bütünleştirmesi şeklinde 
tanımlamıştır (Becker, 1960: 33).

Örgütsel bağlılığı kişinin, kendisini örgütüne  psikolojik olarak bağlı ol-

1- Bu çalışma “Algılanan Liderlik Tarzları, Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki 
İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı doktora tez çalışmasından 
üretilmiştir. 

2   Dr. Öğr. Üyesi

CHAPTER 
31
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duğunu düşünmesi şeklinde tanımlamıştır (O’Reilly ve Chatman, 1986: 493).

Steers örgütsel bağlılığı; bireyin, kendisini belirli bir örgüte güçlü bir şe-
kilde yakın olarak tanımlaması ve örgüte katılımı olarak tanımlamaktadır. 
Steers bu tanımda örgütsel bağlılığın üç faktör ile karakterize edilebileceğini 
ifade etmektedir. Bunlardan ilki; örgütün hedef ve değerlerine ilişkin güçlü 
bir inanç ve kabul duygusu;  İkincisi,  örgüt adına olabildiğince yüksek derece-
de çaba gösterme isteği ve son olarak da örgüt üyeliğinin devam ettirilmesine 
yönelik güçlü arzu duyulmasıdır (Steers, 1977: 46).

Mowday ise örgütsel bağlılığı, örgütün değer ve hedeflerinin içselleştiril-
mesi, organizasyon adına gönüllü olarak yoğun bir şekilde çalışma isteği ve 
örgütün bünyesinde kalma yönünde güçlü arzu duymak şeklinde tanımlamış-
tır (aktaran Abdulla ve Shaw, 1999: 78).

Örgütsel bağlılık; organizasyonun faydasını sağlayacak eylemlerin ger-
çekleştirilmesinde her zaman hazır bulunulmasına dayanan etkileşimsel bir 
ilişki olarak da tanımlanabilir (Roe ve diğerleri, 2009: 134). Hazır bulunma 
kavramı belirli bir davranışı ifade etmemekte olup organizasyonun yararına 
olacak her tür uygulamayı ifade etmektedir. Hazır bulunma durumu çalışanın, 
mesai saatlerinin bitiminden sonra fazla mesai yapması ve bu şekilde çalıştığı 
örgüte katkı sağlaması şeklinde örneklendirilebilir (Roe ve diğerleri, 2009: 
134).  

Çalışanlar örgüte bağlı olduklarını hissettiklerinde örgütün değerlerini de 
kabul etmiş olacak, örgütün hedefleri ile kendi değerleri arasında uyumu gö-
rerek kendilerini iyi hissedecek ve bu durum kişinin iş hayatı dışındaki sosyal 
hayatını olumlu etkileyecektir (Romzek, 1989: 650). Çalışanların örgütlerine 
bağlılığı pek çok açıdan önem arz etmektedir. Öncelikle çalışanların bağlılık-
larının işten çıkma oranlarının öngörülmesinde iş tatmininden daha önemli 
olduğu ifade edilmekte olup, bunun nedeni istifaların işin reddedilmesinden 
çok örgütün reddedilmesini yansıttığından, örgütüne bağlılık gösteren çalı-
şanların bağlılık düzeyi daha az olan çalışanlardan daha iyi performans gös-
termeleri olarak gösterilmektedir (Mathieu ve Zajac, 1990: 171).Ayrıca ör-
gütüne bağlı çalışan, yaratıcı ve yenilikçi roller üstlenerek bu yönde davranış 
gösterebilecektir. Örgütün değer ve amaçlarına bağlılık çalışanların işten ay-
rılma düşüncelerinin de azaltılmasında önemli rol oynamaktadır (Moynihan 
ve diğerleri, 2000: 16). Bunun yanı sıra bağlılık, örgütün etkinliği açısından 
önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir  (Steers, 1977: 47).  Çalı-
şanlar kariyerleri boyunca farklı isteklendirme düzeylerine sahip olabilir. Bu 
sebeple çalışma hayatının ilerleyen dönemlerinde de kariyerlerinde ve elde 
edecekleri imkânlarda duraklamalara girebilirler (plato dönemi)  ve kişinin 
bağlılığı da değişik şekillere dönüşebilir (Meyer ve Ellen, 1997: 3). Örgütler 
tarafından çalışanlara emekleri karşılığında ücret ödenmesi,  önemli şeylerin 
ve zorlayıcı işlerinin yapılması için fırsat verilmesi, yeni bilgilerin öğretilmesi 
ve kişinin kendisini geliştirmesi imkânlarının verilmesi, çalışanların örgütle-
rine bağlılığını sağlayan unsurlardandır. 

Diğer taraftan örgüte bağlı bulunan çalışanların bir takım dezavantajları 
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olacaktır. Örneğin işi için harcayacağı enerji ve zamanı başka bir yere (aile-
sine veya hobileri gibi)  harcayamayacaktır. Bunun yanı sıra hali hazırda bir 
işe sahip olması nedeni ile çalışanın yeteneklerini ve bilgisini geliştirmek ko-
nusunda isteği olmayacaktır. Böylelikle iş görenin kendi potansiyelini etkin 
bir şekilde değerlendirememesi ve zamanla sahip olduğu bilgi ve becerilerin 
körelmesi gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Bu durumda eğer organizasyon 
değişime gider veya faaliyetlerini durdurursa çalışanın işsiz kalma durumu 
ortaya çıkabilecektir (Meyer ve Allen, 1997: 3).Burada sorulması gereken bir 
soru da karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların bağlılıkları ne düzeyde olmalıdır. 
Yazında örgütsel bağlılığın ne düzeyde olması gerektiği tartışmalı bir konu-
dur.  Örgütüne bağlılığı çok yüksek çalışan mı daha iyidir? Yoksa örgütüne az 
bağlı çalışan mı?  Bu sorulara verilen yanıtları ortaya koymak konunun anla-
şılırlığı açısından yararlı olacaktır.

1.1.Örgütsel Bağlılığın Düzeyi ve Sonuçları
Çalışanların bağlılıklarının ne düzeyde olması gerektiği, bağlılığın düşük 

düzey, orta düzey ve yüksek düzeyde olmasının sonuçlarını tartışmayı gerekli 
kılar. Aşağıda örgütsel bağlılığın düşük, orta ve yüksek düzeyde olmasının so-
nuçları hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

1.1.1. Düşük Düzeydeki Örgütsel Bağlılığın Sonuçları
Düşük düzeyde gerçekleşen bağlılık bireyler açısından dolaylı yararlar 

sağlamaktadır.  Çevrenin sürekli olarak değişim ve tehditlerine maruz kalan 
örgütler aslında bireylerin örgütlerindeki çalışma hayatlarını da tehdit et-
mektedir. Bu açıdan çalışanlar karşı karşıya kalabilecekleri işsiz kalma tehli-
kesinin önüne geçmek için daha yaratıcı ve daha yenilikçi fikirler ortaya ko-
yup kendilerini daha rekabetçi bir pozisyona taşıyabilmektedirler (Randall, 
1987: 461).

Düşük düzeyde bağlılık gösteren iş görenlerin kariyerleri bu durumdan 
olumsuz etkilenmektedir.  Örgütlerine inandırıcı bağlılık göstermeyen çalı-
şanlar iş yerlerinde yükselme imkânlarından da yararlanamamaktadırlar 
(Randall, 1987: 463).

Özellikle şirket sırlarını ifşa etme eğiliminde olan çalışanların, düşük bağ-
lılık düzeyine sahip kişiler olduğu ifade edilmektedir (Randall, 1987: 463).  
Bu yapıdaki kişiler örgütün bir takım uygulamaları ve iş yapış yöntemleri 
hakkında kamuoyunu bilgi vermek suretiyle örgüt hakkında olumsuz düşün-
celerin doğmasına sebep olabilir (Miceli ve Graham, 1993: 683).  Bu durumda 
da örgütün hizmet ettiği çevrelerde olumsuz algılanmasına sebep olmakta, 
müşteri güveninin kaybına ve gelir kayıplarına sebep olmaktadır  (Doğan ve 
Kılıç, 2007: 52). Bunun yanı sıra örgütsel bağlılığı düşük olan çalışanlar sebe-
biyle tüm organizasyonun performansı bundan zarar görebilecektir.

Öte yandan örgütsel bağlılığı düşük olan çalışanların işe devamsızlıkları 
artmakta ve iş gücü devir hızı oranları yüksek olmaktadır. Örgütlerine düşük 
düzeyde bağlılık gösteren kişilerin özellikle de işleri aksatan ve düşük per-
formans gösteren çalışanların işlerinden ayrılmaları, örgütlerine verecekleri 
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zararları en düşük düzeyde tutacak ve işten ayrılmaları nedeniyle boş kalan 
pozisyonlara daha yaratıcı ve yeni yeteneklere sahip çalışanların istihdamını 
mümkün kılacaktır. Bunun yanı sıra örgütler düşük düzeyde bağlılık gösteren 
çalışanların olumsuz davranışlarının duyurulması ile kamuoyunun olumsuz 
bakış açısından ve yüksek düzeyli tazminat davalarından da kurtulmuş ola-
caklardır (Randall, 1987: 461). 

1.1.2. Orta Düzeydeki Örgütsel Bağlılığın Sonuçları
Orta düzeydeki örgütsel bağlılık, örgüte sınırsız bir bağlılığı ifade etme-

mektedir. Bu düzeyde bireyler sistem tarafından tümüyle kontrol edilme-
mekte, iş gören çalışan kişi olarak kimliğini koruma eğilimi içerisinde olmak-
tadır. İş gören örgütün gereksinimlerini kabul ederken ve karşılarken aynı 
zamanda bireysel olarak içsel bütünlüğünü ve değerlerini de korumaktadır. 
Bu bağlamda örgütün en önemli değerler ve normları kabul edilirken, çalı-
şan açısından önemsiz ve kendisi için zarar oluşturabilecek değer ve normlar 
reddedilmektedir. Bunun yanı sıra orta düzeyde bağlılık gösteren çalışanlar, 
kariyer ilerlemelerinde zorluklarla karşılaşabilir ve ilerleme imkânları yavaş 
ve belirsiz olabilir. 

Diğer taraftan çalışanların örgüt için içten gelen ve düşünülmeden örgü-
tün yararına işler yapabilmesi için örgüte tam bağlılığının olması gerekmek-
tedir. Tam bağlılığın olmaması halinde, işbirliği, yardım etme, diğergamlık 
(özgecilik,  fedakârlık) gibi örgütün belirsiz koşullarda esnek hareket etme-
sini sağlayacak örgütsel vatandaşlık davranışlarının gösterilmesine imkân 
olmayacaktır (Randall, 1987: 464).  Örgütsel vatandaşlık davranışı; ‘‘örgütsel 
başarının elde edilmesinde özellikle grup performansının artmasında ve gö-
rev yeterliliğinin desteklenmesinde önemli rol oynayarak örgütün sosyal ve 
psikolojik iş çevresine katkıda bulunmaktadır’’(Çetin, 2011: 4). 

1.1.3. Yüksek Düzeydeki Örgütsel Bağlılığın Sonuçları
Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların aynı zamanda yüksek düzey-

de sadakat, verimlik ve sorumluluk duygusuna sahip oldukları savunulmak-
ta olup, iş görenin performansının da bu bağlılık düzeyinden olumlu yönde 
etkileneceği ifade edilmektedir (Samad, 2011: 604-606). Örgütüne yüksek 
düzeyde bağlılık gösteren çalışanlar kariyerlerinde daha çok ilerleme imkân-
larına, daha yüksek maaşlara ve imtiyazlara sahip olabilmektedirler. Ayrıca 
yüksek düzeyde bağlılık hem iş tatminini hem de iş dışında sosyal hayattaki 
tatmin düzeyinin yüksek olmasını sağlamaktadır   (Romzek, 1989: 654-656).
Örgütüne yüksek düzeyde bağlı olan çalışanların olması daha istikrarlı,  yani 
iş gücü devir hızı oranının daha düşük olduğu bir iş gücünün istihdamı anla-
mına gelmektedir (Steers, 1977: 54).  İş gücü devir hızının düşük olması ile 
birlikte örgütler insan kaynakları planlamasında ve yönetiminde işletmenin 
karşı karşıya kalabileceği maliyetleri en aza indirebilmektedirler. Örgütsel 
bağlılığı yüksek olan çalışanların adanmışlık seviyesi de yüksek olduğundan, 
bu kişiler örgütün daha fazla çıktı üretme taleplerini de kabul etmektedirler 
(Randall, 1987: 464).  Bunun yanı sıra örgütüne yüksek düzeyde bağlılık gös-
teren çalışanlar örgütüne yardımcı olma tutumu içinde olacak ve bu yönde 



Mithat TURHAN 601

hareket edeceklerdir  (Street, 1995: 107).

  Örgüte bağlılığı yüksek olan çalışanların,  işlerinde bağlılık düzeyi düşük 
olan çalışanlara nazaran amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde daha 
çok çaba gösterdikleri ifade edilmektedir (Bayram, 2006: 137). Ayrıca çalı-
şanların yüksek bağlılıkları müşteri memnuniyet düzeyini de arttırarak bu 
anlamda toplam kalite yönetiminin önemli bir destekçisi olmaktadır (Özde-
vecioğlu, 2003: 114).Diğer taraftan yüksek düzeydeki bağlılık çalışanların bi-
reysel gelişimlerini engeller,  yeteneklerini ve bilgilerini geliştirmek konusun-
da daha az ilgi göstermelerine sebep olabilir. Bu durumda eğer organizasyon 
değişime gider veya faaliyetlerini durdurursa çalışan zor durumda kalabile-
cek ve işten çıkartılma tehlikesiyle yüz yüze kalabilecektir (Meyer ve Allen, 
1997: 3).  Yüksek düzeydeki örgütsel bağlılık aynı zamanda ailevi ilişkilerde 
strese neden olabilmektedir  (Randall, 1987: 465). İş görenlerin örgütlerine 
yüksek bağlılığı işlerine yoğun zaman harcanmasına neden olmakta bu du-
rum ise aile içi çatışmaları arttırmaktadır (Greenhaus ve Beutell, 1985: 78).

Örgüte bağlılığın yüksek olması performansın da her zaman yüksek ola-
cağı anlamına gelmemektedir  (Steers, 1977: 54).  Bu bağlılığın körü körüne 
olması, çalışanların mevcut durum ve koşulları kabul etmeleri sonucunu do-
ğurur ve kendilerini yenileme ve geliştirme anlamında herhangi bir çaba içine 
girmemeleri ile sonuçlanabilir. Böylelikle işletmenin çevresel değişime uyum 
sağlama ve yenilik yapma yeteneğinin kaybedilmesi durumu ortaya çıkabilir.  
Diğer taraftan çalışanların bağlılıklarının kazanılması çalışanlara bu bağlılık-
larının karşılığının verilmesini gerektiriyorsa, bu durum da işletmenin mali-
yetlerini arttırması ve bunun karşılanmasına örgütlerin gücünün yetmemesi 
sonucunu doğurabilecektir (Meyer ve Allen, 1997: 3). Bunun yanında örgü-
tüne bağlığı yüksek derecede olan çalışanların, örgüt adına muhasebe kayıt-
larında işletme lehine olacak şekilde beyannamelerde bulunarak paydaşlara 
yanlış bilgilendirme yapılması, şirket varlıklarının saklanması gibi yasal ve 
etik olmayan davranışlar içine girmesi de söz konusu olmaktadır (Randall, 
1987: 466).

1.2. Örgütsel Bağlılığın Teorik Yapısı ve Örgütsel Bağlılık Modelleri
Örgütsel bağlılık kavramı, 1950’li yılların sonuna doğru politik organi-

zasyonlarda ve sosyal hareketlerin incelenmesinde literatürde yerini alarak 
araştırılmaya başlanmıştır  (Kanter, 1968: 502; Sheldon, 1971: 143).  Bec-
ker’in 1960’ lı yıllarda ortaya koymuş olduğu yan bahis teorisi  (side-bet the-
ory)  bağlılık araştırmalarının şekillenmesinde büyük etkisi olmuştur  (Jaros 
ve diğerleri, 1993: 953). Yan bahis teorisi kişinin harcadığı para, zaman ve 
çaba sonucunda elde ettiği kazançların çalışan tarafından değersiz olarak al-
gılanması halinde örgütünü terk edeceği, tersi durumda ise örgütte kalacağı 
üzerine odaklanmaktadır (Meyer ve Allen, 1984: 373).

1970 ve 1980’li yıllarda araştırmacıların örgütsel bağlılık ile ilgili yaptıkla-
rı çalışmalarda temel olarak tutumsal ve davranışsal yaklaşımlar olmak üzere 
iki yaklaşımın ön plana çıktığı görülmektedir  (Mowday ve diğerleri, 1982: 
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25). Tutumsal yaklaşım bireyin örgüte karşı geliştirmiş olduğu olumlu tutum-
ların kişinin örgüt ile kendisini özdeşleştirmesini, örgütün amaç ve değerle-
rine duygusal olarak bağlanmasını ifade etmekte iken, davranışsal yaklaşım 
bireyin, nesne hakkında bildikleri ve hissettikleri şeylere göre davranışlarını 
ortaya koymasını ifade etmektedir.

Örgütsel bağlılık ile ilgili yapılan tanımların ortak noktasında, çalışanların,  
tutumsal ve davranışsal bir neden ortaya koyarak örgütlerine bağlılıklarını 
devam ettirme eğiliminde olmaları yer almaktadır. Örgütsel davranış alanın-
da çalışan araştırmacılar daha çok tutumsal bağlılık üzerinde dururken sos-
yal psikologlar davranışsal bağlılık üzerinde durmaktadır (Boylu ve diğerleri, 
2007: 56). Bir başka ifade ile örgütsel bağlılık organizasyona karşı olan tutum 
olarak ve örgütsel çevreye karşı gösterilen bir davranış şeklinde incelenmiş-
tir.

Şekil 1. Örgütsel Bağlılık ModelleriŞekil 1. Örgütsel Bağlılık Modelleri

Tutumsal yaklaşım ile davranışsal yaklaşım arasındaki ayrıma bakıldığın-
da; tutumsal yaklaşım bağlılığın geliştirilmesine katkıda bulunan koşulların 
tanımlanmasına ve bu bağlılığın davranışsal sonuçlarına odaklanmakta iken, 
davranışsal yaklaşım kişinin geçmişteki davranışlarının kişiyi örgütüne bağ-
laması sürecine odaklanmaktadır (Mowday ve diğerleri, 1982: 25).  Şekil 1’de 
örgütsel bağlılık modelleri görülmekte olup modellere ilişkin açıklamalar ay-
rıntılı olarak verilmektir.

1.2.1.Tutumsal ( Duygusal) Bağlılık Yaklaşımı
Çalışanların organizasyonla ilgili olan ilişkilerini göz önüne alan süreç ön 

planda tutulmakta, çalışanların değerleri ve hedeflerinin örgütün değer ve 
hedefleri ile uyumluluğu ön plana çıkmaktadır. Tutum; kişinin etrafında bulu-
nan tüm nesnelere karşı sahip olduğu bilgi ve deneyimine dayalı olarak şekil-
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lendirdiği bilişsel, duygusal ve davranışsal bir tepki eğilimini ifade etmekte-
dir (Güney,  2011: 92). Bireyin tutum nesnesi ile ilgili sahip olduğu düşünce, 
inanç ve bilgiler bilişsel bileşeni oluştururken, tutum nesnesine yönelik duy-
gu ve değerlendirmeleri duygusal bileşeni oluşturmaktadır. 

Bireylerin tutum nesnesine yönelik davranışları da bilişsel ve duygusal bi-
leşenlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Yani birey, nesne hakkında 
bildikleri ve hissettikleri şeylere göre davranış ortaya koymaktadır (Güney,  
2011: 93-97).  Dolayısıyla bireyin örgüte karşı geliştirmiş olduğu olumlu tu-
tumlar kişinin örgüt ile kendisini özdeşleştirmesini, örgütün amaç ve değerle-
rine duygusal olarak bağlanmasını sağlayacaktır (Riketta, 2002: 257; Bakan, 
2011: 77) . Bu açıdan tutumsal (duygusal) bağlılık bireyin belirli bir organi-
zasyonla özdeşleşme gücünü ifade etmektedir.

Şekil 2. Örgütsel Bağlılık ve Tutumsal Bakış Açısı (Meyer ve Allen, 1991: 63)

Şekil 2’deki kesiksiz-devamlı çizgiler; değişkenlerin düzenlenmesini ve 
nedensellik ilişkisini göstermektedir. Kesikli çizgiler ise bağlılık davranışının 
gösterilmesini sağlayan tamamlayıcı nitelikteki süreçler dizisini göstermek-
tedir. Tutumsal yaklaşımda; bağlılığın davranışsal sonuçları, mevcut bağlılı-
ğın sürdürülmesinde ya da bu bağlığın değiştirilmesinde koşulların üzerinde 
etkili olabilecektir (Meyer ve Allen, 1991: 63).

1.2.1.1. Kanter’in Örgütsel Bağlılık Modeli
Kanter için bağlılık;  çalışanların enerjilerini ve bağlılıklarını örgütlerine 

verme arzusunu ifade etmektedir Kanter bağlılığı örgütsel gereklilikler ile 
kişisel ihtiyaçların kesişiminden doğan bir kavram olarak ifade etmektedir. 
Sosyal sistemler  (örgütler) ihtiyaçları sistematik şekilde organize ederken, 
bireyler de kendilerini entelektüel ve duygusal olarak bu duruma uydururlar. 
Böylelikle sosyal sistemler  (örgütler) çalışanlarca desteklenir. Ortaya çıkan 
bir problem çalışanların sürece pozitif katılımları ile örgütün ya da sosyal 
sistemin ihtiyaçlarının bütünleştirilmesi suretiyle çözüme kavuşturulur. Çalı-
şanlar bu süreçte örgütlerine sadık kalarak, itaat ederek, örgütlerini severek 
ve kendilerini adayarak katkıda bulunur (Kanter, 1968: 499-500).

Kanter bağlılığı, devam bağlığı, birlik bağlılığı ve kontrol bağlılığı şeklinde 
sınıflandırmıştır. Kanter’in geliştirmiş olduğu bağlılık modelinde her bir bağ-
lılık unsuru birbiriden ayrı şekilde değil birbiri ile etkileşim içerisinde olan 
bir yapıda bulunmaktadır (Afşar, 2011: 183)

Devam Bağlılığı: Bireyin sosyal sistem rolüne bağlanması şeklinde kav-
ramsallaştırılabilir. Fayda ve maliyet karşılaştırması sonucunda örgütten ay-
rılmanın maliyeti, örgütte kalmanın maliyetinden büyükse bu durum kişinin 
örgütte kalması sonucunu doğurmakta ve örgüt üyeliğini devam ettirme ka-
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rarının verilmesine neden olmaktadır. Kanter, devam bağlılığını bireyin örgü-
tün kalıcılığını sağlamaya kendisini adaması olarak tanımlamaktadır.

Birlik Bağlılığı:  Devam bağlığı içinde olan çalışanlar içinde bulundukları 
grup içinde dayanışma sağlamak için sosyal ilişkileri geliştirerek (birlik bağı) 
bu yapıyı güçlü bir duygusal enerjiye dönüştürür (Kanter, 1968: 500).  Çalı-
şanın örgütle sosyal bağlar kurmasına yönelik olarak ilk gün oryantasyonları, 
seromoniler, törenler, üniforma veya rozetlerin kullanılması gibi faaliyetler 
uygulanabilir (Güçlü, 2011: 10-11: Güney, 2011: 285).

Duygusal bağlar örgüt üyelerinin birbirleriyle bütünleşmeleri sonucunu 
ve tüm grup üyelerinin memnuniyetini doğurur. Bu bağlılık seviyesinde daya-
nışma yüksek, içsel çatışmalar ve kıskançlıklar düşük seviyede gerçekleşmek-
tedir. Birbirine bağlılığı yüksek olan üyelerin oluşturduğu örgütler tehditlere 
karşı daha dirençli olabilmektedirler. 

Kontrol Bağlılığı: Bağlı çalışanlar normlara uyar ve grup otoritesine itaat 
ederek örgüt üyelerinin bu yönde şekillendirilmesini pozitif bakış açısıyla de-
ğerlendirir. Örgüt tarafından gerçekleştirilmesi talep edilen unsurları, örgüt 
üyeleri kendi değerlerinin bir ifadesi şeklinde adil ve ahlaki bir hak olarak 
görmekte ve bu taleplere uymanın sitemin düzgün çalışabilmesi adına ihti-
yaçlardan kaynaklandığını kabul etmektedirler (Kanter, 1968: 500-501).

1.2.1.2. Etzioni’nin Örgütsel Bağlılık Modeli
Etzioni örgütsel bağlılığı çalışanların örgütsel talimatlara uymaları olarak 

tanımlamış olup, örgütlerin çalışanlar üzerindeki yaptırabilme hakkının ve 
gücünün çalışanların örgüt ile olan ilişkisine bağlı olduğunu ifade etmiştir  
(Güney, 2011: 283).  Örgütsel bağlılığın kaynağı örgütün sahip olduğu güç ve 
otoriteye dayanmaktadır (Çetin, 2011: 55). Etzioni’nin örgütsel bağlılık mo-
delinin temelinde çalışanların örgütlerine katılımları temel alınarak şekillen-
dirildiği (Güçlü, 2006: 10)  ve bağlılığın belirli dışsal ödüller temelinde çalı-
şanların davranışlarının değişmesine dayanan hesapçı bağlılık olduğu ifade 
edilmektedir (O’Reilly ve Chatman, 1986: 492)

Etzioni örgütsel bağlılığı ahlaki bağlılık, hesapçı bağlılık ve yabancılaştırıcı 
bağlılık olarak üç farklı şekilde ele almaktadır. 

Ahlaki Bağlılık: Örgütsel hedeflerin kabulü ve bu hedefler ile bireyin ken-
disini özdeşleştirmesi ile karakterize edilir  (Mguqulwa, 2008: 27).  Ahlaki 
bağlılık ile örgütsel hedeflerin kabul edilmesiyle bu hedeflerin değerli oldu-
ğuna inanan çalışanlar işleri değer verdikleri için yapmaktadırlar  (Gül, 2003: 
65; Çetin, 2011: 58).

Hesapçı (Çıkarcı)  Bağlılık:  Çalışanların göstermiş olduğu çaba karşı-
lığında teşvikler alması temeline dayanmakta olup bir çeşit örgüt ile çalışan 
arasındaki değiş- tokuş ilişkisine dayanan bir uyum sürecini yansıtmaktadır. 
Örgüt ve çalışan arasındaki etkileşimde daha az yoğun ilişki ifade edilmekte-
dir (Güney, 2011: 284).
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Yabancılaştırıcı Bağlılık: Etzioni yabancılaştırıcı bağlılığı; bir mahkû-
mun ya da askeri eğitim kampına bulunan bir kişinin yaygın bir şekilde uygu-
lanan zorlayıcı uyum sistemi içerisinde davranışlarının düzenlendiği yapıyı 
ifade etmekte olduğunu ileri sürmüştür. Yabancılaşmanın örgütün içsel çevre-
sindeki kontrol eksikliğinden ve örgütsel bağlılık için alternatiflerin olmadığı 
yönündeki algıdan dolayı ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Yabancılaştırıcı 
bağlılık düzeyinde bulunan çalışanlar,  verilen ödül ve cezaların, yapılan işin 
niteliği ve kalitesinden çok rastlantısal şekilde verildiğini düşünmekte olup 
bu durum da çalışanları olumsuz etkilemekte ve kontrol kaybı duygusu ile baş 
başa bırakmaktadır. Bu duygu da çalışanların örgüte karşı yabancılaşması so-
nucunu doğurmaktadır. Çalışan olası maddi kayıplar ve iş bulamama korkusu 
yaşadığından, örgütün amaçları ve hedeflerini tam olarak benimsemeksizin 
örgütte kalmaktadır (Mguqulwa, 2008: 28-29) .

1.2.1.3. O’Reilly ve Chatman Örgütsel Bağlılık Modeli
O’Reilly ve Chatman  (1986) örgütsel bağlılığı; ‘kişinin örgütüne psikolo-

jik olarak bağlı olduğunu düşünmesidir’ şeklinde tanımlamış olup; bu durum, 
kişinin, örgütünün görüşlerinin (politikalarının), özeliklerinin benimsenme-
si ve içselleştirilme derecesini yansıtmaktadır (492-493). O’Reilly ve Chat-
man’ın örgütsel bağlılık modeli birey ile örgüt arasında uyum, özdeşleşme ve 
içselleştirme şeklinde örgüte karşı ortaya konulan bir tutuma dayanan çok 
boyutlu bir modeldir (O’Reilly ve Chatman, 1986: 493; Mowday, 1998:  390;  
Meyer ve Herscovitch,  2001: 305). O’Reilly ve Chatman bir kişinin örgüte 
psikolojik olarak bağlı olmasının nedenlerini geliştirmiş oldukları modelde 
açıklamaya çalışmış,  kişinin örgütüne bağlı olmasını sağlayan en önemli un-
surlardan birisinin özdeşleşme  (identification) olduğunu ifade etmişlerdir.

  Uyum Bağlılığı (Compliance): Tutum ve davranışların uyumu, 
paylaşılan inançlardan kaynaklanmamakta, belirli ödülleri elde etmek için 
oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle, tutumlara uygun davranışların gösterilmesi 
belirli ödülleri elde etmek içindir.  (Meyer ve Herscovitch,  2001: 305). Dolayı-
sıyla uyum bağlılığı yüzeysel bir bağlılık olup (Aydoğan,  2008: 77) çalışanlar 
ödüle ulaşmak için örgütte kalırlar ve gereğinden fazlasını yapmazlar,  do-
layısıyla uyum bağlılığına sahip çalışanların örgütte kalma istekleri de daha 
düşük olmaktadır (Güney, 2011: 284).

Özdeşleşme Bağlılığı (Identification):  Bireyin örgütüne bağlılığı,  örgü-
tün sahip olduğu tutumların, değerlerin ve amaçların birey tarafından kabul 
edilmesi ve örgüt ile özdeşleşmesi sonucunda olmaktadır.  Özdeşleşme; birey-
sel olarak tatmin edici bir ilişkinin kurulması ve devam ettirilmesinin önemi-
nin bireyce kabul edilmesi,  bireyin bir grubun üyesi olmaktan gurur duyması 
ile örgütün hedef ve başarılarını kendi hedef ve başarısı olarak benimseme-
mesine rağmen bu değer ve başarılara saygı duyması ile ortaya çıkmaktadır 
(O’Reilly ve Chatman, 1986: 493). Özdeşleşme bağlılığında çalışanlar örgütün 
yararına olacak şekilde davranış gösterir ve iş görenlerin örgütlerinde kalma 
istekleri yüksek düzeydedir (Güney, 2011: 284).



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar606

İçselleştirme Bağlılığı (Internalization): Bireyin göstereceği tutum ve 
davranışların; grubun ve örgütün tutum ve davranışları ile uyum içinde olma-
sı ile gerçekleşir (O’Reilly ve Chatman, 1986: 493). İçselleştirme boyutunda 
tutum ve davranışların benimsenmesi nedeniyle örgütte kalma isteği duyul-
maktadır ve örgütün yararına olacak şekilde davranışlar gösterilmektedir 
(Güney, 2011: 284). Özet olarak bireyin örgüte psikolojik olarak bağlılığının 
temelinde üç bağımsız unsur yer almaktadır. Uyum bağlılığı: dışsal ödüllere; 
özdeşleşme bağlılığı: üyeliğe kabul edilme isteğine; İçselleştirme bağlılığı; ör-
gütsel ve bireysel değerlerin uyumuna bağlı olarak şekillenmektedir.

O’Reilly ve Chatman’ın örgütsel bağlılık modeli yapmış oldukları araştır-
mada (1986) desteklenmiş olsa da, daha sonra yapılan araştırmalarda özdeş-
leşme ve içselleştirme bağlılık unsurlarının ayrımında zorluk çekildiği ve her 
iki bağlılık unsurunun ilişkili olduğuna yönelik bulgular ortaya konulmuştur 
(Meyer ve Herscovitch, 2001: 305).

1.2.1.4. Penley ve Gould’un Örgütsel Bağlılık Modeli
Penley ve Gould, Etzioni tarafından sezgisel temele dayalı olarak gelişti-

rilen örgütsel bağlılık yaklaşımına modelin karışık olmasından ve üç temel 
unsura bağlı olarak geliştirilen bağlılık modelinin tespit edilmesinde uygun 
bir ölçeğin olmamasından dolayı literatürde yeteri kadar önem verilmedi-
ğini ifade etmiştir.  Etzinoni tarafından geliştirilen modelde ahlaki bağlılık, 
hesapçı bağlılık ve yabancılaştırıcı bağlılık unsurlarından ahlaki bağlık ile 
yabancılaştırıcı bağlılığın bireyi örgüte bağlayan iki duygusal boyutu ifade 
etmekte olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bu kavramların birbirilerinden 
bağımsız olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunmaktadır. Penley ve 
Gould, Etzioni tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık modelini temel alarak 
modellerini; ahlaki bağlılık,  hesapçı bağlılık ve yabancılaştırıcı bağlılık olmak 
üzere üç unsura dayandırarak açıklamaya çalışmıştır (Penley ve Gould, 1988: 
45-46).Penley ve Gould tarafından yapılan çalışmada; örgütsel bağlığın ahlaki 
ve yabancılaştırıcı boyutlarının, bağlılığın duygusal boyutunu ifade ettiği ve 
bu kavramların birbirinden bağımsız anlamları olduğu sonucuna ulaşılmıştır 
(Aydın, 2008: 20).

Ahlaki Bağlılık:  Bireyin örgütsel amaçları kabul etmesi ve örgüt ile öz-
deşleşmesi ile ifade edilir. Birey örgütüne bağlılık düzeyinde en yüksek per-
formansını ortaya koyacak, kendisinden beklenenden daha fazla çaba göste-
recektir (Bakan, 2011: 89).

Çıkarcı Bağlılık: Değiş tokuş temeline dayanan bir bağlılığı ifade etmek-
tedir. Çalışan ortaya koymuş olduğu katkıları karşılığında örgütten teşvik edi-
ci şeyler alır. Bu çerçevede ortaya konulan bağlılık çalışan ile örgüt arasındaki 
değiş tokuş ilişkisine dayandırılmaktadır (Penley ve Gould, 1988: 47). 

Yabancılaştırıcı Bağlılık: Ahlaki bağlılık gibi yabancılaştırıcı bağlılık da 
bağlılığın duygusal boyutunu ifade etmektedir.  Yabancılaştırıcı bağlılık, alter-
natif iş imkânlarının olmadığının ve bireyin dışsal çevre koşulları üzerinde 
kontrolünün bulunmadığının birey tarafından algılanması durumunda ortaya 
çıkan bağlılık türüdür (Penley ve Gould, 1988: 47-48; Gülova ve Demirsoy, 
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2012: 58).  Çalışanın ortaya koymuş olduğu çabaya uygun ödüllerin verilme-
mesi durumunda yabancılaştırıcı bağlılık boyutunda olan çalışan örgütten 
ayrılmayı seçme eğiliminde bulunmaktadır. Ancak çalışan, işten ayrılmanın 
getireceği finansal kayıplardan, iş bulamama endişesinden, başka bir bölgede 
iş bulmasının ailevi bağlarını zayıflatacağı endişesinden ötürü zorunlu olarak 
çalışmış olduğu örgütten ayrılamamaktadır. Yabancılaştırıcı bağlılık örgütsel 
hedeflerin karşılanmasında ve örgüt üyeliğinin devam ettirilmesinde düşük 
yoğunluklu bağlılıkla kendisini karakterize eden olumsuz bir bağlılıktır (Pen-
ley ve Gould, 1988: 48).

1.2.1.5. Allen ve Meyer’in Örgütsel Bağlılık Modeli
Allen ve Meyer örgütsel bağlılığı, çalışanın örgüt ile olan ilişkisi ve çalı-

şanın örgüt üyeliğinin devam ettirilip ettirilmeyeceği kararının verilmesiyle 
karakterize edilen psikolojik bir kavram olarak ele almıştır. Bu açıdan Allen 
ve Meyer’in geliştirdiği model tutumsal bağlılık yaklaşımları içerisinde de-
ğerlendirmektedir.1984 yılında yapmış oldukları çalışmada örgütsel bağlığı 
duygusal bağlılık ve devam bağlığı olarak ele alan Allen ve Meyer (Meyer ve 
diğerleri, 2002: 21) daha sonra duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif 
bağlılık olmak üzere üç tamamlayıcı unsur şeklinde ele almıştır (Meyer ve 
Allen, 1991: 67).

Şekil 3. Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Modeli (Meyer ve diğerleri, 2002: 22).

Yukarıda yer alan Şekil. 3’te görüleceği üzere örgütsel bağlılığı; duygusal 
bağlılık, devam ağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutta ele alan 
Meyer örgütsel bağlılığın nedenlerini ve sonuçlarını her bir boyutu ayrı ayrı 
ele alarak aralarındaki ilişkileri ortaya koymuştur.  Duygusal Bağlılık: Çalı-

 Duygusal Bağlılığı 
Etkileyen Faktörler       -
Kişisel Özellikler            -
İş Deneyimleri 

Devamlılık Bağlılığını 
Etkileyen Faktörler        
-Kişisel Özellikler             
-Alternarifler                     
-Yatırımlar              

 

Devam 
Bağlılığı 

Duygusal 
Bağlılık 

İşten ayrılma niyeti ve Çalışan 
Devri 

İş Davranışları 

 Normatif 
Bağlılık 

Çalışanların Sağlığı ve Refahı Normatif  Bağlılığı 
Etkileyen Faktörler        
-Kişisel Özellikler            
-Sosyalleşme                    
-Örgütsel Yatırımlar 
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şanın örgütü ile duygusal olarak bağlanması, kendisini örgütü ile özdeşleş-
tirmesi ve örgüte katılımını ifade etmektedir. Duygusal bağlılığı yüksek olan 
çalışanlar örgütteki üyeliklerini “istedikleri için” devam ettirirler (Meyer ve 
Allen, 1991: 67). Sheldon duygusal bağlılığı, kişinin örgütü ile bağlantı kur-
ması ve örgütle özdeşleşmesi olarak ifade etmektedir. Bu açıdan duygusal 
bağlılığı güçlü olan çalışanlar örgütün değerlerine sahip çıkar ve örgütün be-
lirlemiş olduğu amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için örgütte 
kalır. Çünkü duygusal bağlılıkta çalışanlar örgütün bir parçası durumundadır-
lar ve örgütün varlığı kendileri için anlamlı ve önemlidir (Boylu ve diğerleri, 
2007: 58). Öncelikli hedef örgütün amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesidir. 

Devam Bağlılığı: Çalışanların örgütten ayrılmaları halinde karşı karşıya 
kalacakları maliyetin farkında olmalarını ifade etmektedir. Çalışanlar örgüte 
bağlılık duyarlar. Çünkü örgüt üyeliklerini devam ettirme “ihtiyacındadırlar” 
(Meyer ve Allen, 1991: 67). Devam bağlılığında çalışanların örgüte yapmış ol-
dukları yatırımların büyüklüğü ile sayısı  (yan bahisleri) ve algılanan alterna-
tiflerin azlığı temel belirleyici unsurlardır (Allen ve Meyer, 1990: 4). 

Normatif Bağlılık: Çalışanın örgüte karşı sorumlu olduğu inancına bağlı 
olarak gerçekleşmektedir. Normatif bağlılık; örgüt üyeliğinin devam ettiril-
mesindeki algılanan zorunluluğu ifade etmektedir. Çalışanlar örgütsel amaç 
ve hedeflere uygun davranışlar ortaya koyar; çünkü ahlaki olarak bu şekilde 
davranmalarının  “zorunlu olduğuna inanmaktadırlar”. Normatif bağlılıkta bi-
reyin bağlılığı, toplumsal ve örgütsel sosyalleşme unsurlarından etkilenmek-
tedir (Allen ve Meyer, 1990: 4). Bireyin ailesel-toplumsal ve örgütsel kurallar-
la özdeşleşmesi, ortak hedef ve değerleri paylaşması ve gerek toplum gerekse 
örgütün yararına olacak davranışları göstermesi anlamına gelmektedir (Çerik 
ve Bozkurt,  2010: 78-79).  Aşağıdaki şekilde Allen ve Meyer’in ortaya koymuş 
olduğu örgütsel bağlılık unsurlarına ilişkin açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.

Devam bağlılığının düşük olması, duygusal ve normatif bağlılığın düşük 
olmadığı durumlarda çalışanın işten ayrılma niyetini ortaya çıkartmamakta-
dır. Normatif ve duygusal bağlılığın düzeyine bakmaksızın,  eğer kişi yüksek 
düzeyde devam bağlılığı içinde ise işten ayrılma niyeti taşımayacaktır. Allen 
ve Meyer’in çalışması göstermektedir ki duygusal bağlılık örgütün yararına 
olacak sonuçlar yarattığı kadar kişi için de olumlu sonuçlar ortaya koymakta-
dır. Duygusal bağlılık stres ve aile içi çatışmalar ile negatif korelâsyona sahip-
tir. Buna karşın yapılan çalışmada devam bağlılığı, stres ve aile içi çatışmalar 
ile pozitif korelâsyona sahiptir (Meyer ve diğerleri, 2002: 39-40).
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Şekil 4. Örgütsel Bağlılık Unsurları (Colquitt ve diğerleri, 2009: 55).

Duygusal Temelli Nedenler Maliyet Temelli Nedenler
Zorunluluk Temelli 

Nedenler

Çalışma arkadaşlarını çok 
sevmesi, örgütten ayrılma 

durumunda onların çok 
özleneceğinin ifadesi

Yakın zamanda bir terfi 
alacağı beklentisi ve yeni bir 

işletmeye katılımı halinde 
hızlı yükselmenin olup 

olmayacağı konusundaki 
tereddütler

İşverenlerin çalışanın 
eğitimi ve gelişimi 

konusundaki desteklerinin 
yüksek olması

Yapmış olduğu işteki 
atmosferin kendisini mutlu 

ve rahat hissettirmesi

Alınan ücretin bulunduğu 
bölgede istediği hayat 
şartlarını sağlaması, iş 

değiştirerek bunu tehlikeye 
atma korkusu

Örgütün, iş gören için 
önemli bir iş fırsatı vermesi, 

ona güvenmesi

Yapılan işin yararlı olduğuna 
inanılması, her sabah işe 
gelmekten memnuniyet 

duyulması

Şu anda bulunduğu işe 
bağlı olarak içinde yaşamış 

olduğu çevrenin değişim 
korkusu (okul ve eşinin işi)

İşverenin çalışana destek 
vermesi

Örgütün amaç ve 
değerlerinin      

kabulü ve örgütte kalma                
arzusu-isteğinin duyulması           

Çalışanın örgütten 
ayrılması halinde karşı 

karşıya kalacağı maliyetleri 
düşünmesi

           

Çalışanın ailesel-toplumsal 
ve örgütsel kurallara ahlaki 

olarak uyum gösterme 
zorunluluğunu hissetmesi

1.2.2. Davranışsal Bağlılık Yaklaşımı
Davranışsal yaklaşım, kişinin ortaya koymuş olduğu eylem ve davranışla-

rın sonuçlarını kişisel olarak kendisini zorunlu hissetmesinden dolayı devam 
ettirmesi ve bu eylem ve davranışlara psikolojik olarak bağlanılması süre-
ci olarak ifade edilmektedir (Kline ve Peters, 1991: 194). Örgütsel bağlılığı 
davranışsal bakış açısından ele alan Salancik, bağlılığı;  ortaya konulan dav-
ranışlar ile tutarlı olacak tarzda davranış gösterilmesini ifade eden psikolo-
jik zorunluluk durumu olarak tanımlamıştır (Güney,  2011: 286).   İnsanlar 
ortaya koymuş oldukları davranışların sonuçlarına,  davranışların özellikleri 
olan görülebilirlikleri, geri alınmazlıkları ve irade unsurları nedeniyle bağlı 
kalmakta ve ortaya konulan davranışa uyumlu yönde hareket etmekte ve dav-
ranış göstermektedir.

 “Davranışsal bağlılık sosyo-psikolojik bir özellik göstermekte ve bireyin 
geçmiş davranışının onu örgütüne bağlaması sürecine odaklanmaktadır” 
(Güney, 2011: 286).  Örgüte bağlılık, örgütün üyesi olarak kalma isteği, örgüt-
ten ayrılmama ve devamsızlık yapmama davranışlarıyla kendisini göstermek-
tedir (Gül, 2003: 77).   

Davranışsal yaklaşım; tutumların, davranışların sonuçları olduğunu ve ge-
lecekte de davranışların tekrar ortaya çıkmasında etkili olabileceğini savun-
maktadır. (Meyer ve Allen, 1991: 62).  Bireyin, davranışın geri alınamaması 
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ve görülebilirliği nedeniyle sergilediği davranışı devam ettirme eğilimi art-
makta ve bu durum da kişinin davranışına uygun tutumlar geliştirmesini sağ-
lamaktadır. Diğer bir ifadeyle davranışsal yaklaşım bir davranışın altındaki 
koşullara, bu davranışın tekrarlanma eğilimine odaklanırken, aynı zamanda 
tutumların değişmesine neden olan davranışların etkilerine de odaklanmak-
tadır  (Meyer ve Allen, 1991: 67). Aşağıda yer alan Şekil 5’te örgütsel bağlılık 
davranışsal bakış açısından gösterilmektedir. Çalışanın davranışları, içinde 
bulunduğu koşullar nedeniyle ortaya çıkmakta ve bu davranışlara uygun dav-
ranışlar gösterme konusunda kendisini psikolojik olarak zorunlu hissetmek-
te olup, bu zorunluluk durumu kişiyi örgütüne bağlı hale getirmektedir.

Şekil 5. Örgütsel Bağlılık ve Davranışsal Bakış Açısı (Meyer ve Allen, 1991: 63

Koşullar (Örneğin: 
Alternatif, İptal 
edilebilirlik)

 

Davranış 

Davranış 

Psikolojik Durum 
Durum 

Meyer ve Allen tarafından örgütsel bağlılık; duygusal (affective), sürekli 
(continuance) ve normatif (normative)  olmak üzere üç yaklaşımla kavram-
sallaştırılmıştır. Bu üç yaklaşımın ortak noktası da bağlılığın, çalışanın örgüt 
ile olan ilişkisiyle karakterize edilen, organizasyonun bir üyesi olarak devam 
edip etmeme kararının verildiği psikolojik bir ifade olduğudur (Meyer ve Al-
len, 1991: 67 ).

1.2.2.1. Becker’in Örgütsel Bağlılık Modeli
Örgütsel bağlılığın sınıflandırılmasına yönelik çalışma yapan ilk isim Bec-

ker’dir.  Becker, bağlılığı ortaya koymuş olduğu yan-bahis  (side-bets) kavramı 
ile açıklamaya çalışmıştır.  Becker bağlılığın sağlanması için yan bahislerin ya-
pılması gerektiğini ifade etmiş, çalışanların örgütle yan bahisler  (side-bets) 
yaptığı bir süreç olarak ifade etmiştir. Becker bağlılığı, çalışanın önündeki pek 
çok alternatiften amacına en çok faydayı sağlayacağına inandığı faaliyet ile 
kendisini bütünleştirmesi şeklinde tanımlamıştır (Becker, 1960: 33). Bu açı-
dan kişinin işini yaparken elde edeceği yan faydaların toplamı kişinin işine 
bağlılığını doğrudan etkileyecektir.  Yan fayda, kişinin ortaya koymuş olduğu 
çaba, harcadığı zaman ve para karşılığında elde edeceği değerler olarak ifade 
edilmektedir. Eğer kişinin harcadığı para, zaman ve çaba sonucunda elde etti-
ği kazançlar kişi tarafından değersiz olarak algılanırsa çalışan organizasyonu 
terk edecektir  (Meyer ve Allen, 1984: 373).  Bunun yanı sıra kişinin harcadığı 
zaman, para ve çaba sonucunda elde ettiği kazançların bahse konulması ha-
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linde ortaya çıkacak kayıplar bu bahsi karşılamayacaksa çalışan örgütte ka-
lacaktır.Becker çalışanın örgütüne bağlı kalmasına neden olan yan bahislerin 
kaynağını dört grupta ifade etmiştir. Bunlar; Kültürel Beklentiler,  Bürokratik 
Düzenlemeler, Sosyal Pozisyona Yönelik Bireysel Düzenlemeler ve Sosyal Rol-
lerdir.

Kültürel Beklentiler: Örneğin bir çalışana cazip bir iş teklifi geldiğini 
düşünürsek, teklif edilen yeni işin cazip olmasına karşın kişinin döneklik ve 
kararsız bir kişilik (işini sıklıkla değiştirmesi durumunda) olduğuna yönelik 
suçlamalarla karşı karşıya kalması kişi için psikolojik olarak istenmedik so-
nuçlar doğuracağından işinden ayrılmayacaktır. 

Bürokratik Düzenlemeler: Örneğin; çalışmış olduğu örgütteki emeklilik 
ile ilgili uygulamalardan rahatsızlık duyan bir kimse şu anki işinden ayrılmak 
istese bile oldukça yüklü tutardaki emekli maaşından mahrum kalma tehlike-
siyle karşı karşıya kalacağından işinden ayrılmama kararı verecektir (Becker, 
1960: 32-36).

Sosyal Pozisyona Yönelik Bireysel Düzenlemeler: Kişinin, sahip oldu-
ğu sosyal rolünün gerekliliklerine uyum sağlaması ve alışmış olması nedeniy-
le yan bahisler ortaya çıkabilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamamız gerekir-
se; bir öğretmen düşünelim, çok istemesine rağmen ortaokulda öğretmenlik 
yapmak yerine ilköğretim okulunda çalışmaya başlamış olsun.

Çok arzu ettiği orta sınıflarda öğretmenlik yapabilmek için uzun süre il-
köğretim okulunda görev yapması gerekliliği ile karşılaşan öğretmenin bu-
radaki işleyişe alışması zaman alacaktır. Öğretimde kendi stilini uygulatmaya 
başlaması,  karşılaşmış olduğu öğrencilerin sorunlarını çözmeye alışmış ol-
ması, uzun deneyiminin ardından sistemini oturtmuş olması nedeniyle kendi-
sine gelecek orta sınıfta öğretmenlik yapma teklifini geri çevirecektir.

Sosyal Etkileşimler: Yan bahis kaynağı olarak ifade edilen dördüncü un-
sur sosyal etkileşimlerdir. Kişi arkadaşları ile görüşmelerinde onlar üzerin-
de “kendisi hakkında” bir imaj, bir kanaat yaratmıştır. Kişinin resmettiği bu 
imaja  uygun şekilde hareket etmesi ve buna uygun davranışlar göstermesi 
beklenmektedir (Becker, 1960: 37-38).

1.2.2.2. Salancik’in Örgütsel Bağlılık Modeli
Salancik bağlılığı, ortaya konulan davranışlar ile tutarlı olacak tarzda dav-

ranış gösterilmesini ifade eden psikolojik zorunluluk durumu olarak tanım-
lamaktadır. İnsanlar ortaya koymuş oldukları davranışların sonuçlarına bağlı 
kalır ve bu bağlılık üç unsur ile ilişkilendirilir. Bu unsurlar;  irade, geri alınabi-
lirlik ve açıklıktır-görülebilirliktir (Kline ve Peters, 1991: 194).

İrade: Ortaya konulan davranışın kişinin kendi seçimi olarak kabul edil-
mesi algısını ifade etmektedir. Eğer algılanan irade yüksek ise kişi ortaya koy-
muş olduğu davranışlardan kişisel olarak kendisini daha fazla sorumlu hisse-
decektir.  

Algılanan irade düşük ise yapılan seçimi haklı çıkartmak için ortaya konu-
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lan davranış ile tutarlı şekilde davranışlar sergilenecektir.

Geri alınabilirlik: Bir davranışın geri alınabilir olarak algılanmasını ifa-
de etmektedir. İnsanlar psikolojik ve somut maliyetleri minimize etmek için 
deneme amaçlı bazı davranışlarda bulunabilir.  Kişi eğer ortaya koymayı seç-
tiği davranış belirlemiş olduğu kayıpların minimizasyonunu sağlayamaz ise 
başka şekilde davranış gösterecektir. Ortaya konulan davranışların çıkarta-
cağı maliyetlerin geri alınamayacağı ile ilgili algı yüksek düzeyde ise, seçilen 
davranışın devam ettirilmesine yönelik bağlılık yüksek düzeyde olmaktadır 
(Kline ve Peters, 1991: 195).

Açıklık-Görülebilirlik: Kişilerin ortaya koymuş oldukları davranışların 
başkalarınca görüldüğü ve anlaşıldığı algısını ifade etmektedir. Ortaya konu-
lan bu davranışlar aile üyeleri, arkadaşlar ve meslektaşlar tarafından açıkça 
görülmekte olup (Kline ve Peters, 1991:195), davranışların görülebilir olma-
sı, yerine getirilen davranışın inkar edilememesi sonucunu doğurmaktadır. 
Görülebilen davranışları sonucunda diğer kişiler tarafından yaptıklarının 
görüldüğünü kavrayan kişi gelecekte de, ortaya koymuş olduğu davranışla 
tutarlı yönde davranış göstermek suretiyle daha fazla bağlılık gösterecektir 
(Aydoğan, 2008: 72).

1.2.2.3. Çoklu Bağlılık Yaklaşımı
Her çalışanın hayatı pek çok referans grubunun nüfuzundan etkilenmek-

tedir. Bu referans grupları kişinin ailesi, çalışanın arkadaşları, yöneticileri, 
bağlı bulunduğu meslek kuruluşları, müşteriler ve toplum olabilir. Çalışanla-
rın her referans grubuna olan bağlılığı ve bağlılık düzeyi bağlılığa sebep olan 
unsurlara göre farklılık gösterebilir (Baruch ve Gleed, 2002: 338).Reichers’ın 
ortaya koymuş olduğu bağlılık yaklaşımı, Tutumsal ve Davranışsal bağlılık 
yaklaşımlarına bakıldığında, tek boyutlu yaklaşımdan ziyade bağlılığın çok 
daha geniş bir bakış açısıyla, çok boyutlu olarak ele alınması gerektiğine vur-
gu yapmaktadır. Reichers’ın bağlılık yaklaşımının temelinde tutumsal bağlılık 
yaklaşımı yatmakta olup tutumsal bağlılığın daha geliştirilmiş bir noktasını 
ifade etmektedir. Örgütsel bağlılık ile ilgili ortaya konan yaklaşımlar temel-
de örgütün farklılaşmamış bir yapıyı temsil ettiğini ileri sürmektedir. Ancak 
örgütlerin farklılaşmamış yapılar olmayıp aslında birbirinden farklı amaç ve 
değerlere sahip çıkar gruplarının oluşturduğu koalisyonlardan oluştuğu ifa-
de edilmektedir (Reichers, 1985: 469-470; Varoğlu, 1993: 9-10). Bu açıdan 
çoklu bağlılık yaklaşımı farklı grupların birbirleriyle uzlaşısı temeline dayan-
maktadır (Reichers, 1985: 470). Dolayısıyla bireylerin bağlılığının nedenle-
rinin sorgulanması halinde verilecek olan cevap örgüt içindeki ve dışındaki 
grupların ve onların amaçlarının ne olduğunun tespit edilmesine bağlı olarak 
şekillenecektir (Varoğlu, 1993: 9-10).  Bu açıdan örgüt içindeki ve dışındaki 
gruplara bağlı olarak da çoklu bağlılık ortaya çıkacaktır. Çoklu bağlılığın odak 
noktasını açıklamak için örgüt ile ilgili olan grupların ya da örgütün görev ya-
pısının açıkça belirtilmesi gerekmektedir (Reichers, 1985: 470). Cohen, çoklu 
bağlılık yaklaşımında çalışanların örgütlerine bağlılıklarının sağlanamaması 
halinde örgüte yabancılaşmaları gibi olumsuz ve sağlıksız sonuçlar ortaya 
çıkabileceğini ifade etmektedir.  Bu durumun önlenmesi için de çalışanların 
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mutlaka bir şeylere bağlılık duyması gerektiğini ifade etmektedir. Herkesin 
bağlılık ihtiyacı içinde olduğu ve eğer örgüte bağlılık duyulmuyorsa bunun 
başka yerlerde aranacağı ifade edilmektedir. Bu bağlılıklar mesleğe, gruba ve 
sendikaya, referans gruplarına bağlılık şeklinde ortaya çıkabilir  (aktaran Al-
dag, 2004:  315-318).

Referans grupları örgütün verimliliğinin sağlanmasında yardımcı olan ör-
güt içindeki ve dışındaki çıkar gruplarını ifade etmektedir. Bir diğer ifadeyle 
“bireylerin kendilerini özdeşleştirdikleri ve kendi verimlilikleri konusunda 
yargıya varırken danıştıkları gruplar olarak tanımlanmaktadır” (Varoğlu, 
1993: 10). Referans gruplarının amaçları ile örgütsel amaçlar örtüştüğünde 
örgütsel etkinlik gerçekleşmektedir. “Çalışanı örgüte bağlı kılan nedir? ” so-
rusuna verilecek olan yanıt örgütün koalisyona dayalı yapısında yatmaktadır. 
Çalışanlar farklı bağlılık düzeylerinde farklı değer ve amaçlara bağlılık duy-
maktadır. Bu anlamda üst yönetim tarafından benimsenmek, müşterilerce 
beğenilmek çalışanın bağlılığını sağlayabilmektedir (Reichers, 1985: 470).

Aşağıda yer alan Şekil 6.’da bireylerin yaşamış oldukları çoklu bağlılık 
yaklaşımı görülmektedir. Örgütün çevresinde yer alan noktalı çizgiler örgüt-
sel sınırların geçirgenliğini göstermektedir. Oklar çeşitli referans gruplarının 
merkezde birleşik bir yapıyı oluşturmasını sağlarken, değişik grupların öz-
deşleşmesini göstermektedir;  bu durum da bağlılık olarak ifade edilmekte-
dir. Kısa oklar ise psikolojik olarak kişiye daha yakın olan bağlılık unsurlarını 
ifade etmektedir. Bireyler, örgütün iç çevresini meydana getiren üst yöneti-
cilerine, çalışma arkadaşlarına,  referans gruplarına ve örgütün dış çevresini 
meydana getiren müşterilere, meslek kuruluşlarına, sendikalara ve topluma 
farklı bağlılık gösterebilmektedirler (Dolu, 2011: 64).

Şekil 6. Çoklu Bağlılık Modeli   (Reichers, 1985: 472)Şekil 6. Çoklu Bağlılık Modeli   (Reichers, 1985: 472)

Çoklu bağlılık ile ilgili bir örnek vermek gerekirse; bir örgütün faaliyet 
alanının gelişmesinden dolayı ya da rekabet koşullarındaki bir takım deği-
şiklikler sebebiyle amaç ve değerleri ihmal edilen taraflar örgütün belirlemiş 
olduğu amaçlardan farklı amaçlara yönelebilirler. Bu durumda önceden bağlı-
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lık hisseden ve kendilerini üst yöneticiler ile özdeşleştiren çalışanların örgüte 
duydukları bağlılık azalabilir. Farklı tarafların amaç ve çıkarlarındaki uyum-
suzluk düzeyi arttıkça, kişilerin örgüte bağlılığının sağlanmasında sorunlar 
doğar ve örgütten ayrılmalar söz konusu olur (Varoğlu, 1993: 11-12). 

1.3.  Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler ve Örgütsel Bağlılığın 
Sonuçları
Literatürde örgütsel bağlılığa neden olan faktörlere ve sonuçlarına yöne-

lik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Steers tarafından yapılan çalışmada kişi-
sel özellikler, işin özellikleri ve iş deneyimleri başlığı altında örgütsel bağlılı-
ğa neden olan faktörler incelenmiştir (aktaran Bakan, 2011: 121).  Meyer ve 
Allen tarafından yapılan çalışmada da örgütsel bağlılığa neden olan faktörler 
ve örgütsel bağlılığın sonuçları üç boyutlu örgütsel bağlılık modelinde orta-
ya konmaktadır. Bu modelde örgütsel bağlılığa neden olan faktörler; örgütsel 
özellikler, bireysel özellikler, sosyalleşme, yönetsel uygulamalar ve çevresel 
faktörler olarak gösterilmektedir.

1.3.1. Örgütsel Bağlılığın Nedenleri (Belirleyicileri)
Mathiue ve Zazaj tarafından yapılan çalışmada örgütsel bağlılığın nedenle-

ri  (1990) kişisel özellikler, rol durumu,  işin özelikleri, grup ve lider ilişkileri 
ve örgütsel özelikler başlığı altında toplanmış ve bu kapsamda motivasyon 
ve iş tatmini ile korelasyon gösterdiği, örgütsel bağlılığın sonuçları olarak da 
çalışanların işten ayrılma, işe geç gelip gelmeme, işe katılımları kararlarında 
etkili olduğu, ayrıca çalışanların iş performanslarını etkilediği ifade edilmiştir 
(s:174).

Örgütsel bağlılık çok boyutlu bir özellik göstermekte ve bu kapsamda 
örgütsel bağlılığın sonuçları olarak örgütsel etkinliğin ölçülmesinde, perfor-
mans, çıktılar, işe devamsızlık ve iş gücü devir hızı oranları açısından önemli 
bilgiler verebilmektedir (Brown, 2003: 28).  Örgütün başarılı bir şekilde iş-
lerliğini sürdürebilmesi sahip olunan insan kaynağının örgüte bağlı kalmasını 
sağlayacak etmenlerin belirlenmesi,  bağlılığı sağlayacak unsurların iyileşti-
rilmesi ve geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır (Güney, 2011: 281).  Örgüt-
sel bağlılığın nedenlerinin belirlenmesine yönelik çok sayıda araştırma farklı 
endüstri kollarında yapılmıştır. Steers’in bilim insanları, mühendisler ve has-
tane çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin tespitine yönelik yapmış ol-
duğu çalışma katılım değişkeninin bilim insanları ve mühendislerin örgütsel 
bağlılığını arttırdığına ilişkin sonuçlar ortaya koyarken, hastane çalışanları 
için aynı sonucu vermediğini ortaya koymaktadır. 
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Şekil 7. Örgütsel Bağlılığın Nedenleri ve Sonuçları  (Bakan, 2011: 120)                  

Dolayısıyla örgütsel bağlılığı etkileyen nedenler, yapılan işin doğasına ve 
örgütün yapısına göre farklılık gösterebilmektedir (Steers, 1977: 53). Bir baş-
ka ifadeyle, örgütsel bağlılık çalışanın içinde bulunduğu örgütü algılama biçi-
mi ve içinde bulunduğu ortamdan etkilenmektedir (Boylu ve diğerleri, 2007: 
60). Örgütsel bağlılığa neden olan faktörler ve sonuçlar itibariyle literatürde 
öne çıkan ve üzerinde durulan unsurlar Şekil 7.’de gösterilmektedir.

1.3.1.1.Örgütsel Bağlılığın Nedeni Olarak Kişisel Faktörler ve 
Sonuçları
 a. Yaş: Birçok araştırmacı yaş ile örgütsel bağlık arasında ilişki olduğu-

nu ifade etmiştir.  Sheldon tarafından yapılan çalışmada,  genç çalışanların 
örgüte yapmış oldukları yatırımların düşük olması ve örgütün değerleri ve 
amaçlarının tam olarak benimsenmemesi nedeniyle örgütsel bağlılıklarının 
düşük olduğunu ortaya konulmaktadır

b. Eğitim: Örgütsel bağlılığa neden olan unsurlardan birisi de eğitim un-
surudur. Eğitim  düzeyi ile örgütsel bağlılık arasında negatif ilişki bulunduğu 
belirtilmektedir (Steers; 1977: 53). 

c. Cinsiyet: Örgütsel bağlılık araştırmalarında cinsiyetin örgütsel bağlı-
lığa etkisinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sayısının artması, çalışan 
nüfus içindeki kadın sayısının her geçen gün artmasından kaynaklanmakta-
dır.  Yapılan bazı çalışmalarda cinsiyetin örgütsel bağlılığı etkilediği (Grusky, 
1966: 499-502) ortaya konulurken bazı çalışmalarda örgütsel bağlılığın cin-

 Kişisel Faktörler                   
- Yaş                            
- Cinsiyet                      
- Medeni Durum         
- Kıdem                       
- Eğitim                                              
- Kişilik Özellikleri             

 
İş- Görev Özellikleri                  
- İş-Görev Kimliği                            
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Örgütsel Faktörler 

-Örgütsel Ödüller       
-Kariyer İmkanları,      
-Liderlik,                     
-Örgütsel Adalet         
-Rol Belirsizliği             
Rol Çatışması         
Örgüt Kültürü  

Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel Bağlılığın Sonuçları   
-Örgütte kalma isteği ve arzusu 

-İş Tatmini 

-Performans ve Verimlilik 

-İşten ayrılma isteği ve 
devamsızlık 

- Vatandaşlık Davranışı 
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siyete göre farklılaşmadığını ortaya koymaktadır. Abdulla ve Shaw tarafından 
(1999)  Sağlık Bakanlığı çalışanlarına yönelik yapılan bir çalışmada ise (s:83)  
erkeklerin kadınlardan daha yüksek devam bağlılığına sahip olduğu ortaya 
çıkarken duygusal bağlılık ile cinsiyet arasında bir ilişkinin olmadığı sonucu 
çıkmıştır.

d. Medeni Durum:Evli çalışanların bekâr çalışanlara göre örgütlerine 
daha fazla bağlı oldukları ifade edilmektedir. Hrebiniak ve Alutto  (1972) ta-
rafından yapılan çalışmada alternatif iş fırsatlarının kabul edilmesi ile ilgili 
olarak,  bekâr çalışanların evli ve ayrılmış çalışanlara göre daha fazla istekli 
oldukları ifade edilmektedir (s:556). 

e. Kıdem: Kıdem özellikle yan bahislerin bir ölçüsü olarak ifade edilmek-
tedir. Kıdemin artması ile birlikte çalışanın örgüte daha fazla yatırım yaptığı 
ve bu yatırımlar karşılığında da emeklilik planları yaptığı ifade edilmektedir. 
Çalışan işten ayrılarak kurmuş olduğu emeklilik planlarını bozmak istemeye-
cek ve örgütüne bağlılık geliştirecektir (Mathieu ve Zajac, 1990: 178).

f. Kişilik Özellikleri: Literartürde örgütsel bağlılık ile ilişkisi aranan de-
ğişkenlerden en az çalışılan değişken olarak kişilik özellikleri gösterilmekte 
olup,  kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişkilerin bulun-
duğuna yönelik bulgular bulunmaktadır (Bakan, 2011: 130).  Uzlaşmacı, de-
neyime açıklık,  dışa dönüklük, dürüstlük ve nevrotik kişilik boyutları temel 
alınarak yapılan çalışmalarda; Dürüst kişilik özelliğinin devam bağlılığı ve 
normatif bağlılık ile pozitif ilişki içinde olduğu,  ancak her iki bağlılık boyu-
tunda önemli düzeyde olmadığı ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra dürüstlük 
kişilik özelliği ile duygusal bağlılık arasında pozitif ilişki olduğu, dışa dönük 
kişilik özelliğinin duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık ile 
pozitif ilişki içinde olduğu ifade edilmektedir. Uzlaşmacı kişilik özelliğinin 
normatif bağlılık ile pozitif ilişki içinde olduğu, nevrotik kişilik özelliğinin ise 
devam bağlılığı ile pozitif ilişki içinde olduğu, deneyime açıklık kişilik özelli-
ğinin de devam bağlılığı ile pozitif ilişki içinde olduğu ortaya konulmaktadır 
(Kumar ve Bakhshi, 2010: 25-30). Silva tarafından yapılan bir başka çalışma-
da da “dışa dönük, dürüst ve duygusallık anlamında kararlı olan çalışanların 
örgütlerine daha fazla bağlılık gösterdiği” ifade edilmektedir (Bakan, 2011: 
130).  

Kontrol odağı kavramı çalışanların örgüte bağlanmasını sağlayan başka 
bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır (Coleman ve diğerleri, 1999: 999). 
Bir kişilik özelliği olarak tanımlanmakta olan kontrol odağı kavramı birey-
lerin elde ettikleri sonuçların, yani göstermiş oldukları performans ve çaba 
sonucunda ulaştıkları başarı ya da başarısızlıkların kaynağını kendilerinde 
veya kendileri dışındaki durumlarda aramalarını ifade etmektedir (Basım ve 
Şeşen, 160: 2006). Kontrol odağı, bireylerin çevresindeki olayları kontrol ede-
bileceğine ya da kontrol edemeyeceğine olan inancına bağlı olarak bireysel 
farklılıkları ifade etmektedir (Lin ve Ding, 2005: 303).Kontrol odağı kavramı 
içsel ve dışsal kontrol odağı boyutları olarak iki unsura ayrılmaktadır. İçsel 
kontrol odağı çalışanların elde ettiği başarı ve başarısızlıkların ya da aldıkla-
rı ödül ve cezaların nedeni olarak çalışanların kendilerini sorumlu tutmaları 
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olarak tanımlanmaktadır. Dışsal kontrol odağı kavramı ise başarı ve başarı-
sızlıkların ya da ödül ve cezaların çalışanların kendileri dışındaki bir güç tara-
fından belirlendiğine inanmalarıdır. Dışsal kontrol odağında bulunan çalışan-
lar, yaşamlarının kendileri dışındaki başka unsurlar ve başka güçler (şans, ka-
der vb.) tarafından biçimlendirildiğini düşünmektedirler  (Lin ve Ding, 2005: 
304; Şahin ve diğerleri, 2009: 155; Terzi, 2011: 5).

Yapılan çalışmalarda içsel kontrol odağı ile duygusal bağlılık arasında 
pozitif ilişki bulunduğu ifade edilmektedir.  İçsel kontrol odağında olan ça-
lışanların iş çevrelerini kontrol edebileceklerine yönelik güçlü inançları var-
dır. Dolayısıyla bilişsel tutarlılıklarını bir düzen içinde devam ettirmeleri için 
örgütlerine bağlı olacaklar ve böylelikle iş çevresini kontrol edebileceklerdir. 
Bu açıdan içsel kontrol odağındaki çalışanların bağlılıkları duygusal bağlılık 
olarak ifade edilmektedir (Coleman ve diğerleri, 1999: 997). İçsel kontrol 
odağında bulunan bireyler dışsal kontrol odağında bulunan bireylerden daha 
araştırmacı bir özellik göstermekte olup elde ettikleri bilgileri karar alma sü-
reçlerinde daha etkin kullanabilmektedirler. 

Farklı iş alternatiflerinin değerlendirilmesi ve işten ayrılma kararlarının 
alınmasında içsel ve dışsal kontrol odağında bulunan çalışanlarda farklılık 
görülmektedir.  İçsel kontrol odağında bulunan çalışanlar daha proaktif ol-
makta ve kendilerini rahatsız eden bu olumsuzluklardan çıkış olarak örgüte 
duygusal bağlılığı seçmektedirler. Diğer taraftan dışsal kontrol odağında bu-
lunan çalışanlar kendilerinin daha az alternatif iş olanaklarına sahip olduğu-
nu düşünmekte bu nedenle de örgüte devam bağlılığı ile bağlanmaktadırlar 
(Coleman ve diğerleri, 1999: 997).

1.3.1.2. Örgütsel Bağlılığın Nedeni Olarak Örgütsel Faktörler 
ve Sonuçları
Örgütsel bağlılığa sebep olan örgütsel faktörler; ödüller, kariyer imkanları, 

liderlik, örgütsel adalet, rol çatışması- rol belirsizliği ve örgüt kültürü şeklinde 
sıralanmakta olup değişkenlere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmektedir.

a. Ödüller: Literatürde üzerinde önemle durulan bir diğer konu da örgü-
tün çalışanlarına sunmuş olduğu ödüller ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki-
dir. Ödüller, örgütün amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olan 
kontrol unsurları olup, örgütün amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 
katkısı daha fazla olan çalışanların diğerlerinden ayrılmasına yardım eden 
bir araçtır (Cohen ve Gattiker, 1994: 138).Ödüller çalışanların örgütte faaliyet 
göstermelerini ve bu faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamaya yardımcı olan 
değişim aracıdır. Birey örgütten sağlayacağı ücret, kariyer fırsatları ve diğer 
kazanımları elde etmek için örgüte girer ve emeğini ortaya koyar. Örgütler de 
çalışanlarına vermeyi taahhüt ettiği kazanımlar aracılığıyla, çalışanın örgütün 
amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak performansı göstermesini bekler. Bu 
süreçte örgüt ile çalışan arasında değiş-tokuş işlemi kendini göstermektedir 
(Bakan, 2011: 140-141).
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Örgüt yönetimi tarafından belirlenen ödül sistemi arasında ücretlerin ve 
maaşların arttırılması (dışsal ödül), çalışanlardan yaptıkları işlerden ötürü 
takdir ve övgüyle söz edilmesi, daha üst pozisyonlara yükseltilmesi, sorumlu-
luklarının arttırılması, karar verme süreçlerine dahil edilmesi (içsel ödüller) 
gibi ödüller yer alabilir (Güçlü, 2006: 73).  Bu anlamda ödüller içsel ve dışsal 
ödüller şeklinde iki başlık altında toplanabilir. Çalışanların dışsal ödüllerin-
den olan gelirlerinin temelini oluşturan maaşları, örgütün çalışanına yapmış 
olduğu yatırımı göstermekte olup, aynı zamanda çalışanların örgütsel bağlı-
lıklarının sağlanmasında ve işten ayrılma kararlarının önlenmesinde belirle-
yici unsur olarak gösterilmektedir (Cohen ve Gattiker, 1994: 139; Çöl ve Gül: 
2005: 296).Örgütün çalışanlarına sunmuş olduğu ödüller ve çalışanların ka-
riyerindeki ilerleme imkânları örgütsel bağlılığın sağlanmasında önemli rol 
oynamaktadır (Hrebiniak ve Alutto, 1972: 557; Chew, 2004: 178). Çalışanla-
rın almış oldukları ücretlerin artışı örgütsel bağlılıklarını da arttırmaktadır 
(Farrel ve Rusbult, 1981: 88). Cohen ve Gattiker özel sektör ve kamu sektörü 
çalışanların ücretten tatminleri ile örgütsel bağlılık düzeylerine yönelik yap-
mış oldukları çalışmada özel sektör çalışanlarının, kamu sektörü çalışanları-
na göre daha yüksek ücretler aldıklarını ve özel sektör çalışanlarının ücretten 
tatminlerinin ve örgütsel bağlılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna var-
mışlardır (Cohen ve Gattiker, 1994: 149). Çalışanlarda, örgütün kendilerine 
hak ettiği ödülleri vermediği düşüncesinin oluşması halinde çalışanın örgüte 
bağlılığı azalmaktadır (Steers, 1977: 53; Mathie ve Zajac, 1990: 177).  Örgüt-
sel ödüllerin çalışanların motivasyonlarını arttırması ve örgüte bağlılıklarının 
sağlanması için, ödülün verilmesine dayanak oluşturan performans değerle-
me sistemlerinin objektif esaslara göre yapılandırılması ve çalışanın yetenek, 
çaba ve performansının değerlendirmede göz önünde bulundurulması gere-
kir. Aksi halde performansının hakkaniyetle değerlendirilmediğine inanan 
bir çalışandan örgüte bağlı kalmasını beklemek doğru olmayacaktır (Bakan, 
2011: 141).

b. Kariyer İmkanları:Birey ücret, kariyer fırsatları ve diğer kazanımları 
elde etmek için örgüte girer ve emeğini ortaya koyar. Örgütler de çalışanlarına 
vermeyi taahhüt ettiği kazanımlar aracılığıyla, çalışanın, örgütün amaçlarına 
ulaşmasına yardımcı olacak performansı göstermesini bekler. Kariyer gelişi-
minin örgütsel bağlılık ve iş tatmini açısından doğrudan etkileri olmaktadır. 
Bu yüzden örgütlerin çalışanlarının kariyer imkânlarının geliştirilmesine yö-
nelik destekleyici tutum alması ve kariyer imkânlarının adil olarak tüm çalı-
şanlara hak ettikleri şekilde tanınması büyük önem taşımaktadır. Çalışanın 
kariyerinde ilerlemesi ile kararlara daha çok katılımının sağlanması mümkün 
olacaktır. Bu durum da, çalışanların örgütsel bağlılığını arttırırken işe devam-
sızlık ve işten çıkma isteklerini azaltacaktır (Younis ve diğerleri, 2013: 1-2).

c. Liderlik: Örgütler ve örgütsel davranışlar incelendiğinde ortaya çıkan 
ilişki bağlamında en önemli unsurlardan birinin liderlik kavramı olduğu or-
taya çıkmaktadır. Örgüt üyelerinin belirlenmiş bir vizyon etrafında bir araya 
getirilmesi ve zorlukların üstesinden gelinmesini sağlayacak olan lider, takip-
çilerine bir yol çizer ve hedeflenen amaçlara ulaştırma yönünde onlara esin 
kaynağı olur. Lideri olmayan bir işletme denizde kaptanı olmayan bir gemiye 
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benzetilebilir; bir süre yol alabilir ancak onu yönetecek yetkili ve ehil biri ol-
madığından yok olmaya gidebilir.Örgütlerde ortaya konan liderlik yaklaşım-
ları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri inceleyen araştırma bilgilerine 
göre,  insanı dikkate alan ve insan ilişkilerini ön plana alarak çalışanlarını 
destekleyici tarzda liderlik yaklaşımı sergileyen yöneticilere bağlı olarak çalı-
şanların örgütsel bağlılıklarının daha yüksek düzeyde gerçekleştiği ifade edil-
mektedir (Güçlü, 2006: 66).

d. Örgütsel Adalet :Örgütsel adalet, örgütün sahip olduğu kaynakların 
dağıtımı ve dağıtım yöntemlerine yönelik iş görenlerin gösterdiği tepkilerdir 
(Meyer, 2001: 8).  Örgütsel adalet kavramının temelinde çalışanların örgüt 
için göstermiş olduğu çaba ve örgüte katkısı ile örgütün kendilerine sağladığı 
katkının karşılaştırılmasına uzanmaktadır (Dilek, 2005: 29). Örgütsel adalet 
ve örgütsel bağlılık ilişkisi açısından iş görenin, çalışmış olduğu iş yerinde adil 
ücretlendirme ve adil terfi imkânlarının olduğunu algılaması ve hissetmesi 
halinde yaptığı işten tatmin olması ve çalışanın örgütüne bağlanması sonucu 
ortaya çıkacaktır (Robbins, 1998: 152).

e. Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği: Örgütsel bağlılığı etkileyen bir di-
ğer unsur rol belirsizliği ve rol çatışmasıdır. Rol, başkalarının bir çalışandan 
beklediği ve istediği faaliyet ve eylemlerdir (Bakan, 2011: 151). Kişinin işten 
ayrılma arzusu üstlenmiş olduğu rolden duymuş olduğu tatmin seviyesine 
bağlıdır.  Çalışan üstlenmiş olduğu rol ile ilgili olarak çatışma ve belirsizlikler 
yaşar ise işten ayrılma arzusu duyma ihtimali çok fazla olacaktır. Bu durum, 
yetişmiş insan gücünün kaybı anlamına gelecek ve örgüt açısından doğrudan 
ve dolaylı maliyetlerin doğmasına sebep olacaktır (Hrebiniak ve Alutto, 1972: 
557). Rol çatışması, “aynı anda birden fazla rolü gerçekleştirme durumunda 
kalan kişinin rol gereklerinden birisine diğerinden daha fazla uyması” olarak 
tanımlanabilir (Uygur, 2009: 25). Rol çatışması,  çalışanın ortaya koyması is-
tenen rolün dışında verilen ve üstlenmiş olduğu rol ile uyumsuzluk gösteren 
farklı beklentiler içine girilmesi nedeniyle, birden fazla yöneticinin birbiriyle 
çelişen talimatları vermesi sebebiyle,  bireyin sahip olduğu yetenek ve beceri-
nin üstünde veya altında iş verilmesi nedeniyle ortaya çıkabilir (Uygur, 2009:  
26).Rol çatışması, iş ve örgüt arasındaki etkileşimin yapısını bozmakta ve ça-
lışanın örgüte olan bağlılığını azaltmaktadır (Hrebiniak ve Alutto, 1972: 557). 
Rol çatışması nedeniyle çalışanda stres düzeyinin yükselmesi ve çalışanın 
içine kapanması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda olan çalışan 
kendisini örgütten ve çalışma arkadaşlarından soyutlamakta ve örgüte olan 
bağlılığı azalmaktadır (Uygur, 2009: 26).

Rol belirsizliği ise yöneticinin, iş görenin ortaya koymuş olduğu perfor-
mans hakkında geri bildirimde bulunmaması ve bu sebeple daha iyi kariyer 
olanaklarından yararlanılamamasından kaynaklanmaktadır. Meyer ve Allen 
rol belirsizliğini “çalışanın kendisinden nasıl bir davranış sergilenmesinin 
beklenildiğini tam olarak algılayamaması ya da çalışanın rolüyle ilgili beklen-
tilerinin anlamını algılamada belirsizliğe düşmesi” olarak tanımlamaktadır  
(aktaran Bakan, 2011: 151; Harijanto ve diğerleri, 2013: 99). Diğer bir ifadey-
le çalışanın işini yaparken sahip olduğu yetkinin sınırlarını bilmemesi, yap-
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mış olduğu iş ile ilgili ulaşılacak sonuçlar ve kendisinden beklenen çıktı hak-
kında kendisine bilgi verilmemesi nedeniyle rol belirsizliği ortaya çıkmakta-
dır (Bakan, 2011: 152). Rol belirsizliğinin ortaya çıkması ile yerine getirmeye 
çalıştığı rol ve örgütün belirlemiş olduğu amaçlar arasındaki ilişkinin ortadan 
kalktığını düşünen çalışan örgütüne daha az bağlılık gösterecektir (Bakan, 
2011: 154).Yapılan araştırmalar göstermektedir ki rol belirsizliğinden ve rol 
çatışmasından kaynaklanan stres unsurları örgütsel bağlılığı, iş tatminini, iş 
performansını olumsuz yönde etkileyerek çalışanların işten ayrılma istekleri-
ni arttırmaktadır (Michaels ve diğerleri, 1988: 379; Glisson ve Durick, 1988: 
71; Schaubroeck ve diğerleri, 1989: 36; Singh, 1998: 71).

Bunun yanı sıra görev gereksinimleri ile ilgili belirsizlikler, örgütsel otori-
tenin yetersizliği, kaynak ve imkânların yetersizliği, örgüt içinde kişiler arası 
ve sosyal taleplerin karşılanmasında yetersizlikler ile kendini gösteren stres 
düzeyinin artması da örgütsel bağlılığı azaltmaktadır (Hrebiniak ve Alutto, 
1972: 566). Bundan dolayı çalışanların örgütlerine bağlılıklarını arttırmak 
için üstlenmiş oldukları rollerin belirsizlikten arındırılması ve rol çatışması-
na imkan vermeyecek uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

f. Örgüt Kültürü:Örgüt kültürü; çalışanların neyin iyi neyin kötü, hangi 
davranışların örgüt açısından istenen ve istenmeyen davranışlar olduğuna 
yönelik ortak ve paylaşılan değerler ve bu değerlere dayalı olarak geliştiri-
len fikir ve inançlar topluluğudur. Bu anlamda örgüt kültürü örgütün tüm 
özelliklerini yansıtmakta olup bir çeşit örgütün gen haritasını göstermekte-
dir (Demir ve Öztürk, 2011: 19).Örgüt kültürü çalışanların kendilerini örgüt 
ile özdeşleştirmelerini sağlar. Bir başka ifade ile çalışanların beklentileri ve 
amaçları ile örgütün beklenti ve amaçları arasında bağlayıcı bir rol üstlenir 
ve bu anlamda çalışanların örgütsel bağlılıklarını sağlar (Bakan, 2011: 160).
Örgüt yönetiminin çalışanlara değerli olduklarını hissettirmesi, alınan karar-
larda çalışanların görüşlerinin sorulması, örgütsel iletişimin çok fazla hiye-
rarşiye takılmadan esnek şekilde yapılandırılmış olması çalışanların örgütsel 
bağlılıklarının artmasını sağlayacaktır (Demir ve Öztürk, 2011: 19).

Diğer taraftan yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılmasında destek sağlayan 
yenilikçi örgütsel kültürün de örgütsel bağlılığı arttırdığı ifade edilmekte-
dir. Yenilikçi örgütsel kültür personel güçlendirilmesini ve yönetime güven 
duygusunu geliştirdiğinden iş tatmini ve örgütsel bağlılığı da arttırmaktadır  
(Mowday, 1993: 293; Simmons, 2005: 197).

1.3.1.3. Örgütsel Bağlılığın Nedeni Olarak İş-Görev Özellikleri
Örgütsel bağlılığa ilişkin iş-görev özellikleri kapsamına işin kimliği, gö-

revin önemi, görevin gerektirdiği yetenek türleri, otonomi ve geri bildirim 
girmekte olup tüm bu değişkenler ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı iliş-
ki bulunmuştur (Bakan, 2011: 208). Görevin özerkliği, görev çeşitliliği, ka-
tılım, iş üzerinde etkiye sahip olunması, değer uyumu ve ücret iş özellikleri 
içerisinde değerlendirilmektedir. Yönetsel faaliyetlerin tümünde karar verme 
mekanizmasına göre çalışanların işleri planlamaları ve yürütmelerinde ser-
bestliğin tanınması ve alınan kararlarda fikirlerinin alınması,  bir diğer ifade 
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ile katılımlarının sağlanması çalışanların içsel motivasyonlarının artmasını 
sağlayacaktır. Bu durumda çalışanların yaptıkları işi daha anlamlı bulmala-
rı mümkün olmaktadır (Singh, 1998: 72). Yapılan işin anlamlı bulunması ve 
çalışanın motivasyonu da örgütsel bağlılığı beraberinde getirecektir.Geri bil-
dirimin etkin şekilde yapılması ile yürütülen faaliyetlerin sonuçları hakkında 
iş görenlere bilgi verilecektir. Bilgilendirmenin yapılması da iş kaynaklı stresi 
düşürerek örgütsel çıktılarının artmasını sağlayacak ve çalışanların örgütsel 
bağlılıklarını arttıracaktır (Singh, 1998: 72). Kararlara katılım ile yönetici, 
alacağı kararlara yönelik çalışanlarını bilgilendirerek onların görüşlerini alır 
ve verilecek kararlarda çalışanlara da söz hakkı sağlanmış olur. Böylelikle 
çalışan, kendisinin örgüt için önemli olduğunu hisseder, verilen kararların 
çalışanlarca daha güçlü şekilde benimsenmesi sağlanır ve örgütün amaç ve 
değerlerinin çalışanların amaç ve değerleri ile bütünleştirilmesi imkânı do-
ğar (Bakan, 2011: 157). Böylelikle çalışanların örgütlerine bağlılıkları artar 
(Schaubroeck ve diğerleri, 1989: 39-40). Ramaswami, Agarwal ve Bhargava 
yaptıkları çalışmada özerklik, geri bildirim ve katılımın örgütsel bağlılık ile 
pozitif yönde korelâsyon gösterdiğini, işten ayrılma niyeti ile negatif ilişki 
içinde olduğunu ortaya koymuşlardır (aktaran Singh, 1998: 72-77). 

1.3.2. Örgütsel Bağlılığın Sonuçları
Çalışanların örgütlerine bağlılıkları sonucunda iş görenlerin örgütte kal-

ma isteği ve arzusu artarken işten ayrılma isteği ve devamsızlık azalır, iş tat-
mini ve örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme eğilimleri artar. Ayrıca per-
formans ve verimlilik artışı da söz konusu olmaktadır.

a.Örgütte Kalma İsteği - İşten Ayrılma İsteği ve Devamsızlık
Tak ve Çiftçioğlu (2009) tarafından yapılan çalışmada iş tatmininin örgüt-

te kalma niyetini olumlu yönde etkilediği ifade edilmektedir (s:169).  Ayrıca 
yüksek düzeyde bağlılık hem iş tatminini hem de iş dışında sosyal hayatta-
ki tatmin düzeyinin yüksek olmasını sağlamaktadır (Romzek, 1989: 654-
656). Çalışanların örgütlerine bağlılıkları işten ayrılma arzusunu azaltmakta 
olup bu durum daha istikrarlı bir işgücünün yaratılması için örgüt açısından 
önemli fırsatlar yaratmaktadır (Steers, 1977: 48; Mathieu ve Zajac, 1990: 
171). Düşük örgütsel bağlılığın sonucunda çalışanların işlerinden ayrılma ni-
yetleri yükselmektedir (Steers, 1977: 53; Reichers, 1985: 467; Lin ve Ding, 
2005: 303).

b. İş Tatmini
İş tatmini çalışanların işlerine yönelik olan tepkileridir (Bakan, 2011: 

241). İş tatmini ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar itibariyle örgütün bütününü 
etkilemesi sebebiyle üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisi-
dir. Örgütsel bağlılık örgütün bütününe yönelik duygusal bir tepki eğilimini 
ifade ederken, iş tatmini yapılan işe yönelik duygusal tepki eğilimini ifade et-
mektedir. İş tatmini iş çevresine karşı gösterilen anlık duygusal tepkiyi ifade 
ederken, örgütsel bağlılık ise değişmez ve uzun süre devam eden davranışı 
ifade etmektedir  (Lin ve Ding,  2005:  304). Örgütsel bağlılık günlük yürü-
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tülen iş süreçlerinden etkilenmez, buna karşın iş tatmini günlük yürütülen 
faaliyetlerden etkilenebilir (Bakan, 2011: 244).

Çalışanlar işin doğasından ve çalışma arkadaşlarından memnun olmaları 
halinde ve şu anki işletme politikalarının ve işletmenin gelecekte sunacağı fır-
satların kendi kariyer hedefleri ile uyumlu olduğunu algılamaları durumunda 
yapmış oldukları işten tatmin olacaklar ve örgütsel bağlılıkları artacaktır. İş 
tatmini ve örgütsel bağlılığın sağlanması ile de çalışanların işten ayrılma ni-
yetleri azaltılmış olacaktır (Lin ve Ding, 2005: 304). Örgütsel bağlılık ile iş 
tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik pek çok araştırma yapılmış 
olup, konunun bu kadar yoğun şekilde incelenmesine neden olan unsur ola-
rak her iki kavramında ortaya çıkarmış oldukları sonuçlar itibariyle örgütün 
performans ve verimliliğinin sağlanmasında belirleyici olmalarından kaynak-
lanmaktadır (Bakan,  2011: 243).

İş tatmini ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin yönü ile ilgili soru işa-
retleri bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar iş tatmininin örgütsel bağlılığın bir 
sonucu olarak gerçekleştiğini ileri sürerken (Bateman ve Strasser, 1984: 105);  
Mash ve Manarin’in ve Wlliams ve Hazer’in yapmış olduğu çalışmalarda da iş 
tatmininin örgütsel bağlılığın bir nedeni olduğu ifade edilmektedir (aktaran 
Glisson ve Durick, 1988: 61). Az sayıdaki çalışmada ise örgütsel bağlılık ile 
iş tatmini arasında ilişkinin olmadığı sonucu ortaya konulmaktadır. Farrel ve 
Rusbult (1981) tarafından yapılan çalışmada iş tatmininin bağlılık ve işten 
çıkma kararıyla korelâsyon içinde olduğu ancak aralarındaki ilişkinin güçlü 
olmadığı yönünde bulguya ulaşılmıştır.  İşe bağlılık ile işten ayrılma kararı 
arasındaki korelâsyonun da iş tatmininden daha fazla olduğu ifade edilmek-
tedir (s: 88).

c. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Örgütün varlığını devam ettirmesi için önem arz eden ve çalışanların ken-

dilerinden beklenen rollerinin de ötesine geçerek bu beklentileri aşan davra-
nışların gösterilmesi örgütsel vatandaşlık davranışı olarak tanımlanmaktadır  
(Brief ve Motowidlo, 1986: 711).  Örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanların 
işleri ile ilgili olarak gösterdikleri eylemlerdir  (Williams ve diğerleri, 2002: 
33).Vatandaşlık davranışı örgütsel faaliyetlere etkin katılım ile kendini gös-
termektedir. Örgüt ile çalışan arasındaki ilişkide eğer çalışan, örgütün kendi-
sinin hak ettiği değeri verdiğini hissederse ve bu anlamda uygulamaları ha-
yata geçirirse, örgütün kendisinden beklediğinden fazlasını yaparak örgütsel 
vatandaşlık davranışlarını sergileyecektir. Aksi durumda ise sadece kendisin-
den beklenenleri yapacak ve vatandaşlık davranışları ortaya konulmayacak-
tır (Restubog ve diğerleri, 2009: 161).  Araştırmalar örgütsel bağlılığın güçlü 
olması halinde örgütün yararına olacak örgütsel vatandaşlık davranışlarının 
gösterileceğini ifade etmektedir (Bakan, 2011: 251). Çalışanların örgüt için 
içten gelen ve düşünülmeden örgütün yararına işler yapabilmesi için örgüte 
tam bağlılığının olması gerekmektedir. Tam bağlılığın olmaması halinde, iş-
birliği, yardım etme, diğerkâmlık (özgecilik, fedakârlık) gibi örgütün belirsiz 
koşullarda esnek hareket etmesini sağlayacak örgütsel vatandaşlık davranış-
ları sergilenmeyecektir (Randall, 1987: 464).  
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d. Performans ve Verimlilik
Örgütsel bağlılık ile performans arasındaki ilişki incelendiğinde, sonuçları 

itibari ile literatürde faklılıklar kendini göstermektedir. Steers’in (1977)  yap-
mış olduğu çalışmada performans boyutları olarak; işin kalitesi, işin niceliği, 
terfiye hazır olma ve genel başarı boyutları değerlendirmeye alınmış, ancak 
örgütsel bağlılığın performansı arttırdığına dair kesin bulgulara ulaşılama-
mıştır (s:46). Steers ve Porter tarafından yapılan bir diğer çalışmada da ör-
gütsel bağlılık ile performans arasında direk ilişki olduğuna yönelik sonuçlar 
elde edilememiştir. Diğer taraftan çalışanların örgüte bağlılığı ile performans 
arasında pozitif yönlü ilişki olduğunu ortaya koyan çalışmalar da vardır  (Mat-
hieu ve Zajac, 1990: 174). Buna göre örgütsel bağlılık ile performansın arttığı 
ve işe devamsızlık eğilimlerinin azaldığı ifade edilmektedir (Reichers, 1985: 
467; Becker ve diğerleri,1996: 496). Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanla-
rın yüksek düzeyde sadakat ve sorumluluk duygusuna sahip oldukları savu-
nulmakta olup,  iş görenin performansının da bu bağlılık düzeyinden olumlu 
yönde etkileneceği ifade edilmektedir (Samad, 2011: 604-606).
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ÇEVRE VE EKOLOJİK SORUNLARDA 
SOSYAL İNOVASYON YAKLAŞIMLARI

Reha ÖZDER

İnovasyon Ve Sosyal İnovasyon Kavramı
EversveEwert (2015) çalışmalarındaki tanımlamalarında “sosyal” veya 

“daha iyi” faktörlerini nesnelleştirmekten kaçınmayı amaçlayarak basit bir öl-
çüt ifade etmişlerdir: Sosyal inovasyonlar, herhangi bir anda ‘daha iyi“ (daha 
sosyal olarak sürdürülebilir / demokratik / etkili bir toplum) bir şeye doğru 
ümit ve beklentileri yükseltenlerdir. Bu ümitlerin ve beklentilerin gerçekleşip 
gerçekleşmediği, gözlemcinin değerlerine, stratejilerine ve sosyal yeniliğin 
etkisine bağlı, sadece geriye dönük olarak tam olarak anlaşılabilen bir du-
rumdur.

Bu noktada sosyal inovasyondan bahsederken, “inovasyon” ile neyin kas-
tedildiği sorusuna cevap vermek yerinde olacaktır. Köken olarak bu terim yeni 
bir şeyi, bir yeniliği, hatta bazı tanımlarda bize alışılmadık gelen şeyleri ifade 
eder. İnovasyon ayrıca bir yenilenme duygusu da içerebilir. Bunun yanında, 
yenilik tipik olarak bir bağlam ister ve bağlamlar da değişime, farklı yorum-
lara ve bakış açılarına tabidir. Ayrıca, inovasyon çalışmasında, tipik olarak, 
yeniliği farklı şekillerde tanımlayan, keşif (yeni fikirler üretmek vs.) ve uygu-
lama (başarılı uygulama oluşturma vs.) süreçleri arasında yapılan bir ayrım 
da vardır. Bu bakımdan finansal açıdan bakıldığında, bu ayrışma, kaynakları 
fikirlere (yatırım) veya fikirleri kaynaklara (gelir) dönüştürmek arasındaki 
farkı temsil eder (Nicholls  veMurdock, 2012: s. 3).

Murray ve vd  (2010) çalışmalarında sosyal inovasyonu “teşvik, ilham ve 
teşhis, öneri ve fikirler, prototip oluşturma, sürdürülebilirlik, ölçme ve yay-
ma ve sistemik değişim” olarak altı aşamada belirtmişlerdir.. Bu aşamalarda 
sosyal inovasyon için temel oluşturmadan başlayıp sistemik değişimle sonuç-
lanan bir süreç söz konusudur. Bu tanımlamada sistemik değişim sosyal ino-
vasyonun temel amacıdır.

Mulgan ve vd  (2007) çalışmalarında sosyal inovasyon konusuna açıklık 
getirirken inovasyon olarak kısaca “karşılanmamış ihtiyaçların karşılanması 
ve insanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışan yeni fikirler” olarak düşün-
celerini ifade etmişlerdir. Ayrıca ‘sosyal inovasyon’, toplumsal hedefleri karşı-
lamada etken olan yeni fikirleri ifade eder.

Mulgan (2006) çalışmasında sosyal inovasyonun tarihsel gelişimine iliş-
kin bir noktaya dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, ondokuzuncu yüzyılda ya-
şanan büyük çaplı sanayileşme ve kentleşme dalgası, sosyal girişim ve ino-
vasyonun olağanüstü yükselişine eşlik etmiştir. Karşılıklı yardımlaşma, mikro 
kredi, yapı toplulukları, kooperatifler, sendikalar, okuma kulüpleri ve model 
kasabalar ve model okullar oluşturan hayırsever iş liderleri gibi girişimler 
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ortaya çıkmıştır. Çalışmada ayrıca sosyal inovasyon, sosyal ihtiyaçların kar-
şılanması hedefiyle harekete geçirilen ve esas olarak birincil amaçları sosyal 
olan kurumlar aracılığıyla sunulan yenilikçi faaliyet ve hizmetlerolarakbelir-
tilmiştir.

Fisher (2001) çalışmasındainovasyonu; ”yeni düşünme biçimleri, bir şey-
leri yapmanın yeni yollarını üretme, üretileni deneme ve insanla ilgili eko-
nomik ve sosyal aktivitelerde bulanma ve benimseme eylemlerinin biri yada 
tümüdür”  diye tanımlamaktadır.

Günümüzde hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için ku-
rumların ve şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sü-
rekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve 
yenileme işlemi inovasyondur. 

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi ge-
liştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm 
süreçleri kapsar. İnovasyon yeni düşüncelerle iyileştirilmiş ürün, hizmet veya 
üretim yöntemi geliştirmeyi sağlar  (Hikmet;2016:33). 

Sosyal inovasyon, çevresel olumsuz etkileri engelleyen ya da yok etmeyi 
hedefleyen eko-inovasyon gibi kavramları içinde barındırmaktadır. İnovas-
yon verimlilik artışına yol açması nedeniyle, sürdürülebilir ekonomik ve sos-
yal dürtüleri harekete geçirmesinde kilit unsur olarak, ülkelerin ekonomik 
gelişmelerine büyük katkıda bulunmaktadır (Satı, 2013; 86). Sosyal inovas-
yon diğer inovasyon türleri ile iç içe düşünülmelidir ve ürün, hizmet, süreç, 
organizasyonel, pazarlama inovasyonu stratejisi olmadan, gelişmesi mümkün 
olamaz. 

Sosyal inovasyonlar; sosyal sorunların çözümüne dönük olmak üzere sos-
yal girişimler temelinde sosyal girişimciler tarafından ortaya konan yeni yol, 
yöntem, yapı ve/ veya araçları işaret edicidir. Sosyal inovasyonların genel ni-
teliklerinden bazıları Koç’a göre, “Sosyal inovasyonlar, negatif veya pozitif so-
nuçları itibariyle geniş toplumsal kesimleri etkileme gücüne sahiptir.” Sosyal 
inovasyonlar, sosyal problemlerin uzun süreli analizlerini gerektirir. Sosyal 
inovasyonlar, sosyal farkındalık ve desteğe gereksinim, teknoloji medya gibi 
bir takım altyapı faaliyetleriyle desteklemeyi gerektirir (Koç; 2010:211).

Ekolojik Ve Çevresel Sorunların Sosyal İnovasyon Etkileşimi
Sanayi üretiminde artışa paralel olarak çevresel sorunların da hızla art-

makta olduğunu görmekteyiz. Sanayileşme ile beraber sürekli gelişen ve 
değişen teknolojik gelişmeler çevre üzerinde geri dönülemez zararlar ver-
mektedir (Cansaran, 2014, s:70). Bu noktada sosyal inovasyonunöngürdü-
ğü değişim ve yenilik düşünüldüğünde günümüzde çevresel şartların içinde 
bulunduğu zor durum ümitsizlik vadediyor gibi görünebilir. Fakat geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de gerekli değişim ve esnekliği toplumlar gösterebilir. 
Hızlı değişimin etkileyici bir örneği, Hollanda’nın ulusal enerji altyapısında 
bulunabilir. Bu geçiş, teknolojik gelişmelerin yanında eş zamanlı kurumsal ve 
sosyo-kültürel değişimlere duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Hollanda’nın 
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enerji altyapısı, 1960’ların ortalarında çoğunlukla kömür bazlı enerji üreti-
minden gaza dayalı olarak değişti. Bu yönetilen bir geçişin ilginç bir örneğidir. 
Kısa bir süre içinde dikkatli bir şekilde planlanan, özel sektör ve devlet ara-
sındaki güçlü işbirliğini ortaya koymaktadır (Kok ve Kok, 2002, s. 8). Dolayı-
sıyla özellikle yapılan inovasyon çalışmaları ile değişim ve gelişimlerin çevre-
ye verdiği zararların önlenebilmesi veya en aza indirgenmesi sağlanabilir. Bu 
noktada çevre sorunlarına çözüm bulabilmek için çevreyi insan amaçlarına 
hizmet eden bir araç olarak görmekten vazgeçmek de gerekmektedir (Can-
saran, 2017 ).

Sosyal inovasyon ve çevre ilişkisi bakımından Pol ve Ville (2009) çalış-
malarında sosyal inovasyonun ‘makro’ boyutta faydalı olması gerektiğini öne 
sürmüştür. Makro boyutta faydalı olması demek bireylerin kişisel ihtiyaçları-
na yeni yaklaşımlar getirmekten ziyade onların da içinde yaşadığı doğayı da 
kapsayacak şekilde yenilikler sunulması anlamına gelmektedir. 

Sosyal innovasyonun çevre düzenlemeleri ile uyumlu olması yadsınamaz 
bir gerçeklik halini almıştır. İnovasyonun çevresel düzenlemelerin getirdiği 
yükleri ve maliyetleri dengelemesi beklenir. Bu bakımdan inovasyon dostu 
bir çevre politikasının ek faydaları genellikle azalan maliyetlerde, artan re-
kabetçilikte, çevresel olarak tercih edilen ürünler ve süreçler için yeni pazar-
ların yaratılmasında, ilgili istihdam etkilerinde vb. hususlarda görülebilir ( 
Rennings, 2000, s. 319).

Martin ve Upham (2016) çalışmalarında sosyal inovasyon gerçekleşirken 
sürdürülebilirlik ilkesinin göz ardı edilmemesini vurgulamışlardır. Çalışmala-
rında sundukları modelde, toplumda üretilen herhangi yenilikçi bir değerin 
küçük bir ortamdan çıkıp toplumsal değer halini alma şekillerini ele almış-
lardır. Sözkonusu modellerde ortaya konulduğu üzere, daha sürdürülebilir 
üretim ve tüketim sistemine geçişe katkıda bulunma potansiyeli olan “sosyal 
inovasyon”ların ortaya çıkabileceğini öne sürmüşlerdir.

Bugünün dünyasında hiçbir kurum veya işletme, gezegenimizin çevresel 
ekosistemine olumsuz etki etmeden hizmet veya üretimini gerçekleştireme-
mektedir. Ne kadar çabalarsak çabalayalım ekosistemin olumsuz etkilenmesi-
ni yoketmek için inovatif önlemler almak zorundayız. Sürdürülebilir üretimi 
gerçekleştirebilmek için bu günün koşullarında ulaşamayacağımız hedefler 
yerine, bazı inovatif uygulamaların hayata geçirilmesi ile bu olumsuz etkilerin 
en aza indirilmesi mümkün olabilecektir. Sürdürülebilir inovatif çalışmaların 
sonucunda hem kurumlar hem de şirketler hem doğaya hem de üretim mali-
yetlerine büyük olumlu katkı sağlayabileceklerdir. Yaşlı binaların ısı yalıtım-
larının iyi yapılması, enerji harcamalarını düşürmekle kalmayacak doğaya da 
büyük olumlu etki yapacaktır.Sürdürülebilirlik konusunda en iyi performansı 
sergileyen ve buna dair olumlu algı yaratmayı başaran markalar bu gün yeşil 
marka olarak tanımlanmaktadırlar.

Günümüz tüketicilerinin 4’te 3’ü çevre ve ekoloji bilincine sahip olup 
,toplumun çevreye karşı duyarlılığı  bu doğrultuda artarken artık şirketlerde 
markalarının yeşil olması için çabalamaktadırlar.Tüm süreçlerinde çevresel 
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etkileri minimum olan markalar, doğa dostu olarak itibar ve güven elde etmek 
için inovatif çabalara girmektedirler.inovasyon süreci ise kendi içerisinde alt 
aşamalara sahiptir.Bu süreç;araştırma fikirlerin oluşması,değerlendirme ,ge-
liştirme,uygulama ve değer şeklinde gerçekleşmektedir.

Bu çok kolay olmayan süreçlerin   yanında JackWelch’in verdiği sürdürü-
lebilirlik açısından önemli güncel örnek oluşumlarda bulunmaktadır. Üretici 
şirketler, ürünün yaşam evrimi boyunca yarattığı ekolojik etkileri izleyen bil-
gi sistemlerini kullanarak Pazar payını arttırabilir. Tedarik zinciri sürdürü-
lebilirliğinin, izlenmesini mümkün kılan bu örnek, tedarikçilerin kendilerini 
sektör ortalamaları ile kıyaslamalarını geliştirerek, ekosisteme ve çevresel 
duyarlılığa sahip müşterilerin, belirli bir tedarikçinin rakip firmalarla arasın-
daki farkları görmesini sağlayabilir.

AB’nin 2020 stratejisinin gerçekleşmesinde önemli konu başlıklarından 
biride bilgi ve inovasyona dayalı akıllı bir büyüme olup, bu doğrultuda da İno-
vasyon Birliği kurulması hedeflenmektedir.

Avrupa Birliğinin rekabetçi yenilik ve çerçeve programında ‘Eko inovas-
yonun, iş ve inovasyonunun birlikte sürdürülebilir çözümler oluşturabilme-
leriniteminen, çevre üzerindeki genel etkileri azaltan yeni çevreci teknoloji, 
ürün ve hizmetleri geliştirmek ve bunları pazara sunmak için yararlanılan bir 
inovasyon süreci olduğu belirtilmektedir.

BM Genel Kurulunda kabul edilen ‘sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve 
2030 ajandası gelecekteki 15 yılda ülkelerin sosyal, ekonomik ve çevresel 
alanlarda erişmeleri gereken hedefleri belirlemektedir. Bu hedeflerden ‘ener-
ji sektörü ve gıda’ ilişkisinin çevreye etkileri farklı bir yer tutmaktadır. Burada 
toplam enerjinin üçte biri gıda üretiminde kullanılmakta olduğu ve üretilen 
gıdaların üçte birinin ise israf edildiği içeriğini taşımaktadır.

2. Sürdürülebilir Gelişme Hedefi; çevreye kimyasal ve atık salınımının 
azaltılmasını ve bunların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin mini-
mize edilmesini amaçlamaktadır. (SastainableDevolopmentGoal 12; Erkan 
2016; 54). 2018 Temmuz tarihli Harvard Business Review ‘de yayınlanan 
ülkelerin sürdürülebilirlik açısından yeşil yönetim anlayışına yönelik, 1681 
şirketi kapsayan bir araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 82’sinin, yönetim 
kurullarını iklim ile ilgili riskleri ve fırsatları öğrenmeye yönelttiğini ortaya 
koymaktadır.

Bu sayının ardında coğrafik farklılıkların olduğu değerlendirilmek ile bir-
likte Avrupalı şirketlerin, diğer bölgelere nazaran bu hususları talep etmeye 
daha yatkın oldukları değerlendirilebilir.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK SORUNLARI  YÖNETİM 
KURULU SEVİYESİNDE GÖZETEN ŞİRKETLERİN YÜZDESEL  VE 
ÜLKESEL DAĞILIMI

KAYNAK: Harvard Business Review, 2018 “Ready orNot  ARE KOMPANİES PREPARED 
FOR THE TCFD RECOMMENDATİONS?

Tablo incelendiğinde üst yönetimlerin %82 ortalama ile ekolojik tehlike-
nin bilincinde olmaları sorunun çözümünde önemli bir unsurdur.Yeniinovas-
yon çağında eko  inovasyonun gelişmesine en büyük engel ,değişime direnç 
gösteren ,tehlikelerin farkında olmayan, yönetim ve lider kadrosudur.Doğa 
dostu üretim ,geri dönüşüm,daha az plastik pek çok ülke şirketlerinin üst yö-
netimince göz ardı edilmemektedir.Bu duyarlılık memnuniyet verici ve umut-
landırıcı olup ,sosyal inovasyon başvurulacak önemli bir kaynaktır.Tüketici-
lerden gelen yeşil talepler teknoloji firmalarınındagündemindedir.Karbon 
ekonomisi önem kazanmaktadır.Ayrıca dünyada kurumsal vatandaşlık kav-
ramı oldukça benimsenmiş olup,iklim değişikliğinin etkileri küresel olarak 
görülecektir.iklim değişikliğinin fininsmanı oldukça büyümekte olup ,Dünya 
Bankası verilerine göre 330 milyar dolara yakın bir miktar hesaplanmaktadır.
Dolayısıyla Ülkeler,Uluslararası Finans Kuruluşları,Özel finans Kuruluşlarının 
ortak girişimleri bulunmaktadır.Sıfır karbon ,sera gazı envanteri,karbon taka-
sı gibi kavramlar zorunlu olarak gündeme gelen sorunsal  olgulardır.

Çevre sorunlarının çözümünde sosyal inovasyondan yararlanmak için ön-
celikle sorunun çözümüne odaklanmak gerekir. Bilgi birimleri oluşturmak ve 
toplumsal faydaya dönüşecek inovatif bir olgu gerçekleştirmek için zaman 
önemli bir unsurdur. Bilgisayarın oluşması buna örnek verilebilir; 1918 yılına 
gelene kadar bilgisayarı oluşturacak olgular bilinmiyor olmasına rağmen ilk 
işlevsel dijital bilgisayar 1946 da ortaya çıkmıştı. Charles Bobge’nin hesap ya-
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pan makine tasarımı, 1906 icat edilen odyon tüp, HeimanHallert’in ABD nü-
fus sayımı için bulduğu delikli kart, 1913 yılında Bernard Russel in bulduğu 
simgesel orantılık, Birinci Dünya Savaşı sırasında bulunan pek çok başarısız 
denemenin ürünü geri iletikkavramları.Bütün unsurlar birleştiğinde bilgisa-
yar oluşmuştur (Drucker, 1985, s:204).Çünkü inovasyon bilgi  birikimlerinin 
ve kombinasyonların çıktısıdır. 

Aslında Sosyal İnovasyonun çevresel ekosistemin korunmasındaki etki 
açısından bakıldığında inovasyona giden tek ve geçerli yol bulunmamaktadır. 
Önemli olan sorunlara özgü kendi sürdürülebilir sosyal inovasyon yolumuzu 
çık tutmaktır.

İşletmelerin ve kurumların ekosisteme bozucu etkilerini yok edici önlem-
leri geliştirmeleri çok ucuz olmadığı gibi kolayda olmamaktadır. Dünyada 
da milyon olasılık bu tür araştırmaların önemli bir kısmı devlet tarafından 
finanse edilir ve sonuçlar herkesin ulaşacağı şekilde açıklanır. Önemli olan 
kurumunuzu / şirketinizin çevresel duyarlılığı artırıcı, ekosistemi bozucu et-
kilerinin yok edilmesine yönelik sosyal inovasyon keşiflerini tespit etmeniz 
ve bunlara yönelmenizdir. Kendi inovasyon yolunuzu belirlerken kendi ino-
vasyonmatrisimizi de oluşturmamız gerekir. Bu matristeki inovasyon alanı-
nın haritasını ortaya çıkarmak için öncelikle birincisi; problemin ne kadar iyi 
tanımlandığı ve ne olduğu, ikincisi ise; bunu çözebilecek en uygun olgu veya 
kişinin, kim ve ne olduğudur. Özellikle de zorlu sorunları çözmek için farklı ve 
insanları bir araya getirmek gerekir (Satell, 2017,s:85).

Çevre koruma ve ekosistemin geliştirilmesinde, sosyal inovasyondanya-
rarlanmak ,toplumu oluşturan bireylerin beklentilerinin ve sorunlarının or-
taya konulması için; onlardan gelen bildirimlerin değerlendirilmesinin yapıl-
ması gerekir. Bu işlevi gerçekleştirebilecekler sosyal girişimciler  ,devlet des-
tekli pojeler ve S.T.K. larolabilir.Tüketicilerde çevreye ve topluma saygılı olan 
şirketlere daha çok önem vermeye başlamışlardır.Bu çağa damgasını vuracak 
şirketler ,gelecek nesillere ve doğaya olan sorumluluğunu yerine getirmeyi 
önemseyen inovatif şirketler olacaktır.Döngüsel ekonomi modelini benimse-
yen ,çevresel riskleri fırsata çevirmek için sosyal inovasyona odaklanan işlet-
me ve kurumlar rekabet avantajı yaratacaklardır.

Sonuç
Sosyal inovasyon, toplumsal sorunların çözümünde tüm olgulardan fay-

dalanılarak, çeşitli parametreler geliştirerek, süreçler yardımıyla sonuca 
ulaşmayı gerektirir. Sosyal bir sistemin gelişmesi için bilgiye dayalı verilerin 
oluşturulması ve değerlendirilmesi gerekir. Günümüzün değişen koşulları, 
bilgisayar ve internet teknolojileri, bilginin zamanında üretimi ve tüketimini 
kolaylaştırmaktadır.

Toplumsal sorunların ve çevresel olumsuzlukların yok edilmesinde dev-
letlerin ,işletmelerin ,sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal girişimcilerin gö-
revi büyüktür. Çevrede ve doğada oluşan tahribatların yok edilmesi açısından 
Eko –İnovasyon; maliyetlerin azaltılması, etkin ve verimli üretim sonucunu 
beraberinde getirdiğinde oluşan çevre bilincinin sürdürülebilirliği de artırıl-
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mış olacaktır. Özellikle toplumsal üretici ve tüketicilerin eko inovasyonun be-
lirleyici unsurlarının çelişkilerini çözmeleri gerekir.Bir yandan teknolojinin 
itme gücü malzeme verimliliği, ürün kalitesi, üretim kataloğu enerji verim-
liliği, pazar payı, rekabet ve yeni pazarlar, diğer tarafta ise denetimin itme 
gücü; mevcut çevre yasaları, çevre sağlığı ve standartları, olası yasalar, müşte-
ri talepleri, imaj ve iş hukuku çatışma halinde iken, sosyal inovasyon, stratejik 
karar verme sürecini etkileyerek tüm paydaşlara nefes aldırabilmektedir.

İnovasyon hiçbir zaman tek bir olaydan ibaret değildir.İnovasyonkombi-
nasyondur.Kurumlar ve şirketler açık inovasyon kültürü yaratmak için sade-
ce ürün yada belli teknoloji ihtiyacına yönelmemeli,çevreye ve eko sisteme 
duyarlı toplumsal ihtiyaçları belirlemeli buradan yola çıkarak lider ve üst 
yönetimin destek ve öncülüğünde programlar geliştirmelidir.Tedarikçiler ve 
partnerleri açık inovasyonlarının parçaları olmalı Sivil Toplum Kuruluşları,Ü-
niversiteler ve tüm sosyal paydaşlarla işbirliği halinde olarak sorun çözücü ve  
yaratıcı sürdürülebilir alan programları  geliştirmelidirler.Sosyalinovasyonun 
katkısı ile eko inovatif çözümler geliştirilmesi ,atık sulardan değerli maddele-
rin geri kazanılmasını sağlayan süreçler ,daha verimli gıda ambalajlama yön-
temleri,yapı materyallerinin geliştirilmesinde geri dönüşümün kullanılması, 
ekolojik ürünlerin geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Çevre etkinlikleri platformu gibi, ,çevresel etkinliklerin düzenlendiği ,ge-
leceğin  liderleri buluşmaları ve iyilik gönüllülükleri gibi  çalışmalarsosyal 
inovatif sürecin sürdürülebilirliğini sağlayıcı etki yapacaktır.
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BANKALARIN BÖLGESEL BAZLI 
PERFORMANSININ ÇOK KRİTERLİ 

KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra AKSOY1, Türker TEKER2

GİRİŞ
Finans sektörününen önemlipaydaşlarından biri olan bankalar her geçen 

gün kendisini güncelleyerek ve yeniliklere açık bir şekilde uyum sağlayarak 
faaliyet göstermektedir. Bankacılık sektörü Türkiye ekonomisi için önemli 
bir konumdabulunmaktadır. Bankaların piyasalarda kalıcı bir şekilde faaliyet 
göstermeleri için temel amaçları sürdürülebilir kârlılığı ve verimliliği koruya-
rak büyümektir.

Bankalar, sürdürülebilir karlılık çerçevesinde büyüme ile var olan bağları-
nı güçlendirerek ülke ekonomisi içinde sahip olduğu rollerini en iyi biçimde 
sürdürmeyi hedeflemektedir (Ziraat Bankası Faaliyet Raporu, 2016: 34). Ban-
kaların belirlenen amaçlar doğrultusunda; iyi bir strateji ve plan ile ilerleye-
bilmesi için gelecek dönem faaliyet düzeylerinin ne seviyede gerçekleşeceğini 
önceden tahmin edebilmesi kendi sürdürülebilirlikleri açısından önem arz 
eden bir durumdur.

Ekonominin gelişmesindebankacılık sektörünün etkin ve önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Bankalar, sahip oldukları sermaye birikimi ile ekonomide 
önemli bir aktör konumundadır (Taşkın, 2011: 289).Bankaların üstlenmiş ol-
duğu görevler ve işlevler arasında fon akışını sağlamak, kaydi para yaratmak, 
para ve maliye politikalarının devamlılığına katkı sağlamak ve devamlılığı-
na yardımcı olmak yer almaktadır. (Yetiz, 2016: 107). Günümüz koşulların-
da para ve sermaye piyasalarının önemli aktörü olarak gösterilen bankalar, 
kurum ve şahıs işlemlerinde çok çeşitli ürün yelpazesi sunmaktadır (Sümer, 
2016: 505).Ekonomide toplanan mevduatların yatırımlara dönüştürülmesin-
de aracı olarak rol oynayan bankaların, ekonomik gelişime büyük katkılarda 
bulunması öngörülmektedir. (Demirhan, 2010: 157).Bankalar, işlevleri ara-
sında yer alan finansal aracılık faaliyetlerini devam ettirirken, aynı zamanda 
olağan sermayelerini daha etkin ve verimli alanlara yönlendirmek için çalış-
maktadırlar (Tandoğan ve Özyurt, 2013: 51). 

Bankalara makroekonomik anlamda bakıldığında ise, mali sisteme yön-
lendirmiş olan fonların ekonomik kalkınmaya destek sağlayacak sektörlere 
yönlendirilmesi oldukça önemlidir.Bununla birlikte ülkede etkin para politi-
kasının mevcut olabilmesi ve ekonomik dış ilişkilerin iyi bir şekildegelişmesi 
ancak gelişmiş bir bankacılık sektörü ile mümkün olabilmektedir (Savram ve 
Karakoç, 2012: 328).

1    Arş.Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü
2    Arş.Gör.-Süleyman Demirel Üniversitesi- Bankacılık ve Finans Bölümü
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Günümüzde bankalar reel sektör ve finans sektöründe oldukça etkin rol 
oynar hale gelmişlerdir. Bundan dolayı ülke ekonomisi içinde bankaların gös-
termiş olduğu performans ve yıllar itibari ile göstermiş olduğu gelişim değer-
leri oldukça önemli bir paya sahiptir. Bu bağlamda uygulamada Çok Kriterli 
Karar Verme yöntemleri kullanılarak bankaların bölgesel bazlı 2016-2017 
değişim oranlarına göre performans değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Türkiye’de Bankacılık Sistemi
Bankacılık sektörü ülke içinde ya da uluslararası piyasa faaliyetleri bakı-

mından birçok sektörü etkileyen bir sektördür. Geçmiş dönemlerde ülkelerin 
maruz kalmış olduğu krizlerin yarattığı sonuçlarla beraber edinilen tecrü-
belerle, çeşitli önlemler alınarak finansal sistemlerin ayakta tutulması için 
yeni uygulamalara başvurmaktadırlar. Güçlü ekonomik yapılar ülke çapında, 
özellikle de kişilerin refah düzeylerini arttırırken, yer aldıkları toplumun da 
ekonomik açıdan istikrarlı büyümelerine katkı sağlamaktadır (Bildirici Çalık 
ve Aygün, 2017: 48).

Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren bankalar, sermayelerine göre sı-
nıflandırılarak incelendiğinde Tablo 1.’de görüldüğü gibi toplam 47 bankanın 
faaliyet gösterdiği görülmektedir. (Türkiye Bankalar Birliği, (TBB), www.tbb.
org). Türk Bankacılık Sistemine bakıldığındabankaların gün geçtikçe mali du-
rumlarını düzeltme eğiliminde olduğu görülmektedir.Türk Bankacılık sektör 
verilerine bakıldığında; bankalar, sağlam mali yapısı, teknoloji kullanımının 
ve dijitalleşmenin yaygınlaşması, sunmuş olduğu kaliteli ve yaygın hizmet 
ağları, ürün çeşitliliği, etkin düzenleyici ve denetleyici kurumları ve yasaları 
ile AB ülkeleri standartlarını yakalamaya başlamıştır. Türk Bankacılığı ulus-
lararası normlar açısından bakıldığında son dönemlerdeki gelişimleriile AB 
üyesi ülkelerin Bankacılık Sistemi ile yarışır duruma gelmiştir (Sümer, 2016: 
487). Türkiye, AB üyesi olan ülkeler veya diğer ülkeler ile kıyaslandığında; 
bankacılık ve finans sektöründeki uluslararası kuruluşlar ve yapılan düzenle-
melerle ilgi olarak hiçbir konuda geri kalmamış olmakla birlikte,  düzenleme, 
uygulama ve yenilikleri eş zamanlı olarak takip ederek uygulamıştır. Bunun 
en belirgin örneği ise; Basel I, II ve III kriterlerine uygunluk açısından değer-
lendirilecek olunursa Türkiye birçok ülkeyi gerisinde bırakarak gelişmeleri 
yakından takip etmektedir ve uygulama açısından standartlara çok yakındır.
Ancak bunun yanında Türk Bankacılık Sektörü verileri hem ülkenin kalkın-
mışlık düzeyi, hem düşük tasarruf oranı ile diğer gelişmiş Avrupa ülkeleri 
bankacılık sistemine kıyasla bankacılık sektör verilerinde daha düşük değer-
lere sahiptir (Sümer, 2016: 497).
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Tablo.1 Türkiye’de Aktif olarak Faaliyet Gösteren Banka Sayıları

Sayıları
Mevduat Bankaları

Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları 3
Özel Sermayeli Mevduat Bankaları 9
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar 1
Yabancı Sermayeli Bankalar
Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankalar 16
Türkiye´de Şube Açan Yabancı Sermayeli Bankalar 5
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları 3
 Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları 6
Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları 4

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB)

Türkiye’de ticari hayatta işlerin daha kolay, güvenilir ve sağlıklı bir biçim-
de yürütülmesinde, kurumsal ihtiyaçların yanısırabireylerin ödeme işlemleri, 
kredi, mevduat, transfer gibi birçok işlemlerinde banka sisteminin rolü ol-
dukça büyüktür. Bireylere ve kurumlara sunmuş olduğu hizmetler ve bilanço 
yapılarıyla Türk bankaları modern ve sağlıklı bir işleyiş içerisinde olup, güçlü 
ve özerk kurum ve üst kurullarıyla güçlü sermaye yapısına sahip Türk Ban-
kacılık Sektörü olarak her geçen gün daha da gelişmekte ve büyümektedir 
(Sümer, 2016: 505).

Finansal piyasalar ülkeler için ekonomik anlamda önemli bir konumda yer 
almaktadır. Bununla birlikte finansal piyasaların; gelişmiş, gelişmekte olan ve 
az gelişmiş ülkelerarasındaki sınıflandırmada ekonomik anlamda temel farkı 
oluşturduğu da söylenmektedir (Turgut ve Ertay, 2016: 115). Bankalar içinde 
bulundukları ekonomide, ekonomik büyümeyi, girişimciliği, işgücü piyasası 
koşullarını ve aynı zamanda insanlar için ekonomik imkanları etkilemekte-
dir (Barth vd., 2013: 1).Özellikle Türkiye ekonomisinin finansal sistemi et-
kin olarak bankacılık sektörüne dayanmaktadır (Turgut ve Ertay, 2016: 115). 
Türkiye’de finansal kuruluşların aktif büyüklüğüne bakıldığında ise bankala-
rın sektör içerisinde payı Tablo.2 ‘de görüldüğü gibi %82 oranındadır. (TBB, 
2017-2018 Faaliyet Raporu: 20);
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Tablo2. Türkiye’de Finansal Kuruluşların Aktif Büyüklüğü

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB)

Ülkemizde Bankacılık temel göstergeleridikkate alındığında bankacılık-
sektörünün sağlıklı bir yapıda olduğu görülmektedir.Bankaların kaynak ve 
varlık yapısı geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Makul olarak görülen varsayım-
lara dayanarak, öngörülebilir senaryolarda olası risk durumu yönetilebilecek 
düzeyde olduğu görülmektedir. Var olan sektör yapısı, özkaynakların reel ola-
rak korunmasına ve büyümesine katkı sağlayacak seviyeye sahiptir. Türkiye 
Bankalar Birliği raporuna göre kar marjı kabul edilebilir düzeyde aynı kaldı-
ğı halde, 2017 yılında kredi hacmindeki hızlı büyüme sayesinde sürümden 
kaynaklı olarak oluşan kar hacminin özkaynakları destekler durumda olduğu 
görülmüştür. Bu durumun oluşmasında bankaların riskleri doğru bir şekil-
de yönetmelerinin ve bunun yanında operasyon maliyetlerinin azaltılmasına 
bağlı olarak yapılan çalışmaların da katkısının olduğu görülmüştür. Banka-
cılık sektöründe özkaynakların güçlü olması, öngörülemeyen finansal dalga-
lanmalardan kaynaklanan risklerin piyasa üzerindeki etkileriniazaltmasına 
olanak sunmaktadır(TBB, 2017-2018 Faaliyet Raporu: 2).

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
Karar verme problemi, gerçekleştirilmesi hedeflenen problemlere bağlan-

tılı olarak dikkate alınmış kriterleri en üst seviyeye ulaştıran veya verilen bir 
alternatifler grubundan eylemlerin seyrini bulmak ya da incelemek için kul-
lanılan süreç olarak ifade edilebilmektedir (Kalbande ve Thampi, 2009: 377).
Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Yöntemleri, çoklu ve genellikle birbiriyle 
uyuşmayan kriterlerin olduğu durumda bir probleme çözüm getirecek karar 
verme süreci olarak ifade edilebilir. ÇKKV, çok sayıda kriter ile alternatifi bir 
araya getirerek eş zamanlı olarak çözebilen bir yapıya sahiptir. Bu durum ise, 
hayatta karşılaşılan problemlerin karmaşık yapısında gerçeğe en yakın olarak 
karar vericinin karar vermesini sağlayan önemli bir avantajdır. Bundan dolayı 
ÇKKV yöntemleri birçok alanda uygulama olanağı sağlamaktadır. (Baysal ve 
Tecim, 2006: 2).

ÇKKV yöntemleri arasında problem için en uygun olanı seçmek için; önce-
likle ele alınan konu farklı problem türlerine göre karşılaştırılmalı ve artı ve 
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eksileri ile ele alınmalıdır. İkinci olarak, bir kararın gerekçeleri, uzmanların 
kararlarına ya da herhangi bir diğer teknik kısıtlamaya bağlı olarak tanımlan-
malıdır. Üçüncü aşamada ise odaklanılan amaçlar açıklığa kavuşturulmalı ve 
en önemlisi belirlenen amaçların olumlu olarak değerlendirilmesi olmalıdır(-
Sabaei vd., 2015: 31).

Birçok değişik ve çelişkili nitelikler temelinde sonlu sayıda alternatif içe-
risinden en uygun alternatifin seçilmesi, ÇKKV problemlerinin konusunu 
oluşturmaktadır. ÇKKV yöntemleri, oluşturulan model için alternatif senar-
yolarını ele alan, değerlendiren ve bu matematiksel modelleri hem nesnel 
niteliklerini hem de karar vericilerin tercihlerini göz önünde bulundurarak 
kullanmaktadır. (Cristea ve Cristea, 2017: 2).

ÇKKV olarak birçok yöntem yaygın kullanım alanına sahiptir. Yapılan lite-
ratür taramalarında yoğun bir şekilde kullanılan yöntemlerin arasında ELE-
CTRE, TOPSIS, SAW, VIKOR, MULTIMOORA, PROMETHEE, Gri İlişkisel Analiz, 
COPRAS gibi yöntemler karar verme problemlerinin çözümünde uygulanmak-
tadır. (Baysal ve Tecim, 2006: 2).Aynı zamanda son dönemlerde kullanılmaya 
başlayan yeni yöntemlerin de literatüre kazandırıldığı da görülmektedir. Son 
zamanlarda kullanılan ÇKKV yöntemleri ise,MAUT, WASPAS, ARAS, MOOSRA, 
EDAS, OCRA, ORESTE, ROV gibi yöntemlerdir.

Günümüzde akademik yazında, farklı sektörlerde ve alanlarda perfor-
mans değerlendirilmesinde ÇKKV yöntemleri sıklıkla tercih edilmektedir.
ÇKKV yöntemlerinin tercih edilmesinde ve kullanımında, son yıllarda oldukça 
artış görülmektedir. Özellikle yeni ve eski yöntemler de geliştikçe ve ortaya 
çıktıkça, farklı uygulama alanlarındaki rolü de buna bağlı olarak önemli ölçü-
de artmıştır (Velasquez and Hester, 2013: 56).

ÇKKV Yöntemleri, literatür taramasında da görüleceği gibi performans de-
ğerlendirme için oldukça tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan yöntemler-
dir. Bundan dolayı ÇKKV yöntemlerinin bankaların bölgesel bazlı performans 
değerlendirmesi için ideal bir seçim olduğu düşünülmektedir. 

Bu bağlamda yapılacak olan bu çalışmada,  bankaların bölgesel olarak per-
formans değerlendirmesi için belirlenen kriterlerin CRITIC yöntemi ile önem 
ağırlıklarının belirlenmesi bu ağırlıkların ÇKKV yöntemlerinden olan Gri İliş-
kisel Analiz ile çözüme dâhil edilerek değerlendirilmesi yapılacaktır.

Çalışmada önceliteratür taramasına yer verilecek sonra kullanılacak olan 
yöntemlerin teorisine ve uygulama adımlarına kısaca değinilecektir. Ardın-
dan CRITIC yöntemi ile kriter ağırlıkları hesaplanacak ve hesaplanmış kriter 
ağırlıkları Gri İlişkisel Analiz yönteminde kullanılmak üzere alternatifler de-
ğerlendirilecektir.

Literatür Taraması
Yapılan araştırmalar sonucu CRITIC ve Gri İlişkisel Analiz yöntemleri ile 

yapılan ve yerli ve yabancı literatürde yer alan bazıçalışmalar aşağıdaki gi-
bidir.
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CRITIC İle Yapılan Bazı Çalışmalar
Diakoulaki ve arkadaşları 1995 yılında CRITIC yöntemini ilk kez ele almış-

lardır. Yapmış oldukları çalışmada sekiz farklı ilaç şirketinin performansları-
nın ölçülmesi amaçlanmıştır. Sunmuş oldukları yöntemin amacı; karar verici-
nin bulunmadığı durumlarda nesnel ağırlıklandırma yapılmasını sağlama ve 
karar vericiye kriterlerin göreli önemi hakkındaki görüşlerini ifade etmede 
kolaylık sağlamasıdır. Objektif yönlü ağırlıkları oluşturarak karar verme süre-
cinin sübjektifniteliğini azaltması ve kriterlerin ağırlıklandırılmasında baskın 
olmayan öznitelikleri barındırmamasına değinilmiştir.

Deng v.d. (2000) çalışmalarında;  Çin’de tekstil alanında faaliyette bulunan 
yedi firmanın, dört finansal kriter altında performanslarını araştırmışlardır. 
Objektif ağırlıklandırma metodlarından; CRITIC, ENTROPİ, SD (Standart Sap-
ma) ve MW (Ortalama Ağırlık) yöntemleriyle belirlenen kriterlerin ağırlıkları 
hesaplanmış ardından elde edilen ağırlıklar TOPSIS yöntemine atayarak al-
ternatifleri sıralamışlardır. 

Wang ve Luo (2010) Çin’ de bulunan 16 eyaleti belirlenen beş farklı eko-
nomik göstergeye bağlı olarak değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Uygulama-
da kriterleri CRITIC ve diğer bazı ÇKKV teknikleri kullanarak ağırlıklandırmış 
ve elde ettikleri sonuçları karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir.

Yılmaz ve Harmancıoğlu (2010) Gediz nehri havzasında çevresel, sosyal 
ve ekonomik kriterleri ele alarak su kaynakları yönetimi için ÇKKV yöntemle-
rinden faydalanmış ve SAW, TOPSIS ve CP’nin kullanıldığı bir uygulama yap-
mışlardır. Çalışmada kullanılan kriterlerin  ağırlıklandırılmasında ise CRITIC, 
AHP ve ENTROPİ kullanılmışlardır.

Zhao vd. (2011), AHP ve CRITIC kriter ağırlıklandırma yöntemlerini bü-
tünleşik olarak ele almışlar ve tarçıngillerden bir bitkinin kabuk kısmında yer 
alan maddelerin ne yoğunlukta bulunduğunu (eczacılıkta kullanılan bir yön-
tem HPLC yöntemi) incelemişlerdir.

Jahan vd. (2012), uygulamasında malzeme seçimi için belirlediği kriterle-
rin önem ağırlıklarını;Ortalama Ağırlıklandırma, Standart Sapma, CRITIC ve 
ENTROPI yöntemlerini kullanarak incelemişlerdir.

Çakır ve Perçin (2013), 2011 yılı FORTUNE Türkiye dergisinin yayınladığı 
ilk 500 firma listesinde içerisinde bulunan 10 lojistik firmasının performans 
değerlendirmesini ele almışlardır. Değerlendirme için belirlenen kriterlerinin 
ağırlıkları CRITIC yöntemiyle hesaplanmıştır. Elde edilen ağırlıklar yardımıy-
la SAW, TOPSIS ve VIKOR yöntemleri kullanılarak belirlenen alternatifler sıra-
lanmıştır. Ardından veri birleştirme tekniği olan Borda Sayım yöntemiyle ise 
üç yöntemden elde edilen sonuç sıralamalarını kullanarak bütünleşik tek bir 
sıralama elde etmişlerdir.

Demircioğlu ve Coşkun (2018), tüketicilerin en uygun kesintisiz güç kay-
nağı (UPS) seçimi yapabilmeleri için 8 kriter ve 8 alternatif belirlemişlerdir. 
Kriter ağırlıklandırmada CRITIC yöntemini kullanmışlar ve elde edilen ağır-
lıkları MOOSRA yönteminde kullanarak 8 alternatifin sıralamasını yapmışlar-
dır.
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Gri İlişkisel Analiz (GİA) İle Yapılan Bazı Çalışmalar
Chang (2006), Tayvan’daki ticari bankalarının finansal performanslarını 

ele almışlardır. Uygulama için yirmi finansal oran kullanılmış ve bu veriler 
Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda ise ticari 
bankaların finansal performansını etkileyen en önemli beş oran; vergi öncesi 
özkaynak kârlılığı, aktif kârlılığı, vergi öncesi aktif kârlılığı, aktif devir hızı ve 
cari oran olarak belirlenmiştir.

Kung ve Wen (2007), girişim sermayesi firmalarının belirlenen 20 finansal 
orana göre performansını değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Çalışmada Gri 
İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak performansı ölçülmüştür. Uygulamada 
elde edilen bulgular finansal performansı etkileyen en önemli oranların yük-
sek oranda; varlık kullanım ve kârlılık oranları olduğu belirlenmiştir. Aynı za-
manda, çalışmada şirket özelliklerinin altı değişkeni ve farklı işletmelerin öz-
nitelik değişkenleri ile girişim sermayesi işletmelerinin finansal performansı 
arasındaki farklar sonucu için GM (0, N) modeli de kullanılmıştır.

Peker ve Baki (2011), sigorta alanında aktif olarak faaliyet gösteren üç 
sigorta firmasının finansal performanslarını değerlendirmişlerdir. Sigorta 
firmalarının değerlendirilmesi için Gri ilişkisel Analiz yöntemi kullanılmıştır.
Uygulama sonucunda ise sigorta şirketleri için likidite oranlarının önemli bir 
kriter olduğu görülmüş ve bu orana yüksek oranda sahip olan sigorta şirketi-
nin finansal performansının da yüksek olabileceği görülmüştür.

Karadeniz vd. (2016), turizm alt sektörlerinin finansal performanslarını 
Gri İlişkisel Analiz Yöntemini kullanarakdeğerlendirmeyi amaçlamışlardır. 
Uygulamada dört ana kriter ve 32 alt finansal oran kullanılarak analiz yapıl-
mıştır. Analiz sonuçlarına göre turizm şirketlerinin finansal performansları-
nın ölçülmesinde en etkili kriterin finansal yapı olduğu belirlenmiştir. Bunun-
la birlikte turizm alt sektörleri performans değerine göre sıralanmıştır. 

Yuan vd. (2017),  Çin’in il taşımacılık sektörlerini ele alarak enerji tüketi-
mi, CO2 emisyonları ve büyüme modellerini değerlendirmiştir. Değerlendir-
mek için ise Gri İlişkisel Analizi yöntemini kullanmışlardır. Çin’de bulunan 30 
il biriminde ulaştırma gelişimi, enerji tüketimi ve CO2 emisyonları arasındaki 
ilişkileri ele alarak ve buna bağlı olarak her bir il için ulaşım geliştirme modu-
nu belirlemişlerdir.Analizde Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile 30 ili sekiz gelişim 
moduna göre sınıflamışlardır. Aynı zamanda analiz sonuçları enerji tüketimi-
nin CO2 emisyonu değişiklikleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu 
belirtilmiştir.

Wu, (2017), çalışmasında kredi risk analizi için, halka açık dört şirketin 
AHP, TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz yöntemlerini kullanarak değerlendirmiştir. 
Sonuç olarak, kredi riski yönetimini desteklemek vekredi risk analizi için öne-
rilen modelin uygulanabilir ve etkili bir yöntem olduğu görülmüştür.

Çetinceli vd, (2018) yapmış oldukları uygulamada, finansal kurumlar bir-
liğine bağlı “finansal kiralama”, “faktoring” ve “finansman” sektörlerinin per-
formans değerlendirmesi amaçlanmıştır.  Finansal şirketlerin performansları 
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için belirlenen kriterlerin Modifiye Edilmiş Dijital Mantık (MDL) ile ağırlıkları 
hesaplanmış ve hesaplanan kriter ağırlıkları Gri İlişkisel Analiz yönteminde 
uygulanarak şirket gruplarının performansı değerlendirilmiştir.

CRITIC Yöntemi
CRITIC yöntemiÇKKV problemlerdeki karar sürecinde bulunan kriterlerin 

önem ağırlıklarınınobjektif olarak belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. 
CRITIC yöntemi; Diakoulaki ve arkadaşları tarafından 1995’de yapılan bir uy-
gulama ile literatürde yerini almıştır. CRITIC yönteminin en belirgin özelli-
ği; uzman görüşlerinden yola çıkılarak elde edilen kriterlerinsübjektif önem 
ağırlıkları değil, elde edilen kriterlerin standart sapmalarının ve kriterler 
arası korelasyonun beraber kullanılarak öznel bir ağırlıklandırma gerçekleş-
tirmesidir. 

CRITIC yöntemi aşağıdaki adımlardanoluşmaktadır: (Diakoulaki vd. 1995; 
Jahan vd. 2012: 413)

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması ve Normalize Edilmesi
                       =j. Kriterin alternatifleri arasındaki maksimum değe

 =j. Kriterin alternatifleri arasındaki minimum değeri

i=1,2,3.., m alternatifler
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Adım 2:  Kriterler Arası İlişki Derecesinin Belirlenmesi 
Normalizasyon sonucu elde edilen rij değerleri kullanılarak eşitlik (3) yar-

dımıyla herhangi j kriteri ile k kriteri arasındaki korelasyon değerleri Pjk he-
saplanır.
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Adım 3: Cj Değerlerinin Hesaplanması 
σJ: j. Kriterin standart sapma değeri olmak üzere;

( )
m

rr
m

i
jij

j

∑
=

−
= 1

2

σ
(4)

∑ =
−=

n

k jkjj PC
1

)1(σ

(j=1,2,3…..n)(5)
Adım 4: Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması 
Son adımda ise her j kriterinin Cjdeğeri, tüm kriterlerin değerlerinin top-

lamına oranlanarak ağırlık değerleri hesaplanmaktadır.
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Gri İlişkisel Analiz Yöntemi
Literatüre ilk kez Deng tarafından 1982’de sunulan gri sistem teorisi, ye-

tersiz ve belirsiz bilgilere sahip problemleri çözümlemek için kullanılan ve 
yararlı olduğu yapılan birçok çalışmayla kanıtlanan bir yöntemdir (Raju B S, 
2017: 2).

Gri İlişkisel Analiz (GİA), Gri Sistem Teorisi’nin bir bölümüdür veherhangi 
bir bilgi içermeyen durumları siyah olarak; tam bilgi sahibi olanları ise beyaz 
olarak ifade eder. Bu uçlar arasındaki durumlar gri veya bulanık olarak açık-
lanmaktadır. Bundan dolayı, gri sistem, bilgilerin bir bölümünün bilindiği; bir 
bölümünün bilinmediği bir sistem olarak tanımlanır (Babu vd., 2017: 19). Gri 
sistem içerisinde yer bilgiler ve ilişkiler arası faktörler kesin olarak ifade edil-
memektedir. (Tosun, 2006: 451).
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GİA, çözülmesi istenen problemde bulunan her alternatifin ideal bir çö-
züm ile benzerliğini incelemektedir; belirsizlik durumunda ve çoklu özellik-
li ortamlarda karar vermeye yardımcı olmak için tasarlanan bir yöntemdir 
(Zhai vd., 2009: 7073).

GİA 4 adımdan oluşmakla birlikte bu adımlar aşağıdaki gibidir (Lee ve Lin, 
2011: 2552-2553, Hasani vd., 2012: 81-86, Zhai vd., 2009: 7073 ):

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması
Karar matrisinde “m” olarak belirtilen  alternatif  sayısı ve “n” sayıda kriter 

sayısı için i. alternatif yi=(yi1, yi2,….,yij, ….,yin), olarak ifade edilmektedir. Burada 
yij i. Alternatif değerinin j. kriter değerinegöre performansını göstermektedir.

Adım 2:Karar Matrisinin Normalize Edilmesi
Karar matrisindeki verilerin normalize işlemi için (7), (8) ve (9) numaralı 

eşitlikler kullanılmaktadır.(7) numaralı eşitlik en büyük değerin katkısı daha 
fazla ise, (8) numaralı eşitlik en küçük değerin katkısı daha iyi ise, (9) numa-
ralı eşitlik yj

* değeri ise istenilen değere yakın olması gereken durumlarda 
kullanılmaktadır.
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Adım 3: Gri İlişki Katsayısının Hesaplanması
Matriste bulunandeğerlerin hepsi [0,1] aralığına getirildikten sonra gri 

ilişki katsayısı hesaplanmaktadır. Hesaplama; i alternatifinin j kriteri için Xij-
değerine sahipse herhangi bir alternatifin 1 değerine yakın olmasıve ya 1’e 
eşitliği için gri ilişki üretme süreci başlamaktadır. Yani; i. alternatifin perfor-
mansı j. kriter için en iyi olan değerdir.

Herhangi bir alternatifin bütün performans değerleri 1’e yakın iseya da 
eşitlik durumu varsa çözüm için o alternatif en iyi seçim olacaktır. Uygulamada 
referans serisi X0olarak gösterilmektedir (x01, x02, …., x0j,…., x0n) = (1,1,….,1,…,1) 
ve burada alternatifin karşılaştırılabilir seriye en yakın referans serisini bul-
mayı amaçlamaktadır.

 Gri ilişki katsayısı eşitlik (10) yardımı ilehesaplanır. 

max

maxmin)(
∆+∆
∆+∆

=−
ζ
ζγ

ij
ijoj xx

i= 1,2,…, m; j=1,2,.., n   (10)
Eşitlik 10’ daki Ƴ(x0j, xij),x0j ve xij arasındaki gri ilişki katsayısıdır;   

 

ijojij xx −=∆
         

 
{ }njmiMin ij ,...2,1;,...,2,1,min ==∆=∆

     

{ }njmiMax ij ,...2,1;,...,2,1,max ==∆=∆

ξ değeri, [0,1] aralığında yer alanbir katsayı değerdir ve ayırım katsayısı 
olarak adlandırılır. Genel olarak literatürde alınan değeri 0,5’dir. Fakat farklı 
katsayı değerleri de kullanılmaktadır.
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Adım 4:Gri İlişki Derecelerinin Hesaplanması
Gri ilişki derecesi (11) numaralı eşitlik ile hesaplanmaktadır.

),(),(
1

ijoj

n

i
jio xxwxx γ∑

=

=Γ
1,2,3…,m    (11) 

Elde edilen gri ilişki dereceleri ile sıralama yapılmaktadır. Burada gri ilişki 
derecesi, referans seriyle karşılaştırılan seri arasındaki benzerlik derecesini 
göstermektedir.Burada ele alınan alternatif için karşılaştırılabilir seri refe-
rans serisi ile en yüksek gri ilişki derecesini almış olursa, referans serisine 
çok benzerdir şeklinde ifade edilir ve o alternatif çözüm için en iyi tercih ol-
maktadır. Alternatiflerin tercih sıralamasıyapılırken büyükten küçüğe olacak 
şekilde gerçekleştirilmektedir (Hasani vd.,2012: 83, Karaatlı, 2016: 68).

Uygulama
Bu çalışmada Türkiye Bankalar Birliği verilerinden (www.tbb.org.tr)  yola 

çıkarak İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre ayrılan banka bölge-
lerinin ÇKKV yöntemi ile performanslarının değerlendirmesiamaçlanmakta-
dır.  Çalışmada kullanılan veriler; “Bankacılık Kanunu kapsamında Türkiye’de 
faaliyette bulunan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının 
“Bankaların Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açık-
lama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” kapsamında yıl sonu itibariyle hazırla-
dıkları ve Türkiye Bankalar Birliği’ne tevdi ettikleri denetlenmiş, konsolide 
olmayan “Ortak Veri Gönderim Seti” tablolarından ve yıl sonları itibariyle tev-
di ettikleri il bazında kredi ve mevduat bilgilerinden yararlanılarak hazırlan-
mıştır” (www.tbb.org.tr). Bankaların ait olduğu bölge ve bağlı olduğu illersı-
nıflandırma listesi yani İstatistiki Bölge Birimleri sınıflandırılması Tablo.3’de 
gösterildiği gibidir.
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Tablo 3. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması

Bölgeler ve İller    
    

İstanbul Akdeniz Kuzeydoğu Anadolu Batı Karadeniz
 Adana Ağrı Amasya

Batı Marmara Antalya Ardahan Bartın
Balıkesir Burdur Bayburt Çankırı

Çanakkale Hatay (Antakya) Erzincan Çorum
Edirne Isparta Erzurum Karabük

Kırklareli İçel (Mersin) Iğdır Kastamonu
Tekirdağ Kahramanmaraş Kars Samsun

 Osmaniye  Sinop
Ege  Ortadoğu Anadolu Tokat

Afyonkarahisar Orta Anadolu Bingöl Zonguldak
Aydın Aksaray Bitlis  

Denizli Kayseri Elazığ Doğu Karadeniz
İzmir Kırıkkale Hakkari Artvin

Kütahya Kırşehir Malatya Giresun
Manisa Nevşehir Muş Gümüşhane
Muğla Niğde Tunceli Ordu
Uşak Sivas Van Rize

 Yozgat  Trabzon
Doğu Marmara  Güneydoğu Anadolu  

Bilecik Batı Anadolu Adıyaman  
Bolu Ankara Batman  

Bursa Karaman Diyarbakır  
Düzce Konya Gaziantep  

Eskişehir  Kilis  
Kocaeli (İzmit)  Mardin  

Sakarya (Adapazarı)  Siirt  
Yalova  Şanlıurfa  

  Şırnak  
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB)

Performans değerlendirme için ele alınan kriterler; TBB istatistiki rapor-
larında yayınlanan veri değerleri kriter olarak ele alınmış ve bu kriterler;

Şube sayısı, şube başına mevduat (Milyon TL), şube başına düşen ortala-
ma kredi (Milyon TL), ATM Sayısı, POS sayısı, üye işyeri sayısı ve çalışan sayısı 
olarak toplam 7 kriterdeğerlendirmeye alınmıştır. 

Performans belirlemede kullanılacak yöntem olarak öncelikle kriter ağır-
lıklarının önem derecesinin hesaplanması için kullanılacak olan CRITIC yön-
temi ve daha sonra performans değerlendirme için Gri İlişkisel Analiz yönte-
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mi uygulanacaktır. Tablo.4’de karar matrisi, yani; belirlenen alternatifler ve 
kriterler; her bir alternatif için 2017-2016 değişim oranı (%) hesaplanarak 
oluşturulmuştur.

Tablo.4: Karar Matrisi

 max max max max max max min

2017-2016  
Değişim Oranı Şube Sayısı

Şube Başına 
Mevduat 

 (Milyon TL)

Şube Başına 
Düşen 

Ortalama Kredi 
(Milyon TL)

ATM  
Sayısı

POS  
Sayısı

Üye İşyeri 
Sayısı

Çalışan 
 Sayısı

İstanbul -3,277569 19,484423 21,187106 3,349666 -21,375339 -17,794775 -1,666135

Ege -1,637280 22,255467 26,479302 2,590379 -11,144876 0,445035 -0,577925

Batı Anadolu -1,791277 18,507320 23,418803 2,073071 -9,935653 -0,681748 -2,944937

Akdeniz -1,926298 24,016155 24,773839 2,276265 -11,313052 1,728095 -1,554695

Doğu Marmara -1,718908 23,633992 26,432544 4,433696 -9,670494 2,748228 -2,613464

Batı Karadeniz -3,752345 26,987197 27,697993 3,661972 -10,161660 2,442846 -1,370242

Güneydoğu Anadolu -1,171875 35,608289 28,950756 3,822630 -1,119666 7,754415 -0,570485

Batı Marmara -1,455301 23,771062 26,080890 2,943723 -13,571849 1,946863 -0,849434

Orta Anadolu -0,680272 21,619096 22,665476 10,979929 -4,888540 7,324759 -46,750869

Doğu Karadeniz -1,506024 23,829414 15,846308 5,019920 -9,823319 3,951049 -2,070707

Ortadoğu Anadolu 0,420168 22,934828 24,337037 2,608696 -2,782834 5,952599 88,888889

Kuzeydoğu Anadolu 3,333333 14,018669 23,557803 6,090652 -4,545671 7,571560 -0,310988

CRITIC Yöntemiyle Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması
CRITIC yöntemi için öncelikle karar matrisi Tablo.4 ve eşitlik (1) ve (2) 

kullanılarak karar matrisi normalize edilmiştir. Normalize edilmiş karar mat-
risi Tablo 5.’de gösterildiği gibidir.
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Tablo.5. CRITIC Normalizasyon Değerleri

2017-2016  
Değişim Oranı

Şube Sayısı

Şube Başına 
Mevduat 
 (Milyon 
TL)

Şube Başına 
Düşen 
Ortalama 
Kredi (Milyon 
TL)

ATM  
Sayısı

POS  
Sayısı

Üye İşyeri 
Sayısı

Çalışan 
 Sayısı

İstanbul 0,067005 0,253166 0,407556 0,143327 0 0 0,667614

Ege 0,298499 0,381517 0,811403 0,058080 0,505067 0,713910 0,659591

Batı Anadolu 0,276765 0,207908 0,577857 0 0,564765 0,669807 0,677042

Akdeniz 0,257710 0,463069 0,681260 0,022813 0,496764 0,764129 0,666793

Doğu Marmara 0,286978 0,445368 0,807835 0,265035 0,577855 0,804057 0,674598

Batı Karadeniz 0 0,600683 0,904402 0,178391 0,553607 0,792104 0,665433

Güneydoğu Anadolu 0,364181 1 1 0,196428 1 1 0,659537

Batı Marmara 0,324181 0,451717 0,781001 0,097751 0,385250 0,772691 0,661593

Orta Anadolu 0,433561 0,352041 0,520371 1 0,813935 0,983183 1

Doğu Karadeniz 0,317023 0,454420 0 0,330852 0,570310 0,851136 0,670597

Ortadoğu Anadolu 0,588866 0,412984 0,647927 0,060136 0,917891 0,929477 0

Kuzeydoğu Anadolu 1 0 0,588464 0,451066 0,830862 0,992843 0,657623
Normalize edilmiş karar matrisinin ardından eşitlik (3) kullanılarak kri-

terler arası ilişki derecesinin belirlenmesi için korelasyon değerleri Tablo 
5.teki gibi hesaplanmıştır.

Tablo.5. Korelasyon Matrisi

 Şube Sayısı

Şube Başına  
Mevduat 
(Milyon 

TL)

Şube Başına 
Düşen  

Ortalama 
Kredi (Milyon 

TL)

ATM Sayısı POS Sayısı Üye İşyeri 
Sayısı

Çalışan 
Sayısı

Şube Sayısı 1 -0,415734 -0,087555 0,327010 0,613909 0,561026 -0,220837

Şube Başına  
Mevduat (Milyon TL) -0,415734 1 0,462189 -0,153912 0,295349 0,260820 -0,035694

Şube Başına Düşen  
Ortalama Kredi 

(Milyon TL)
-0,087555 0,462189 1 -0,265004 0,261144 0,235164 -0,077753

ATM Sayısı 0,327010 -0,153912 -0,265004 1 0,335932 0,353664 0,546757

POS Sayısı 0,613909 0,295349 0,261144 0,335932 1 0,895109 -0,219881

Üye İşyeri Sayısı 0,561026 0,260820 0,235164 0,353664 0,895109 1 -0,059135

Çalışan Sayısı -0,220837 -0,035694 -0,077753 0,546757 -0,219881 -0,059135 1
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Kriterlerin standart sapma değerleri eşitlik (4) kullanılarak hesaplanmış 
ve ardından standart sapma değerleri yardımıyla, her kritere ait Cjdeğerleri 
eşitlik (5) kullanılarak hesaplanmıştır ve değerleri Tablo 6.’da gösterildiği gi-
bidir. 

Tablo 6.  CjDeğerleri

Cj 1,271655 1,279200 1,379730 1,281625 0,980139 0,961635 1,294444

Cjdeğerlerini eşitlik (6)’da kullanarak Tablo. 7’da yer alan kriter ağır-
lıkları hesaplanmıştır.

Tablo 7. CRITIC ile Hesaplanan Kriter Ağırlıkları Tablosu

Wj 0,150520 0,151413 0,163312 0,151700 0,116014 0,113824 0,153217

Tablo.7’ de görüldüğü gibi CRITIC ağırlıklandırma yöntemine göre en yük-
sek kriter ağırlığına sahip kriter 0,163312 değeri ile “Şube Başına Düşen Or-
talama Kredi (Milyon TL) net kar” olarak görülmektedir. İkinci büyük öneme 
sahip kriter ise 0,153217 değeri ile “Çalışan Kişi Sayısı” olarak belirlenmiştir.
Bir sonraki aşamada ise hesaplanan kriter ağırlıkları, Gri İlişkisel Analiz yön-
temine dahil edilerek alternatiflerin sıralaması yapılacaktır.

GRİ İlişkisel Analiz Yönteminin Uygulanması
Kriter ağırlıklarının hesaplanmasının ardından Gri İlişkisel Analiz yön-

temi için Tablo 4’de yer alan karar matrisi kullanılarak “Çalışan Kişi Sayısı” 
kriteri minumum, diğer kriterler ise maksimum olması istendiği için Eşitlik 
(7) ve Eşitlik (8) yardımıyla karar matrisi için normalize işlemi yapılmıştır ve 
Tablo.8.’de gösterilmektedir.
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Tablo. 8. Normalize Edilmiş Karar Matrisi

2017-2016  
Değişim Oranı

Şube 
Sayısı

Şube 
Başına 

Mevduat 
 (Milyon 

TL)

Şube Başına 
Düşen 

Ortalama 
Kredi (Milyon 

TL)

ATM  
Sayısı

POS  
Sayısı

Üye İşyeri 
Sayısı

Çalışan 
 Sayısı

İstanbul 0,067005 0,253166 0,407556 0,143327 0 0 0,667614

Ege 0,298499 0,381517 0,811403 0,058080 0,505067 0,713910 0,659591

Batı Anadolu 0,276765 0,207908 0,577857 0 0,564765 0,669807 0,677042

Akdeniz 0,257710 0,463069 0,681260 0,022813 0,496764 0,764129 0,666793

Doğu Marmara 0,286978 0,445368 0,807835 0,265035 0,577855 0,804057 0,674598

Batı Karadeniz 0 0,600683 0,904402 0,178391 0,553607 0,792104 0,665433

Güneydoğu 
Anadolu 0,364181 1 1 0,196428 1 1 0,659537

Batı Marmara 0,324181 0,451717 0,781001 0,097751 0,385250 0,772691 0,661593

Orta Anadolu 0,433561 0,352041 0,520371 1 0,813935 0,983183 1

Doğu Karadeniz 0,317023 0,454420 0 0,330852 0,570310 0,851136 0,670597

Ortadoğu Anadolu 0,588866 0,412984 0,647927 0,060136 0,917891 0,929477 0

Kuzeydoğu 
Anadolu 1 0 0,588464 0,451066 0,830862 0,992843 0,657623

Gri İlişki Katsayısının hesaplanmasında ise Eşitlik (10) yardımıyla önce-
likle referans sayısı ile sıra değerleri arasındaki fark alınarak Gri İlişki Katsayı 
farklılıkları hesaplanmaktadır ve hesaplanan değerler Tablo.9’da görüldüğü 
gibidir. Daha sonra bu değerler kullanılarak her bir kriter ve alternatif için Gri 
İlişki Katsayıları hesaplanmıştır (Tablo.10). 
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Tablo. 9. Referans Sayısı İle Sıra Değerleri Arasındaki Farklar Alınarak Katsayı 
Farklılıkları

2017-2016  
Değişim Oranı Şube Sayısı

Şube Başına 
Mevduat 

 (Milyon TL)

Şube Başına 
Düşen 

Ortalama 
Kredi (Milyon 

TL)

ATM  
Sayısı

POS  
Sayısı

Üye İşyeri 
Sayısı

Çalışan 
 Sayısı

Referans 
Noktası 1 1 1 1 1 1 1

İstanbul 0,932995 0,746834 0,592444 0,856673 1 1 0,332386

Ege 0,701501 0,618483 0,188597 0,94192 0,494933 0,28609 0,340409

Batı Anadolu 0,723235 0,792092 0,422143 1 0,435235 0,330193 0,322958

Akdeniz 0,74229 0,536931 0,31874 0,977187 0,503236 0,235871 0,333207

Doğu Marmara 0,713022 0,554632 0,192165 0,734965 0,422145 0,195943 0,325402

Batı Karadeniz 1 0,399317 0,095598 0,821609 0,446393 0,207896 0,334567

Güneydoğu 
Anadolu 0,635819 0 0 0,803572 0 0 0,340463

Batı Marmara 0,675819 0,548283 0,218999 0,902249 0,61475 0,227309 0,338407

Orta Anadolu 0,566439 0,647959 0,479629 0 0,186065 0,016817 0

Doğu Karadeniz 0,682977 0,54558 1 0,669148 0,42969 0,148864 0,329403

Ortadoğu 
Anadolu 0,411134 0,587016 0,352073 0,939864 0,082109 0,070523 1

Kuzeydoğu 
Anadolu 0 1 0,411536 0,548934 0,169138 0,007157 0,342377



Esra AKSOY, Türker TEKER 655

Tablo. 10. Gri İlişki Katsayısı

2017-2016  
Değişim Oranı Şube Sayısı

Şube Başına 
Mevduat 

 (Milyon TL)

Şube Başına 
Düşen 

Ortalama 
Kredi (Milyon 

TL)

ATM  
Sayısı

POS  
Sayısı

Üye İşyeri 
Sayısı

Çalışan 
 Sayısı

İstanbul 0,34892 0,401016 0,457689 0,368549 0,333333 0,333333 0,600683

Ege 0,416146 0,447034 0,726115 0,34676 0,502546 0,636059 0,594949

Batı Anadolu 0,408752 0,386969 0,542215 0,333333 0,534625 0,60227 0,607564

Akdeniz 0,402482 0,482192 0,610694 0,338481 0,498387 0,679467 0,600091

Doğu Marmara 0,412194 0,474099 0,722371 0,40487 0,542214 0,71845 0,605766

Batı Karadeniz 0,333333 0,555978 0,839492 0,378327 0,528322 0,706319 0,599113

Güneydoğu Anadolu 0,440211 1 1 0,383562 1 1 0,59491

Batı Marmara 0,425236 0,47697 0,695411 0,35657 0,448531 0,687466 0,596369

Orta Anadolu 0,46885 0,435556 0,510397 1 0,728794 0,967461 1

Doğu Karadeniz 0,422662 0,478203 0,333333 0,427662 0,537814 0,770577 0,602843

Ortadoğu Anadolu 0,548767 0,459975 0,586804 0,347255 0,858946 0,876388 0,333333

Kuzeydoğu Anadolu 1 0,333333 0,548525 0,476674 0,74723 0,985888 0,593559

Gri İlişki Dereceleri hesaplanırken CRITIC yöntemiyle hesaplanan kriter 
değerleri Yani Tablo.7’de görülen kriter ağırlıkları kullanılmıştır ve (11) nu-
maralı eşitlik ile hesaplanmıştır. Hesaplanan Gri İlişki Derecesi Tablo 11.’de 
görüldüğü gibidir. 
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Tablo.11. Gri İlişki Derecesi

Her Bir Kriter İçin Ağırlık Değerleri Wj

 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7

0,15052 0,151413 0,163312 0,1517 0,116014 0,113824 0,153217

2017-2016  
Değişim Oranı 0,07254 0,05238 0,05575 0,04524 0,06528 0,04206 0,0437

İstanbul 0,05476 0,15714 0,12143 0,13571 0,17143 0,04208 0,12381

Ege 0,16429 0,06313 0,04048 0,04786 0,05714 0,12619 0,04127

Batı Anadolu 0,052519 0,060719 0,074746 0,055909 0,038671 0,037941 0,092035

Akdeniz 0,062638 0,067687 0,118583 0,052603 0,058303 0,072399 0,091156

Doğu 
Marmara 0,061525 0,058592 0,08855 0,050567 0,062024 0,068553 0,093089

Batı Karadeniz 0,060582 0,07301 0,099734 0,051348 0,05782 0,07734 0,091944

Güneydoğu 
Anadolu 0,062043 0,071785 0,117972 0,061419 0,062905 0,081777 0,092814

Batı Marmara 0,050173 0,084182 0,137099 0,057392 0,061293 0,080396 0,091794

Orta Anadolu 0,06626 0,151413 0,163312 0,058186 0,116014 0,113824 0,09115

Doğu 
Karadeniz 0,064006 0,072219 0,113569 0,054092 0,052036 0,07825 0,091374

Ortadoğu 
Anadolu 0,070571 0,065949 0,083354 0,1517 0,084551 0,11012 0,153217

Kuzeydoğu 
Anadolu 0,063619 0,072406 0,054437 0,064876 0,062394 0,08771 0,092366

Son adımda ise Tablo.12’de gri ilişki derecelerine göre alternatiflerin önem 
sıralaması yapılmıştır. 
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Tablo.12.  Gri İlişki Analiz Derecesine Göre Sıralama

GRİ İLİŞKİ  
DERECESİ SIRALAMA

Alternatifler

İstanbul 0,058934 12

Ege 0,074767 8

Batı Anadolu 0,068986 11

Akdeniz 0,073111 9

Doğu Marmara 0,078673 6

Batı Karadeniz 0,080333 4

Güneydoğu Anadolu 0,108594 1

Batı Marmara 0,075078 7

Orta Anadolu 0,10278 2

Doğu Karadeniz 0,071116 10

Ortadoğu Anadolu 0,078748 5

Kuzeydoğu Anadolu 0,093248 3

Yapılan sıralamaya bakıldığında birinci sırada 0,108594 değeri ile “Güney-
doğu Anadolu” bölgesi yer alırken ikinci sırada “Orta Anadolu” üçüncü sırada 
ise “Kuzeydoğu Anadolu” bölgesi yer almıştır.

SONUÇ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Yakın geçmiş zamanda bankaların; reel sektör ve finans sektöründe ol-

dukça etkin bir rol oynadığı görülmüştür.Bununla birlikte ülkenin bulunduğu 
ekonomik durum içinde bankaların göstermiş olduğu performans ve göster-
miş olduğu gelişim değerleri oldukça önemli bir paya sahiptir. Bu önem gün 
geçtikçe artan bir eğilim göstermektedir.Bir ülkenin ekonomik gelişmesinde 
bankacılık sektörünün etkin ve önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Bu bağ-
lamda uygulamada Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri kullanılarak ülke-
mizdeki bankaların bölgesel bazlı 2016-2017 değişim oranlarına göre perfor-
mans değerlendirmesi amaçlanmıştır.İstatistiki bölge sınıflandırmasına göre 
Türkiye on iki bölgeye ayrılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye Bankalar Birliği 
verilerinden yola çıkarak belirlenen kriterler doğrultusunda İstatistiki Bölge 
Birimleri Sınıflandırmasına göre ayrılan banka bölgelerinin ÇKKV yöntemi ile 
performans değerlendirmesi amaçlanmaktadır.Performans değerlendirme 
için ele alınan kriterler; TBB istatistiki raporlarında yayınlanan veri değerle-
ri kriter olarak ele alınmış ve bu kriterler; şube sayısı, şube başına mevduat 
(Milyon TL), şube başına düşen ortalama kredi (Milyon TL), ATM Sayısı, POS 
sayısı, üye işyeri sayısı ve çalışan sayısı olarak toplam 7 kriter alınmıştır. 
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Performans belirlemede kullanılan yöntem öncelikle kriter ağırlıkları-
nın önemderecesinin hesaplanması için ele alınan CRITIC yöntemi olmuştur. 
CRITIC yönteminin kullanılması belirlenen kriterlerin uzman görüşüne bağlı 
kalmadan nesnel bir ağırlıklandırma ile önem derecelerinin belirlenmesidir. 
Hesaplama sonucunda en yüksek önem derecesine sahip kriter “Şube Başına 
Düşen Ortalama Kredi (Milyon TL)” çıkmıştır. En yüksek ağırlık önem dere-
cesine sahip kriterin performans değerlendirmede etkili bir kriter olacağı da 
söylenebilir. Elde edilen kriter ağırlıkları Gri İlişkisel Analiz yönteminde kul-
lanılarak bölgelerin performans sıralaması alınmıştır. Uygulama sonucu ola-
rak ilk üçte yer alan bölgeler sırasıyla Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve 
Kuzeydoğu Anadolubölgesi olmuştur. Genel bir ifade ile 2016 yılından 2017 
yılına kadar bir yıllık zaman diliminde en iyi bölgesel performans gelişimi 
gösteren bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi olmuştur.

Bir ülkedeekonominin gelişmesinde bankacılık sektörünün etkin ve 
önemli bir rolü olduğu varsayılarak yapılan çalışmada ülke içerisinde ge-
çen her zaman diliminde hangi bölgenin ne durumda olduğunun bilinmesi 
oldukça önemlidir. Çalışmada çıkan sonuçlara bakılarak en iyi performansı 
gösteren bölgelerin iyi çıkmasını sağlayan nedenleri ve buna bağlı olarak az 
performans gösteren ya da durağan bir seyre sahip bölgelerin iyileştirmeye 
çalışılması açısından değerlendirilebilir. Bölgesel ekonomik kalkınma olarak 
bankacılık sektöründe yapılan bu çalışmanın olumlu katkılar sağlayacağı dü-
şünülmektedir. Bu çalışma ilerleyen dönemlerde yapılacak yeni çalışmalar 
sonucunda bölgesel bazlı banka performanslarının nasıl ilerleme kaydettiği 
konusunda fikir edinilmesini sağlayacaktır. Ortaya çıkabilecek olan farklılık-
ların nedenleri araştırılabilir.  İyileştirme için ise,çalışmanın, bölgesel ekono-
mik kalkınma planlamalarına fikir verebilecek bilgiler sunabilecek nitelikte 
olduğu düşünülmektedir.

Yapılan çalışmaya öneri olarak, çalışma gereği uygun bir yöntem olan Çok 
Kriterli Karar Verme yöntemlerinden farklı yöntemler bir arada kullanılarak 
karşılaştırmalı sonuç değerlendirmesi yapılabilir ve kriterlerin önem ağır-
lıklarının belirlenmesinde kullanılan ağırlıklandırma yöntemlerinden öznel 
ağırlıklandırma yöntemleri ile de çözüm yapılarak sonuca etkisi incelenebilir.
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BIST-MALİ ENDEKSİNDE AY 
DÖNÜMÜ, YIL DÖNÜMÜ VE AY İÇİ  
ANOMALİLERİNİN İNCELENMESİ1

Reşat KARCIOĞLU2,  Nevin ÖZER 3

Giriş
Fertlerin bulunduğu her alanda normal ve düzenli bir seyir izleyen rasyo-

nel davranış beklemek imkânsızdır. Fertler yaşamları, psikolojileri, davranış 
biçimleri gibi birçok faktörden dolayı alacakları kararlarda kendine özgü ha-
reket ederler. Finansal açıdan da bireysel, kurumsal ya da yabancı yatırımcı 
olsun insan psikolojisinden kaynaklanan kendine ve bilgisine olan güven duy-
gusu, kendini sınama, kendini kontrol edememe, risklere karşı cesaret ya da 
kaçınma, aldığı kararlarda yaşayacağı pişmanlık duygusu ve kaygıdan kaçın-
ma gibi duygularla o an için doğru karar verdikleri algısına düşerek yatırım 
kararlarında rasyonel davranmayarak yanlış durumlara düşebilmektedirler. 
Davranışsal finansla yatırımcı davranışlarının incelenmeye başlanmasıyla 
beklenmeyen fiyat hareketlerinin sebepleri üzerinde durulmaktadır. Bu se-
bepler kişisel faktörlerden olabileceği gibi politik, ekonomik veya makroeko-
nomik hareketleri yine kişinin algılama ve analiz yeteneğiyle de kaynaklana-
bilir, yani yine yatırım kararında analiz merci kişi olduğu için bir davranış söz 
konusudur. Bireysel ve kurumsal yatırımcı olarak literatürde ayrılan yatırım-
cı türleri, tecrübe, bilgi, psikolojik faktörler gibi etkenlerden farklı davranış 
kalıpları sergileyerek fiyat hareketlerine yansımaları değişmektedir. Bireysel 
yatırımcılar daha küçük tasarruflarla ve bireysel kararlarla yatırımlarını yön-
lendirirken; kurumsal yatırımcılar daha profesyonel yöneticiler ve küçük ta-
sarrufların oluşturduğu büyük fon havuzuyla daha büyük yatırımlara, daha 
çok risk çeşitlendirmesine ya da daha profesyonel bilgi analizi yapabilmekte-
dirler. İki yatırımcı türünün de beklenmeyen fiyat hareketlerine karşı verdik-
leri tepkiler farklı olmakta ya da kazanç /kayıp miktarları değişebilmektedir. 
Normal seyirde seyrederken düşüş ya da ani yükselme gibi sapmalara sebe-
biyet gösteren olan bu durumlar anomali olarak adlandırılan belirsizliklere 
neden olmaktadır. Piyasalarda gözlemlenen durumlar mevcut finans ve eko-
nomi teorileriyle açıklanmıyorsa ve bu gözlemlerin açıklanmasında mevcut 
teorilerle çelişen varsayımlara ihtiyaç duyuluyorsa, bu durumlar “anomali” 
olarak nitelendirilmektedir. (Atakan, 2008: 100). Shiller (1998) çalışmasın-
da anomalilerin geleneksel finans teorileri ve EPH’nın temel niteliklerinden 
kabul edilen rasyonalliğin her zaman ya da kısmen de olsa geçerliliği olma-
dığı, temelinde insan yatan her durumun farklı açıklamalarının olabileceğini 

1 Bu çalışma Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu danışmanlığında yürütülen Nevin Özer tarafından 
hazırlanan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kabul edilen “Hisse Senedi 
Piyasalarında Görülen Anomalilerin Volatilite Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: 
Türkiye Örneği” başlıklı doktora tezinden türetilmiştir.

2     Prof.Dr., Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme
3     Dr.Öğr.Üyesi.,Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacı-
lık Yüksek Okulu
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belirtmiştir. Finansal piyasalar incelenirken: yatırımcı profilindeki değişim ve 
davranışsal manadaki etkileşimleri mutlaka göz önüne alınmalıdır (Saraç ve 
Kayhaoğlu, 2011: 136)

Finansal varlıklarla ilgili piyasada görülen anomaliler zaman, teknik, si-
yasi gibi faktörlere bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir.  Zamana göre ince-
lenen anomalilere takvimsel anomaliler denilmekte ve bu anomalilerde ay, 
gün ve yıl açısından çeşitli anomalilerin varlığı araştırılmaktadır. İlk başlarda 
günlerin ya da ayların birbirine göre farklılık gösterip göstermediği araştırıl-
mış, böylece haftanın günleri ve yılın ayları gibi anomaliler ortaya çıkmıştır. 
Daha sonra bu gün ve aylardan hareketle ay sonu, ay ortası, ayın ilk yarısı, 
ayın ikinci yarısı, yıl dönümü, yılbaşı gibi çeşitli takvimsel anomaliler araştı-
rılmaya başlanmıştır. 

Literatürde ay ile ilgili anomalilerin incelenmesi Ocak ayı üzerinde yoğun-
laşmıştır. Finansal kurumlar, beyan ettikleri kazançlarının değerini düşürmek 
için Aralık ayında hisse senetlerini satmakta, Ocak ayında ise geri almaktadır 
(Başoğlu v.d.,2001;505). Atakan (2008)’e göre bu hareket Ocak ayında anor-
mal getiriler sağlamakta ve Ocak ayı anomalisi oluşmasına neden olmaktadır. 
Ocak ayıyla birlikte, yıl sonu olması itibariyle Aralık ayı incelenmiş ve daha 
sonra ülkeye veya sektöre göre çeşitli özellikler dikkate alınarak farklı aylar 
incelenmiştir. Daha sonra ise ay ve yıla dayalı ay içi, ay ortası, yıl dönümü gibi 
çeşitli anomaliler literatürde yerini almıştır.

Ay içi anomalilerine ilişkin yapılan araştırmaların amacı hisse senedi geti-
rilerinin ay içinde herhangi bir anlamlı trend gösterip göstermediğinin ince-
lenmesidir. Yapılan çalışmalarda ayın ilk yarısı ve ikinci yarısı arasında getiri 
farklılıkları görülmüştür (Özmen,1997;32). Ay içi etkisi, sermaye piyasaların-
daki getirilerin ayın ilk iki haftasında, son iki haftasına göre daha yüksek ol-
ması olarak tanımlanabilir. Ay dönüş anomalisi ise ayın son günleriyle birlikte 
sonraki ayın ilk günlerinde ortalamanın üstünde getiri elde edilmesiyle ilgili 
bir durum olarak ortaya çıkmaktadır (Tunçel,2012;9). Yıl dönümü anomalisi, 
yılın son birkaç gününün ve devamındaki yılın ilk birkaç gününü kapsayan 
kısa dönem için hisse senedi fiyat ve getirilerinde meydana gelebilecek bek-
lenmeyen değişikliklerin anlamlı bir seyir alması halinde meydana gelmekte-
dir (Özmen,1997;32). Ay içi etkisi ilk defa Arial (1987) tarafından gündeme 
getirilerek, ayın ilk dönem getirilerinin ikinci döneminden yüksek olmasını 
ifade etmektedir. Bu çalışmadan esinlenerek ortaya çıkan diğer bir anomalisi 
ise ay ortası etkisidir.  Fosback (1976)’da ayın son günleri ile izleyen ayın ilk 
günlerinde yatırımcıların alım yönünde kararlar vererek, ay dönüşü etkisini 
oluşturduğunu ve bu dönüş yılın son ayında ise yıl dönümü etkisine dönüştü-
ğünü ortaya koymuştur.

Piyasada işlem gören bir finansal varlığa ait fiyat ve getiri hareketlerin-
de ani şoklar sebebiyle meydana gelen olumlu/olumsuz değişimlerin büyük 
ve küçük dalgalanmalar ve bu dalgalanmaların gerçekleşme sıklığına volatil 
denir. Volatilite ise normal bir trendde seyreden bir finansal varlığın fiyat ve 
getiri hareketlerinde yaşanan bu volatil durumu sebebiyle ortalama fiyat ve 
getiri değerlerinin, belirlenen ortalamanın çok üstünde veya çok altında sey-
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rettiği değişimlerdir (Güneş ve Saltoğlu, 1998: 15). Piyasa ile yakından ilgi-
lenen yatırımcılar olsun ya da piyasayı çalışma konusu eden araştırmacılar 
olsun volatilite ile yakından ilgilenmişlerdir. Volatilite sistematik riskin bir 
ölçüsü olduğundan yatırımı gerçekleştirmeden yapılacak analizlerde dikkat 
edilen önemli bir husus olmuştur. Bu husus, yatırım yapılması düşünülen fi-
nansal varlığın getirilerinin belirli bir ortalamadan ani olarak meydana gelen 
pozitif veya negatif sapmalarını ifade eder (Wolf, 2005: 48). Kurumsal ve bi-
reysel yatırımcılar piyasalarda yatırım yaparak, kıt kaynaklarla ellerinde tut-
tukları tasarruflarını maksimumum şekilde değerlendirmek isterler. Yalnız 
yatırımı yaparken bir takım finansal risklerle karşı karşıyadırlar. Kimi yatı-
rımcılar riski severken kimi yatırımcılar riskten kaçınma davranışı gösterir-
ler (Yıldız,2016: 84). Piyasada finansal varlıklar üzerindeki volatilitenin art-
ması, varlıkların risk seviyelerinin artması, yüksek kazanç beklentisi içindeki 
yatırımcı için ise bu artan riski üstlenmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple 
yatırımcılar yatırım kararlarını alırken hedefleri doğrultusunda doğru karar 
verebilmek için güvenilir ve analiz edilebilir bilgiye ihtiyaç duymakta, üstle-
necekleri riski ölçmek ve bekledikleri getiriye ulaşma konusunda riskle ilgili 
elde ettikleri bilgiler doğrultusunda yatırımlarını yönlendirmek istemekte-
dirler (Sevüktekin ve Nargileçekenler, 2006: 244).

BIST-Mali endeksi ulusal pazarda işlem gören ve sadece mali sektörde yer 
alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak 
hesaplanan endekstir. Bu sebeple mali sektörün yıl başı ve sonu, ay içi ve sonu 
para hareketliliklerinde farklılıklar göstermesi ve bu sektöre ait hisse senedi 
yatırımcılarının bu farklılıklara dikkat etmesi sebebiyle daha çok etkilenece-
ği göz önüne alınarak BIST-Mali endeksinde bu değişikliklerin bir anomali 
yaratıp yaratmayacağı araştırma konusu olmaktadır. Çalışmada BIST-Mali 
endeksinde 2002-2016 yılları arasında günlük kapanış verileri kullanılarak 
ARCH-GARCH modelleri ile yıldönümü, ay dönümü, ay ortası ve 15 günlük 
dönemlere ayırarak Ay içi1 ve Ay içi2 etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Literatür 
Berges vd. (1984), 1951-1980 yılları arasında Kanada hisse senedi piya-

sasında yaptığı çalışmada yıldönümü etkisini saptamış, bunun nedeni olarak 
vergi kaybı sebebiyle satışların aralık ayında artarak Ocak ayında tekrar alım-
larla ilgili olarak getirileri etkilediğini tespit etmiştir.

Jaffe ve Westerfield (1985), 1970-1983 yılları arasında Japonya hisse se-
nedi piyasalarında yaptıkları çalışmada yıl dönümü etkisini araştırmak için 
yılın son beş günü ve takip eden yılın ilk beş gününü incelemişler ama yıl 
dönümü anomalisi yaratacak önemli bir etkiye rastlamamışlardır. 

Sias ve Starks (1997), 1978-1992 yılları arasında NYSE’ de işlem gören 
hisse senetlerine yaptıkları çalışmalarında, aralık ayının son 4 günü ile ocak 
ayının ilk 4 günü panel veri analizi ile yıl dönümü anomalisini inceledikleri 
çalışmalarında, saptadıkları yıl dönümü anomalisinin vergi kaybı hipotezi ve 
vitrin süsleme hipotezi ile uyumlu olduğunu ve bu duruma daha kurumsal 
portföylerin neden olduğunu savunmuşlardır.
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Özmen (1997) çalışmasında 1988 Ocak-1996 Haziran yılları arasında 
dünya borsalarında anomalilerin varlığını araştırmıştır. Analiz sonucuna 
göre, ayların ilk yarı ve ikinci yarısına göre, tüm yarılarda en fazla getiriyi 
Ocak ayında, her iki yarısı da en fazla getiri Haziran ayı olduğunu, en az geti-
rinin ise Nisan ve Ekim aylarının ikinci yarılarında yaşandığını tespit etmiştir. 

Eken ve Üner (1997) çalışmalarında, 1988-2007 tarihleri arasında BIST 
100 endeksinde dönemsel anomalileri araştırmıştır. Analiz sonucuna göre, 
BIST’ de ay dönüşü, ay içi ve yıl dönüşü anomalisinin varlığı tespit edilmiştir. 
En fazla kazandıran stratejilerin ise ayın son işlem günü alınıp, takip eden 
ayın ilk 2 işlem günü satılması, ayın son işlem günü alınıp, takip eden ayın ilk 
4 işlem günü satılması, yılın son ayının son 2 işlem günü alınıp, takip eden 
yılın ilk 2 işlem günü satılması, yılın son ayının son 2 işlem günü alınıp, takip 
eden yılın ilk 3 işlem günü satılması olduğunu belirlemiştir.

Chui ve Wei (1998), 1977-1993 yılları arasında Hong Kong, Kore, Malezya, 
Tayvan ve Tayland hisse senedi borsalarında regresyon analizi ile yaptıkları 
çalışmalarında, Hong Kong ve Kore borsalarında güçlü yıldönümü etkisi sap-
tanmış, Hong Kong piyasalarında yabancı kurumsal yatırımcıların etkisiyle 
ölçekleri büyük firmalarda, Kore piyasalarında bireysel yatırımcıların etkisiy-
le küçük firmalara ait getirilerde anormal getiriler tespit etmişlerdir. 

Booth vd. (2001), 1991-1997 yılları arasında Finlandiya hisse senedi pi-
yasasında yaptığı çalışmasında, ay dönümü etkisini tespit etmişler, kurumsal 
yatırımcıların satın alma baskısı hipotezi ile ay sonunda satın almaların art-
ması ile fiyatların artığı sonucuna varılmıştır. 

Kunkel vd. (2003), 01.08.1988-31.07.2000 tarihleri arasında 19 ülke bor-
salarında ay dönümü etkisini inceledikleri çalışmalarında, 16 ülkede ay dönü-
mü etkisini saptamışlar, bu etkisinin Japonya hariç diğer ülkelerin boğa piya-
sası döneminde yaşandığı, Japonya’da ise ayı piyasası döneminde yaşandığını 
saptamışlardır.

Ng ve Wang (2004), 1986-1999 yılları arasında NSYE, AMEX ve NASDAQ 
endekslerine panel veri analizi ile yaptıkları çalışmalarında, vitrin süsleme ve 
risk kaydırıcı işlemlerden dolayı yılın son günü satılan devam eden yılın ilk 
günlerinde alım yapılması sebebiyle zayıf da olsa anlamlı yıl dönümü etkisini 
tespit etmişlerdir. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların yılbaşında küçük hisse 
senetlerinin alım satım ve fiyat hareketlerini artırdıklarını saptamışlardır. 

Kıyılar ve Karakaş (2005) çalışmalarında, 04.01.1988-22.04.2003 tarih-
leri arasında BIST -100 endeksi ve BIST Ulusal-100 endeksinin günlük ka-
panış fiyatlarını dolar bazında değerlendirerek zamana dayalı anomalileri 
incelemişlerdir. Yaptıkları analizde BIST’ de yılın ilk ve son üç işlem günün 
diğer yılın günlerine göre daha yüksek getiri sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
çalışmada volatiliteye de değinilmiş, yılın ilk üç işlem günü volatilitenin çok 
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Nikkinen vd. (2007), 1995-2003 yılları arasında S&P 100 endeksi ve VIX 
endekslerine yaptıkları analizde, ay dönümü ve ay içi anomalilerin varlığı tes-
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pit edilmiş yalnız bu etkilerin makroekonomik haberlerden kaynaklandığını, 
bu haberlerin etkisi dikkate alındığında ise bu etkinin ortadan kalktığını tes-
pit etmişlerdir. 

Wiley ve Zumpano (2009), 1980-2004 yılları arasında NSYE, AMEX ve 
NASDAQ endekslerine yaptığı çalışmalarında, Ayın son 1 ila 4 günü ile takip 
eden ayın 1 ile dört günü arasında ay dönümü etkisini tespit etmişler, bunun 
nedeni olarak da güçlü bir kurumsal yatırımcı ağırlığının yanında bireysel ya-
tırımcılarında etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

Al-Jarrah vd. (2011), 1992-2007 yılları arasında Amman hisse senedi pi-
yasasında ay dönümü anomalilerini incelemiş, ay dönümü anomalisini tespit 
edememişler, ay başında oluşan getirilerin ayın geri kalan günlerinde gerçek-
leşen getirilerden farklı olmadığını savunmuşlardır. 

Maher ve Parikh (2013), Nisan 2003- Şubat 2011 yılları arasında Hindis-
tan hisse senedi piyasasında ay dönümü etkisini araştırmış, ulusal ve uluslar 
arası kurumsal yatırımcıların ay sonuna kadar alım satım faaliyetlerini artır-
malarından kaynaklı fiyat artışı nedeniyle ay dönümü etkisini saptamışlardır. 

Abdioğlu ve Değirmenci (2013), çalışmasında, BIST’de 02.01.2003-
14.03.2012 tarihleri arasında dönemsel anomalileri analiz edilmiştir. Analiz 
dönemini 2003-2007 kriz öncesi dönem, 2008-2009 kriz dönemi ve 2010-
2012 kriz sonrası dönem olmak üzere 3 döneme ayırmıştır. Analizde ay içi 
anomalisi, yıl dönümü anomalisi görülmediği sonucuna varılmıştır. 

Chaouachi ve Douagi (2014), 1998-2011 yılları arasında Tunus hisse se-
nedi piyasalarında yaptıkları çalışmalarında incelenen dönemde ayı 15 gün-
lük dönemlere bölerek inceledikleri yarı ay etkisini tespit edememişlerdir. 

Sharma ve Narayan (2014), 2000-2008 yılları arasında NSYE’de işlem gö-
ren 14 sektörde faaliyet gösteren firmalara ait hisse senetleri üzerine yaptık-
ları çalışmalarında, 14 sektörde de getiri açısından pozitif, volatilite açısın-
dan ise negatif, güçlü bir ay dönüşü anomalisi saptamışlar. Bu bulguların ay 
dönüşü etkisinin getiri ve volatilite açısından heterojen bir yapıda olduğunu, 
küçük firmalarda yaşanan etkinin büyük firmalarda yaşanan etkiye göre daha 
büyük olduğunu tespit etmişlerdir. 

Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2016), 2005-2015 yılları arasında BIST100 ve 24 
BIST endeksine EKK analizi ile yaptıkları çalışmalarında, 14 endekste ay dö-
nümü anomalisi, XSPOR endekste ay içi anomalisi tespit etmişler, yıl dönümü 
anomalisini ise çalıştıkları hiçbir endekste tespit edememişlerdir. 

Kayaçetin ve Lekpek (2016), 1988-2014 yılları arasında BIST100 endek-
sinde ay dönümü etkisini araştırmışlar, ayın son günü ve takip eden ayın ilk 
iki işlem günü olarak inceledikleri çalışmalarında getiri açısından ay dönümü 
etkisini tespit etmişler yalnız volatilite açısından bu anomaliyi saptayama-
mışlardır. 

Filipovski ve Tevdovski (2017), çalışmalarında 2007 ve 2014 yılları ara-
sında 10 güney Avrupa ülkesinin piyasa endekslerini kullanarak ay ortası ve 
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ay dönümü etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada getiri endekslerinden hare-
ketle ortalama ve volatilite denklemleri ayrı ayrı kullanılarak analiz gerçek-
leştirilmiştir. Analiz sonucunda ay dönüşü etkisi çalışmaya dahil ettiği bütün 
piyasalarda tespit edilmiştir.   

4.2. ARAŞTIRMANIN AMACI ve YÖNTEMİ
Bu çalışmanın amacı, BIST-Mali endeksinde dönemsel anomaliler içinde 

yer alan ay dönümü, yıldönümü, ay ortası ve ay içi etkilerinin mevcudiyetini 
belirlemek ve bu belirlenen anomalilerin BIST-Mali endeksi üzerinde getiri ve 
volatilitede yarattığı etkisinin saptamaktır. 

Çalışmanın amacı kapsamında anomalilerin tespiti ve volatilite hesap-
lamalarında Borsa İstanbul’da işlem gören BIST-Mali endeksine ait toplam 
15 yılı kapsayan 02.01.2002-30.12.2016 tarihleri arasında 3762 veri olarak 
günlük kapanış fiyatları kullanılmıştır. Veriler TCMB web sitesinden elde edil-
miştir. Normal seyreden dönemden farklı olarak 2008 Küresel krizin yarattığı 
farklı olması beklenen etkiyi görebilmek için 02.01.2008-30.08.2009 tarihleri 
arası kriz dönemi olarak seçilmiş ve çalışma kriz dönemi ve kriz hariç dönem 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Çalışmanın sonucuna ulaşılabilmek için yapılan 
analizler EViews 8 ve Stata 12 programlarından yararlanılmıştır.  

Analizde ilk olarak fiyat verileri bir zaman serisi olduğundan dolayı dura-
ğanlığının kontrolünün yapılabilmesi için logaritmik hale dönüştürülmüştür. 
Dönüştürülen serilerin temel istatistikî özellikleri olan ortalama, medyan, 
standart sapma, çarpıklık, basıklık değerlerine, normal dağılan ve durağan 
olan bir seri olup olmadığına bakılmıştır. Logaritmik değerleri ile oluşturu-
lan veri setinin ortalama ve standart sapma değerlerinin belirli bir sıfır et-
rafında ortalama değer taşıması ya da ortalamadan az sapmalar göstermesi 
serinin durağan olabileceği, ortalama değerden uzaklaşmalar görülmesi ise 
durağan olmadığını ortaya koyacaktır. Durağan özellik gösteren zaman serisi, 
içerisinde hangi dönem alınırsa alınsın yine kendi ortalama, standart sapma 
ve alınan dönemler için hesaplanan ardışık varyansı kendi değerlerine döne-
cektir. Durağan olmayan serilerde bu durum söz konusu değildir. (Gujarati ve 
Porter,2012;741). Normal dağılım gösteren serilerin çarpıklık katsayısı sıfıra 
eşit olmaktadır. Çarpıklık katsayısı sıfırdan farklı bir değer taşıyorsa asimet-
rik dağılım gösterdiğini; sıfırdan küçük, negatif değer taşıyor ise serinin sola 
çarpık olduğunu, sıfırdan büyük ise serinin sağa çarpık olduğunu göstermek-
tedir (Başar ve Oktay, 2015:80). Normal dağılım gösteren serilerde basıklık 
katsayısı 3’e eşittir. Değerlerin 3’e yaklaşması dağılımın normalleştiği hakkın-
da bilgi vermektedir. Seride basıklık katsayısı 3’ten küçük bir değer alırsa seri 
basık dağılım göstermekte, 3’ten büyük bir değer alırsa ise seri sivri dağılım 
göstermektedir (Başar ve Oktay, 2015:84). Daha sonra uygulanan Jarque-Be-
ra testi ile serinin normal dağılım gösterip göstermediği analiz edilmiştir.  
Jarque-Bera testinde test sonucu  tablo değerinde %5 önem seviyesinde 
olan 5,99 değeri ile karşılaştırılır (Kim,2016:49). Çarpıklık katsayısı sıfır, 
basıklık katsayısı 3 olan ve test sonucu 5,99 değerine eşit ya da küçük olan 
seri normal dağılım göstermekte, katsayı değerleri farklı ve test sonucu 5,99 
değerinden büyük ise serinin normal dağılmadığı gözlemlenir. Aynı zamanda 
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Probability (Olasılık) değerleri normal dağılım gösteren seri hakkında bilgi 
vermektedir. %5 önem seviyesinde olasılık değeri 0,05 değerinden büyükse 
normal bir seri olduğunu, küçük bir değerse normal dağılım göstermediğini 
vurgulamaktadır (Tarı, 2010;464).

Bu aşamada oluşturulan zaman serilerinin normalliği sınandıktan sonra 
durağanlığının kontrolü için ADF ve PP birim kök testleri uygulanmıştır. ADF 
birim kök testinde hata terimleri istatistiki anlamda bağımsız ve homojen ol-
dukları varsayılırken PP testinde ise hata terimlerinin zayıf bağımlılık ve he-
terojen oldukları varsayılır. Hata terimleri arasındaki yakınlığı (korelasyonu) 
ölçen birim kök testinde test değerleri sıfıra yaklaşan değerler olması halinde 
durağan seri olarak kabul edilir. Analizin sonucunda istatiksel anlamlılığı ölç-
mede kullanılan anlamlılık düzeyleri hatalı karar verme düzeyini göstermek-
tedir. Literatürde en çok kullanılan %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde 
analizleri yapılmıştır. Her iki birim kök testi Sabitsiz- Trendsiz, Sabitli-Trendli 
ve Sabitli- Trendli olarak hesaplanmıştır. Kurulan hipotez ; 

 𝐻𝑜:  ise, birim kök var; seri durağan değil

𝐻1:  ise, birim kök yok; seri durağandır. 

Daha sonra seriler üzerinde ARCH modellerini uygulayabilmek amacıyla 
serilerde ARCH etkisinin mevcudiyetini sınamak için ARCH–LM testi uygu-
lanmıştır. ARCH–LM testini uygulayabilmek için ilk olarak BIST-Mali endeksi 
için uygun ARMA modeline karar verilmelidir.

ARMA modeli AR ve MA modelleri birleşimi ile oluşmaktadır. Yule (1926) 
tarafından geliştirilen, bağımlı değişken olarak kabul edilen zaman serilerinin 
geçmiş değerlerinin birlikte hesaplanması ile oluşan model AR (Otoregresif 
Model=Auto Regressive) olarak kabul edilmiş ve serinin gelecek değerlerinin 
gözlemlenmesi önceki dönem geçmiş değerleri ve hata terimi ile açıklamıştır. 
Slutsky (1937) tarafından ilk olarak ortaya atılan MA (Hareketli Ortalama = 
Moving Average) modeli, zaman serisinin belirli bir zamandaki gözlem de-
ğerleri o andaki hata terimi ve hata teriminin geçmiş değerleri ile belirlenme-
si ile oluşan modeldir. Yani geçmiş dönemdeki hata terimleri şuandaki hata 
terimlerini etkilemektedir. İlk olarak Wold (1938) tarafından ortaya atılan 
ARMA (Otoregresif Hareketli Ortalama Süreci) modeli serinin hem AR hem 
de MA özelliği taşıması, serinin hem geçmiş değerleri hem de hata terimleri-
nin geçmiş değerleriyle belirlenmesi ile oluşan modeldir. Uygun ARMA mo-
deli belirlenirken literatürde yaygın olarak tercih edilen AIC ve SC kriterleri 
kullanılmaktadır. Hesaplanan bu iki kriter değerlerinin en küçük değeri ba-
rındıran uygun ARMA modelini belirlemektedir. Çalışma için yapılan analizde 
SC değeri kullanılmıştır. En küçük SC değerini taşıyan ARMA modeli seçilmiş 
ve uygun modelin hata terimlerinde ARCH etkisinin varlığı ARCH-LM testi ile 
araştırılmıştır. ARCH-LM testi değerleri belirlendikten sonra kurulan hipote-
ze göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Kurulan hipotezler;

H0 : ARCH etkisi yoktur. │  İstatistiği│>│ Gözlem*R2│

H1: ARCH etkisi vardır. │  İstatistiği│<│ Gözlem*R2│
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ARCH etkisi tespit edilen modellerde ARCH etkisinin giderilebilmesi için 
uygun ARCH ve GARCH modelleri tespit edilmiştir. Engle (1982) çalışmasında 
sabit volatilite mevcut olmadığından değişen varyansın hesaplanabilmesi ve 
zamanla değişkenlik gösteren volatilitenin zamanla sürekliliğini ifade etmek 
için ARCH (auto regresif conditional heteroskedasticity-otoregresif koşullu 
değişen varyans) modelini geliştirmiştir (Saçaklı Saçıldı, 2011;53). ARCH mo-
deli aşağıdaki gibidir: (Engle, 1982)

        (1)
Modelde kullanılan ( ) ortalamayı, (  değişen varyansı ve (

) beyaz gürültü sürecini simgelemektedir. Modelin kısıtları,  
ve  , (i= 1,2,..,p) ile ,  olmalıdır 
(Engel, 1982;987-993). Yalnız, ARCH modeli, olumlu ve olumsuz ani hareket-
lerin volatilite üzerinde aynı etkiye sahip olması, modelde kullanılan katsa-
yıların katı kurallara tabi olması, hesaplamalarda sadece varyansın nasıl bir 
davranış sergilediğinin görülmesi, bu değişimlerin neden kaynaklandığının 
belirlenmemesi, modelin büyük hareketlere yavaş tepki vermesi ve volatilite-
nin olduğundan fazla öngörülmesi gibi zayıflıklara sahiptir (Songül,2010;12). 
Bollerslev (1986) çalışmasında bu zayıflıkları giderebilmek için ARCH mode-
line zaman serilerinin bir takım özelliklerini ekleyerek GARCH (Genelleştiril-
miş ARCH) modelini geliştirmiştir. GARCH modeli aşağıdaki gibidir (Bollers-
lev, 1986):

   (2)
 Bu modelin kısıtları, p

 

(j=1,2,…,q) olmalı ve 

 koşulu sağlanmalıdır. Bu koşulların sağlan-
ması halinde seri durağan hale gelecektir (Bollerslev, 1986:317). ARCH ve 
GARCH modellerinin fiyat verilerinden oluşan zaman serilerinin volatili-
tesini modellemede çok başarılı olduğu bilinmektedir (Kendirli ve Karade-
niz,2012;96). 

Bu modellemeler yapıldıktan sonra uygun model seçimi için;  Bollerslev 
(1986) çalışmasında belirttiği ARCH ve GARCH modelerinin parametreleri 
olan α ve β değerlerinin sıfırdan büyük olması, anlamlı olması ve parametre-
lerin toplam değerinin 1’den küçük olması şartlarına göre model seçimi ya-
pılmıştır. Ayrıca belirtilen kiriterleri taşıyan modeller arasından en iyi modeli 
seçmek için, Sevüktekin ve Nargeleçekenler (2006) çalışmasında belirttiği 
AIC, SC, Mape ve Theil gibi katsayı değerlerinin değerlerinin küçük olması, 



Nevin ÖZER, Reşat KARCIOĞLU 671

Log-Olabilirlik oranının ise büyük olması kriterleri dikkate alınarak model 
seçimi gerçekleştirilmiştir. Uygun model belirlendikten sonra, çalışma mo-
deli uygulanmadan önce ayrıca otokorelasyon açısından Ljung-Box-Q (LB-Q) 
testi ve Ljung-Box-Q2 (LB- Q2) testi  ile incelenmiştir LB-Q ve LB-Q2 test ista-
tistikleri için kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir;

H0 = Otokorelasyon vardır.      p  0,10

H1 = Otokorelasyon yoktur.     p 0,10
Modelde otokorelasyon sorununa bakıldıktan sonra çalışmanın bu kıs-

mında ay dönümü anomalisi, yıl dönümü anomalisi, ay ortası anomalisi ve 
ay içi anomalilerinin mevcudiyetleri incelenmiştir. Bu anomalileri incelerken 
3,4,…,16 formüllerinde görüldüğü gibi kukla değişkenler kullanılmıştır. Kukla 
değişkenler modele uygun hale getirilmiş ilk olarak getiri üzerinde daha son-
ra da volatilite üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kullanılan formüller:

-Ay Dönümü Etkisi
Yt =	b0 +b1D1+	𝜇t                                (3)

Denklemde D1; eğer ayın son üç günü ve sonraki ayın ilk 3 günü ise 1, de-
ğilse 0 kukla değişkeni ile ay dönümü etkisi olup olmadığı araştırılacaktır. Ay 
dönümü etkisinin getiri üzerindeki etkisi araştırılırken (4) numaraları denk-
lem; volatilite üzerindeki etkisi araştırılırken (5) numaralı denklem yardı-
mıyla araştırılmıştır.

Yt =	b0 +b1Yt-1+mi Di,t+ ut        (Getiri)                          (4)

Ht = + + Vc    (Volatilite)     (5)
-Yıl Dönümü Etkisi

Yt =	b0 +b1D1+	ut                              (6)

Denklemde D1; eğer Aralık ayının son 3 günü ve Ocak ayının ilk 5 günü ise 
1, değilse 0 kukla değişkeni ile yıl dönümü etkisi olup olmadığı araştırılacak-
tır. Yıl dönümü etkisinin getiri üzerindeki etkisi araştırılırken (7) numaraları 
denklem; volatilite üzerindeki etkisi araştırılırken (8) numaralı denklem yar-
dımıyla araştırılmıştır.

Yt =	b0 +b1Yt-1+mi Di,t+ ut        (Getiri)                                        (7)

Ht = + + Vc    (Volatilite)      (8)
-Ay Ortası Etkisi

Yt =	b0 +b1D1+b2D2+	ut                                                                       (9)

Denklemde D1; eğer ayın 15. günü ise 1, değilse 0 kukla değişkeni ile ay 
ortası etkisi olup olmadığı araştırılacaktır. Ay ortası etkisinin getiri üzerinde-
ki etkisi araştırılırken (10) numaraları denklem; volatilite üzerindeki etkisi 
araştırılırken (11) numaralı denklem yardımıyla araştırılmıştır.
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Yt =	b0 +b1Yt-1+mi Di,t+ ut          (Getiri)                          (10)

Ht = + + Vc     (Volatilite)     (11)

-Ay İçi Etkisi

Yt=	b0+b1D1+b2D2+ut                                     (12)
Denklemde D1; eğer ayların ilk yarısı ise 1, değilse 0,  D2; eğer ayların ikinci 

yarısı ise 1, değilse 0, kukla değişkenleri yardımıyla ay içi etkisi araştırıla-
caktır. Ay içi etkisinin getiri üzerindeki etkisi araştırılırken (15) numaraları 
denklem; volatilite üzerindeki etkisi araştırılırken (16) numaralı denklem 
yardımıyla araştırılmıştır.

Ayın ilk yarısı ise;       

Ayın ikinci yarısı ise;

Yt =	b0 +b1Yt-1+ + ut         (Getiri)                (15)

Ht = + +

+ Vc  (Volatilite)              (16)

Getiri ve volatilite denklemlerinde kullanılan Yt endeksin t zamandaki ge-
tiri serisi; Ht koşullu varyans; m ilgili anomalilere ait kukla değişkenlerin ilgili 
zamandaki getirileri, m1 den mi e kadar incelenen anomalilere ait günlerinin 
ortalama getirileri; D1,t den Di,t ye kadar anomalilere ait günlerin kukla değiş-
kenleri; Vi oynaklık, V1 den Vi e kadar incelenen anomali günlerinin oynaklığı-
nı simgelemektedir (Karcıoğlu ve Özer,2018:541).

-Kriz Etkisi
Kriz dönemi belirlenirken Büyükşalvarcı (2011) çalışmasında olduğu gibi 

endekslerin düşmeye başladığı dönem başlangıç kabul edilerek, endeksle-
rinin toparlandığı dönemde bitiş kabul edilerek kriz dönemi belirlenmiştir. 
02.01.2008 ve 30.08.2009 yılları kriz dönemi olarak belirlenmiştir.

Bu aşamadan sonra endeksler üzerinde uygun bulunan ARCH-GARCH mo-
delleri kullanılarak getiri ve volatilite değerleri hesaplanmış, hesaplanan de-
ğerler üzerinde %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde var olan anomaliler 
belirlenmiştir.
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ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Çalışmada BIST-Mali endeksi için model seçim istatistikleri yapılmıştır. İlk 

aşama olarak her endekse ait veri seti yapılan istatistikler sonucu normallik 
ve durağanlık durumları incelenmiş ve sonraki aşamada birim kök testi ile 
birim kök içerip içermediği kontrol edilmiştir. Analiz sonucunda birim kök 
içermediği görülmüş ve model seçim aşamasına geçilmiştir. BIST-Mali en-
deksi için uygun model seçildikten sonra ARCH etkisini test etmek üzere AR-
CH-LM testi uygulanmıştır. ARCH etkisinin varlığı kabul edildikten sonra ise 
BIST-Mali endeksi için model tahmini sürecine geçilmiştir.
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Series: LOGMALI
Sample 1/01/2002 12/30/2016
Observations 3762

Mean       4.46e-05
Median   7.28e-05
Maximum  0.014613
Minimum -0.014920
Std. Dev.   0.002055
Skewness  -0.005275
Kurtosis   8.331774

Jarque-Bera  4456.078
Probability  0.000000

Grafik 1: BIST-Mali Getiri Endeksi Dağılım İstatistikleri

Grafik 1’de BIST-Mali endeksinin 15 yıllık bir dönem içerisinde 3762 ve-
riden oluşan getiri serisinin istatistikleri yer almaktadır. BIST-Mali endeksine 
ait minimum getirinin -0,014920, maksimum getirinin 0,014613, ortalama 
getirinin ise 0,0000446 olduğu ve her üç değerinde sıfıra çok yakın olduğu 
görülmektedir. Standart sapmasının 0,002055, yani risk derecesinin %0,2055 
olduğu görülmektedir. Hem ortalama getirinin hem de standart sapmanın 
sıfıra çok yakın değerler olması serinin durağan olabileceği hakkında bilgi 
vermektedir. BIST-Mali endeksine ait getiri dağılım istatistik grafiği incelen-
diğinde getiri serisi -0,005275 değeriyle asimetrik ve sola çarpık bir dağı-
lım gösterdiği söylenebilir. Basıklık durumunun ise 8,331774 >3 değeri ol-
duğundan sivri bir dağılımda olduğu göstermektedir. Yalnız Jarque-Bera test 
istatistiğine bakıldığında 4.456,078>5,99 oldukça büyük bir değer taşımakta, 
Olasılık değeri ise 0,05 önem seviyesinin altında bir değer olduğundan seri 
dağılımının normallikten sapma gösterdiği görülmektedir.
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Grafik 2: 2002-2016 Yılları Arası BIST-Mali Logaritmik Getiri

Grafik 2’de BIST-Mali endeksine ait logaritmik getiri dağılımına bakıldı-
ğında ise getiri serisinde volatilite dalgalanmaları ve volatilite kümelenmeleri 
görülmektedir. 2002-2004 yılı arası ve 2008 küresel kriz etkileri bu volatilite 
kümelenmelerinde daha net ortaya çıkmaktadır. 

Analizde kullanılan veri seti zaman serisi özelliği taşıdığından dolayı ana-
liz yapılmadan önce serinin gerçekte olmayan ilişkileri göstermesini engelle-
mek yani durağanlığı kontrol etmek için ADF ve PP birim kök testleri uygulan-
mış ve Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Birim Kök Test Sınamaları (BIST-MALİ)
ADF Birim Kök Testi

Sabitli Sabitli-Trendli Sabitsiz-Trendsiz
-60,8725* -60,8733* -60,8525*

Kritik Değerler
%1 -3,4319 -3,9604 -2,5655
%5 -2,8621 -3,4110 -1,9409
%10 -2,5671 -3,1273 -1,6166

PP Birim Kök Testi

Sabitli Sabitli-Trendli Sabitsiz-Trendsiz
-60,8844* -60,8836* -60,8652*

Kritik Değerler
%1 -3,4319 -3,9604 -2,5655
%5 -2,8621 -3,4110 -1,9409
%10 -2,5671 -3,1273 -1,6166

Not: *= %1 önem düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.

Tablo 1’de verilen ADF birim kök test istatistiği sabitli hesaplanmış değe-
ri -60,8725, sabitli-trendli hesaplanmış değeri -60,8733 ve sabitsiz-trendsiz 
hesaplanmış değeri -60,8525 olarak bulunmuştur. ADF test istatistiği %1 an-
lamlılık düzeyi için sabitli hesaplanmış değeri -3,4319, sabitli-trendli hesap-
lanmış değeri -3,9604 ve sabitsiz-trendsiz hesaplanmış değeri -2,5655 olarak 
gerçekleşmiştir. Hesaplanan ADF istatistik değeri %1 anlamlılık seviyesinde 
kritik değerlerden küçük çıktığı için BIST-Mali serisi için H0 hipotezi kabul 
edilmemekte, H1 hipotezi kabul edilmiş ve seri birim kök içermemekte ve seri 
durağan olarak kabul edilmektedir. PP test istatistiği sonuçlarında ise ADF 
test istatistiğine çok yakın sonuçlar elde edilmiştir. PP test istatistiği, sabitli 
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hesaplanmış değeri -60,8844, sabitli-trendli hesaplanmış değeri -60,8836 ve 
sabitsiz-trendsiz hesaplanmış değeri -60,8652 olarak bulunmuştur. PP test 
istatistiği %1 anlamlılık düzeyi için ADF test istatistiği %1 anlamlılık dü-
zeyinde gerçekleşen değerlerle aynıdır. PP testi içinde geçerli olmak üzere 
BIST-Mali serisi için H1 hipotezi kabul edilmiş ve seri durağan olarak kabul 
edilmektedir.

Durağanlık kontrolünden sonra BIST-Mali serisinin ARCH 
etkisi taşıyıp taşımadığının kontrolü için ARCH-LM testi yapıla-
caktır. Bunun için ilk olarak uygun ARMA modeli belirlenmelidir. 
ARMA modelinin seçimi için SC bilgi kriter değerlerine göre se-
çimi yapılmış ve Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: BIST-MALİ için ARMA(p,q) Model Seçimi
p/q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 2,060 0,718 -0,404 -1,285 -1,902 -2,402 -2,758 -3,023 -3,279 -3,433 -3,577
1 -4,814 -4,812 -4,810 -4,808 -4,806 -4,804 -4,803 -4,801 -4,800 -4,798 -4,799
2 -4,812 -4,810 -4,808 -4,806 -4,805 -4,803 -4,801 -4,799 -4,797 -4,795 -4,797
3 -4,811 -4,809 -4,811 -4,808 -4,806 -4,804 -4,801 -4,799 -4,802 -4,799 -4,798
4 -4,809 -4,808 -4,808 -4,809 -4,805 -4,804 -4,802 -4,800 -4,799 -4,797 -4,796
5 -4,809 -4,807 -4,807 -4,808 -4,808 -4,806 -4,801 -4,799 -4,801 -4,796 -4,794
6 -4,807 -4,805 -4,804 -4,804 -4,805 -4,805 -4,803 -4,801 -4,796 -4,794 -4,794
7 -4,806 -4,804 -4,805 -4,803 -4,803 -4,803 -4,801 -4,801 -4,796 -4,792 -4,793
8 -4,804 -4,802 -4,800 -4,800 -4,801 -4,801 -4,804 -4,799 -4,796 -4,793 -4,797
9 -4,802 -4,800 -4,803 -4,801 -4,801 -4,799 -4,799 -4,798 -4,794 -4,797 -4,795
10 -4,802 -4,802 -4,802 -4,800 -4,800 -4,798 -4,795 -4,793 -4,796 -4,794 -4,796

Tablo 2’de, SC bilgi kriter sonuçlarına göre AR(p) için ve MA(q) için yapı-
lan tüm kombinasyonlarda en küçük değer olan -4,814 değeri ile en uygun 
modelin AR(1), MA (0) ile ARMA (1,0) modeli olduğuna karar verilmiştir. Bu 
aşamadan sonraki analizlerde BIST-Mali serisi için ARMA(1,0) modeli kulla-
nılacaktır. Seride değişen varyansın mevcudiyetinin belirlenmesi ARCH etki-
sinin olabileceğini göstereceğinden seçilen modele ARCH-LM testi uygulan-
mıştır.

30 gecikmeye kadar yapılan ARCH-LM test istatistiği sonuçları │   İsta-
tistiği│<│ Gözlem*R2│şartı sağlandığından dolayı ARCH-LM testine göre ça-
lışmada kullanılan BIST-Mali endeksine ait seride, ARCH etkisinin olmadığını 
öne süren hipotez reddedilmiş ve ARCH etkisinin varlığına karar verilmiştir. 
Buna göre ARCH-GARCH model seçimi aşamasına geçilmiş ve Tablo 3’te ve-
rilmiştir. 
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Tablo 3: BIST-Mali AR(1) Modeli ARCH-GARCH (p,q) Modelleri Tahmin Sonuçları
ARCH

(1)
ARCH

(2)
ARCH

(3)
ARCH

(4)
GARCH

(1,1)
GARCH

(1,2)
GARCH

(1,3)
c 0.000401* 0.000262* 0.000263* 0,000230* 0,000959* 0,040025* 0,017459*

α1 0.147808* 0,144578* 0.114322* 0,100927* 0,075170* -1,418029* -0,397229*
α2 0.195308* 0.166004* 0,128075*
α3 0.177892* 0,164568*
α4 0,132809*
β1 0,904598* 0,034069 -0,226343*
β2 -0,437489 -0,316272*
β3 -0,732993*
β4

R2 0,004110 0,001700 0,001697 0,001959 0,007630 0,000340 0,000327
Akaike -4,850318 -4,892189 -4,919850 -4,939617 -4,983794 -1,718899 -2,923183

Schwarz -4,843691 -4,883905 -4,909910 -4,928020 -4,975511 -1,708958 -2,911585
Log likelihod 9127,449 9207,207 9260,239 9298,420 9379,517 3239,248 5505,507

Theil 
Katsayısı 0,955873 0,956977 0,947806 0,944004 0,947483 0,947657 0,948186

MAPE 135,1139 134,0356 143,2901 147,2815 143,6310 143,4524 142,9028

ARCH-LM Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)

LM (k=1) 0,153972
(0,6948)

0,062617
(0,8024)

0,359298
(0,5498)

0,841549
(0,3590)

4,517527
(0,0335)

2,246763
(0,1339)

3,467451
(0,0626)

LM (k=5) 58,886670
(0,0000)

27,139000
(0,0001)

5,618267
(0,3452)

5,848526
(0,3212)

6,846942
(0,2323)

4,267052
(0,5116)

4,529981
(0,4759)

LM (k=10) 128,723500
(0,0000)

75,612930
(0,0000)

60,267690
(0,0000)

64,187920
(0,0000)

10,608590
(0,3888)

7,730284
(0,6552)

7,904756
(0,6381)

LM (k=20) 156,178900
(0,0000)

96,814390
(0,0000)

80,672470
(0,0000)

84,358640
(0,0000)

15,758920
(0,7315)

12,977000
(0,8784)

13,746900
(0,8431)

LM (k=30) 159,913900
(0,0000)

104,073300
(0,0000)

89,343500
(0,0000)

87,603520
(0,0000)

19,562320
(0,9274)

17,134800
(0,9709)

18,568870
(0,9486)

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

Tablo 3: BIST- Mali AR(1) Modeli ARCH-GARCH (p,q) Modelleri Tahmin Sonuçları 
(Devam)

GARCH
(1,4)

GARCH
(2,1)

GARCH
(2,2)

GARCH
(2,3)

GARCH
(2,4)

GARCH
(3,1)

GARCH
(3,2)

c 0,073253* 0,000097* 0,000170** 0,074031* 0,094283* 0,000809* 0,019619*
α1 -1,832962* 0,173969* 0,093836* -1,361063* -1,769589* 0,072771* -0,476780*
α2 0,016600* -0,091865* -1,283458* -1,666517 0,0199362 -0,290910
α3 -0,026147 -0,423873*
α4
β1 -0,363197 0,773974* 1,819724* -0,631100*** 0,009530 0,916683* -0,294327
β2 -0,363197 -0,822126* -0,742238* -0,318405 -0,777245*
β3 -0,341672 -0,390300*** -0,366303
β4 -0,388187 -0,398389

R2 0,000798 0,000471 0,001435 0,001309 0,001396 0,000557 0,001250
Akaike -1,506094 -4,983271 -4,988133 -1,780351 -1,259010 -4,983890 -2,790622

Schwarz -1,492284 -4,973331 -4,976536 -1,767097 -1,244100 -4,972293 -2,777368
Log 

likelihod 2840,963 9379,534 9389,678 3356,841 2377,198 9381,697 5257,161

Theil
Katsayısı 0,949514 0,948551 0,952714 0,954185 0,954222 0,949217 0,953692

MAPE 141,5295 142,5303 138,2620 136,7868 136,7499 141,8432 137,2797

ARCH-LM Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)

LM (k=1) 7,906749
(0,0049)

0,665478
(0,4158)

2,046356
(0,1526)

1,128906
(0,2880)

0,831707
(0,3618)

0,407514
(0,5232)

0,839848
(0,3594)

LM (k=5) 8,532280
(0,1292)

2,624578
(0,7223)

7,007107
(0,2201)

4,711449
(0,4521)

3,719623
(0,5904)

2,171456
(0,6866)

4,622115
(0,4637)

LM (k=10) 11,57825
(0,3143)

9,587921
(0,4658)

12,805360
(0,2348)

10,352600
(0,4101)

9,346409
(0,4996)

10,529780
(0,5516)

10,292120
(0,4152)
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LM (k=20) 15,932700
(0,7208)

14,587410
(0,7212)

18,859840
(0,5310)

16,114050
(0,5392)

15,007480
(0,7095)

17,287416
(0,6978)

16,118590
(0,7092)

LM (k=30) 22,325110
(0,8420)

16,208510
(0,9809)

23,271830
(0,8039)

24,003150
(0,7719)

20,811580
(0,8937)

22,369540
(0,8450)

20,938410
(0,8898)

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

Tablo 3: BIST- Mali AR(1) Modeli ARCH-GARCH (p,q) Modelleri Tahmin Sonuçları 
(Devam)

GARCH
(3,3)

GARCH
(3,4)

GARCH
(4,1)

GARCH
(4,2)

GARCH
(4,3)

GARCH
(4,4)

c 0,018133* 0,009022 0,000509* 0,030427* 0,001767* 0,0042738
α1 -0,304633* -0,251171* 0,075170* -0,616127* 0,0030025** -0,851396*
α2 -0,318566* -0,121590 0,013630 -0,699428* 0,101578* -0,730957
α3 -0,347704* -0,137633 0,027629 -0,651231* 0,082411* -0,761762
α4 -0,069264* -0,439570*** 0,153628* -0,705894
β1 -0,805957* -0,111096 0,941857* -0,591264* -0,189873* -0,094504
β2 -0,805957* -0,288091 -0,770894* -0,404912* -0,352213
β3 -0,456953* -0,188128 -0,180820*** -0,2666077
β4 -0,124437 -0,151420

R2 0,001026 0,001441 0,000784 0,001144 0,001240 0,0000989
Akaike -3,235253 -3,323830 -4,985685 -2,501442 -4,563949 -1,947361

Schwarz -3,220342 -3,307263 -4,972431 -2,486531 -4,547381 -1,929136
Log 

likelihod 6094,510 6262,125 9386,073 4714,212 8594,787 3673,986

Theil
Katsayısı 0,952697 0,953992 0,949747 0,956088 0,956000 0,954628

MAPE 137,9664 136,9783 141,2896 134,9014 134,9869 136,3433

ARCH-LM Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)
Gözlem*R2

(x2Olasılık)

LM (k=1) 0,645879
(0,4269)

0,687838
(0,4069)

0,782187
(0,3764)

0,589805
(0,4425)

0,495089
(0,4817)

1,189300
(0,2755)

LM (k=5) 2,887129
(0,7422)

3,580263
(0,6113)

1,906982
(0,8619)

3,448760
(0,8816)

3,369898
(0,6432)

4,789386
(0,4421)

LM (k=10) 9,118647
(0,6845)

10,741200
(0,6566)

4,635110
(0,9141)

10,400480
(0,4061)

8,936853
(0,5381)

9,561693
(0,4798)

LM (k=20) 12,953240
(0,8788)

15,712300
(0,7589)

10,345700
(0,9615)

16,224010
(0,7026)

14,601200
(0,7988)

15,461840
(0,7494)

LM (k=30) 21,012280
(0,9250)

19,412800
(0,9124)

15,424190
(0,9871)

21,014580
(0,8874)

19,502240
(0,9289)

19,967600
(0,9174)

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

Tablo 3’te görüldüğü üzere BIST-Mali endeksine ait seride k=1, 5, 10, 20, 
30 gecikme değerleri için ARCH(p) ve GARCH (p,q) modellerine ait istatistik-
sel analizler yapılmıştır. Analiz sonucunda α>0 , i=1,2,…,p; β>0, i=1,2,…,q ve 
α+β<1 parametrelerin pozitif olma koşulunu sağlamayan modeller analiz dışı 
bırakılmıştır. Sadece GARCH(1,1), GARCH(2,1) modellerinin parametreleri-
nin bu koşulu sağladıkları görülmektedir. Kalan bu iki modelde ARCH-LM pa-
rametreleri incelendiğinde ise sadece GARCH (2,1) modelinin uygun model 
olduğu görülmektedir. Bu model dışında diğer modellerin model kriterlerini 
taşımadığı görülmektedir. Bu nedenle diğer katsayı kriterlerine bakılmasına 
gerek kalmadan uygun model olarak GARCH(2,1) seçilmiştir. Model seçimin-
den sonra otokorelasyon olup olmadığı analiz edilmiş Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 4: Ljung-Box Otokorelasyon Test sonuçları

BIST-Mali 
(Olasılık)

Ljung-Box Q Testi
Gecikme=1 Gecikme=5 Gecikme=10 Gecikme=20 Gecikme=30
0,023 0,214 0,365 0,692 0,542

Ljung-Box Q2 Testi
Gecikme=1 Gecikme=5 Gecikme=10 Gecikme=20 Gecikme=30
0,258 0,735 0,199 0,219 0,413

BIST-Mali endeksine ait model için yapılan Ljung-Box Q Testinde sadece 
ilk gecikme değerinde artıklar p  0,10 olarak otokorelasyonlu çıkmış, yapı-
lan diğer gecikme değerlerinde otokorelasyon sorunu kalmamıştır. Ljung-Box 
Q2 Testi ise tüm gecikme değerleri p 0,10 olduğundan  artıkların kareleri 
arasındaki otokorelasyon bulunmadığından H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu 
aşama ile modelin uygun model oluğu tespit edilmiştir.  Uygun model belir-
lendikten sonra çalışmada kullanılan endeksler üzerinden BIST-Mali endek-
sinde görülen anomaliler ve volatiliteyle ilişkisi araştırılacaktır.

Çalışmanın bu bölümünde, ARCH-GARCH modellerinden uygun olan mo-
del endeks için belirlendikten sonra ortalama ve varyans denklemleri vasıta-
sıyla anomalilerin getiri ve volatilite üzerindeki etkisi araştırılmış ve Tablo 5 
ve 6’da sunulmuştur.

Tablo 5: BIST-Mali Endeksi için Anomali ve Getiri İlişkisi
BIST-MALİ AR(1) GARCH(2,1)

Kriz Hariç Dönem Kriz Dönemi
Katsayı Standart Hata Katsayı Standart Hata

Ay Dönümü -0,00000122 0,00004340 0,00012100 0,00018300
Yıl Dönümü -0,00012900 0,00010100 -0,00017600 0,00041600
Ay Ortası -0,00002250 0,00010000 -0,00031400 0,00028300
Ay İçi1 0,00006740 0,00003490*** 0,00003200 0,00016200
Ay İçi2 -0,00005470 0,00003010*** 0,00002450 0,00010100
Not: *,**,*** işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılığı 

göstermektedir.

Tablo 5’e bakıldığında kriz döneminde, ay ve yıla dayalı anomalilerin geti-
ri üzerinde anlamlı etkisi bulunamamıştır. Kriz olmayan döneme bakıldığında 
ise ay içi etkilerinin getiri üzerinde anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Ayın ilk 
yarısının getiri üzerinde pozitif etkisi görülürken, ayın ikinci yarısında bu et-
kinin negatife döndüğü görülmüştür. 

Tablo 6: BIST-Mali Endeksi için Anomali ve Volatilite İlişkisi
BIST-MALİ AR(1) GARCH(2,1)

Kriz Hariç Dönem Kriz Dönemi
Katsayı Standart Hata Katsayı Standart Hata

Ay Dönümü 1,35E-09 2,14E-08 3,97E-08 1,50E-07
Yıl Dönümü 1,18E-07 3,36E-08* -2,69E-08 1,57E-07
Ay Ortası -4,16E-07 7,06E-08* 3,65E-07 5,64E-07
Ay İçi1 3,97E-08 1,27E-08* 4,69E-08 9,34E-08
Ay İçi2 -4,62E-08 1,25E-08* 3,56E-07 7,44E-08

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

Tablo 6’da volatilite üzerinde ay ve yıla dayalı anomalilere bakıldığında, 
getiri denkleminde olduğu gibi kriz döneminde anlamlı anomali bulunama-
mıştır. Kriz olmayan dönemde ise ay dönümü hariç diğer anomalilerin %1’de 
anlamlı olduğu görülmüştür.  Yıl dönümü ve ayın ilk yarısının volatiliteyi art-
tırdığı, ay ortası ve ayın ikinci yarısında ise volatilitenin düştüğü saptanmışır.
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SONUÇ
Yatırımcıların genel ekonomik düzen hakkında, güncel ve ülkeyi ilgilen-

diren bilgileri, haberleri takip etmesi yatırımlarını bu doğrultuda değerlen-
dirmesi oldukça önemli bir durumdur. Özellikle kriz dönemleri hem ülkenin 
ekonomik göstergeleri hem de yatırımcı davranışları üzerinde çeşitli etkiler 
göstermektedir. Yaşanan krizlerin nedenlerinin ve etkilerinin yaşattığı belir-
siz havanın tahmin edilebilirliği azaltması hisse senedi piyasalarında riskin 
oldukça artmasına neden olmakta, yatırımcıların bu belirsiz havadan dolayı 
yatırım davranışlarını da etkileyebilmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda BIST-Mali endeksinde kriz hariç dönemde 
ayın ilk 15 gününü değerlendirdiğimiz ayiçi1 etkisinin pozitif getiriyi artıran 
bir durum sergilediği, diğer etkilerin ise getiriyi düşürdüğü gözlemlenmiştir. 
%10 anlamlılık seviyesinde ayiçi1 anomalisinin pozitif etki ile mevcudiye-
ti, yine %10 anlamlılık seviyesinde ayın son 15 gününü değerlendirdiğimiz 
ay içi 2 anomalisinin getiriyi azaltan etkiyle negatif yönde anomali yarattığı 
saptanmıştır. Kriz döneminde ise yıldönümü ve ay ortasının getiriyi azaltan 
etkisi, diğer etkilerin ise getiriyi artıran etkisi gözlemlenmiş ve incelenen an-
lamlılık seviyelerinde anomali yaratacak bir etki saptanamamıştır. Volatilite 
açısından incelendiğinde ise kriz hariç dönemde ay ortası ve ayiçi2 etkileri-
nin volatiliteyi azaltan etkisi, diğer etkilerin ise volatiliteyi yükselten etkisi 
görülmüş, %1 anlamlılık seviyesinde negatif etki ile ay ortası anomalisi ve %1 
anlamlılık seviyesinde pozitif etki ile yıldönümü ve ayiçi1 anomalilerinin var-
lığı saptanmıştır. Kriz döneminde ise sadece yıldönümü etkisinin volatiliteyi 
düşürdüğü, diğer etkilerin volatiliteyi yükselten bir etkisinin olduğu saptan-
mış yalnız hiçbir anlamlılık seviyesinde anomaliye sebep olacak anlamlı bir 
etkinin olmadığı saptanmıştır.

 Yıl dönümü anomalisi Aralık ayının etkisinin Ocak ayının ilk haftasın da 
devam ettiğini göstermektedir. BIST-Mali yatırımcısının aylık dengeleme yap-
ması nedeniyle, volatiliteyi artıran bir hareketlilik olurken getiri açısından 
Aralık ayı etkisi Ocak ayının ilk haftasına taşmamak ta, bu da endekste yıl 
dönümü etkisini anlamsız kılmaktadır. Ay içi etkisi BIST-Mali’de ayların ilk 
döneminde pozitif, ikinci dönemlerin de ise negatif getiriler olduğu, volati-
lite açısından ise BIST-Mali’de ayın ilk döneminde volatilite’nin arttığı ikinci 
yarıda ise düştüğü görülmektedir. Bu anomalinin nedeni olarak ise sektörün 
kendine has olmakla birlikte maaş, prim gibi standartlaşmış ödemeler, nakit 
tahsilatı ve nakit akımları gibi nedenlerle ay içi etkisinin oluştuğu düşünül-
mektedir. Kriz döneminde aylarla ilgili bu etkiler ortadan kalkmaktadır. So-
nuç olarak, Türkiye’de 2002-2016 dönemi içerisinde ve kullanılan BIST-Mali 
endeksi baz alarak ayın ilk 15 gününü temsil eden ay içi1 anomalisi, ayın son 
gününü temsil eden ay içi 2 anomalisi, ayın 15. Gününü temsil eden ay ortası 
anomalileri tespit edilmiştir. Bu anomalilerin varlığı BIST-Mali endeksi için 
EPH’nın “rasyonel davranış” ve “ normalüstü kazanç elde edilemez” tezlerine 
zıt durum ortaya çıkmaktadır. Anomalilerin varlığı ile yatırımcıların strateji-
lerini doğru analizle iyi belirleyerek avantaja çevirmeleri ya da kayıp yaşama-
larına engel olabilecektir. 
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KÜRESEL ISINMA SORUNSALININ 
TEHDİTLERİNE YÖNELİK 

DEĞERLENDİRMELER

Demet CANSARAN1

GİRİŞ
Küresel ısınma sorunsalı, karbondioksit (CO2) ve diğer hava kirleticileri 

ve sera gazlarının atmosferde toplandığı ve yeryüzünden süzülen güneş ışığı-
nı ve güneş ışınımını emdiği zaman ortaya çıkar. Atmosferde yıllarca yüzyıl-
larca süren bu kirleticiler, sıcağı yakalar ve gezegenin ısınmasına neden olur. 
Sera etkisi olarak bilinen budur (https://www.nrdc.org/stories/global-war-
ming-101#warming ).

Aynı zamanda iklim değişikliği olarak da dile getirilen küresel ısınma, 
Dünya’nın iklim sisteminin ortalama sıcaklığındaki gözlenen artışın, küre-
sel yüzey sıcaklığının en düşük emisyon senaryosunda 0,3 ila 1,7 °C, ve en 
yüksek emisyon senaryosunda 2,6 ila 4,8 ° C arasında artabileceği şeklinde 
ifade edilebilir. Bu rakamlar “büyük sanayileşmiş ulusların ulusal bilim aka-
demileri” tarafından kaydedilmiştir. Gelecekteki iklim değişikliği ve etkileri 
bölgeden bölgeye farklılık gösterecektir. Beklenen etkiler arasında, küresel 
sıcaklıklarda artış, yükselen deniz seviyeleri, değişen yağışlar ve çöllerin ge-
nişlemesi yer almaktadır (https://climatechange.earthscienceconferences.
com/events-list/global-warming-and-its-effects).

Küresel ısınma ile ilgili çalışmalarda dikkat çeken nokta; küresel ısınmaya 
yönelik yapılmış çok eski tarihli çalışmalar olmasıdır. Bu çalışmalar yapılması 
için tarihte şiddetli kasırgaların veya kavurucu sıcakların yaşanması beklen-
memiş olması sevindirici bir durumdur.  Günümüzden çok daha önce atmos-
fere salınan çeşitli gazların ısı emilimleri üzerinde çalışmalar yapılmış olması 
dönemin çevre çalışanlarının bugünü öngörmüş olmalarından kaynaklan-
maktadır.  Bu konuya ilişkin öncü sayılabilecek çalışmalardan birinde çeşitli 
gazların radyasyon emilim değerlerinin incelenmesi ve sonuçlarının karşılaş-
tırılmasından söz edilmiştir (Tyndall, 1861, s. 171).  Yine Joseph Fourier’in 
sera etkisine çalışmasında yer vermiş olması konu hakkında farkındalık ya-
ratması bakımından dikkate değerdir (Fleming, 1999, s. 72). Fourier ve/veya 
Tyndall’ın değerlendirmeleri iklim değişikliğinin ana faktörü olan sera etki-
sini güneşten gelip yeryüzünden yansıyan ve gözle görünmeyen radyasyon 
etkisinin atmosfer tarafından emilmesi ve dünyada mevcut ısının korunması 
olarak öngörebilmiştir (Weart, 2008, s. 3).

Yine 19. Yüzyıl sonlarında Arvid Högbom gibi araştırmacılar da buzul çağ-
ları üzerine yaptıkları çalışmalarda karbondioksit gazının atmosfer üzerinde 
ısı emici etkisi olduğunu belirtmiştir (Bohn, 2011, s. 166). O dönemde Arvid 

1    Doktor Öğretim Üyesi

CHAPTER 
35



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar684

Högbom ve Svante Arrhenius araştırmacılar karbondioksitin bugünkü kon-
santrasyonlarını öngörmedikleri için karbondioksit kaynaklı birkaç derecelik 
ısı artışının birkaç bin yıl sonra belki olabileceğini tahmin etmişlerdir (Weart, 
2008, s. 3). Fakat sanayi devriminin başlamasından sonra henüz bir asra ya-
kın bir zaman geçmişken artık küresel ısınma üzerinde insan etkisinin ortaya 
çıkışını ele alan çalışmalar da görülmeye başlanmıştır. 1930’lara gelene ka-
dar gerek sıcaklık ölçümleri olsun, gerekse dünyanın çeşitli coğrafyalarında 
doğa üzerinde yapılan araştırmalar olsun önemli oranda bilgi birikimi ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Yarım asra yakın bir süre önce net olarak öngörülme-
yen değişikleri ciddi manada ilk ele alanlardan birisi de Callendar olmuştur. 
Callendar (1938) çalışmasında fosil yakıtların tüketimi ve diğer çeşitli insan 
faaliyetleri sonucunda atmosferde yapay olarak karbondioksit artışı olduğu-
nu ortaya koymuştur. Yine bu çalışmada 1930’ların sonlarına doğru dünyada 
üretilen karbondioksitin küresel sıcaklık artışına olan etkisi de hesaplanmış-
tır. Ancak yine de o yıllarda sınırlı bir etkiden bahsedildiği, büyük çapta iklim 
değişikliğinin öngörülmediği söylenebilir. 

Günümüzde ise küresel ısınma dolayısıyla yaşanan iklimsel değişiklikler-
den kaynaklanan sorunların hızla belirginleşerek sorunun küresel bir boyuta 
ulaştığını ve küresel nitelikte önlemler alınması gerektiği noktasına gelindi-
ğini görmekteyiz. İklim değişikliği sorununun büyüklüğünde özellikle sana-
yileşmiş ülkelerin sera gazları sınır değerlerinin aşılmasında önemli payının 
olduğu Çerçeve İklim Değişikliği Antlaşmasın da açık bir şekilde gözler önü-
ne serilmiştir. Bu antlaşmada sera etkisi yaratan gaz emisyonlarının kalkın-
makta olan ülkelerde daha az olduğu, mevcut sera gazı emisyonlarının 1990‘ 
lı yıllar seviyesine indirilmesi gerekliliği özellikle vurgulanmıştır ( Keating, 
1992, s. 130). Dolayısıyla sorunun çözümünde istekli olmaları noktasında 
gelişmiş ülkelerin önemli görevleri bulunmaktadır. Ancak Rio Bildirgesinin 
2. İlkesinde “Devletlerin…kendi çevre ve kalkınma politikalarına uygun ola-
rak kaynaklarını kullanmaları egemenlik haklarındandır” denilmektedir. Bu 
ilke çevre ve kalkınma kavramlarının bir arada kullanılmış olması gelişmiş 
ülkelerin çevre sürdürülebilirliğini sağlama noktasındaki isteksizliğini gözler 
önüne sermektedir.

 Bu noktada bu çalışma; iklim sürdürülebilirliğinin insan kaynaklı etkin-
likler sonrası zarar görmesinde; hem insanın hem de çevrenin yaşam tehdi-
diyle karşı karşıya kalacağı noktasına dikkat çekmeyi amaçlaması açısından 
oldukça önemlidir  

Küresel Isınmanın İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerindeki Tehditleri
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde su kirliliğinin insan ve çevre sağlı-

ğı için önemli zararları olduğunu gösteren birtakım çalışmalar bulunduğunu 
görmekteyiz. 

Patz ve vd (1996) çalışmalarında sağlık sorunları ile iklim değişiklikleri 
arasında önemli bir ilişki olduğunu belirterek iklim değişikliğinin insan sağ-
lığı üzerindeki etkileri konusunda özellikle bulaşıcı hastalıkları yayan sivrisi-
nekler gibi taşıyıcılara dikkat çekmişlerdir. Sıtma, dang ve viral ensefalitidler 
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de dahil olmak üzere sivrisinek kaynaklı hastalıkların insidansı, iklime en du-
yarlı olan hastalıklar arasındadır. Çalışmada iklim değişikliği, vektörün coğra-
fi aralığını değiştirerek ve üreme ve ısırma oranlarını artırarak ve patojen in-
kübasyon süresini kısaltarak hastalık bulaşmasını doğrudan etkileyebileceği, 
deniz yüzey sıcaklığı ve deniz seviyesinde iklimsel artışlar, kolera ve kabuklu 
deniz ürünleri zehirlenmesi gibi suyla bulaşan bulaşıcı ve toksinle ilgili has-
talıkların görülme sıklığının artmasına, insan göçü ve iklim değişkenliğinde 
öngörülen artışın sağlık altyapısına verdiği zarar dolaylı olarak hastalık bu-
laşmasına katkıda bulunabileceği noktasına vurgu yapılmıştır.

Petchey ve vd (1999) çalışmalarında küresel ısınmanın doğurduğu potan-
siyel tehditler mevcut birçok çalışmada dile getirildiğini ancak mevcut zarar-
ları ile ilgili çalışmaların, özellikle deneysel olanların görece daha az sayıda 
olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada küresel ısınma etkilerine maruz kalmış 
topluluklar orantısız bir şekilde en çok yırtıcı hayvan ve otçullarını yitirdiği 
ve ototroflar ve bakteriler giderek daha fazla egemen hale geldiği belirtile-
rek trofik olarak tanımlanmış fonksiyonel gruplar arasında organizmaların 
nispi dağılımındaki değişiklikler, ekosistem fonksiyonunda, sıcaklık kaynaklı 
fizyolojik oranlara nispeten beklenenin ötesinde farklılıklar ortaya çıkardığı 
noktasına vurgu yapılmıştır.

Hughes (2000) çalışmasında küresel ısınmanın özellikle deniz suyu sıcak-
lığı üzerindeki etkileri gittikçe daha fazla hissedilmeye ve deniz canlılarına 
daha fazla etki etmeye başladığını belirterek, küresel ısınmanın deniz suyu 
sıcaklığına olan etkisi dolayısıyla fitoplankton popülasyonlarında dengesiz-
likler görüldüğünü, bu canlıların artan veya azalan popülasyonları onlarla 
beslenen başka canlıların da yaşam koşullarında dengesizliklere yol açtığı 
noktasına vurgu yapmıştır.

Hughes (2000) çalışmasında küresel ısınmanın biyoçeşitlilik üzerindeki 
etkilerinin oldukça net bir şekilde gerçekleşmekte olduğunu ve muhtemel et-
kilerinin de er ya da geç gerçekleşeceğini belirtmiştir. Fizyolojideki değişim-
ler, fenoloji ve bireysel türlerin dağılımı kaçınılmaz olarak, yerel bolluğa ve 
coğrafi bölgelere olan eğilimler şeklinde, türler arasındaki rekabeti ve diğer 
etkileşimleri kaçınılmaz olarak değiştirecektir. Ayrıca bu  açıdan ya doğrudan 
bir fizyolojik stres sonucu, ya da diğer türlerle etkileşimler yoluyla en azından 
bazı türlerin soyunun tükenmesinin mümkün olabileceği belirtilerek, önemli 
olan bu tür değişikliklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı değil, ne kadar sürede 
gerçekleşeceği noktasına vurgu yapılmıştır.

Root ve vd. (2003) çalışmalarında küresel ısınmanın etkileri konusunda 
canlıları ele alan çalışmaları incelemiş ve türlerin yaklaşık %80’inin küresel 
ısınma kaynaklı olarak beklenen yönde değişim gösterdiği sonucuna ulaşmış-
lardır. Bu sonuç küresel ısınmanın etkilerinin canlılar üzerinde sağlam kanıt-
larla farkedilebilir düzeye ulaştığını göstermiştir. 

Peng ve vd (2004) en düşük gece sıcaklıkları ve pirinç verimi üzerine yap-
tıkları çalışmalarında gece sıcaklıkları arttıkça ortalama pirinç veriminin düş-
tüğü sonucuna ulaşmışlardır.
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McMichael ve vd (2008) çalışmalarında iklimsel ısınmaya maruz kalan 
tüm bulaşıcı hastalıkların konakçı-patojen etkileşimlerini şu şekilde etkileye-
bileceği öne sürülmüştür:

- Yıldan yıla artan patojen gelişim oranları, bulaşma ve kuşak sayısı

- Patojen yaşam döngüleri üzerindeki kış mevsiminin baskılayıcı 
etkisinin zayıflatılması 

- Enfeksiyona karşı konakçının duyarlılığının azalması. 
Wu ve vd (2016) çalışmalarında aşırı hava olayları ve meteorolojik teh-

likeler nedeniyle hava koşullarında meydana gelen ani ve dramatik değişik-
liklerin birçok bulaşıcı hastalık üzerinde derin etkiler yaratmakta olduğunu 
belirtmişlerdir.  Çalışma ayrıca bu aşırı hava olaylarından bazılarına ilişkin 
eksik bilgiler nedeniyle, bunların yapılarını ve sağlık etkilerini doğru bir şe-
kilde tahmin edebilmek zor olabileceğini belirtirken, büyük çaplı aşırı hava 
olayları ve meteorolojik tehlikeleri de içeren aşırı hava koşulları, çoğu iklim 
değişkeninin bir arada geçişlerini içermekte ve bu da hastalık patojenleri, 
konaklar ve bulaşma üzerindeki etkileri tahmin etmeyi daha karmaşık hale 
getirdiği noktasına vurgu yapmıştır.

Costello ve vd (2009) çalışmalarında iklim değişikliği ve onun geçtiğimiz 
yıllarda hızla belirginleşmesinin yoksulluk, eşitsizlik ve bulaşıcı ve bulaşıcı 
olmayan hastalıklar ile birlikte halk sağlığına karşı büyük bir tehdit olduğu-
nu belirtmiştir. Ayrıca, en yoksul ülkelerin emisyonlara en az katkıda bulun-
dukları halde, iklim değişikliğinin en büyük sonuçlarını çekeceklerini öne 
sürmüşlerdir. Yine çalışmada küresel ısınma etkileri dolayısıyla ortaya çıkan 
iklimsel değişikliğin oluşturduğu hastalıkların, kardiyovasküler hastalıklar, 
ishal, sıtma, kıyı taşkınları ve iç su baskınları veya toprak kaymaları gibi kaza 
yaralanmaları ve önerilen günlük kalori alımının olmaması (yetersiz beslen-
menin bir göstergesi) gibi nedenler ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Çalışma 
ayrıca geleceğe ilişkin tahminler, ishal ve yetersiz beslenme gibi iklime duyar-
lı koşullardaki küçük artışların, toplam hastalık yükünde çok büyük artışlara 
neden olabileceğini vurgulamaktadır.

Lesk ve vd (2016) mevcut iklim projeksiyonlarındaki öngörülerden yola 
çıkarak aşırı sıcak hava olaylarının kaçınılmaz göründüğünü belirtmişlerdir. 
Çalışmada ayrıca tarımsal faaliyetler üzerinde yakın zamanda yaşanan şid-
detli hava olaylarının küresel tahıl üretimi konusunda yeni duruma uyacak 
yepyeni bir planlama yapmayı zorunlu kıldığı noktasını vurgulamışlardır.

The Independent gazetesinin 18 Eylül 2018 tarihli haberinde bir ticari 
konteyner gemisinin ilk kez Kuzey Kutup Okyanusunun Kuzey Denizi Rota-
sı’na doğru ilerlediği bildirilmiştir. Bu da küresel ısınmanın neden olduğu de-
niz buzunun erimesiyle mümkün olmuştur. Söz konusu girişimde geçtiğimiz 
kış oluşan buz kalınlığının oldukça azalmasının etkili olduğu ifade edilmiş-
tir (https://www.independent.co.uk/news/world/europe/maersk-contai-
ner-ship-arctic-ocean-northern-sea-route-venta-global-warming-a8543431.
html ).
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SONUÇ
İnsan eliyle yapılan faaliyetler önemli derecede zararları olan gazları or-

taya çıkararak atmosferde sera gazı etkisi yaratmaktadır. Bu gazlar için ön-
lem alınmaması ileriki dönemlerde dünya ve atmosfer üzerinde olumsuz etki 
yaratarak ekosistem sürdürülebilirliği için tehdit oluşturacaktır. Küresel ısın-
maya ilişkin yukarıda örnekleri verilen çalışmalar incelendiğinde; sera etkisi-
nin yarattığı tehdidin artarak devam etmekte olduğunu görmekteyiz. Burada 
önemli olan nokta sera etki yaratan gazların, atmosferdeki oranını küresel 
iklim düzenini bozmayacak sınır düzeylerde tutabilmektir. 

Küresel iklim sistemi sürdürülebilirliğini bugün ki ve gelecek kuşaklar 
için önemsemek durumundayız. Sera etkisi yaratan gazların sınır değerleri-
nin aşılmış olmasında en büyük payın gelişmiş ülkeler olduğu düşünülünce, 
gazların atmosfere zarar vermemesi için çevre kanunlarını uygulama ve bir-
takım önlemler alma noktasında özellikle bu ülkelerin sorumluluk bilinci ile 
hareket etmeleri gerekmektedir. 

Küresel ısınma sorunsalı; insan ve çevre sağlığı için zararları olan, geliş-
miş ve gelişmekte olan tüm ülkeleri etkileyen küresel nitelikte bir sorundur. 
Bu noktada sera gazlarının oranını dengede tutma noktasında tüm ülkelerin 
sorunun oluşumundan kaynaklı olarak da özellikle gelişmiş ülkelerin önemli 
görevleri olduğunu kabul etmek zorundayız. Diğer çevre sorunlarında oldu-
ğu gibi küresel ısınma sorunsalı ile başedebilmek için kalkınma-çevre ikile-
minde çevrenin esas değerini korumayı gelişmiş-gelişmekte olan ülkelerin 
prensip haline getirmesi, tamamen insan merkezli olan bakış açısını sürdürü-
lebilir yaşam için değiştirilmesi gerekmektedir. Unutmamalıyız ki şimdiki ve 
gelecek kuşakların daha iyi bir dünyada yaşamalarını sağlamak sadece daha 
fazla kalkınmayı sağlayarak değil, söz konusu kalkınma faaliyetlerinden çevre 
sürdürülebilirliğinin zarar görmesini engelleyebilmekten geçmektedir. 
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