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Özet 
Son yıllarda ülkelerin, vergi gelirlerini artırma çabaları içinde bireylerin vergiye gönüllü 
uyumunu sağlayıcı önlemlere ağırlık verildiği görülmektedir. Vergiye gönüllü uyumu 
sağlayıcı unsurların başında verginin ödeme gücüne göre alınması gelmektedir. Sonuçta 
vergilemede ödeme gücü ilkesinin uygulanması vergilemede adaleti sağlayacaktır. Verginin 
ödeme gücüne göre alınmasını sağlayan araçların başında artan oranlı tarifeye göre 
vergileme gelmektedir. Fakat bu tarife etkin kullanılmadığında vergilemede adalet ilkesine 
tam katkı sağlayamayabilir. Artan oranlı tarife yapısındaki dilim sayısı ve dilimlerin artma 
oranı bu tarifenin etkinliğini belirlemektedir. Çalışmanın amacı, artan oranlı tarifelerin, 
Türk gelir vergisinde ne kadar etkin kullanıldığını değerlendirmektir. Bunu için Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu OECD ülkelerinde uygulanan gelir vergisi tarife yapılarında bir 
karşılaştırma yapılacaktır. Artan oranlı tarife yapısının etkin olması bakımından uzunluk 
farkının yüksek olması ve dilim sayısının fazla olması hipotezine dayalı olarak Türkiye ve 
OECD ülkelerindeki artan oranlı tarifeler verilerle gösterilip karşılaştırılacak ve Türkiye 
için çıkarımlar yapılacaktır. 
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Adalet. 
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Comparing Progressive Tariff Structure of Turkish the 
Personal Income Tax with OECD Countries 

Abstract 
In recent years, it is seen that in addition to the efforts of countries to increase their tax 
revenues, the emphasis is placed on the provision of voluntary compliance with the taxation 
of individuals. The most important factor that provides voluntary compliance with the tax is 
to receive according to the payment power of the tax. As a result, the application of the tax 
payment power principle will provide justice in taxation. The most important means of 
getting tax on the basis of the power of payment is the progressive tax rate. However, when 
this tariff is not used effectively, it cannot contribute fully to the principle of justice in 
taxation. The number of slices and the rate of increase of slices in progressive rate tariffs 
determine the effectiveness of this tariff. The aim of this study is to evaluate how effectively 
the progressive tariffs are used effectively in the Turkish income tax. For this purpose, a 
comparison of income tax tariff structure implemented in OECD countries including in 
Turkey will be made. Based on the hypothesis that the height difference is high and the 
number of slices is surplus in terms efficient of the progressive tariff structure, the 
progressive tariffs in Turkey and OECD countries will be shown with data and compared 
and inferences will be made for Turkey. 
Keywords— Ability Pay Principle, Progressive Tariff, Income Tax, The Justice in Taxation 
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1. GİRİŞ  

Maliye literatüründe vergilerin, devlete gelir sağlamak şeklinde mali 

fonksiyonlarının yanı sıra gelir dağılımında adalet, ekonomik istikrar gibi mali 

olmayan fonksiyonlara da sahip oldukları belirtilir (Weller and Rao, 2010: 629). 

Ancak verginin mali olmayan fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi aynı zamanda 

daha fazla vergi geliri ile mali fonksiyona da katkı sağlayabilmektedir. Günümüzde 

devletlerin vergi gelirlerini arttırmak için, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu 

sağlama yoluna ağırlık verdiği görülmektedir. Vergiye gönüllü uyumu sağlamak 

açısından, verginin ödeme gücü ilkesine göre alınması oldukça önemlidir. Ödeme 

gücü ilkesi, vergileme düzeyinin her bir vergi mükellefinin kamu gelirlerine mali 

gücüne göre katkı sağlamasını ifade etmektedir (LeFevre, 2016: 772) Bu ilke 

vergilemede adalet ilkesinin uygulamadaki şeklidir. Asırlardır vergilemede ödeme 

gücü ilkesi, adil vergileme tartışmalarının en fazla ses getireni olmuştur. Verginin 

ödeme gücüne göre alınmasını sağlayan araçların başında da artan oranlı tarifeye 

göre vergileme gelmektedir. 

Herkesten aynı vergiyi almak ya da herkesten aynı oranda vergi almak 

vergilemede adalet ilkesine uygun düşmez. Geçmişten günümüze yapılan çalışmalar, 

vergilemede ödeme gücü ilkesinin gerçekleştirilmesinde en uygun vergi tarifesinin 

artan oranlı olduğunu savunmuştur. Ayrıca ekonomide gelir ve servet dağılımında 

adaletin sağlanması bakımından da artan oranlı tarifelerin uygulanması geniş bir 

akademik kesim tarafından desteklenmektedir (Aktan, 2017: 34). Küreselleşme ile 

birlikte 1980’lerin başından itibaren noeliberal vergi politikalarının yaygınlaştığı 

görülmektedir. Bu politikalar gereği birçok ülke kişisel gelir vergisinde vergi dilimi 

sayısını düşürmüştür (Swank, 2016: 185; Riberio, 2006: 81). 

Bu çalışmanın amacı, vergilemede ödeme gücü ilkesine yönelik uygulamalardan 

biri olan artan oranlı tarifelerin, Türk gelir vergisinde ne kadar etkin kullanıldığını 

değerlendirmektir. Bunu için Türkiye’nin de içinde bulunduğu OECD ülkelerinde 

uygulanan gelir vergisi tarife yapılarında bir karşılaştırma yapılacaktır. Böylece, 

Türkiye ile aynı seviyedeki ülkeler ve daha gelişmiş ülkeler arasında karşılaştırma 

yapma olanağı sağlanabilecektir. Çalışmanın ilk bölümünde, vergilemede ödeme 
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gücü ilkesi açısından artan oranlı tarifelerin yeri ve önemi üzerinde durulacak ve 

gelir vergilerinde tarife yapısı mutlaka artan oranlı olmalı sorusu açıklanacaktır 

(Fausto, 2008: 295; Birinci ve Akyazı, 2017: 58). Analiz kısmının yer aldığı ikinci 

bölümde, metodolojik olarak artan oranlı tarife yapısının etkin olması bakımından 

uzunluk farkının yüksek olması ve dilim sayısının fazla olması hipotezine dayalı 

olarak Türkiye ve OECD ülkelerindeki artan oranlı tarifeler verilerle gösterilip 

karşılaştırılacak ve Türkiye için çıkarımlar yapılacaktır. 

1. VERGİLEMEDE ÖDEME GÜCÜ İLKESİ AÇISINDAN ARTAN 

ORANLI TARİFE YAPISI VE ÖNEMİ 

Anayasada vergilerin mali güce göre alınacağı ifade edilmiştir. Mali güç, 

yükümlülerin ekonomik ve kişisel durumlarının vergilemede göz önüne alınması ki 

bu mali literatürde verginin şahsileştirilmesi (subjektifleştirilmesi) olarak yer 

almaktadır (Bayraklı, 2007: 53). Mükelleflerin gelir ve servet düzeyleri ile aile 

yapıları, gelirin ve servetin elde edildiği kaynaklar birbirlerinden farklıdır. 

Vergilendirme sırasında bu farklılıkların dikkate alınması vergilemede adaletin 

sağlanması açısından oldukça önemlidir.  

Bu ilkenin uygulamasına yönelik hukuki düzenlemelerde bulunmaktadır. 

Örneğin ülkemizde Anayasa Mahkemesi gelir, servet ve harcama üzerinden alınan 

vergilerde vergi yükünün adalete uygun dağılımını sağlayacak araçları E 99/51 sayılı 

kararında ayrı ayrı göstermiştir. Buna göre gelir üzerinden alınan vergilerde; artan 

oranlı tarife, en az geçim indirimi ve ücret geliri ile sermaye gelirinin ayrı 

vergilendirilmesi ile çeşitli muaflık ve istisna uygulamaları yer almaktadır (Gerek ve 

Aydın, 2010: 58). 

Ödeme gücü, mali güç veya adalet ilkesi uygulanırken iki temel gösterge olan 

ekonomik ve kişisel durumlar dikkate alınarak vergi alınır. Kişisel durumlar olarak, 

gelirin kaynağı (emek-sermaye) ve mükellefin şahsi durumu (evli-bekâr, çocuk 

sayısı, engelli durumu gibi) sayılabilir. Bu çalışmanın konusunu oluşturan artan 

oranlılık ise, ekonomik durumla ilgilidir.  
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Artan oranlı tarifeye göre, yüksek gelire sahip bireylerden, düşük gelire sahip 

bireylere göre daha yüksek vergi alınmalıdır. Bunun nedeni bu kişilerin, daha fazla 

devlet kaynağı kullandıkları değil daha fazla ödeyebilme güçlerinin olmasıdır. Bu 

ilkenin vergi adaletinin sağlanması bakımından etkin bir role sahip olduğu çoğu 

çalışmalarda da kabul edilmektedir (Sancar ve Şentürk, 2012: 3-4). Artan oranlı 

tarifenin genellikle uygulandığı vergi türü bireysel gelir vergisidir. 

Bir vergi sisteminin, adalet ilkesi ve onun uygulamadaki şekli olan ödeme gücü 

ilkesine uygun olarak nitelendirilebilmesi için, en yüksek gelirli kesime uygulanan 

oranların diğerlerine göre açık şekilde fazla olması gerekir. Bu nedenle de tarife 

yapısı mutlaka artan oranlı olmalıdır (Birinci ve Akyazı, 2017: 58). 

Adalet ve eşitlik birbirinden farklı kavramlar olmakla birlikte adalet daha geniş 

kapsamlıdır. Vergileme konusunda da herkese eşit davranılması herkese adil 

davranılması anlamına gelmemektedir. Buradan hareketle düz oranlı vergi sistemi 

ile herkese aynı vergi oranının uygulanması vergilemede tam olarak adaletin 

sağlanması için yeterli olmadığı ifade edilebilir (Şentürk, 2006: 20). Herkesten eşit 

miktarda vergi almak vergi adaletine uymadığı gibi herkesten eşit oranda vergi 

almak da vergi adaletine uymaz (Pehlivan, 2015: 153). Artan oranlı tarife, vergi 

matrahı ile vergi oranı arasında doğru yönde ilişkinin olduğu, bunun sonucu olarak 

vergi matrahı yükseldikçe vergi oranının da yükseldiği tarife çeşididir. Bu 

özelliğinden dolayı bu tarife yapısı, vergilemede adalet ilkesinin gereği olan yatay 

adalet ve dikey adalet ilkelerini tam olarak gerçekleştirir (Yılmaz, 2006: 242). 

Yükümlülerin ödedikleri vergi dolayısıyla katlandıkları fedakârlığın mümkün 

olduğu ölçüde denk olması gerekir. Buradaki denklik herkesten eşit miktarda veya 

eşit oranda vergi alınması değildir (Pehlivan, 2015: 154). Yükümlülerin elde ettikleri 

gelir seviyesi arttıkça, gelirin marjinal faydasının azaldığı kabul edilmektedir. Bu 

tespitle kişilerin gelirleri arttıkça, gelirin daha büyük bir kısmının vergi olarak 

alınması onları rahatsız etmez. Bu durum vergilemede artan oranlı tarifelerin 

uygulanmasının en önemli nedenidir (Erdem vd., 2015: 148).  
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Artan oranlı tarifeli gelir vergisinin sosyal adaletin bir önkoşulu olduğu 

belirtilmektedir (Bikas vd. 2014: 84). Artan oranlı vergiler, vergilemede adaleti 

sağlamanın yanı sıra ekonomide otomatik stabilizatör görevi de üstlenmektedir. 

Ekonomi genişlerken artan oranlı vergiler sayesinde vergi matrahının bir üst dilime 

dâhil olması toplumun vergi yükünü arttırmakta, toplam talep kendiliğinden 

azalmaktadır. Bu dönemlerde, kamu tasarrufu artarken, özel tasarruf azalmaktadır. 

Ekonominin daralma döneminde ise vergi matrahının bir alt dilime düşmesi vergi 

yükünü azaltmaktadır (Öztürk, 2015: 145). Artan oranlı tarife, ekonomik büyümede 

yaşanan krizin etkisini azaltabilir. Yine kişisel gelir vergisinde artan oranlı tarife 

politikası, alternatifle sunabilir. Şöyle ki tersi maliye politikalarına izin verebilir, 

daha fazla yurtiçi tasarruf yaratabilir, sosyal programlarla birlikte daha eşit gelir 

dağılımını destekleyebilir. Bunlar daha güçlü ve sürekli talep büyümesini 

sağlayacaktır (Weller and Rao, 2010: 630-632). 

2. ARTAN ORANLI TARİFE YAPISININ ETKİNLİĞİ 

Artan oranlı tarife yapısının vergilemede adaleti tam olarak sağlayabilmesi, bu 

tarifenin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Aksi halde bu tarifenin düz oranlı 

tarifeden bir farkı kalmaz. Bir artan oranlı tarifenin ödeme gücü ilkesini 

yansıtabilmesi, gelir ve servetteki artıştan daha fazla vergi oranı yükselmesini 

sağlayacak yapıya sahip olmasını gerektirir (Trotman and Dickenson, 1996: 122). 

Bu tarife yapısının etkinliğini belirleyen bazı durumlar söz konusudur. Bunlar 

aşağıdaki gibidir; 

- Tarifedeki dilim sayısı,  

- Dilimlerin artma oranı, 

- Dilimler arasındaki yükseklik farkı, 

- Dilimler arasındaki uzunluk farkı (Yılmaz, 2006: 242). 

Artan oranlı tarife yapısındaki dilim sayısı ve dilimlerin artma oranı bu tarifenin 

etkinliğini belirlemektedir. Buna göre, dilim sayısının fazla olması artan oranlılığın 

derecesini arttırırken, aksi halde tam tersi bir durum ortaya çıkar. Dilimlerdeki artış 
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oranının fazla olması ise, bir dilimden diğerine geçen mükellefin tabi olacağı vergi 

oranının aniden yükselmesine, bu sebeple çalışmama, üretmeme veya vergi kaçırma 

gibi olumsuz durumlara sebebiyet vermesine neden olmaktadır (Yılmaz, 2006: 263). 

Dilimler arasındaki artış oranının makul şekilde belirlenmesi, bu tarifenin tasarruf, 

yatırım ve büyüme gibi ekonomik faktörler üzerindeki olumsuz etkilerini de 

hafifletebilecektir (Birinci ve Akyazı, 2017: 58). Tersi bir durum söz konusu 

olduğunda hem üretim ve yatırımlar olumsuz etkilenebilecek, hem de vergi kaçırma 

eğilimi artacaktır. Üst gelir dilimlerinde vergi kaçırma boyutunun artması da, alt 

dilimlerde vergi ödeyen mükelleflerin vergi yükünün yüklenmesine sebep olacaktır. 

Bu durum artan oranlı tarifenin beklentilerin tersine vergi yapısında adaletsizliğe yol 

açması anlamına gelmektedir. 

Artan oranlı bir tarifede, en yüksek matrah ile en düşük matrah arasındaki farka 

uzunluk farkı, en yüksek oran ile en düşük oran arasındaki farka ise yükseklik farkı 

adı verilir. Yükseklik farkı sabit bırakılıp, uzunluk farkı ne kadar fazla arttırılırsa 

artan oranlı tarife yapısı o kadar yumuşatılmış olur. Buna karşılık uzunluk farkı sabit 

bırakılıp, yükseklik farkı ne derece arttırılırsa artan oranlı tarife yapısı o kadar sert 

olur. Uzunluk farkının geniş tutulması artan oranlılığın uygulandığı gelir aralığının 

artmasına neden olur. Bu durum artan oranlılığın etkisinin artırılmasıyla sonuçlanır. 

Buna karşın uzunluk farkının kısa tutulmuş olması durumunda vergi tarifesi adeta 

düz oranlı hal alır. Ayrıca uzunluk farkının kısa tutulması, bu tarifenin sınırlı bir gelir 

grubuna uygulanması anlamına gelir. Böylesi bir artan oranlı tarife ile vergilemede 

yatay ve dikey eşitlik ilkelerine tam olarak ulaşılamaz (Yılmaz, 2006: 242-259).  

Bunun için, dilim sayısının fazla olması ve en düşük matrah ile en yüksek matrah 

arasında farkın yüksek olması, bu tarifenin daha geniş gelir gruplarına uygulanması 

anlamına gelir. Vergi tarifesindeki artışın daha çok üst gelir gruplarına uygulanması 

vergilemede adaletin yanı sıra gelir dağılımında adaleti sağlama açısından da 

oldukça önemlidir. 
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2. OECD ÜLKELERİNDE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFE 

YAPILARININ ETKİNLİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMASI 

Tarihsel olarak incelendiğinde OECD ülkelerinin çoğunluğunun gelir vergisi 

sisteminde artan oranlı tarife yapısını kullandığı görülmektedir (Eggert and Genser, 

2005: 41). Bu bölümde Türkiye’nin de içinde bulunduğu OECD ülkelerinin gelir 

vergisinde uyguladıkları artan oranlı tarife yapılarının etkinliğini uzunluk farkı ve 

dilim sayısı bakımından incelenecektir. 

Tablo 1’de Türkiye’nin de içinde bulunduğu OECD ülkelerinin 2016 yılında 

kişisel gelir vergisinde uyguladığı artan oranlı tarife yapıları dilim sayısı, uzunluk 

farkı, yükseklik farkı, uygulanan en düşük ve en yüksek dilim açısından 

incelenmektedir. Verileri eşit değerlendirebilmek için, tüm ülke para birimleri 2016 

yılındaki kur üzerinden Euro’ya çevrilmiştir.  

Tablo 1’de de görüldüğü üzere, üye ülkelerin hemen hemen tamamı gelir vergisi 

tarife yapısı olarak artan oranlılığı tercih etmektedir. Bu ülkeler de en düşük tarife 

sayısı 2, en fazla tarife sayısı 19’dur. Üye ülkeler arasında en fazla tarife sayısına 

sahip olanlar Lüksemburg (19 dilim), İsviçre (11 dilim), Meksika (11 dilim) ve 

Şili’dir (8 dilim). Birleşik Devletler, Japonya, İsrail, Avusturya ise 7 dilimli tarifeye 

sahiptirler. Buna karşın, üye ülkelerden sadece Çekya, Estonya, Macaristan ve 

Litvanya tek oranlı tarife yapısını uygulamaktadır. 

OECD ülkelerinden 12 tanesi (Kanada, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, İzlanda, 

İrlanda, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Polonya ve Birleşik 

Devletler) tüm mükellefleri kapsayan en az geçim indirimi yöntemini 

kullanmaktadır. Ayrıca, bu indirimi doğrudan olmasa bile dolaylı yollardan 

uygulayan da 8 ülke ( Avusturalya, Avusturya, Şili, Finlandiya, Fransa, Almanya, 

İsveç, İsviçre) bulunmaktadır. Bu ülkelerde tüm mükellefleri kapsayan bir indirim 

bulunmamasına rağmen, kişisel gelir vergilerinde ilk dilime uygulanan oran % 0 

olarak uygulanmaktadır (OECD, 2018). Bu sayede bu ülkelerde gelir seviyesi ilk 

tarifenin üst limitine kadar mükelleflerden hiç vergi alınmamaktadır. 
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Tablo 1: OECD Ülkelerinde 2016 Merkezi Yönetim Kişisel Gelir Vergisi 

Tarife Yapıları 

Ülkeler Uzunluk 

Farkı Euro 

En Düşük 

Dilim Euro 

En Yüksek 

Dilim Euro 

Dilim 

Sayısı 

En Düşük/ 

Yüksek Or.  

Yükseklik 

Farkı % 

İsviçre  673.400 13.100 686.500 11 0 – 13,2 13,2 

Birleşik Devlet. 382.750 8.750 391.500 7 10 – 39,6 29,6 

Japonya  304.400 15.600 320.000 7 5 - 45 40 

Almanya 245.794 8.652 254.446 5 0 - 45 45 

İsrail  176.200 15.200 191.400 7 10 - 50 40 

Fransa  142.550 9.710 152.260 5 0 - 45 45 

Meksika  136.120 280 136.400 11 1,9 - 35 33,1 

Birleşik Krallık 134.500 36.500 171.000 3 20 - 45 25 

Kanada  110.500 32.300 142.800 5 15 - 33 18 

Avustralya 107.900 12.100 120.000 5 0 - 45 45 

Kore  106.800 9.200 116.000 5 6 - 38 32 

Şili 102.900 10.300 113.200 7 0 - 40 40 

Avusturya 89.000 11.000 100.000 7 0 - 55 55 

Lüksemburg  88.735 11.265 100.000 19 0 - 40 40 

Norveç 74.970 15.980 90.950 5 10,6 – 24,3 13,7 

Portekiz  72.965 7.035 80.000 5 14,5 - 48 33,5 

Slovenya  62.886 8.021 70.907 4 16 - 50 34 

İtalya  60.000 15.000 75.000 5 23 - 43 20 

İzlanda  48.993 32.864 81.857 3 22,7 – 31,8 9,1 
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İspanya  47.550 12.450 60.000 5 9,5 – 22,5 13 

Hollanda  46.499 19.922 66.421 4 8,4 - 52 43,6 

Yeni Zelanda 32.560 8.140 40.700 4 10,5 - 33 22,5 

Belçika  27.220 10.860 38.080 5 25 - 50 25 

Türkiye  21.500 3.000 24.500 4 15 - 35 20 

İsveç  20.500 45.300 65.800 3 0 - 25 25 

Yunanistan  20.000 20.000 40.000 4 22 - 45 23 

İrlanda  - - 33.800 2 20 - 40 20 

Danimarka  - - 63.150 2 9,08 – 24,08 15 

Polonya  - - 20.315 2 18 - 32 14 

Slovakya  - - 35.022 2 19 - 25 6 

 Kaynak: EuroStat. http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TABLE_I1 

Artan oranlı tarife yapısının etkin olması bakımından uzunluk farkının yüksek 

olması ve dilim sayısının fazla olması son derece önemlidir. Gelir vergisinde artan 

oranlı tarife yapısının uzunluk farkı ve dilim sayısı bakımından OECD üyesi ülkeleri 

incelediğimizde, en etkili artan oranlı tarife yapısına sahip olan ülkenin İsviçre 

olduğu söylenebilir. Bu ülkede uygulanan tarifenin uzunluk farkı 673.400 Euro (en 

düşük 13.100 ve en yüksek 686.500 Euro) ile diğer OECD ülkelerine göre oldukça 

yüksek bir seviyedir (Tablo 1). Bu rakam İsviçre’de oldukça geniş bir gelir gurubuna 

gelir vergisinde artan oranlılığın uygulandığı sonucunu verebilir. Ayrıca ülkede gelir 

vergisinde uygulanan artan oranlı tarife dilim sayısı 11’dir. En düşük dilime 

uygulanan oran % 0, en yüksek dilime uygulanan oran % 13,2’dir. Bu ülkede tüm 

mükellefleri kapsayan en az geçim indirimi doğrudan uygulanmamaktadır. Fakat ilk 

dilime % 0 vergi oranı uygulayarak, gelir seviyesi ilk tarifenin üst limitine kadar olan 

mükelleflerden hiç vergi alınmaz. İsviçre’den sonra etkili ülkeler Birleşik Devletler 
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ve Japonya’dır. Bu ülkeleri sırasıyla Almanya, İsrail, Fransa ve Meksika takip 

etmektedir.  

Üye ülkelerden İrlanda, Danimarka, Polonya ve Slovakya gelir vergisi tarifesinde 

artan oranlı yapıyı uygulamakla birlikte iki oranlı tarife yapısı kullanmaktadırlar. Bu 

ülkeler gelir vergisinde genel indirim ve ya özel indirim uygulamalarını da 

kullanmaktadır. İndirimler söz konusu olsa da dilim sayısının az olması artan 

oranlılığın etkinliğini azaltmaktadır.  

OECD ülkeleri içinde, gelir vergisi artan oranlı tarife yapısı içinde 2’den fazla 

dilim uygulayan ve uzunluk farkı en kısa olan ülkeler sırasıyla; Yunanistan 20.000 

Euro, İsveç 20.500 Euro ve Türkiye 21.500 Euro dur. Görüldüğü üzere, Türkiye gelir 

vergisinde artan oranlı tarife yapısının uzunluk farkı ve dilim sayısı bakımından 

diğer OECD ülkelerinin gerisinde yer almaktadır.  

Ayrıca tüm OECD ülkeleri içinde, gelir vergisi artan oranlı tarife yapısında, en 

yüksek oranın uygulandığı dilimin en düşük olduğu ikinci ülke de Türkiye’dir. Üye 

ülkeler içinde Polonya, en yüksek orana en düşük miktarda gelir dilimini (20.315 

Euro) uygulayan ülkedir. Türkiye de en yüksek oranın uygulandığı dilim geliri 

(24.500 Euro) düşük olan Polonya’dan sonra gelen ülkedir. Bu durum Türkiye’de 

gelir seviyesi 24.500 Euro’ya kadar olan mükelleflere artan oranlılığın uygulandığı, 

24.500 Euro’yu geçen mükelleflere sabit oranlı tarife uygulandığı sonucunu 

vermektedir. Bu miktar diğer OECD ülkelerinde oldukça yüksektir.  

3. SONUÇ   

Türkiye, gelir vergisinde artan oranlı tarife yapısının uzunluk farkı ve dilim sayısı 

bakımından diğer OECD ülkelerinin gerisinde yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye’de en 

yüksek oranın uygulandığı matrah olan 24.500 Euro, diğer ülkelere göre oldukça 

düşük miktardadır. Bu durum, Türkiye’de artan oranlı tarife yapısının sınırlı gelir 

gruplarına uygulandığını ve 24.500 Euro yıllık kazancın üzerindeki kişilere sabit 

oranlı tarife uygulaması söz konusu olduğunu göstermektedir.  

Bazı OECD ülkelerinde gelir vergisinde tüm mükellefleri kapsayan en az geçim 

indirimi doğrudan uygulanmaktadır. Diğer bazı ülkelerde ise, bu uygulama doğrudan 
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uygulanmamakta olup, ilk dilime % 0 vergi oranı uygulayarak, gelir seviyesi ilk 

tarifenin üst limitine kadar olan mükelleflerden hiç vergi alınmama yolu tercih 

edilmiştir. Türkiye’de özellikle alt gelir grubunu koruma amaçlı tüm mükellefleri 

kapsayan bu gibi uygulamalar söz konusu değildir. 

İstatistiki verilere dayalı olarak Türkiye’de gelir vergisinde uygulanan artan 

oranlı tarife yapısının vergilemede adaleti sağlama işlevini tam olarak 

gerçekleştirebilmesi için dilimler arasında uygulanan uzunluk farkının arttırılması 

gerektiği söylenebilir. Bu amaçla, dilim sayısı arttırılabilir ve özellikle en yüksek 

oranın uygulandığı dilimin diğer OECD ülkelerinde olduğu gibi daha da 

yükseltilmesi, bu tarifenin daha geniş gelir gruplarına uygulanmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca OECD ülkelerinin çoğunda uygulanan ve tüm mükellefleri kapsayan genel 

bir indirim veya ilk dilime sıfır vergi oranı uygulamaları ile düşük gelir gruplarının 

vergi yükünün azaltılması sağlanabilir. Böylece vergilemenin adil gelir dağılımı 

işlevi de sağlanabilecektir.  
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Katılımcı Bütçe Bağlamında  
Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi’nin  
Bütçe Algısını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma  

Sema Çakır1   Gül Kayalıdere2 
Özet 

Kamu yönetiminde yaşanan gelişmelerle birlikte, halkın bütçelerin hazırlanma sürecine 
doğrudan katılımlarını ve kamu harcamalarını izlemelerini sağlayan bir model olarak 
katılımcı bütçeleme anlayışı gündeme gelmiştir. Toplumun yerel düzeyde katılımcılığını esas 
alan bütçeleme tekniği, bütçeleme sürecinin temel belirleyicisi konumundaki siyasi aktörlerin 
kararlarını denetleyici ve yönlendirici bir yaklaşımdır. Yerel yönetimlerde katılımcı 
bütçeleme anlayışı çerçevesinde halkın katılımını arttırmak ve bütçeleme sürecinde 
tercihlerini yansıtmak amacıyla sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak için kent konseyleri 
oluşumu ortaya çıkmıştır. Kent konseyleri, katılımcı bütçe sürecinde hesap verilebilirliği 
sağlaması açısından katılımcı bütçelemeye yönelik önemli bir adımı oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla, katılımcı bütçeleme süreci ile kent konseyleri arasında karşılıklı bir etkileşim 
söz konusudur. 

Yerel halk temsilcilerinin bulunduğu kent konseyleri katılımcı bütçeleme anlayışı ile 
belediye bütçelerinin hazırlanması sürecinde önem kazanır. Çünkü demokrasinin yaşama 
geçirildiği en temel birimler yerel yönetimlerdeki kent konseyleridir ve kent konseyleri 
üyeleri bütçe hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip değil ise alınacak kararlarda kamu 
kaynaklarının israfı söz konusu olabilir. Bu noktada kent konseyi üyelerinin genel bütçe 
bilgisi ve bütçeleme sürecine yönelik bilgi dağarcıkları önem kazanmaktadır. Bütçe 
algılarının ölçülmesi, kent konseylerinin öneminin farkındalığını arttırabileceği 
düşünülmektedir. 

Bu amaçlar doğrultusunda Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi üyelerinin bütçe 
algılarını ölçmeye yönelik bir anket çalışması yapılmıştır, elde edilen veriler IBM SPSS 
Statistics 24 programında analiz edilmiştir. Bu bağlamda, Kent konseyi üyelerinin bütçe ile 
ilgili genel bilgi dağarcığının ve belediye bütçe süreci hakkındaki bilgi dağarcığının katılımcı 
bütçe perspektifinden kent konseyinin öneminin farkındalığı üzerindeki etkilerini belirlemek 
amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. Ankete katılan katılımcılar bütçe ile ilgili genel 
bilgi dağarcığı, bütçe süreci hakkındaki bilgi dağarcığı ve kent konseyinin öneminin 
farkındalığına yönelik sorulara “katılıyorum” yönünde cevap vermişlerdir. Kent konseyi 
üyelerinin bütçe süreci ile ilgili bilgi dağarcığı kent konseyinin öneminin farkındalığı 
üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Ancak, üyelerin genel bütçe bilgisi ile kent 
konseyinin bütçe sürecindeki öneminin farkındalığı arasında böyle bir ilişki saptanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Kent Konseyleri, Katılımcı Bütçeleme 
Jel Sınıflandırma Kodları: H70, H83 
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A Study for Assessing Budget Perception  
of the City Council of Manisa Yunusemre Municipality  

within the Context of Participatory Budget 
Abstract 

Along with the developments experienced in public administration, perception of people 
on participatory budgeting as a model, which enables them to directly participate in budget 
preparation process and monitor public expenses, has become a current issue. Budgeting 
method based on participation of people on local level is a supervising and directing 
approach for decisions of political actors as key determinants of the budgeting process. In 
local governments, city councils have been formed for increasing participation of people and 
ensuring sustainability urbanization on the purpose of reflecting their preferences in 
budgeting processes from the frame of participatory budgeting. City councils are an 
important step towards participatory budgeting for ensuring accountability in participatory 
budgeting process. Consequently, there is a mutual interaction between the participatory 
budgeting process and city councils. 

The city councils with representatives of local community become important in preparing 
municipal budgets through participatory budgeting approach. Because, the basic units where 
democracy can be actualized are the city councils of local governments and if, the members 
of city councils do not have sufficient knowledge and experience on budgets, public resources 
might be wasted due to decisions made by these councils. At this point, the general budget 
experience and budgeting process knowledge of the city council members become important. 
It is considered that assessing budget perceptions can raise awareness on the importance of 
city councils. 

In accordance with these purposes, a survey study for assessing budget perceptions of the 
members of the City Council of Manisa Yunusemre Municipality has been conducted and the 
collected data has been analyzed by IBM SPSS Statistics 24 software. In this sense, a 
regression analysis has been conducted for determining the effects of the general knowledge 
of the City Council members on budget and municipal budgeting process on awareness for 
importance of the city council from a participatory budget perspective. The contributors 
participating in the survey study have replied the questions on general knowledge on budget, 
the knowledge on budgeting process and the awareness for importance of the city council by 
“agreeing” them. The knowledge of the city council on budgeting process has a significant 
and positive effect on awareness for importance of the city council. However, this 
relationship was not found between the general budget information of the members and the 
awareness of the importance of the city council in the budget process. 

Key Words: Local Administrations, City Councils, Participatory Budgeting 
JEL Classification Codes: H70, H83 
 
1. GİRİŞ 

Kaynakların kıt, taleplerin sonsuz olduğu bir ortamda alınan ekonomik kararların 

önemi yadsınamayacaktır. Kıt kaynakların en verimli, etkin ve etkili şekilde 

kullanımı doğru hazırlanan ve uygulanan bütçe ile mümkün olabilir. Çalışmada, 

kapsamı gereği merkezi yönetim bütçe ile açıklamalara yer verilmediğinden yerel 

yönetim birimlerimizden belediyeler ile ilgili bütçe süreci ele alınmaktadır.  
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Araştırmada, Manisa Yunusemre Kent Konseyi üyelerinin bütçe sürecindeki 

önemlerinin farkında olup olmadıkları saptanmaya çalışılmış bu bağlamda mevcut 

bütçe bilgi düzeyleri araştırılmıştır. Öncelikle katılımcı bütçeleme kavramı ve 

Türkiye’de katılımcı bütçelemeyi hayata geçirebilecek kurum olarak kent konseyleri 

hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Sonrasında ise Manisa’nın iki merkez 

ilçesinden biri olan Yunusemre Belediyesi’nin Kent Konseyi üyeleri ile bir anket 

çalışması yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. 

2.KATILIMCI BÜTÇE ANLAYIŞI 

Son dönemde küreselleşme süreciyle birlikte devlet bütçesi alanında değişimler 

yaşanmaya başlanmıştır. Kamusal ihtiyaçların alınan mali nitelikteki kararlar 

doğrultusunda yeterince karşılanmadığı gerekçesiyle belediyeler ve sivil toplum 

kuruluşları aracılığıyla sosyal bütçe düzenlemeleri gündeme gelmiştir(Yalçın, 

2015:314). Genellikle halkın katılımı ve tercihleri doğrultusunda yerel yönetimlerin 

harcama önceliklerinin belirlendiği katılımcı bütçeleme anlayışı söz konusu bu 

düzenlemeler arasında önemli bir yer tutmaktadır.  

Kamusal finansman sürecine vatandaşların katılımına izin veren bir model olarak 

katılımcı bütçeleme beş temel unsuru içermektedir (Yalçın, 2015:315, Sintomer vd., 

2012:2): 

-Bütçe sürecinin geniş bir katılımla tartışılması, 

-Kent bütçesinden belli miktarda kaynak tahsisi, 

     -Sağlıklı bir izleme ve değerlendirme için uzun yıllar boyunca devam etmesi,  

-Katılımcı bütçelemenin görüşülmesinde kurumsallaşmış forumlar,  

-Mümkün olan en üst düzeyde şeffaflık. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede yerel düzeyde katılımcı 

uygulamaların hayata geçirilmesi sonucu kamusal karar alma sürecinde vatandaş 

katılımının artmasıyla alınacak kamusal kararlarda, toplumsal sorunlara olan 

duyarlılığın, kamusal mal ve hizmet sunumunda etkinliğin, kamusal kararların 

şeffaflığının ve yetkililerin hesap verebilirliğinin de artacağı düşünülmektedir   (Uslu 
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ve Yılmaz, 2017:142). Ancak kamusal kararların uygulama aracı olan bütçelerin 

etkinliğinden söz edebilmek için nasıl bir katılım olmalı sorusunu tartışmak ve 

bütçeleme sürecindeki katılım unsurlarını tespit etmek gerekmektedir. 

Hizmet önceliğinin önemli olduğu yerel yönetim birimlerinde katılımcı 

bütçeleme anlayışı ile halkın bütçeleme sürecine katılımı mümkün olmaktadır. Söz 

konusu süreçte dikkat edilmesi gereken unsurlar vatandaşların katılımcı bütçenin 

planlamasına dahil olması ve saydamlığın ön koşul kabul edilmesi olarak ifade 

edilebilir. Ayrıca halkın katılımının sağlanacağı bir ortam oluşturulmalı, 

harcamaların nasıl ve hangi önceliklere dikkat edilerek yapılacağı konularında da 

yerel halkın seçimleri önem kazanmalıdır  (Özen vd, 2016:1300). Bu durumda ne 

kadar vatandaşın ve örgütün bütçeleme sürecine katılarak öncelik tercihini beyan 

ettiği yani katılımın niceliği, bu tercihlerin niteliği yani bilgiye dayanıp 

dayanmadığı, tercihlerin ne ölçüde hizmete dönüştüğü ve sürecin yerel halkın yaşam 

kalitesine ne ölçüde yansıdığı ve sürecin kurallarının nasıl belirlenip yönetileceği 

katılımcı bütçenin ne kadar katılımcı olduğu noktasında bilgi vericidir (TEPAV, 

2007:3).  

Kentsel hizmet ve yatırımlara ilişkin bilgi arzını yerel yönetimler yaparken talep 

tarafını vatandaşların ve sivil toplumun oluşturması gerekmektedir. Çünkü yukarıda 

da vurgulandığı üzere, bütçeleme sürecinde tercihlerin nasıl gerekçelendirildiği ve 

bu tercihlerin bilgiye dayalı olup olmadığı, katılım sürecindeki farklılıkların nasıl 

ortaya konduğu ve bunların arasında nasıl bir uzlaşma sağlandığı ve bunun bütçe 

kararlarına nasıl eklendiği son derece önemlidir (Şahin, 2013:194). Bu hesap verme-

hesap sorma ilişkisinin kurulabilmesi için hizmetlerden yararlananların çıkarlarını 

savunan sivil toplum örgütleriyle hizmetleri sunan kuruluşları bir araya getirebilecek 

platformlar oluşturulmalıdır. 

3.TÜRKİYE'DE KATILIMCI BÜTÇELEMEYE YÖNELİK BİR 

UYGULAMA: KENT KONSEYLERİ   

Belediye Kanunu kapsamında, yönetişim yaklaşımı doğrultusunda sivil toplum 

örgütlerinin, meslek teşekküllerinin ve diğer aktörlerin karar ve uygulamalarda yer 

alabilmesi amacıyla “Kent Konseyleri” uygulaması getirilmiştir.  
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Bu bağlamda kent konseyleri, Belediye kanunu 76. Madde’de kentin kalkınma 

önceliklerini, sorunlarını ve vizyonlarını sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde 

tartışmak ve çözüm geliştirmek üzere, merkezi yönetimi, yerel yönetimleri, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplum örgütlerini bir araya 

getiren yönetişim mekanizmalarıdır şeklinde tanımlanmıştır.  

Kent konseylerine yönelik düzenlemeleri içeren, belediye hizmetlerine gönüllü 

katılımı esas alan, hemşehri hukuku, stratejik plan hazırlanması ve ihtisas 

komisyonları kurulması gibi katılımcı mekanizmaların geliştirilmesini öngörmesi 

açısından 5393 sayılı Belediye Kanunu tipik bir örnek oluşturmaktadır (Göymen, 

2010: 216).  

Yapılan düzenlemelerle ile birlikte kent konseylerine önemli fonksiyonlar 

yüklenmiştir. İlk olarak, kentin yaşanabilir hale gelmesi ve yaşam kalitesinin 

arttırılması için kentte yaşayanlar tarafından kentin hak ve hukukunun korunması; 

ikinci olarak, kent konseyinin kentte yaşayan insanlar arasında sosyal yardımlaşma 

ve dayanışmayı geliştirici bir fonksiyon üstlenmesi; üçüncü olarak, sürdürülebilir 

kalkınma ve gelişmenin sağlanması amacıyla hemşehrilerde bilinç oluşturulması; 

dördüncü olarak ise yerel düzeyde hesap verme, hesap sorma, katılım ve yönetişimin 

gerçekleştirilmesidir (Özcan ve Yurttaş, 2010: 168-169). Bu bağlamda kent 

konseylerinin karar alma mekanizmasındaki konumu da tartışılmaz olarak 

değerlendirilebilir.  

Kamusal kaynakların kullanımında etkinliğin sağlanabilmesinde yerel halkın 

kararlara katılımı ve hizmet önceliklendirmesinin bu katılım sonucu belirlenmesi 

noktasında da kent konseyleri önem kazanır.  Katılımcı bütçeleme, yerel 

yönetimlerin harcama önceliklerini halkın doğrudan katılımı ve tercihleri 

doğrultusunda şekillendirdiği bir bütçeleme süreci olarak nitelendirildiğinde kent 

konseylerinin bu süreçteki yeri yadsınamayacaktır.  

Katılımcı bütçeleme yaklaşımı, vatandaşların kendilerini ifade etme veya 

hükümetler ile işbirliği yapma fırsatı yaratmaktadır. Bu anlayışa ilişkin potansiyel, 

politikacıları yeniden düşünmeye sevk etmekte ve onlara gayretlerini ortaya 
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koyabilecekleri bir alan sunmaktadır (Worldwatch Institute, 2007: 181). Aynı 

zamanda bu yaklaşım, vatandaşların kendi şehirlerinin gelecek planları hakkında 

görüş bildirmelerine ve onların kendi şehirleri, sokakları, mahalleleri hakkında fikir 

beyan etmelerine zemin hazırlayarak yerel yönetimleri tek taraflı karar verme 

eğilimlerinden uzaklaştırmaktadır (Coelho, 2013: 74).  Bunların yanı sıra söz konusu 

yerel yönetimlerde iletişimi ve bilgi paylaşımını güçlendirerek toplumsal 

dayanışmanın ve hemşehrilik bilincinin artmasına da katkı sağlamaktadır.  

4.KATILIMCI BÜTÇELEME BAĞLAMINDA LİTERTÜRDE YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

Yerel yönetimlerde yerel demokrasinin gereklerinden bir olarak kabul edilen kent 

konseylerinin bütçeleme sürecinde de yerini alması katılımcı bütçe anlayışının bir 

gereğidir. Dolayısıyla kent konseyi üyelerinin bütçe konusundaki bilgi düzeyleri ve 

bütçe algıları önem kazanır. Alınacak kararlarda özellikle bütçe ile ilgili kararlarda 

bu süreç ile ilgili yeterliliğe sahip olmamak yanlış kararları ve sonucunda kaynak 

kullanımında verimsizliği beraberinde getirebilecektir. Çalışmada, Manisa 

Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi üyelerinin katılımcı bütçe süreciyle ilişkili 

algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Literatür incelendiğinde son dönemde farklı 

alanlarda böyle araştırmaların yapılmasından yola çıkılarak ilk kez Yunusemre 

Belediyesi Kent Konseyi’nde bir çalışma yapılması hedeflenmiştir.  

Çalışmamızın bulgularına geçmeden önce literatürdeki araştırmalar 

incelendiğinde; 

Alkan ve Yıldız (2016) kamu kurumlarının bütçeleme süreçlerinde bireylerin 

bütçe algısını araştırdıkları çalışmalarında Dumlupınar Üniversitesi'nin personeli ve 

maliye bölümü öğrencilerine anket uygulamışlar ve bütçe süreçlerinde bütçe algısını 

analiz etmişlerdir. Anket soruları genel bütçe bilgisine, kamu kurumlarının 

bütçeleme sürecindeki hazırlık, uygulama ve denetim aşamalarına yönelik olarak 

dört ana çerçevede hazırlanmış ve sonuç olarak katılımcıların bütçe ve bütçe 

uygulamalarına yönelik ve bununla beraber bütçe süreçlerindeki aşamalar hakkında 

genel bir bilgiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcıların yaş, cinsiyet ve 
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eğitim durumları da bu bilgi düzeyinde etkilidir. Dolayısıyla çalışmada, bütçe 

algısının geliştirilmesine yönelik eğitici yayınların yapılması gereği vurgulanmıştır.  

Dağlı (2017) Bandırma ve Çanakkale Belediye'lerinin yöneticilerinin katılımıyla 

gerçekleştirdiği araştırmasında,  katılımcı bütçelemeye ilişkin olarak yöneticilerin 

tutum ve algılarını analiz etmiştir. 97 belediye yöneticisine ulaşılarak yapılan 

çalışmanın sonucunda, katılımcı bütçelemenin uygulanabilirliğinin yöneticilerin 

tutum ve davranışlarına göre değişiklik göstereceği vurgusu yapılmıştır. 

Yıldız ve Alkan (2017), çalışmalarında Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi’nde 

okuyan öğrencilere anket uygulayarak, katılımcı bütçe perspektifinden bütçe 

algılarını ölçmeye çalışmışlardır. Katılımcı bütçe algısına yönelik katılımcılık ve 

şeffaflık etkinliği olmak üzere iki temel faktör belirlemişlerdir. Araştırmalarının 

sonucunda katılımcı bütçeleme uygulamalarına ilişkin beklentiler ve şeffaflık 

sürecinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar arttıkça bireylerin, bütçe 

uygulamalarının yaşam standartları üzerindeki etkisini güçlendirdiği algısına katkı 

sağladığını düşündükleri saptanmıştır.   

Altıngöz Zaplı (2017)'nın araştırmasında Nilüfer, Osmangazi, Tepebaşı, Altındağ 

ve Çanakkale Belediyeleri ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve katılımcı bütçe 

mekanizmalarının değerlendirmesini yapmıştır. Sonuç olarak, Türkiye'de katılımcı 

bütçenin yeni bir uygulama olduğu vurgusu yapılmaktadır. Ayrıca çalışmada, 

katılımcı bütçe uygulamalarında belediyelerdeki yönetici ve personelin bakış açısı, 

bilinç düzeyi ve hukuki altyapı gibi faktörlerin esas oluşturduğunu ifade 

edilmektedir.  

5.KATILIMCI BÜTÇE ALGISINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA: MANİSA YUNUSEMRE BELEDİYESİ KENT KONSEYİ  

Kent konseyleri, katılımcı bütçe sürecinde hesap vermeyi sağlaması açısından 

katılımcı bütçelemeye yönelik önemli bir adımı oluşturmaktadır. Toplumun yerel 

düzeyde katılımcılığını esas alan bütçeleme tekniği, bütçeleme sürecinin temel 

belirleyicisi konumundaki siyasi aktörlerin kararlarını denetleyici ve yönlendirici bir 
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yaklaşımdır. Dolayısıyla, katılımcı bütçeleme süreci ile kent konseyleri arasında 

karşılıklı bir etkileşim söz konusudur.  

Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi üyelerinin katılımcı bütçe 

bağlamında bütçe algılarını ölçmeği hedeflediğimiz çalışmada iki amaç 

bulunmaktadır: 

Birinci amacı: “kent konseyi üyelerinin genel bütçe bilgisi ve bütçeleme sürecine 

dair bilgi düzeyinin ölçülmesidir” 

İkinci amacı ise: “kent konseyi üyeleri olarak katılımcı bütçe açısından yapılan 

işlerde ve alınan kararlarda kent konseyi olarak öneminin farkında olup 

olmadıklarının belirlenmesidir.”  

Buradan hareketle; yerel yönetim bütçelerinin hazırlanması sürecinde kıt 

kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi ve denetimlerinin sağlanabilmesi 

amacıyla yerel halkın katılımı ile oluşturulan kent konseylerinin bu süreç 

içerisindeki bütçe algılarının ölçülmesi ve yeterli bilgi ve beceriye sahip olup 

olmadığını belirmek çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. 

Araştırma tek örneklem grubu olan ve 120 üyeden oluşan Manisa Yunusemre 

Belediyesi Kent Konseyi üyelerinden oluşmaktadır.  Ancak konsey bünyesinde 

çocuk meclisi ve aktif olmayan çalışma grupları mevcuttur. Bu gruplar araştırmaya 

dahil edilmemiştir ve toplam katılımcı sayısı 91 kişidir.  

Araştırmada veri toplama tekniği yöntemleri arasından ankete (anket soruları için 

bknz Ek:1)  başvurulmuştur. Bu kapsamda anket çalışması ile kent konseyi 

üyelerinin bütçe bilgi düzeylerini ölçmeye ve çözüm önerileri getirmeye yönelik 

sorular sorulmuştur. Anket sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek bütçe 

algıları ölçülmüş ve kent konseyi üyelerinin katılımcı bütçe açısından öneminin 

farkındalığı ile ilişkilendirilmiştir. Anket soruları regresyon analizi yöntemi 

kullanılarak değerlendirilmiş olup, veri analiz sürecinde SPSS programından 

faydalanılmıştır. 

Kent konseyi üyelerinin bütçe algılarının ölçüldüğü bu araştırmada oluşturulan 

anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 
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-Demografik bilgileri tespit etmeye ilişkin sorular,  

-Kent konseyi üyelerinin genel bütçe bilgisine sahip olup olmadığına yönelik 

sorular, 

-Kent konseyi üyelerinin bütçe süreci hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmeye 

ilişkin sorular, 

-Kent konseyi üyelerinin, katılımcı bütçe açısından kent konseyi olarak öneminin 

farkında olup olmadığına dair sorular. 

Söz konusu bölümlerden kent konseylerinin bütçe algısının ölçülmesine yönelik 

veriler 5’li likert tarzı sorulardan oluşmaktadır. Bu bölüme ilişkin hesaplanan 

Cronbach-Alfa değeri aşağıdaki Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Cronbach's Alpha Değeri  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 

N of Items 

,929 ,937 36 

Kullanılan ölçeğin güvenilirliğini ölçmek amacıyla kullanılan Alfa modelini 

ilişkin Tablo 1’de yer alan sonuca göre, ölçeğe ait güvenilirlik katsayısı 0.929 olarak 

elde edilmiştir. Dolayısıyla kullanılan ölçek, yüksek derece güvenilir bir ölçektir. 

6.ARAŞTIRMANIN BULGULARI  

Kent üyelerinin bütçe algılarının ölçüldüğü ve yüz yüze görüşme yoluyla 

gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin veriler aşağıdaki gibidir: 

6.1.Demografik Bulgular  

Ankete 40’ı kadın, 51’i erkek olmak üzere toplam 91 kişi katılım göstermiştir. 

Katılımcılardan 18 ile 24 yaş arasında olanlar 17 kişi, 25 ile 30 yaş arasında olanlar 

8 kişi, 31 ile 39 yaş arasında olanlar 21 kişi, 40 ile 49 yaş arasında olanlar 35 kişi, 

50 ile 59 yaş arasında olanlar 7 kişi, 60 yaş ve üstünde olanlar 3 kişidir. 

Katılımcıların eğitim düzeyine bakıldığında, 9 kişi ilköğretim, 17 kişi lise, 50 kişi 

lisans, 13 kişi yüksek lisans ve 2 kişi doktora mezunudur.  
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Kent konseyinde temsil edilen kurum/kuruluş türüne göre, 2 kişi kamu kurum ve 

kuruluş temsilcisi, 1 kişi üniversite temsilcisi, 1 kişi sendika temsilcisi, 1 kişi baro 

temsilcisi, 25 kişi dernek temsilcisi, 1 kişi kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşu, 2 kişi siyasi parti temsilcisi, 29 kişi kent konseyi meclisi ve çalışma 

grupları temsilcisi ve 29 kişi diğer kategorisinde yer almaktadır.  

6.2.Regresyon Analizi 

Kent konseyi üyelerinin bütçe ile ilgili genel bilgi dağarcığının ve belediye bütçe 

süreci hakkındaki bilgi dağarcığının katılımcı bütçe perspektifinden kent konseyinin 

öneminin farkındalığı üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla regresyon analizi 

uygulanmıştır. Tablo 2’de ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklere 

yer verilmiştir. 

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 
Deviation 

N 

Kent Konseyi Farkındalığı 
(KK) 

4,1244 ,73216 84 

Genel Bütçe Bilgisi (GB) 4,0804 ,89299 84 

Bütçeleme Süreci (BS) 3,9541 ,66407 84 

Tablo 2’de gösterildiği gibi bundan sonraki kısımda anketin ikinci bölümünü 

oluşturan genel bütçe bilgisinden “GB”, üçüncü kısımdaki bütçeleme sürecinden 

“BS”, ve son olarak kent konseyi farkındalığını ele alan bölümden ise “KK” olarak 

bahsedilecektir. 

Tablo 3’te ise bağımlı değişken olan kent konseyleri farkındalığının model 

özetine yer verilmiştir. 
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Tablo 3: Model Özeti 

 
Kent konseyi üyelerinin bütçe ile ilgili genel bilgi dağarcığı (GB) ve bütçe süreci 

hakkındaki bilgi dağarcığı (BS), kent konseyinin önemi farkındalığının (KK) 

%47.2’sini açıklamaktadır. Başka bir deyişle farkındalık, bütçe bilgi dağarcığı ve 

bütçe sürecinden etkilenmektedir.  

Tablo 4’te ise model tahmin bulguları yer almaktadır. Ankete katılan 

katılımcıların bütçe ile ilgili genel bilgi dağarcığı, bütçe süreci hakkındaki bilgi 

dağarcığı ve kent konseyinin öneminin farkındalığına yönelik sorulara “katılıyorum” 

şeklinde cevap verdiklerini göstermektedir. 

 

Tablo 4: Model Tahmin Sonucu 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coefficients 

t Si
g. 

Collinearity 
Statistics 

B Std.Er
ror 

Beta Tolera
nce 

VI
F 

1 (Const
ant) 

1,1
03 

,36
0 

 3,0
60 

,0
03   

gb ,06
3 

,08
8 

,077 ,72
0 

,4
74 

     
,566 

1,7
68 

Model Summaryb 

M
od

el
 

R
 

R
 S

qu
ar

e 

A
dj

us
te

d 
R 

Sq
ua

re
 

St
d.

 E
rr

or
 o

f t
he

 
Es

tim
at

e 

Change Statistics 

D
ur

bi
n-

W
at

so
n 

R
 S

qu
ar

e 
C

ha
ng

e 

F 
C

ha
ng

e 

df
1 

df
2 

Si
g.

 F
 C

ha
ng

e 

1 ,
687a 

,
472 

,
459 

,5
3841 

,
472 

3
6,241 

2 8
1 

,
000 

1
,527 

a. Predictors: (Constant), BS, GB 

b. Dependent Variable: KK 
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bs ,69
9 

,11
8 

,634 5,9
05 

,0
00 

     
,566 

1,7
68 

a. Dependent Variable: kk 

Tablo 4’e göre kent konseyi üyelerinin bütçe süreci ile ilgili bilgi dağarcığı, kent 

konseyinin öneminin farkındalığı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Söz 

konusu bulgu katılımcıların bütçe süreci bilgi dağarcığı arttıkça, farkındalık 

düzeyinin arttırdığı anlamına gelmektedir. Aynı etki bütçe hakkında genel bilgi 

dağarcığı ile farkındalık arasında mevcut değildir. Araştırma sonucunda ulaşılan bu 

durum, kent konseyi üyelerinin aslında teknik olarak genel bütçe bilgisine sahip 

olmamalarına karşın bütçe süreci hakkında bilgili olduklarını ortaya koymaktadır. 

7.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Vatandaşların kentsel yönetim süreçlerine daha aktif katılabilmeleri, kent 

yönetiminde söz sahibi olabilmeleri, farklı fikirlerin tartışılabildiği kentin ortak aklı 

olması bağlamında önemli görevler yüklenen kent konseyleri katılımcı bütçeleme 

anlayışı ile belediye bütçelerinin hazırlanması sürecinde önem kazanır.   

Üzerinde durulması gereken temel noktalardan biri ki çalışmanın konusunu 

oluşturur; kent konseyi üyelerinin kararlarını alırken bütçe algılarının nasıl olduğu 

ve bu noktada, bütçe ve bütçeleme süreci hakkında bilgi sahibi olup olmamalarıdır. 

Ayrıca, bu durumun ölçülmesi de önemlidir. Çünkü bütçe ile ilgili bilgi sahibi 

olmayan bir konsey kıt kaynakların etkin kullanımı için doğru kararlar veremeyebilir 

ya da bu durumun farkında olmayabilir. Kent konseyi üyeleri bütçe hakkında yeterli 

bilgi ve beceriye sahip değil ise alınacak kararlarda kamu kaynaklarının israfı söz 

konusu olabilecektir. Çalışma bu anlamda önem arz etmektedir. Çalışmada Manisa 

Yunusemre Kent Konseyi örneği ele alınarak katılımcı bütçe kapsamında üyelerin 

öncelikle demografik dağılımı sonrasında ise genel bütçe bilgisi, bütçe sürecine 

ilişkin bilgi düzeyleri ve bütçelemede kent konseyinin öneminin farkında olup 

olmamalarına yönelik bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.  Elde edilen 

demografik bulgular aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

-Ankete katılan 91 katılımcının %44’ü kadın, %56’sı erkektir. 
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-Katılımcılardan %18,7 si 18 ile 24 yaş arasında, %8,8’i 25 ile 30 yaş arasında, 

%23,1’i 31 ile 39 yaş arasında, %38,5’i 40 ile 49 yaş arasında,  %7.7’si 50 ile 59 yaş 

arasında, %3,3’ü ise 60 yaş ve üstünde olan kişilerdir.  

- Alan araştırmasına katılan kişilerin %9,9’i ilköğretim düzeyinde, %18,7’si lise 

düzeyinde, %54,9’i lisans düzeyinde, %14,3’ü yüksek lisans düzeyinde,  %2,2’si 

doktora düzeyindedir. 

-Kent konseyinde temsil edilen kurum/kuruluş türüne göre %2.2’si kamu kurum 

ve kuruluş temsilcisi, %1.1’i üniversite temsilcisi, %1.1’i sendika temsilcisi, %1.1’i 

baro temsilcisi, %27,5’i dernek temsilcisi, %1,1’i kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşu, %2,2’si siyasi parti temsilcisi, %31,9’u kent konseyi meclisi ve çalışma 

grupları temsilcisi ve %31,9’u diğer kategorisinde yer almaktadır. 

Kent konseyi üyelerinin bütçe algısını ölçmeye yönelik araştırmanın diğer 

bölümünde ise araştırmaya katılan üyelerin, genel bütçe bilgileri ve bütçeleme 

sürecine yönelik bilgileri ölçülerek katılımcı bütçe perspektifinde kent konseylerinin 

farkındalığına yönelik ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu bölümde 

katılımcıların verdikleri cevapların ortalaması “katılıyorum”  yani “4”  (5 tam puan 

üzerinden) düzeyindedir. Bulgular genel bilgi dağarcığı (GB) ve bütçe süreci 

hakkındaki bilgi dağarcığı (BS), farkındalığın açıklanabilmesinde etkili faktörler 

olduğunu işaret etmiştir. Farkındalık üzerinde bütçe süreci ile ilgili bilgi dağarcığının 

pozitif anlamlı etkiye sahip olduğu da başka bir bulgudur. Araştırma sonucunda 

ulaşılan bu durum, kent konseyi üyelerinin aslında teknik olarak genel bütçe 

bilgisine sahip olmamalarına karşın bütçe süreci hakkında bilgili olduklarını ortaya 

koymaktadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gerekli bir durum söz konusudur: 

Teknik olarak bütçe bilgisine sahip olmamak bütçe sürecinde alınacak kararlarda 

hata yapma olasılığını arttırabilir. Bütçe süreci ile ilgili uygulamalar genel bütçe 

bilgisi ile desteklenmelidir. 

  Çalışmada Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi’nin bütçe algısı ilk 

defa ölçülmüş ve yerel halka daha iyi hizmet sunabilmek için harcama önceliklerinin 

belirlenmesinde konsey üyelerinin yeterlilikleri hakkında bilgi edinilmiştir. Elde 
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edilen bulgular ışığında konsey üyelerinin bütçe ile ilgili bilgi düzeyleri arttıkça 

bütçe sürecine daha etkin katılabilecekleri ifade edilebilir. Son olarak, belediye bütçe 

sürecinde, genel bütçe bilgisinin arttırılması sonucunda, hangi hizmetlerin 

sunulacağı ve önceliklendirmesinin nasıl yapılacağı konularında yerel katılımın 

yegane uygulaması olan kent konseyinin, kaynak kullanımında etkinliği arttırıcı etki 

yapabileceği düşünülmektedir. 
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Ek 1: 

I.DEMOGRAFİK BİLGİLER 

Cinsiyet (   ) Kadın          (   ) Erkek  

Yaş Grubu 
(   ) 18-24          (   ) 25-30      (   )31-39 

(   ) 40-49          (   ) 50-59      (   )60 ve üstü 

Eğitim Durumu 
(   ) İlköğretim   (   ) Lise         (   )Lisans 

(   ) Yüksek 
Lisans     (   ) Doktora  
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Kent Konseyinde 
Temsil Edilen 
Kurum/Kurulun Adı: 

 

Kent Konseyinde 
Temsil Edilen 
Kurum/Kuruluşun 
Türü 

(   ) Mülki idare amiri veya temsilcisi 

(   ) Belediye başkanı veya temsilcisi 

(   ) Kamu kurum ve kuruluşları temsilcisi 

(   ) Mahalle muhtarı veya temsilcisi 

(   ) Üniversite temsilcisi 

(   ) Sendika temsilcisi 

(   ) Noter temsilcisi 

(   ) Baro temsilcisi 

(   ) Dernek temsilcisi 

(   ) Vakıf temsilcisi 

(   ) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu 

(   ) Siyasi parti temsilcisi 

(   ) Kent konseyi meclis ve çalışma grupları temsilcisi 

(   ) Diğer:…………………………………………….. 

Kent Konseyi 
Görevi: 

 

II. BÜTÇE ALGISI SORULARI 

Aşağıda yer alan bilgilere katılım düzeyinizi 1: Kesinlikle Katılmıyorum 2: 
Katılmıyorum 3: Kararsızım 4: Katılıyorum 5: Kesinlikle Katılıyorum 
ifadelerinden birisini işaretleyerek belirtiniz. 

Kent konseyi üyelerinin bütçe ile ilgili genel bilgi dağarcığına yönelik sorular; 

1 Belediye bütçesi hazırlanırken belirli gelirler 
belirli giderlere tahsil edilemez. 1 2 3 4 5 

2 Bütçeler, izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile 
birlikte hazırlanır. 1 2 3 4 5 

3 Bütçe bir meclis kararıdır. 1 2 3 4 5 

4 Belediye bütçesinde gelir ve gider 
denkliğinin sağlanması esastır. 1 2 3 4 5 

5 Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından 
itibaren yürürlüğe girer. 1 2 3 4 5 

Kent konseyi üyelerinin belediye bütçe süreci hakkındaki bilgi dağarcığına yönelik 
sorular;  
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6 Bütün gelirler ve giderler gayrisafi olarak 
belediye bütçelerinde gösterilir. 1 2 3 4 5 

7 

Bütçelerle verilen ödenekler her harcama 
biriminin o biriminin başında bulunan 
yöneticinin(harcama yetkilisinin) sahip olduğu 
harcama yapma yetkisinin sınırını gösterir. 

1 2 3 4 5 

8 Belediye bütçesi stratejik plân ve performans 
programlarına uyumlu olarak hazırlanır. 1 2 3 4 5 

9 Belediye meclisi gider artırıcı ve gelir 
azaltıcı değişiklikler yapamaz. 1 2 3 4 5 

10 
Bütçeleme sürecinde, yerel yönetim 

birimlerinin gelirleri merkezi yönetim tarafından 
kanunla belirlenir. 

1 2 3 4 5 

11 
Bütçe hazırlanırken, harcamaları yerel 

yönetimlerin meclislerinin kararı olarak kabul 
edilir ve uygulanır. 

1 2 3 4 5 

12 
Meclis üyeleri, program dışı ödenek 

konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin 
başka işlere aktarılmasını teklif edemezler. 

1 2 3 4 5 

13 Meclis, bütçeyi bütünüyle reddedemez, 
aynen veya değiştirerek kabul eder. 1 2 3 4 5 

14 Kesin hesap meclisçe görüşülerek kabul 
edilir. 1 2 3 4 5 

15 
Kesin hesabın görüşülmesi ve 

kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler 
uygulanır. 

1 2 3 4 5 

16 Plan ve bütçe komisyonu aynı zamanda kesin 
hesap komisyonu olarak da görev yapar. 1 2 3 4 5 

17 Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. 1 2 3 4 5 

18 Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde 
verilebilir. 1 2 3 4 5 

19 
Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya 

finansman kaynağının bulunması zorunludur. 

 
1 2 3 4 5 

20 Yılsonunda kullanılmayan ödenekler bütün 
düzeyleri belirtilerek iptal edilir. 1 2 3 4 5 

21 Devredilen ödenek yeni yıl bütçesinde 
açılacak tertiplere ödenek kaydedilir. 1 2 3 4 5 

22 Ödenek iptali için üst yönetici onayı 
yeterlidir. 1 2 3 4 5 

23 Belediye Bütçesi iç denetim ve iç kontrol 
mekanizmasıyla denetlenir 1 2 3 4 5 
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24 Belediyenin dış denetimi Sayıştay tarafından 
yapılır. 1 2 3 4 5 

Kent konseyi üyelerinin katılımcı bütçe perspektifinden kent konseyinin öneminin 
farkındalığına yönelik sorular;  

25 
Kent konseyinin kararları belediye 

bütçesinin kaynaklarının doğru hizmetlere 
yönlendirmesini kolaylaştırır. 

1 2 3 4 5 

26 Kent konseyi, kentin stratejik yöneliminin 
belirlenmesinde önemli rol oynar. 1 2 3 4 5 

27 
Kent konseyleri vatandaşların ve sivil toplum 

kuruluşlarının bütçe sürecine ilgisinin 
sürdürülmesi açısından gereklidir. 

1 2 3 4 5 

28 Kent konseyinin belediye bütçesinin oluşum 
sürecine önemli katkısı olur. 1 2 3 4 5 

29 Kent konseyleri kent önceliklerinin 
belirlenmesinde en uygun alternatiftir. 1 2 3 4 5 

30 Kent konseyi kentteki tüm paydaşlardan 
oluşan ortak bir platform niteliğindedir. 1 2 3 4 5 

31 
Kent konseyi alınan yatırım ve hizmet 

kararlarının izlenmesi için ideal bir yapıyı 
oluşturur. 

1 2 3 4 5 

32 
Kent konseyi, kentin yaşam kalitesini 

geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici 
programları destekler. 

1 2 3 4 5 

33 
Kent konseyi, kente ilişkin faaliyet 

planlarının belirleme, uygulama ve izleme 
süreçlerinde önemli rol oynar. 

1 2 3 4 5 

32 Kent konseyi üyelerinin fikirleri yerel halkın 
fikirleriyle aynı yöndedir. 1 2 3 4 5 

34 Kent konseyi olarak belediye bütçesine katkı 
sağlamak hesap verilebilirliği arttırır. 1 2 3 4 5 

35 Kent konseyi olarak belediye bütçesine 
yapılan katkı saydamlığı sağlar. 1 2 3 4 5 
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Türkiye’de Kamu Yatırım Harcamalarının İhracat Gelirleri 
Üzerine Etkisi: Batı Anadolu Bölgesi Örneği 

 
Filiz Giray1, Özgür Mustafa Ömür 2 

Özet 
Kamu yatırım harcamaları verimli alanlarda kullanıldığı zaman, ekonominin üretkenliğini 
doğrudan etkileyecek bir maliye politikası aracı olma özelliği taşır. Ekonomide üretkenliğin 
artması, diğer ekonomik parametreler olan gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH), istihdam 
oranları, gelir dağılımı ve ihracat gelirini olumlu bir şekilde etkileyecektir. İhracatın ülke 
ekonomilerinin gelişmesinde oldukça önemli bir yeri vardır. Araştırmanın amacı; Türkiye’de 
Ankara, Konya ve Karaman illerini kapsayan Batı Anadolu bölgesine yapılan kamu yatırım 
harcamalarının ihracat gelirleri üzerindeki etkisini 2008-2017 dönemi verilerinden 
yararlanarak ekonometrik analiz yardımıyla incelemektir. Çalışmanın analiz kısmında panel 
veri model kullanılmıştır. Analiz bulgularına göre, kamu yatırımları ve ihracat gelirleri 
arasında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü sonuçlar tespit edilmiştir. Buna göre kamu 
yatırım harcamalarındaki artış, ihracat gelirlerini olumlu bir şekilde etkilemektedir. 
Anahtar Kelimeler— Kamu Yatırım Harcamaları, İhracat Gelirleri, Verimlilik 
JEL Sınflama Kodları: E 22, H 50, H 54. 
 

The Impact on Export Revenues of Public Investment 
Expenditures in Turkey: The Case of Western Anatolia 

Region 
 

Abstract 
When public investment expenditures are used in productive areas, it is a fiscal policy tool 
that will directly affect the productivity of the economy. The increase in economic 
productivity will positively affect other economic parameters such as gross domestic product 
(GDP), employment rates, income distribution and export revenues. Exports have an 
important place in the development of national economies. Purpose of the research examine 
the impact on export revenues of public investment spending made in Western Anatolia 
region (Ankara, Konya and Karaman provinces covering) in Turkey with the 2008-2017 
period data under the auspices of econometric analysis. Panel data model was used in the 
analysis part of the study. According to the findings of the analysis, statistically significant 
and positive results were found between public investments and export revenues. 
Accordingly, the increase in public investment expenditures positively affects export 
revenues. 
 
Keywords— Public Investment Expenditures, Export Revenues, Productivity.  
JEL Classification Codes: E 22, H 50, H 54. 
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1. GİRİŞ  

Diğer kamu harcama türlerinde olduğu gibi kamu yatırım harcamaları içinde 

bürokrasi, siyasallaşma gibi etkenlere dayalı olarak verimliliğin düşük olduğu 

konusunda görüşler olmasına rağmen, bu harcamalar, bölgesel şartlara göre 

değerlendirilip, verimli alanlarda kullanıldığında, ekonominin üretim kapasitesi 

üzerinde olumlu etkilere sahip olur. Ekonomide üretim kapasitesinin artması, diğer 

ekonomik parametreler olan GSYH, istihdam oranları, gelir dağılımı ve dış ticareti 

olumlu bir şekilde etkileyecektir. Özellikle dış ticaret açığı yüksek seviyede olan 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde uygulanacak verimli kamu yatırım 

politikaları, ülke ekonomilerinin kalkınması ve cari açığın dengelenmesi açısından 

son derece önemlidir. Özellikle cari açık sorunu yaşayan ülkelerde, bu açığın 

dengelenmesi ülke ekonomisinin gelişmesi açısından oldukça önemlidir.  

Araştırmanın amacı; Türkiye’de kamu yatırım harcamalarının ihracat gelirleri 

üzerindeki etkisini 2008-2017 dönemi verilerinden yararlanarak ekonometrik analiz 

yardımıyla incelemektir. Kamu yatırımları ile ihracat gelirleri analizi bölgeler 

kapsamında yapılacaktır. Bölge sınıflandırmasında Türkiye İstatistik Kurumunun 

tanımladığı, Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun olan İstatistik Bölge 

Birimleri Sınıflandırması esas alınacaktır. Bu çalışmada Ankara, Konya ve Karaman 

illerini kapsayan Batı Anadolu Düzey 1 bölgesi örnek olarak alınacaktır. 

Çalışmanın birinci bölümünde kamu yatırım harcamalarının verimliliğinin önemi 

anlatılacaktır. İkinci bölümde ise, kamu yatırım harcamalarının ihracat gelirlerine 

etkisi üzerine teorik ve ampirik çalışmaları içeren literatür verilecektir. Ekonometrik 

analiz kısmının yer aldığı üçüncü bölümde, Türkiye’de Batı Anadolu bölgesine 

yapılan kamu yatırım harcamalarının bölgede ihracat gelirlerine etkisi olup olmadığı 

araştırılacaktır. Çalışmanın analiz kısmında panel veri analiz metodu kullanılmıştır. 

Elde edilen bulgular sonuç kısmında değerlendirilmektedir. 

2. KAMU YATIRIM HARCAMALARINDA VERİMLİLİĞİN ÖNEMİ 

Kamu yatırımlarının, bir ülkede ekonomik gelişmeler üzerindeki etkilerini analiz 

etmek için kamu sermayesinin verimli kullanılıp kullanılmadığını incelemek 
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gerekmektedir. Çünkü özellikle gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen kamu 

yatırım kararlarındaki hatalar, kamu yatırım harcamalarından yetersiz getiriler elde 

edilmesine neden olmaktadır (Dabla-Norris vd., 2011: 3). Bu nedenle, devletin 

yatırım harcamalarına kaynak ayırması kadar, bölgesel şartlara göre verimli 

olabilecek sektörlere daha fazla kaynak ayırması da oldukça önemlidir. 

Kamu yatırım harcamaları verimli alanlarda kullanıldığında, sağladığı sosyal 

faydanın yanı sıra, hem yatırım projelerinin sağladığı nakit akışı (örneğin, kullanıcı 

ücretleri üzerinden), hem de ekonomik büyüme ve vergi tabanının genişlemesi 

sonucu devlet gelirlerinin artmasını sağlar. Nihai olarak yapılan harcamalar, kendi 

kendisini finanse edebilir (Toigo and Woods, 2006: 66). 

Kamu yatırım harcamalarının daha verimli alanlarda kullanılması konusunda 

Schwartz (2015) yaptığı çalışmada, verimsiz kamu yatırımları sebebiyle, kamu 

yatırımlarından elde edilebilecek faydanın ortalama olarak üçte birinin 

kaybolduğunu öne sürmektedir. Sonuçta ortaya çıkan daha yüksek kamu yatırımı 

etkinliği, bu yatırımın ekonomik çıktı üzerindeki etkisini önemli ölçüde (bazı 

durumlarda iki katına) arttıracaktır. Bu bakımdan kamu yatırımlarının verimli 

alanlarda kullanılması, yatırımdan elde edilecek fayda açısından oldukça önemlidir.  

3. KAMU YATIRIM HARCAMALARI VE İHRACAT İLİŞKİSİ 

İhracatın ülke ekonomilerinin kalkınmasında, istihdamın artmasında ve döviz 

ihtiyacının karşılanmasında oldukça önemli bir rolü vardır. Özellikle, döviz 

sıkıntısının hafiflemesi ile ara ve yatırım malları ithalatı kolaylaşır ve ihracat yapan 

sektörlerin üretim maliyetlerinde azalma olur. Bir ülkenin ekonomik büyümesi için, 

ülke içindeki emek ve sermaye miktarlarındaki artışların yanı sıra toplam ihracatta 

meydana gelen artış da oldukça önemlidir (Acaravcı ve Kargı, 2015: 2). 

Kamu yatırım harcamaları verimli kullanıldığı zaman ihracat üzerinde olumlu 

etkilere sahiptir. Özellikle dış ticarete konu olan alanlara yönelik devletin yaptığı 

kamu yatırım projeleri, o alandaki işlem maliyetlerinin azalmasına neden olur. Bu 

durum dış ticarete yönelik özel yatırımların artmasını teşvik eder (Ihsam and 

Kaufmann, 1995: 14).  
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Kamu yatırım harcamaları, özel sektör maliyetlerini düşürerek piyasada oluşan 

fiyatın düşmesine imkân sağlayacaktır. Devletin yapmış olduğu kamu yatırım 

harcamalarının sağladığı özel maliyeti azaltma etkisi, fiyatları aşağıya çekerek, 

ihracata yönelik sektörleri dış rekabette koruyacaktır. İhracatçı firmalar, daha düşük 

fiyat düzeyinde mal ihraç etme imkânına sahip olacağı için, bu firmaların diğer 

yabancı firmalarla rekabet gücü artacaktır. Bu durum, ülkenin ihracat gelirlerinin 

arttırılmasına ve dış ticaret dengesinin sağlanmasına olumlu katkılar sağlayacaktır 

(Tokatlıoğlu ve Selen, 2017: 329).  

Kamu yatırım harcamaları ile ihracat gelirleri ya da dış ticaret dengesi arasındaki 

ilişkiyi açıklamaya yönelik az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunlarda bazılarına 

aşağıda yer verilmiştir; 

Morley ve Perdikis (2000), kamu harcamaları, ihracat, yatırımlar ve emek arzının 

ekonomik büyüme üzerine etkisine yönelik yaptıkları analizde, uzun dönemde 

(1955-1996) bir ilişkinin olduğunu belirtmektedirler. Yine aynı çalışmada 1974 ve 

1991’de yapılan reform çalışmaları sonucunda kamu harcamaları ile ihracat arasında 

negatif bir ilişki olduğu belirtilmektedir. Mohsen (2010) yaptığı çalışmada, 

Suriye’de 1980-2010 yılları arasında kamu yatırım harcamaları ile dış ticaret açığı 

arasında kısa dönemde çift yönlü olumlu nedensellik ilişkisi olduğu belirtilmiştir. 

Şengün vd. (2013) çalışmada, Türkiye’de 2007-2008 yıllarında kamu yatırımları ile 

dış ticaret değerleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Pula ve Elshani (2017) 

kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında ilişkiyi Kosova örneği ile 

araştırmışlardır. 2004-2016 yıllarına ilişkin zaman seri kullanarak yaptıkları ampirik 

analiz sonucunda, kamu harcamalarının ekonomik büyüme için önemli bir faktör 

olduğu ve ekonomik büyüme ile ihracat arasında iki yönlü ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

4. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZİ VE ANALİZ 

Metodolojik olarak araştırmanın bu kısmında hipotez ve araştırmada 

kullanılan veriler açıklandıktan sonra kullanılan analiz anlatılmaktadır. 
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Araştırmanın amacı; Türkiye’de Ankara, Konya ve Karaman illerini kapsayan 

Batı Anadolu bölgesine yapılan kamu yatırım harcamalarının ihracat gelirleri 

üzerindeki etkisini 2008-2017 dönemi verilerinden yararlanarak ekonometrik model 

yardımıyla incelemektir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için çalışmada izlenen 

yöntemler şu şekildedir: 

- Türkiye’de 2008 – 2017 yıllarında Batı Anadolu bölgesi kapsamında Ankara, 

Konya ve Karaman illerine ait kamu yatırım harcamaları ve ihracat gelirleri verileri 

ayrı ayrı toplanmıştır. Söz konusu veriler, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye 

İhracatçılar Meclisi verileridir. 

- Toplanan veriler yardımıyla ekonometrik model olarak panel veri analizi 

kullanılmıştır. 

- Oluşturulacak olan panel veri analizi yardımıyla, belirlenmiş bölge kapsamında 

kamu yatırımlarının ihracat gelirleri üzerindeki muhtemel etkisi incelenmektedir. 

Araştırmanın hipotezi şöyledir:  

- H1, Batı Anadolu bölgesine yapılan toplam kamu yatırım harcamalarının, 

Batı Anadolu bölgesinin toplam ihracat gelirlerine etkisi vardır. 

Panel veri analizi kullanılarak tahmin edilen modelde sabit etkiler (Fixed Effects) 

ve havuzlanmış etkiler modeli (The pooled Ordinary Least Square) kullanılmaktadır. 

Modelde karşılaşılan temel ekonometrik sorunların giderilmesi için, model “Beck-

Katz” dirençli tahmincisi ile yeniden tahmin edilmiştir. 

Çalışmada üç ilin 2008-2017 yılı verileri ele alındığından ilk aşamada 3*10=30 

gözlemden oluşan bir panel veri seti oluşturulmaktadır. Bu panel veri setinde kamu 

yatırım harcamalarının, ihracat gelirleri üzerindeki etkileri incelenmektedir.  

Kurulacak modelde KY bağımsız değişkeni kamu yatırım harcamaları ve İG 

bağımlı değişkeni ihracat gelirlerini ifade etmektedir. Buna göre en genel formda 

panel veri modelleri aşağıdaki gibi yazılabilir. 
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Araştırma kapsamında öncelikle panel veri modellerinden hangisinin 

kullanılacağına karar verilebilmesi için model tahmin sürecinin yürütülmesi 

gerekmektedir. Panel veri analizinde sabit katsayılar, sabit etkiler ve rassal etkiler 

modelleri kullanılmaktadır. Öncelikle, birim/zaman etkileri üzerinde durulmaktadır. 

Havuzlanmış En Küçük Kareler Modeli (POLS) ile Sabit Etkiler Modeli (FEM) 

arasında karar vermek amacıyla F sınaması, Havuzlanmış En Küçük Kareler Modeli 

Model (POLS) ile Rassal Etkiler Modeli (REM) arasında karar vermek için LM 

sınaması ve son olarak Sabit Etkiler Modeli (FEM) ile Rassal Etkiler Modeli (REM) 

arasında karar vermek amacıyla Hausman sınaması kullanılmaktadır. Böylece her 

bir model için uygun yapı ardışık test süreçleri ile belirlenmiş olacaktır. Model 

tahmin süreci işletildiğinde aşağıdaki Tablo 1’den görüldüğü üzere, birim etkisi var, 

zaman etkisi yoktur. İlk aşama birim etkili sabit etkiler modeli geçerlidir. Prob 

değerine göre de sabit etkiler modeli geçerlidir. Bu durumda sabit mi? yoksa rassal 

mı? testini yapmaya gerek kalmamıştır. Model tahmin süreci neticesinde “birim 

etkili sabit etkiler modelinin” geçerli olduğu anlaşılmıştır. 

Tablo 1: Modele İlişkin LR Olabilirlik Oranı Test Sonuçları 

Bağımlı Değ.: İG Birim Etki Zaman Etki 

X2 57,41 0,0000 

Prob.  0,0000 1,0000 

Tablo 2: Modele İlişkin Analiz Sonuçları 

Bağımlı Değ.: İG Katsayılar Standart Hatalar Olasılık 

KY 0,448 0,069 0,000* 

Sabit  1949 1145 0,000* 

Varsayımların Testi 
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Hausman Testi Değiştirilmiş Wald 
Testi 

Durbin Watson – 
Baltagi Wu LBI 

Pesaran Testi 

25,91 

(0,0000) 

2622,47 

(0,0000) 

0,8924 

1,0815 

3,730 

(0,0002) 

R2 = 0,617 

* % 1 seviyesinde anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Yukarıdaki Tablo 2’de modele ilişkin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. R2 

değerine göre modelin açıklayıcılık gücü % 62’dir. Yani kamu yatırımları ihracat 

gelirlerini % 62 oranında açıklamaktadır. Anlamlılık sütununa baktığımızda (0,000) 

kamu yatırımları ile ihracat gelirleri arasındaki katsayının pozitif ve 0,01 düzeyinde 

anlamlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kamu yatırımlarındaki 1 birimlik artış 

ihracat gelirlerini 0,45 birim artırmaktadır. Aynı şekilde sabit katsayı da anlamlıdır 

ve katsayısı pozitiftir. Bu durum H1 hipotezinin kabul edildiği anlamına 

gelmektedir. 

Panel veri analizinde temel ekonometrik varsayımların sağlanması halinde alınan 

sonuçların sağlıklı olduğu ifade edilebilir. Bu varsayımlar; varyansın birimlere göre 

değişmemesi, birimlerin kendi içinde otokorelasyonlu olmaması ve birimlerarası 

korelasyonun olmaması şeklindedir. 

Temel ekonometrik varsayımlar sağlanamadığı için model Beck-Katz Dirençli 

tahmincisi ile yeniden tahmin edilmek durumundadır. Dirençli tahmincilere göre 

yapılan analiz sonuçları Tablo 3’de görülmektedir. 

Tablo 3: Modele İlişkin Dirençli Tahminciler Analiz Sonuçları 

Bağımlı Değ.: İG Katsayılar 
Panel Düzeltilmiş 
Standart Hatalar 

Olasılık 

KY 0,509 0,172 0,003* 

Sabit  3842 6705 0,000* 
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R2 = 0,791 

* % 1 seviyesinde anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Dirençli tahminci sonuçlarına göre modelin açıklayıcılık gücü bir önceki 

sonuçlara göre yükselmiştir. Yani kamu yatırımları ihracat gelirlerini % 79 oranında 

açıklamaktadır. Anlamlılık sütununa baktığımızda (0,003) kamu yatırımları ile 

ihracat gelirleri arasındaki katsayının pozitif ve 0,01 düzeyinde anlamlı olduğu 

görülmektedir. Yani kamu yatırımlarındaki 1 birimlik artışın ihracat gelirlerini 0,51 

birim artırdığı yapılan test sonuçlarından anlaşılmaktadır. Benzer yorumların sabit 

katsayı için de yapılması mümkündür. 

5. SONUÇ   

Bir bölgeye yapılan kamu yatırım harcamalarının verimliliğini, o bölgenin ihracat 

gelirlerine sağladığı katkıya göre değerlendiren çalışmada, Türkiye’de Ankara, 

Konya ve Karaman illerini kapsayan Batı Anadolu bölgesi örnek olarak alınmıştır. 

Analiz kısmında panel veri metodu kullanılmıştır. Zaman serisi 2008-2017 yıllarıdır. 

Analiz sonuçlarına göre, kamu yatırımları ve ihracat gelirleri arasında istatiksel 

olarak anlamlı ve pozitif yönlü sonuçlar tespit edilmiştir. Buna göre kamu yatırım 

harcamalarındaki artış, ihracat gelirlerini olumlu bir şekilde etkilemektedir. 

Açıklayıcılık gücü % 79 ve anlamlılık derecesi 0,003’dür. Bu sonuçlara göre, 

Türkiye’de Batı Anadolu bölgesine yapılan kamu yatırımlarındaki bir birimlik artış, 

bölgenin ihracat gelirlerini 0,51 birim artırmaktadır. Bu verilere dayalı olarak 

ekonomik büyümenin önemli bir belirleyici olan ihracatın artırılmasında kamu 

yatırımlarını artırmanın ciddi katkı sağlayacağı söylenebilir. Bu alanda yapılacak 

gelecek çalışmaların Türkiye açısından diğer bölgeler açısından da yapılması ve 

sektörel düzeyde kamu yatırım harcaması ve ihracat ilişkisinin araştırmasının yararlı 

olacağı belirtilebilir. 
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İşletmelerde Ödüllendirme ve Takdir Sistemi Uygulamaları: 
500+ Çalışanı Olan İşletmelerde Bir Uygulama 

Derya Yardımcı1, Gözde Demir2, Nurcan Çetin3 
Özet 

Gelişen iş dünyasında ve artan rekabet koşulları çerçevesinde insan faktörünün önemi hızla 
artmıştır. İnsan öneminin artmasıyla değişen teknolojide ve dünyada çalışma tanımlarının 
farklılaşmasıyla birlikte geçmişten günümüze işletmelerin yapısında, işlevlerinde 
değişimlerin etkileri gözlenmiştir. İnsan kaynaklarının temel fonksiyonlarından olan ücrette 
de öncelikle ana ücret yapısı sisteminden insan yetkinliği ve performansına dayanan 
sistemine geçişi beraberinde getirmiştir. Çalışanların bağlılığını sağlamak ve verimlerini 
maksimum düzeye ulaştırmak önemli bir insan kaynakları fonksiyonu olan ücretlendirmeden 
geçmektedir. Ücretlendirme denince akla sadece parasal değerler gelmemeli; çalışanın terfi, 
saygınlık, kendini değerli hissetmesi, aile-yaşam dengesinin korunması, sosyal güvenliklerin 
sağlanması gibi birçok parasal olmayan ödül ve takdir yöntemleri de gelmelidir. Günümüzde 
kalifiyeli çalışanı bulmak kadar çalışanın örgüte bağlılığını sağlamak da işletmeler 
açısından önemli bir konu olmuştur. İşletmelerdeki ödül takdir sisteminin gelişimi ve 
değişiklikleri çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılığını etkilemiştir. Örgüte bağlılığı 
sağlayabilmek için işletmeler ödüllendirme yöntemlerini de geliştirmişlerdir. Rekabet 
koşullarında işletmelerin güçlü durabilmeleri için ücret politikasını ödül ve takdir 
yöntemleriyle desteklemeleri gerekmektedir. Çünkü ücretin sadece bağlılığı arttırmakta 
yeterli olmadığı görülmektedir. İş insan kontrolünde gerçekleştiği için örgütsel verimliliğin 
artması ve örgütsel bağlılığın sağlanması çalışanın bireysel bağlılığı ve verimliliği ile doğru 
orantılıdır. Bu yüzden öncelikli olarak bağlılık sağlayıp yetenekli çalışanları bünyelerinde 
tutmak istiyorlarsa “ücret ve ödül sisteminin” bir arada yürütülmesi gerekmektedir. Bu 
çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılarak “işletmelerde ücretlendirme, ödüllendirme ve 
takdirin örgütsel bağlılığa etkisi” ne ilişkin bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır. Çalışma 
iki bölümden oluşup ilk bölümde literatür araştırması, ikinci bölümde literatüre katkı 
sağlamak amacıyla: 500+ çalışanı olan işletmeler de insan kaynakları müdürleri ile 
yapılandırılmış görüşme tekniği ile bir çalışma uygulanmıştır. 
Anahtar Kelime: Ücretlendirme, Ödül ve Takdir, Örgütsel Bağlılık, 
JEL Sınflama Kodları: M52, M59 
 

Effectiveness in Organizational Commitment, Principles of 
Pricing, Promotion and Replacement in Operations: An 

Application in 500+ Working Operations 
Abstract 

The importance of the human factor increased in the developing business world and the 
context of competition conditions. The changing technology and different definitions of 
working in the world were affected structure and functions of enterprises with increased 
human importance. The wage from the basic functions of human resources has made the 
transition from the main wage structure system to a system based on human competence and 
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performance. Providing employees' loyalty and maximize yields is the task of remuneration, 
which is an important human resource function. When say pricing , not only monetary values 
should come to mind ; non-monetary values has to come to mind methods like employee's 
satisfaction, respect, self-esteem, protection of family-life balance, social security. Today, 
providing an employee's organizational loyalty has been an important subject in terms of 
businesses like finding a qualified worker. The development and changes of the award 
appraisal system in the business affected the employee's job satisfaction and organizational 
loyalty. Businesses developed rewarding methods to ensuring loyalty. Businesses have to 
support the wage policy with reward and appreciation methods to strong durability in 
competitive conditions. Due to it seems that wage is not enough to just increase loyalty. The 
increase in organizational productivity and the provision of organizational commitment are 
directly proportional to the employee's individual loyalty and productivity when occurrence 
of work in human control. Therefore, if they primarily want to keep talented employees on 
their own and make loyalty, the "wage and reward system" must be carried out together. Aim 
of this study is making an examination of the effects of rewards, appreciated and appreciation 
in organizational loyalty in businesses. This study consists of two parts. First chapter 
literature search, a study was conducted with structured interview technique with human 
resources managers in businesses with 500+ employees to contribute to the literature in 
second chapter. 
Keywords: Reward, Organizational Commitment, Charges, Admiration 

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Ücret: çalışanların bir geçim kaynağı olarak harcadığı zihinsel ya da fiziksel güce 

dayalı emek sonucunda işverenin çalışana ödemiş olduğu ayni ya da nakdi bedel 

şeklinde tanımlanabilir. Bir işletme oluşum ve gelişme sürecinde bir taraftan örgütsel 

amaçlarını gerçekleştirirken diğer taraftan ise çalışanın işletmeye yaptığı katkılar 

sonucunda hak ettikleri ücreti vermek zorundadır. İKY’nin işe alım, iş analizi, 

kariyer yönetimi, ücret gibi birçok fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyonların 

hepsi birbirinden önemlidir. Fakat bireyi işletmeye çekebilmek, devamlılığını 

sağlayabilmek ve verimli çalışmaya teşvik etmek için ücret çalışan açısından en öne 

çıkan fonksiyondur. 

İşletmelerde kullanılan ücret yönetimi politikalarının amacı gerek kalifiyeli 

çalışanı elde tutmak gerekse diğer kalifiyeli elemanları kendi işgücüne dâhil 

etmektir. Günümüzde ücret denildiğinde akla sadece parasal değerler gelmektedir. 

Fakat işletmeler çalışanlarına sadece parasal ödemelerde bulunmaz. Bu nedenle 

ücret yerine ücretlendirme kavramı kullanılması, sadece ücreti değil ödül ve takdir 

sistemini de içine aldığından daha somut bir ifade olacaktır. 
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Çalışanın bireysel ve örgütsel bağlılığını arttırmak adına öngörülen yöntemler 

bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında ödüllendirme gelmektedir. 

Ödül: İşverenin çalışan performansına dayalı memnuniyetini bildirmek amacı ile 

çalışanına verdiği parasal ya da parasal olmayan değerler bütünüdür. Çalışanlara 

sağlanan ödüller işletmelerin çalışanı kontrol altında tutma amacı ve çalışanların ise 

daha fazla bireysel başarı ve kendini gerçekleştirme amacına dayanan sistemler 

bütününe ödüllendirme yöntemi denir. Ödüllendirme yönteminin tanımından da 

anlaşılacağı üzere bireysel gelişimin yanında örgütsel gelişim de bağlılığa olanak 

sağlar. Ödüllendirme bilinci kişide çalışanı güdeleyici, performansını arttırdığında 

daha çok ödüle sahip olacağı algısı yaratır. Böylelikle ödüle sahip çalışan örgüte 

bağlılık hissederek beraberinde iş tatmini sağlayıp karşılıklı verim elde edilmiş 

olacaktır. 

Ödül sistemi, örgüt değerlerini olumlu ya da olumsuz değişmesine neden olabilir. 

Bu değişim çalışanların örgüte bağlılığı üzerindeki etkisini gözlemlememize 

yardımcı olur. Örgütsel bağlılığın gücünü ve etkinliğini işletmenin yapı ve 

büyüklüğü, çalışma koşulları ve ücret dışında ödüllendirme sisteminden almaktadır. 

Psikolojik, demografik, toplumsal ve sosyal faktörler çalışanı etkilese de tüm bu 

faktörler göz önüne alınarak ve iyi bir değerlendirme yapılarak bir örgüt ödül 

politikası oluşturulmalıdır. Ödülün içsel yönü bağlılık ve disiplin sağlarken dışsal 

yönü performans ve etkinliğin artmasının yanında devamsızlık ve işten ayrılma 

eğilimlerinin azalmasına katkıda bulunur. Ödül sisteminde en çok dikkate alınması 

gereken husus adalet ve tutarlılıktır. Ödüllendirme yalnızca adaletli bir şekilde 

gerçekleştirildiğinde örgütte olumlu bir geri bildirim sağlamaktadır. Adaletli bir ödül 

sistemi ve çalışana insani değer verilmesi bunun yanı sıra eşit işe eşit ücret 

politikasının iyi şekillendirilmiş olması örgütlerdeki aidiyet duygusunu arttırır. 

Örgütlerin ödüllendirme sistemlerini oluşturmasının temelinde insana değerli 

olduğunu hissettirmesi yatmaktadır 
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Ödüller başarılı performans sergileyen iş görene “teşekkür” mesajını iletmenin 

en iyi yoludur. İş görene “sana değer veriyoruz,” “yaptığın işi takdir ediyoruz” 

mesajını vermektedir. Çoğu iş gören maaşını zaten hak ettiğini düşünmektedir. Bu 

nedenle de işiyle ilgili özel bir çaba sarf ettiği ve ekstra başarı gösterdiğini 

düşündüğü durumlarda ödüllendirilmesi ile kendisini daha fazla tatmin olmuş 

hisseder. Bu açıdan örgütsel ödüller bağlılık üzerinde güçlü ve olumlu etkiler yapar. 

Kişi, örgüt tarafından kendisine sunulan ödülleri yeterli ve adil olarak algılarsa 

örgüte daha yüksek düzeyde bağlılık duyacaktır. Başka bir görüşe göre ise, bir iş 

gören örgütsel ödüllere kolayca ulaşabiliyorsa, bunlar çalışılması gereken değil 

örgütün doğal olarak sağladığı ödüller olarak algılanmaktadır. Diğer taraftan düşük 

statüden bile başlasa bir iş gören, büyük ödüller elde edebilecek ise, örgütsel bağlılığı 

kuvvetlenebilmektedir. Tüm bu açıklamalar örgütsel ödüllerin örgütsel bağlılık 

üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır  (HOŞ & OKSAY, 2015) 

Bratton’a göre; örgütlerde ödüllendirme yönetiminin üç önemli amacı 

bulunmaktadır: Uygun çalışanın bulunması, çalışanın verimliliğinin arttırılması ve 

devam ettirilmesi, çalışanın örgüt kurallarına uygunluğunun sağlanması ve devam 

ettirilmesi (BUDAK, ARPACI, & TOLAY, 2017) 

Örgütlerde ödüllendirmelerin yapılmasının en önemli amacını çalışanların işini 

ve işyerini severek motivasyonun artırılmasının sağlanması oluşturmaktadır 

(KARATEPE, 2005).  Yöneticiler çalışanların elde ettikleri başarılara karşılık 

uyguladıkları takdir mekanizmasıyla çalışanı motive ederek daha çok başarı elde 

etmesi için güdeleyici etki eder. Ödüllendirme ile örgütün sahip olduğu değerinin 

çalışanlara belirtilmesi, kalifiyeli çalışanı örgüte dahil edilip bağlılığının sağlanması, 

çalışanın yetenekleri ve bilgilerine dayanarak performanslarının geliştirilmesi, 

kuruma ait kültür algısının çalışanda oluşturulması ve örgütün genel yapısının 

oluşturulup geliştirilmesinde maliyetin dengelenmesi amaçlanmaktadır. 

Bireysel ve örgütsel bağlılığı güçlendiren ödüllendirme ve ücretlendirme sistemi 

birbirini tamamlayıcı yöntemlerdir. Fakat her ödüllendirme sistemi çalışan 
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bağlılığını arttıracak diye bir şey yoktur. Doğru çalışana doğru ödül politikasıyla 

ancak bu durum sağlanabilir. Bir çalışan işe girdiğinde ilk başta fizyolojik 

ihtiyaçlarını karşılamak amacındadır. Biz bu çalışana saygınlık açısından bir ödül 

verdiğimizde bu ödül onu tatmin etmeyecektir yani fizyolojik ihtiyacı olan çalışana 

parasal ödül saygı ihtiyacı olan bir çalışana parasal olmayan bir ödül verilmesi 

gerekmektedir. Örgütsel bağlılığı arttırmaya yönelik ilk adım ücretlendirme 

politikasını düzenlemektir. İnsan; maldan çok farklı bir varlıktır. Ancak, insanların 

hizmetlerinin belli bir fiyattan kiralandığı da bir gerçektir. Bu fiyat, ücret haddidir 

ve bütün fiyatlar arasında en önemli yeri tutmaktadır (KARATEPE, 2005). Flippo’ 

ya göre personelin örgüte yaptığı katkılar karşılığı aldığı ücret, onların yaşamlarını 

devam ettirmesini sağlaması yanında, personele, örgüt içinde statü ve saygınlık da 

kazandırır (KARATEPE, 2005). Bu nedenle ücret yönetimi karmaşık ve o bir kadar 

da örgüt açısından önemli bir konudur. 

Örgütlerde özendirme amaçlı ücretlendirme; “çalışanların bireysel 

performansları ile alacakları ücret arasında, bireyi özendirici faktörleri öne çıkaran 

bir ücretlemedir” (BİLGİN, 2004). Böylece, çalışanların normal performansından 

daha yüksek bir performans göstermeleri söz konusu olmaktadır. (KARATEPE, 

2005)Örgütsel bağlılık genel anlamda çalışanın örgüt amaçları benimsemiş etkin 

olarak faaliyet gösterip işletmeye sadakat duyması anlamına gelmektedir. Çalışanın 

örgüte bağlılığı içerik açısından çok zengin bir altyapısı olduğundan dolayı birçok 

yazar tarafından kaleme alınmıştır. Örgütsel bağlılık; örgüt adına yüksek düzeylerde 

çaba göstermek veya örgütün amaç ve değerlerine kesin bir inançla kabul etmek 

suretiyle örgütün tüm etkinliği, çıkarı ve başarısı ile bütünleşmedir (İBİCİOĞLU, 

2000). 

Tanımdan da anlayacağımız üzere örgütsel bağlılık çalışanın, hiçbir çıkar 

duygusu olmadan örgütün amaç ve değerlerini sahiplenmesi, örgütte kalma isteğinin 

son derece yüksek olması ve örgütün ilerlemesi için yüksek performansta verimli bir 

şekilde çalışmasıdır. Bir örgütün büyümesi ve ilerlemesi için çalışanın bağlılığı çok 

önemli bir faktör olup çalışanın bağlılığını sağlamak için gerekli bütün 
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yapılacakların ortaya konulması gerekmektedir. İş görenlerin örgüte bağlılığını 

etkileyen faktörleri genel olarak şöyle düşünebiliriz. Çalışanın sahip olduğu 

demografik özellikleri, örgütte eşitlik- adalet yaklaşımı, çalışanın hissettiği iş 

doyumu, bunun yanında iş ile ilgili çalışma saatleri, karar alma sürecine katılıp yer 

alma, parasal ödül ve parasal olmayan ödül sistemi sahip olunan rol ve yan haklar 

bağlılık düzeyini etkileyen faktörler arasındadır. 

Peki, bir çalışanın örgütsel bağlılığını yüksek tutmak için yapılması gerekenler 

nedir? Çalışan eğer kendini örgüt içerisinde mutlu hissediyor ise, kendisinin hem 

asları hem üsleri tarafından sayıldığının ve sevildiğinin farkında ise, performansının 

karşılığını alıyor, hakkının yenildiğini düşünmüyor ise örgüte bağlanır. Yani bir iş 

vereve parasal ya da parasal olmayan tüm ödüllendirme stratejilerini tam anlamıyla 

uyguluyor ise; o örgütte çalışanlar örgüte son derece bağlanır. 

Örgüte bağlı çalışan; iş tatminsizliği, işi bırakma, devamsızlık, geri çekilme ve iş 

arama gibi eylemlerden uzaklaşıp iş tatmini, iş doyumu, işe sarılma, yüksek 

motivasyon ve yüksek performans gibi tutumsal ve duygusal eylemlere yöneliktir. 

Çalışanların bağlılığı örgütsel başarıya ulaşmada en kritik faktör olarak 

görülmektedir. Her örgüt üyelerinin örgütsel bağlılığını arttırmak istemektedir. 

Çünkü örgütsel bağlılık çalışanları problem üreten değil, problem çözen insanlar 

haline dönüştürür. Örgütler eğer refah içerisinde olmak veya varlıklarını idame 

ettirmek istiyorlarsa mutlaka üyelerinin bağlılıklarını sağlamalıdırlar (Gürkan, 

2006). Örgütsel bağlılık kavramı farklı yönleri ile örgütte karşımıza çıkar. Çalışanın 

örgüte karşı herhangi bir zorunluluk hissetmeden, tüm benliğiyle duygusal olarak ait 

hissetmesi “duyuşsal bağlılık”; Çalışanın belirli koşullar ile ayrılma durumunda 

kalacağı zor durumu düşünerek (sosyal haklar gibi) örgütte duydukları bağlılık 

“zorunlu bağlılık”; çalışanın örgütte kalmak ile yükümlü olup, aksi durumun uygun 

olmadığını hissetmesi “ahlaki bağlılık “olarak tanımlayabiliriz. Çalışanın örgüte 

bağlı hissetmesiyle birlikte örgütün hedeflerine ulaşması için öncelikle devamlılığını 

sürdürüp, örgüt hedeflerini gerçekleştirmek için yoğun çaba ve emek gösterirler. 
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2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve AMACI  

Bizim bu çalışmayı yapmamızdaki esas amaç; örgütlerin ne tarz ücretlendirme ve 

takdir politikaları uyguladığını, bu politikaları uygularken nelere dikkat ettiklerini 

ve çalışanlara örgütsel bağlılık kapsamında, ne gibi olumlu ya da olumsuz dönüşler 

aldıklarını tespit etmektir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılarak 

“işletmelerde ücretlendirme, ödüllendirme ve takdirin örgütsel bağlılığa etkisi” ne 

ilişkin bir inceleme yapılmıştır. Bu çalışma iki bölümden oluşup ilk bölümde 

literatür taraması, ikinci bölümde literatüre katkı sağlamak amacıyla: 500+ çalışanı 

olan işletmeler de insan kaynakları müdürleri ile yapılandırılmış mülakat görüşme 

tekniği uygulanmıştır. Örneklem yöntemi olarak da insan kaynakları uzmanlarına 

daha kolay ulaşabilmek adına ‘’kartopu örnekleme’’ kullanılmıştır.  

BULGULAR 

1. İşletmenizde ödül ve takdir kullanmanızdaki esas amaç nelerdir? 

Ödüllendirme stratejileri uygulanırken dikkat ettiğiniz esas unsurlar nelerdir? İyi bir 

ödül sistemini örgütsel bağlılık anlamında düşündüğümüz de ücretlendirme, ödül ve 

takdir yöntemlerinin en etkilileri sizce nelerdir?  

Katılımcılar İfadeler 

1.Firma Performansa dayalı bir ödül stratejimiz mevcut ve performansı arttırmak 

amaçlı ödüller kullanılıyor. Çalışanlardan fikirler sunmasını istiyoruz ve bu 

fikirler hayata geçer ise kazanımdan pay alıyorlar. Çalışanın performansı 

sonucunda ödül seviyeleri değişiyor. Örneğin; hafta sonu araç kullanımı gibi. 

2.Firma Amaç çalışan motivasyonunu sağlamak ve örgütsel bağlılığı arttırmaktır. 

Kişin maaşı dışında sosyal ve yan hakları vardır ve onlardan faydalanıyor. 

Satış tahmin bölüm bazında oluyor yarışmalarımız ve ödüllendirmeler oluyor. 

Bölüm bazında performansa dayalı hedeflere ulaşıldığında bölüm primi hak 

etmiş oluyor. 6 aylık değerlendiriliyor primi belli oranda hak kazanıyor. 
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Haftanın iki günü izin olması, servis imkanının bulunması en büyük 

memnuniyet.  

3.Firma Ödüllendirme değil daha çok yan yardımlar uyguluyoruz. Ödül olarak 

gereğinden fazla çalışanlara prim veriyoruz. Motivasyonu sağlanırsa verim 

artar. Bölüm farklı ama verilen eğitimler hep aynı. Standart bir yapı var ama 

eski elemanlar kıdemden dolayı biraz daha fazla ücret almaktadır. Çalışan en 

çok ücret ile işine bağlanıyor. 

4.Firma Ödüllendirme stratejimiz Anlık Ödüllendirme Sistemi. Ödülün standardı 

yok değişebiliyor tamamen şirketle ilgili. İşletmede belli başlı çalışma 

kurallarına uyulmadığı takdirde nasıl cezalar uygulanıyorsa ödül de olmak 

zorunda. Çalışanların moral ve motivasyonunu arttıran bir şey en başta 

Onların mutlu olmasını sağlayan hatta şirkete bağlılıklarını arttıran bir durum 

bu. Performans değerlendirmemiz var bizim girişte yetkinlik ölçülerek işe 

alınıyor. 

5.Firma Şirket olarak yaptığımız envanter primleri ve ciro primleri var. Kazan 

kazan formülü hem şirket kazanıyor hem personel kazanıyor. Belirlediğimiz 

sistem var bu sistem içerisinde kuralları yerine getirirsen prim alıyorsun ve 

başarılı olanlara terfi (Gürkan, 2006)veriyoruz. Genelde parayla bizim 

ödüllerimiz. Hedefler veriyoruz bunlar üzerinden terfi ve iyi ücret ödülleri 

sunuyoruz. 

6.Firma Ödüllerimiz hedeflere göre değişiyor. Örneğin; yemek düzenlenir, çeşitli 

primler verilir. Parasal açıdan tatmin olan çalışan prim ile sosyal şeylerle 

tatmin olan çalışaniçin prim ikinci plandadır. Mağazamızda hedefler var 

hedeflerin kotalarını tutturup tutturmamak etki ediyor. Bize göre çalışanlar 

için parasal ödüller her zaman daha önemlidir. 

7.Firma Sistemimizde çalışan performansına dayalı olarak daha çok prim 

uygulaması yapılmaktadır. Örgütün yaptığı ödeme çalışan davranışını ve 
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gayretini etkiliyor diyebiliriz. İyi ücret, çalışma koşulları, güvenliği, terfi 

bunların hepsinin örgüte bağlılığını arttırdığını düşünüyoruz. 

8.Firma Ödüllendirme stratejimizdeki amaç çalışanlarımıza verdiğimiz önemi 

göstermek hem de çalışanların performanslarında gelişim sağlamasına katkıda 

bulunmaktır. Fark yaratan ödülleri, alışanın sunduğu projelere, yaptığı işte 

başarısına göre değerlendirilir. Bu çalışma ortamında çalışanlarımızın yapmış 

oldukları başarıları fark edildiğini hissetmesi ve ödüllendirilmesi onların 

motivasyonunu arttıracağı gibi şirkete bağlılıklarını pekiştireceğini 

düşünmekteyiz. 

9.Firma Segment bazlı stratejiler olup kazan kazan stratejisine uygun olmalıdır. 

Amacımız yüksek performansı ayrıştırmak, bağlılık ve motivasyonu arttırmak, 

yeteneği elde tutmak ve çekebilmektir. Hedef ve yetkinlik bazlı performans 

sistemi uygulanmaktadır. Ödül prim ise; performans-pozisyon-lokaysan.1.iyi 

ücret 2.iyi çalışma koşulları 3.kariyer fırsatları 4.marka bilinirliği 

2. Ücretlendirme, ödül ve takdirin çalışan performansını etkilediğini düşünürsek 

bunun öncesinde performansa dayalı ücretlendirme ödül ve takdirin dezavantajları 

nelerdir? Ücretlendirme, ödül ve takdir yöntemi uyguladığınız bir çalışanda buna 

rağmen çalışma isteği azalmış ise ne tür bir çözüm yolu izlersiniz?  

Katılımcılar  İfadeler 

1.Firma Olası adaletsizlik ya da çalışanın kendisinin hak ettiğinden daha az 

ücretlendirildiğini ya da ödüllendirildiğini düşünmesi örgüt bağlılığını oldukça 

olumsuz etkiler hatta işten ayrılamaya kadar gidebilir. Hiçbir firma niteliği 

yüksek bir çalışanı kaybetmek istemez, biz de o şekilde. Performansa dayalı 

ödüllendirme sisteminin dezavantajları olduğunu pek düşünmüyorum. Şöyle 

ki; en azından adaletsizlik diye bir kavram oluşmuyor. Hak eden hak ettiği 

ödülü, takdiri alıyor. Çalışanın bağlı oldukları yöneticilerle görüşülüyor, 

sebebi araştırılıyor ve bu tatminsizliğin çözüm yolları aranıyor. Çalışanla 

birebir görüşülüyor sorunları giderilmeye çalışılıyor. 
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2.Firma Bizim mağazada yaşanmadı. Biz de yok ama kişinin kendi motivasyonu 

düşer, tatmin örgüt bağlılığı düşer. Çalışanların dostlukları rekabete ve hırsa 

döner. 

3.Firma Satışlar her bölgeye göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte prim 

miktarı da değişmektedir. Bölgeler açısından teknoloji olanaklar da farklılık 

göstermektedir. 

4.Firma Dezavantaj olarak düşünmüyorum bugüne kadar hiçbir dezavantajını 

görmedim. Detaya inmek gerekiyor gerçekten bölümünü seviyor mu yoksa 

sevmiyor mu diye. Önce onu öğrenmek gerekiyor. Performans görüşmelerimiz 

var bizim bir ara dönem görüşmesi ya da yıl son görüşmeleri. Bu yöntemlerle 

tespit edip çıkan sonuca göre belirliyoruz. Eğitim istiyorsa eğitim başka 

bölümüne geçmek istiyorsa firma bünyesinde gerekli değişiklikler 

yapılmaktadır. 

5.Firma Ödüllendirme ile ilgili yaptığımız çalışma boğucu bir çalışma ise yani 

çalışanların yapması gereken mağazada asli görevlerin dışında bir şey 

istiyorsak yaptığımız uygulamayı kesiyoruz. Çalışanın ödüllendirmemize, 

iyileştirme programları uygulamamıza rağmen performansı hala düşük ise 3 

kere ihbar veriyoruz 4.sinde işten çıkartıyoruz. 

6.Firma 
Bizim sektörde pek dezavantajı yok. Rekabet olacaktır yani yanındaki 

arkadaşları ezmeye çalışacak olabilir. O çalışanı kazanmaya bakarız. 

Motivasyonunu düşüren şeyleri araştırırız onu tekrar motivasyonunu ve 

bağlılığını arttırmaya çalışırız. Biz uygulaması gerekenleri uygularız fakat 

hala değişen bir şey yoksa mecbur o çalışanı işten çıkartırız. 

7.Firma Şirket politikasına ödüllendirmenin olumlu katkı sağladığını 

söyleyebiliriz. Bizim için çalışan motivasyonu ve kazanç ön plandadır. 

Dezavantaj sağlayacağını düşünmüyoruz. Çalışma performansında bütün 

müdahalelere rağmen azalış göstermişse; önce sözlü daha sonra yazılı 

uyarılma yapılıyor Hala devam ediyorsa nedenini öğrenmeye çalışıyoruz. 
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8.Firma Ödüllendirme sistemi şirketimizde çalışanların motivasyonlarına katkıda 

bulunur. Önemli olan bizde çalışandır. 

9.Firma Yanlış kurgulanan bir ödüllendirme sistemi, şirket içerisinde ve piyasada 

olumsuzluk yaratabilir. Eksik yapılan bir ödüllendirme de yeteneği elde 

tutmak zor olacağı gibi fazla yapılan ödüllendirme ise diğer çalışanlarda 

rahatsızlık yaratabilir. İyi kurgulanmış ve çalışan tarafından benimsenmiş ve 

değerlendirme süreci başlamadan önce çalışan duyurulmuş bir performans 

sistemi uygun olacaktır. Gelişim planı hazırlanır ve yıl içinde izlenir. Gelişim 

sağlayamıyorsa rotasyon talep edilir. Ya da son olarak yöntem olarak iş akdi 

fes edilir. 

3.İşletmenizde başarılı bir çalışanı para dışında ödüllendirmenin sizce farklı 

yöntemleri var mıdır? Takdir mekanizmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Örgütün 

ücretlendirme, ödül ve takdir yöntemi kapsamında yaptığı her türlü ödemenin 

maliyetini, çalışanın kazanç ve verimliliği ile karşılaştırdığımızda şirket politikasına 

ne gibi katkılardan söz edilebilir? 

Katılımcılar İfadeler 

1.Firma  Üretilen fikirden pay alma, hafta sonu araç kullanımı, ailesi ile birlikte tatiller. 
Kesinlikle maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Çünkü çalışanın yaptığı olumlu 
katkılar bize bu maliyeti ortadan kaldırtıyor. 

2.Firma Çalışan motivasyonunu arttırmaya yönelik sadece prim değil aynı zamanda 
çalışanın takdir edilmesi sağlanmaktadır. Toplantılarda müşteri teşekkürlerinin 
paylaşıp panolara asıyoruz, çalışanlar arasında da birbirlerine teşekkürleri 
paylaşıyoruz. Bu yöntem çok etkili, maliyet unsuru değil. 

3.Firma  Her zaman prim yöntemi değil çalışanın çalıştıkça emeğinin karşılığını alacağı 
algısı ve takdir edilebilme algısı olmalı. 

4.Firma Anlık ödüllendirme mekanizması ile insan kaynaklarına bildirilerek uygun 
yöntem belirleniyor.  Ailesi ile birlikte yemeğe götürülmesi, kişiye özel hediye, 
sinema bileti sertifika verilmesi gibi örneklendirebiliriz. Böylece çalışan mutlu 
oluyor, örgüte bağlanıyor. Ödüllendirme yaparken şirketlerin bütçe ayırıp, 
geciktirmeden yapmalı. 

5.Firma Ücret olabilir. Bunun dışında güzel bir çalışma karşılığında bölgedeki takdirin 
etkisiyle çalışanlar ile hep beraber sinema ya da pikniğe gideriz. Genelde fazla 
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ücret ile takdir mekanizması sağlanıyor. Çalışan, maliyeti fazlasıyla karşılıyor 
zaten. 

6.Firma 
 Ücret ne kadar artarsa getiri o kadar artar. Bunun dışında en büyük 
ödüllendirme parasız ödüller. Örneğin uzun yıllar bu bünyede kalmasını 
sağlamak, terfi. Biz çalışana bir veririz çalışan bize iki kazandırır. 

7.Firma Öncelikle takdir etmek, Özel günlerde çeşitli hediyeler vermek, diyebiliriz. 
Ödüllendirme bir maliyet unsuru fakat çalışanların motivasyonu sonucu elde 
edilen verim bu maliyetin çok üstündedir. 

8.Firma Ödüllendirme sistemi bir maliyet unsurudur fakat şirketimizde çalışan 
motivasyonun sağladığı kazanç bizde daha ön plandadır. Önemli olan bizde 
çalışandır. 

9.Firma 
Tanıma, eğitim, terfi, yurtdışında çalışma fırsatı, esnek çalışma, teşekkür 
mektubu sunulması gibi ödüllendirme sistemi aracılığı ayın kalite ve iyi 
uygulamalarının çeşitli sistemlerle çalışanlara duyurulması gibi yöntemlerdir.    
İç denge ve piyasa verilerine göre belirlenir. 

3.SONUÇ 

Elde ettiğimiz bulgulara göre: İşletmelerin hepsi çalışanların örgütsel bağlılığı 

sağlamak adına ücretlendirme ve ödül stratejilerini bir şirket politikasının olmazsa 

olmazı olarak düşünmektedirler. Bu stratejiler genel anlamda performansa dayalı 

ödül sistemine dayanmaktadır. Ödüllendirirken yapılacak hatalar işletmenin 

markasına zarar verebileceğini düşünüp; çalışanları mavi yaka, beyaz yaka, kadın, 

erkek, deneyim, yaş olarak ayırmaksızın adalet çerçevesi içerisinde ilerlemesi 

sonucunda daha verimli, motivasyon yüksek ve örgütüne bağlı çalışanı beraberinde 

getireceği sonucuna varılmıştır. Ücretlendirme ve ödül stratejileri hiçbir zaman bir 

maliyet unsuru olarak görülmeyip çalışanın performansını arttırmak adına bir teşvik 

aracı olarak görülmektedir. 

4.KISITLAMALAR 

İnsan kaynakları uzman ya da müdürleri ile görüşmek istediğimiz için yeterli 

vakitlerinin olmadıklarını çok yoğun çalıştıklarını söylediler ve yaklaşık 20 tane 

firma ile görüşme talebinde bulunduk fakat sadece 9 tanesi geri dönüş yaptı. 

Görüşme sırasında ses kaydı ya da videoya alabileceğimiz herhangi bir teknolojik 

aleti kullanmamıza izin verilmedi. 
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Türkiye'de Toplulukçuluk Yapısının Hesap Verebilirlik 
Üzerindeki Etkisi 

Habip DEMİRHAN1 
Özet 

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması birçok yapısal değişikliği de 1980'li 
yıllardan başlayarak dünya genelinde kamu yönetim yapılarında dönüşümler yaşanmıştır. 
Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı olarak da anılan bu akımla birlikte yönetim yapılarında bazı 
yeni kavramlar önem kazanmaya başlamıştır. Bu kavramların başında hesap verebilirlik 
gelmektedir. Ülkemizde de 1990'lı yılların ikinci yarısından başlayarak gerek uluslararası 
kuruluşların direktifleri gerekse de Avrupa Birliği'ne uyum süreci çerçevesinde kamu 
yönetim yapısında bir dizi reform yapılmıştır. Hesap verebilirlik kavramı ilk olarak Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda zikredilmiş ve 2003 yılında kabul edilen Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile birlikte de daha da önem kazanmaya başlamıştır. Çalışmada 
uluslararası kuruluşların direktifleri ve Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde oturtulmaya 
çalışılan bir hesap verebilirlik mekanizmasının Türkiye'deki kültür yapısında var olan 
toplulukçuluk boyutu ile olan ilişkisi ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre toplulukçuluk 
ile mevcut hesap verebilirlik mekanizmasının birbirini desteklemediği ve hesap verebilirlik 
mekanizmasında değişikliklerin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Hesap verebilirlik, Kültür, Toplulukçuluk 
JEL Sınflama Kodları: H83, M4, M40, M14 
 

The Effects of Collectivism Structure On Accountability in 
Turkey 

Abstract 
The public management structures have transformed from the beginning 1980s 

throughout world.  Some new concepts have become important within the context of this 
trend which is referred to as The New Public Management approach.  One of these concepts 
is accountability.  A Number of reforms have been both within the framework of EU process 
and the directives of international organizations starting from the second half of 1980s.  The 
accountability as a concept was firstly mentioned in 7th Five Year Development Plan and 
become a core concept with the Public Financial Management and Control Act Law Number 
5018 which is adopted in 2003. The study examines the relationship between existing 
accountability mechanism which is adopted from the reforms done within the EU process 
and international institutions and collectivism dimensions of Turkish culture.  According to 
the results, it is concluded that the collectivism dimension does not support the existing 
accountability mechanism. For this reason, a new approach for accountability should be 
developed.  
Keywords: New Public Management, Accountability, Culture, Collectivism 
JEL Classification Codes: H83, M4, M40, M14 
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1. GİRİŞ  

1929 yılında yaşanan Büyük Buhran ile birlikte devletin ekonomi içerisindeki 

rolünde değişim yaşanmaya başlamıştır. 1970’li yıllara kadar devleti ekonomiye 

müdahalesini savunan Keynesyen politikalar çerçevesinde kamu kesiminin ekonomi 

içerisindeki payında büyüme yaşanmıştır. 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizleri ve 

daha sonraki gelişmeler Keynesyen politikalar ile başlayan müdahaleci devlet 

anlayışının sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Özellikle 1980’lerden 

başlayarak devletin müdahaleci rolünün yerine öncelikli olarak devletin 

küçültülmesi fikri benimsenmiş, 1990’lardan başlayarak da düzenleyici ve 

denetleyici bir rol üstlenmesi gerekliliği vurgulanmış ve bu çerçevede dünyada ve 

özelde ülke uygulamalarında reformlar yapılmaya başlanmıştır. Yeni Kamu 

Yönetimi (YKY) olarak adlandırılan bu anlayış çerçevesinde İyi Yönetişim (Good 

Governance) mekanizması gelişmiş ve kamu yönetim yapılarında iyi yönetişimin 

araçları olan hesap verebilirlik, saydamlık, verimlilik vb. kavramlar önem 

kazanmaya başlamıştır. YKY sürecinin hız kazandığı bu dönemde, kamu yönetim 

yapıları bilhassa özel sektörün aşina olduğu kavramlar olan rekabet edebilirlik, 

etkinlik, verimlilik, katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirlik kavramları ile 

tanışmaya başlamıştır.  

YKY anlayışı çerçevesinde iyi yönetişim ilkeleri arasında sayılan hesap 

verebilirlik son yıllarda ciddi şekilde gelişmeye başlamıştır. Hesap verebilirlik ile 

ilgili çalışmalar kapsamlı olmakla beraber bu çalışmalarda çeşitli sorunlarla karşı 

karşıya kalınmaktadır. Hesap verebilirlik genel itibariyle asil-vekil ilişkisine 

dayanmakla beraber, kültürel değerler de hesap verebilirlik üzerinde etkili 

olabilmektedir. Bazı ülkelerde kültürel değerler hesap verebilirliğin gelişmesi ve 

uygulanmasını desteklemeyebilmektedir. 

Türkiye’de hesap verebilirlik ile ilgili düzenlemeler Uluslararası Para Fonu 

(IMF), DB ve genel itibariyle Avrupa Birliği (AB)’ne uyum çerçevesinde çıkarılan 

düzenlemelerle hız kazanmıştır. Bu çerçevede en büyük, en köklü ve en önemli 

değişikliklerden birisi olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

(KMYKK) 2003 yılında kabul edilmiştir. Kanun çerçevesinde, kamu mali yönetim 
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yapısı yeniden düzenlenmiş, nakit esaslı muhasebe sistemi yerine tahakkuk esaslı 

muhasebe sistemine geçilmiş, bütçeleme kodları, analitik bütçe kod yapısına 

dönüştürülmüş ve stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçeleme sistemi 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanun çerçevesinde kamuda hesap verme 

sorumluluğu ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.  

Çalışmada hesap verebilirliğin gelişimi ve kavramsal çerçevesine değinildikten 

sonra Hofstede’nin kültürel boyutlarından olan toplulukçuluk boyutu itibariyle 

Türkiye’deki kültürel yapının batı kültürü çerçevesinde şekillenen bir hesap 

verebilirlik mekanizması ile uyumlu olup olmadığı tartışılacaktır. 

2. HESAP VEREBİLİRLİK KAVRAMI 

Hesap verebilirlik içeriği ve yapısı itibariyle karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu 

karmaşık yapısından dolayı da iyi anlaşılamamaktadır. Bovens (2006: 5) hesap 

verebilirliği, kimsenin karşısında duramayacağı altın bir kavram olarak ifade 

ederken, aynı zamanda hesap verebilirlik konusu üzerine çalışan herhangi birisinin 

kısa zamanda onun farklı kişilere farklı şeyler ifade ettiğini göreceğini ifade 

etmektedir. Hesap verebilirlik köken itibariyle “account” ve “ability” kelimelerinin 

bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kavramdır. Burada “account” hesap kelimesi hesap 

anlamındadır. “Ability” kelimesi ise bir şeyler yapmak için gerekli yetenek ve 

beceriye sahip olmayı ifade etmektedir.  Dolayısıyla da “accountability” anlamında 

hesap verebilirlik hesap verme yeteneğine, becerisine ve yetkinliğine sahip olmayı 

ifade etmektedir.  Çağdaş siyasal ve bilimsel söylemde “hesap verebilirlik” birçok 

farklı kavramı kapsayan kavramsal bir şemsiye olarak kullanılmaktadır (Bovens, 

2006: 8). Hesap verebilirlik ayrıca politik anlamda açık ve net bir tanımı yapılmayan 

saydamlık, eşitlik, demokrasi, etkinlik, doğruluk ve sorumluluk gibi kelimelerin eş 

anlamlısı olarak kullanılabilmektedir (Behn, 2001: 3-6; Mulgan, 2000a: 555). Aktan 

ve diğerleri (2004: 169)’ne göre hesap verme sorumluluğu veya hesap verebilirlik 

önceden üzerinde uzlaşılmış hedeflerin varlığı çerçevesinde belirli bir performansın 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak sorumluluğun üstlenilmesine ve açıklanması 

yükümlülüğüne dayanan bir ilişkidir. Baş (2005: 403) hesap verme sorumluluğunu, 

“bir açıklamada bulunma ve cevap verme yükümlülüğü” olarak tanımlamıştır. Kesik 
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ve Kıral (2012: 517)’a göre hesap verme sorumluluğu esas itibariyle raporlama ile 

yerine getirilen idari bir sorumluluktur. 5018 sayılı KMYKK’nın 8.Md.sinde hesap 

verme sorumluluğu şu şekilde tanımlanmıştır:  

 Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli 

ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun 

olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, 

raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin 

alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek 

zorundadır. 

Görüldüğü üzere hesap verebilirliğin literatürde üzerinde uzlaşılmış bir tanımı 

yoktur ve her araştırmacı tarafından farklı tanımlanmaktadır. Dubnick (2002: 2-3)  

kanun düzenlemelerini tarayarak yaptığı araştırmada, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD)’nde kongreye her iki yılda bir sunulan kanun tekliflerinin adlarında, ortalama 

50-70 arasında hesap verebilirlik anlamında “accountability” kelimesinin geçtiğini 

ifade etmiştir. Literatürde yapılan tanımlamalardan yola çıkarak hesap verebilirliği, 

iki aktör arasında, belirlenmiş nedenlerden dolayı kurulan, belirli süreçler 

çerçevesinde güvence altına alınan, uygulanacak standartları ve bu standartların 

ihlali durumunda uygulanacak yaptırımları olan bir ilişki şeklinde tanımlamak 

mümkündür. 

2.1.Hesap Verebilirlik Kavramının Belirleyicileri ve Boyutları 

Hesap verebilirliğin karmaşık yapısı gereği açık ve net bir şekilde 

tanımlanamamakla beraber genel itibariyle hesap verebilirliğin içermesi gereken 

bazı yönler mevcuttur. Mashaw (2006: 118)’a göre hesap verebilirlik döngüsünde 

altı tane hesap verebilirlik belirleyicisi mevcuttur. Bir başka ifade ile, bir hesap 

verebilirlik ilişkisinde tanımlanması gereken altı önemli nokta vardır. Bunlar 

(Mashaw, 2006: 118-120): 

- Kim mesul ya da sorumludur? (Hesap veren) 

- Kime karşı mesul ya da sorumludur?  

- (Hesap verilen) Hesap verme sorumluluğunu ortaya çıkaran nedenler 

(Hesap verebilirlik ilişkisinin nedeni) 
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- Hesap verme sorumluluğunun hangi süreç çerçevesinde güvence altına 

alınmaktadır? (Hesap verebilirlik ilişkisinin süreci) 

- Bahse konu olan hesap verme davranışları hangi standartlar çerçevesinde 

sorgulanacaktır? (Hesap verebilirlik ilişkisinin standartları) 

- Standartlar ihlal edildiği zaman hangi etkiler meydana gelecektir? (Hesap 

verebilirlik ilişkisinin etkileri) 

Hesap verme sorumluluğunun tanımı hakkında yapılan değişik değerlendirmeler 

aynı zamanda bu kavramın kapsamının/içeriğinin sınırının belirlenmesi konusunda 

da sıkıntılar yaratabilmektedir. Hesap verme sorumluluğunun çeşitli ülkeler ve 

kültürler açısından içerdiği anlam farklılaşabilmektedir. Hesap verme sorumluluğu 

için yapılan tanımlara göz atıldığında genel itibariyle kavramın beş önemli boyutu 

kapsadığı görülmektedir (Koppell, 2005: 95).  

Tablo 1: Hesap Verme Sorumluluğunun Boyutları 

 Anahtar Belirleyiciler 

             Sorumluluk Kurum, kurallara riayet etmekte 

midir? 

Saydamlık Kurumun, gerçekleşen performansının 

nedenleri açıkça görülebilmekte 

midir?   

Kontrol Edilebilirlik Kurum, Asil’in ( Meclis, başkan, 

bakanlıklar v.b.) isteklerini yerine 

getirebilmekte midir? 

Yükümlülük  Kurum, gerçekleşen performansının 

sonuçlarıyla yüzleşebilmekte midir? 

Cevap Verebilirlik Kurum, beklentileri (talep/ihtiyaç) 

yerine getirebilmekte midir? 
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Kaynak: Koppell, 2005, s. 96. 

Hesap verme sorumluluğunun boyutları sadece bu beş boyuttan ibaret değildir. 

Literatürde bu boyutlar dışında farklı araştırmacılar tarafından kullanılan boyutlar da 

mevcuttur. Koppell (2005) tarafından kullanılan beş boyut altında diğer boyutları 

gruplandırmak mümkün olduğundan hesap verme sorumluluğu boyutları ilgili 

boyutlar çerçevesinde sınırlandırılmıştır.  

2.2. Hesap Verebilirlik ve Kültür İlişkisi 

Antik çağlardan beri bilim insanları ve araştırmacılar, toplumsal sistemin devamı 

için hesap verebilirliğin önemine değinmişlerdir. Örneğin Platon, Aristo gibi Yunan 

filozofları hesap verebilirliği adalet, cezalandırma ve sosyal kontrol çerçevesinde 

tartışırken, modern toplumlarda hesap verebilirlik hukuk, siyaset, eğitim, sağlık, 

psikoloji gibi bir dizi disipline konu olmuştur (Gelfand ve diğerleri, 2004: 135). 

Hesap verebilirlik, sosyokültürel yapı ile bağlantılı olan kişiler arası, sosyal ve 

yapısal durumlar çerçevesinde eylem ve kararlardan dolayı cevap verebilir olma 

algısıdır. Hesap verebilirlik ile ilgili standartlar ve bu standartların ihlal edilmesine 

yönelik yaptırımlar sosyal yapı tarafından konulmaktadır (Gelfand ve diğerleri, 

2004: 137). Bireylerin ve kurumların sosyal ilişkileri üzerinde etkili olan bir takım 

faktörler vardır. Bu faktörler aynı zamanda hesap verme sorumluluğunu da 

etkilemektedir. Velayutham ve Perera (2004: 57-59)’ya göre kültür ve değerler bu 

ilişkiye etki eden önemli faktörlerden biridir. Kültürel değerler ve davranışlar 

birbirinden farklılık gösterebilir (Tayep, 1994: 429). Kültürün oluşmasında coğrafik, 

demografik, genetik, tarih, kentsel vb. ekolojik faktörlerin, toplumda çoğunluğu 

oluşturanların sahip olduğu değerler sisteminin vb. özelliklerin önemli bir etkisi 

vardır ve bu sebeple de kültürü değiştirmek çok zordur ve yavaştır (Hofstede, 1981: 

25).  

Hesap verebilirlik sistemi ve ağı kültürden kültüre değişiklik gösterir (Gelfand ve 

diğerleri, 2004: 137). Nitekim bazı ülkelerde kültürel değerler, hesap verebilirliğin 

gelişmesini ve uygulanmasını desteklemeyebilmektedir (Brinkerhoff, 2003: 7-8). 

Toplumun ve kurumsal yapıların tümünde uygulanması gereken hesap verebilirlik, 



 
 

1073 
 

bireyler ve kurumlar tarafından sorumluluğu geliştirmek için sıklıkla başvurulması 

gereken rasyonel bir uygulama olarak kabul edilir. Fakat her toplumda sorumluluğun 

gereklerinin yerine getirilmesi için farklı mekanizmalara başvurulduğu aşikârdır. 

Velayutham ve Perera (2004: 53), hesap verme sorumluluğu kavramını, kültürel ve 

duygusal kökleriyle analiz ettikleri çalışmalarında, suçluluk (guilt) ve utanma 

(shame)2 duygularının hesap verebilirlik mekanizması üzerinde önemli derecede etki 

ettiğini ifade etmişlerdir. 

2.2.1. Bireycilik-Toplulukçuluk Boyutu 

Kültür, anlaşılması zor olan bir kavramdır ve bu sebeple de çeşitli şekillerde 

tanımlanabilmektedir (Altay, 2004: 302). Nitekim Bozkurt (1994: 95) yayınlanan bir 

antropolojide kültüre ait 164 kavramın derlendiğini ve tartışıldığını ifade etmektedir. 

Bu yönüyle kültür, disiplinlere göre tanımı değişen çok yönlü bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Hofstede (1991: 6; 1999: 35)’de kültürü; bir grup ya da bir kategorinin üyesi olan 

insanları diğerlerinden ayıran aklın kolektif planlaması olarak tanımlamaktadır.  

Kültür, bazı yazar ve araştırmacılar tarafından değerler, normlar, duygular, 

düşünceler, roller, kurallar, davranışlar ve beklentiler olarak ele alınmaktadır. 

Ancak, bu kavram, ekonomi, politika, hukuk, din, dil, eğitim, teknoloji ve pazar 

açısından da ele alınabilir (Tayep, 1994: 432).  Ekolojik (coğrafik, demografik, 

genetik, tarih, kentleşme vb.) faktörler, toplumu oluşturan çoğunluğun değer 

sistemleri ve diğer özellikler, kültürün oluşmasında büyük önem taşımaktadır 

(Hofstede, 1981: 25).  Webber, (1969: 67) kültürü; “bilginin, inancın, sanatın, 

hukukun, ahlakın, örf ve adetlerin ve toplumun bir üyesi olarak kişiler tarafından 

kazanılmış diğer yetenek ve alışkanlıkların karmaşık bir bütünü” şeklinde 

tanımlamıştır. Tezcan (1993: 13) kültürün, bir toplumun tüm yaşam biçimini 

oluşturan konut, giyim, araç-gereçler gibi maddi öğeler ile din, dil, gelenekler, 

hukuk, sanat gibi manevi öğelerden oluştuğunu söylemektedir. Hofstede (1980a) 

                                                      
2Velayutham ve Perera (2004) tarafından yapılan araştırmada gelişmiş ülkelerdeki bireylerde 
daha çok suçluluk duygusunun, gelişmekte olan ülkelerdeki bireylerde ise daha çok utanma 
duygusunun ön plana çıktığı ifade edilmiştir. 
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çalışmasında farklı ülke kültürlerinin özelliklerini ele alarak bu kültürleri dört boyut3 

çerçevesinde karşılaştırmıştır. Bu boyutlar; 

- Güç Mesafesi 

- Belirsizlikten Kaçınma 

- Bireycilik-Toplulukçuluk 

- Anaerkillik-Ataerkillik boyutlarıdır.  

Hofstede’nin kültürel boyutlarından olan ve toplulukçuluk (kolektivizm) boyutu 

belirli bir topluma hâkim olan bireysellik ve kolektiflik arasındaki ilişkileri 

açıklamaktadır. Bu boyut, aynı zamanda, insanların birlikte yaşam için benimsediği 

yolların (çekirdek aile, geniş aile, kabile, aşiret vb.) yansımasıdır. Bazı kültürlerde 

bireycilik, kutsal ve iyiliğin kaynağı olarak kabul edilirken; bazı kültürlerde ise 

bireycilik “yabancılaştırıcı” olarak kabul edilir (Hofstede, 2001: 209).  

Belirli bir toplumdaki yaygın normlar, bireyciliğin ve toplulukçuluğun derecesi 

çerçevesinde birey-birey ve birey-kurum ilişkilerini güçlü bir şekilde etkilemektedir. 

Toplulukçu kültürlerde yaşayanlar kendilerini, aynı kaderi paylaşan bir grup 

içerisinde içsel olarak bağımsız hareket eden bireyler olarak görebilirler (Tiessen, 

1997: 370; Sargut; 2001: 185). Bireycilik ise “bireyin kendini en anlamlı şekilde 

sosyal bir birim olarak görme eğilimi” olarak ifade edilmektedir (Robert ve Wasti, 

2002: 544). Bireyci özellik gösterenler, kendilerini bağımsız olarak görür (Sargut, 

2001: 185).  

                                                      
31967-1973 yılları arası Hofstede, en kapsamlı kültürler-arası çalışmayı ortaya koymak üzere 
66 ülkedeki 80.000 IBM çalışanı üzerinde anket yapmıştır. Bu araştırma sonucunda kültürler 
arasında farklılaşan dört boyut elde etmiştir. Bunlar, güç aralığı, belirsizlikten kaçınma, 
bireycilik-kolektivizm ve ataerkillik-anaerkilliktir. Daha sonraki çalışmalarıyla birlikte bu 
dört boyuta uzun-kısa döneme yönelim boyutunu da eklemiştir (Hofstede, 1980; Hofstede, 
2009; Hofstede vd., 2010; Morden, 1999: 27; Guirdham, 2005: 49; Stoll, 2010: 13). 
Hofstede’nin rehberliğinde çalışmalar yürüten Michael Minkov (2007, 2011) tarafından 
kültürün iki ayrı boyutuna değinilmiştir. Bunlar; müsamaha gösterme-kısıtlama (indulgance 
vs restraint) ile Olağanüstülük-Esneklik (Monumentalism vs. Flexumility) boyutlarıdır. 
Hofstede (2010) müsamaha gösterme-kısıtlılık boyutunu kendi boyutlarına dahil etmekle 
beraber diğerini göz ardı etmiştir. Mevcut durum itibariyle literatürde Hofstede’nin 
modelinde altı boyut mevcuttur. 
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Bireyci toplumlarda, bireyler arasındaki bağlar zayıftır. Herkes sadece kendisine 

ve çekirdek ailesine bakmakla kendini yükümlü hisseder. Toplulukçu toplumlarda 

ise birey, doğumundan itibaren geniş bir aileye, aşirete, kabileye entegre olur ve 

sadakatin karşılığı olarak kendini, onları korumakla ve onlara bakmakla yükümlü 

hisseder (Hofstede, 1980b: 63). Bu kültürlerde geniş aile kavramı vardır ve burada 

grup normlarına uymama sadakatsizlik belirtisi olarak kabul edilir. Çekirdek 

ailelerde ise çocuk “ben” kavramını öğrenir. Burada çocuk olabildiğince hızlı bir 

şekilde kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenir ve evden ayrılması olağan olarak 

karşılanır. Bu toplumlarda evden ayrılan yetişkinlerin aileleriyle olan bağlarının 

kopması olağan bir durumdur (Hofstede G. ve Hofstede G.J., 2005: 75).   

2.2.2. Hesap Verebilirlik ve Toplulukçuluk 

Bireyci ve toplulukçu kültürlerin ayırt edici önemli özelliklerinden biri de 

denetim mekanizmasının farklılığıdır. Toplulukçu kültürlerde üyeler, dışsal-

toplumsal baskı ile denetlenirken; bireyci kültürlerde ise denetim bireyin içsel 

baskısıyla gerçekleşir (Sargut, 2001: 185). Güç aralığı ve bireyci-toplulukçu 

boyutları birlikte ele aldığımızda geniş güç aralığının olduğu bireyci kültürlerde 

suçluluk duygusu ön plana çıkarken, dar güç aralığının olduğu kolektivist kültürlerde 

ise utanma duygusu ağır basmaktadır (Velayutham ve Perera, 2004: 53). Hofstede 

(1980b: 52)’nin güç mesafesi ve bireyciliğe göre ülkelerin konumlarını gösterdiği 

matrisindeki en önemli nokta, az güç mesafesine sahip olup toplulukçu davranış 

gösteren ülkelerin olmamasıdır. Bu sonuç bize toplulukçuluğun dar güç mesafesi ile 

bağdaşmadığını göstermektedir (Sargut, 2001: 187).  

Kültürün çok boyutlu olmasından ve her kültürün kendisine has bir özgünlüğünün 

olmasından ötürü, bireyci ve toplulukçu kültürlerde hesap verebilirlik ilişkisi 

açısından farklılıklara rastlamak mümkündür. Bireyci toplumlarda hesap 

verebilirlik, gerek kurumsal başarı durumunda gerekse de başarısızlık durumunda 

belirli kişilere aittir. Toplulukçu kültürlerde ise hesap verebilirlik bütün kuruma veya 

gruba aittir (Gelfand ve diğerleri, 2004: 144). 

Toplulukçu kültürlerde bireyler öncelikle beklentilerin çoğunu sağlayan ve 

uygunluk normlarını izleyen grupla ilişkilidirler. Bu grup da organizasyona karşı 
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hesap verme sorumluluğundadır. Bir başka ifade ile birincil olarak kusurlu kabul 

edilecek olan birey değil gruptur. Bireylerin mutlaka belirlenmiş olma gerekliliği 

yoktur. Bu kültürlerde, kurumlar fonksiyonel rolleri gruplara verme 

eğilimindedirler. Bunun bir sonucu olarak bu kültürlerde sorumluluklar çalışma 

gruplarına verildiği için bireyler için net iş tanımları yapma eğilimi yoktur. Bu 

sebeple sistem içerisinde, grup bazlı performans değerlendirmesi tercih 

edilmektedir. Aksine, bireyci kültürlerde fonksiyonel rolleri, kendi uzmanlık 

alanlarında belirli amaçları başarma sorumluluğu olan bireylere verme eğilimi 

vardır. Bunun bir sonucu olarak, bireylerin yerine getirmesi gereken görevlerin 

tanımları oldukça belirli olmalıdır. Birey bazlı performans değerlendirmesi tercih 

edilir.  Bu sebeple söz konusu kültürlerde bireysel hesap verebilirlik ön plana 

çıkarken, toplulukçu kültürlerde ise grupların hesap verebilirliği ön plana 

çıkmaktadır. 

SONUÇ 

Hesap verebilirliği etkileyen önemli kavramlardan biri kültürdür. Yapılan 

araştırmalarda, hesap verebilirliği bazı kültürlerin desteklemediği görülmüştür. 

Hofstede’nin kültürel boyutlarından olan toplulukçuluk boyutu çerçevesinde yapılan 

karşılaştırmada kültürel yapının Türkiye’de toplulukçuluk boyutu ile mevcut hesap 

verebilirlik kavramını desteklemediği görülmüştür.  Türkiye gibi toplulukçu 

kültürlerde, bireyler kendilerini gruplarla ilişkilendirmektedirler.  Bu grup da, 

kuruma karşı hesap verme sorumluluğundadır. Bir başka ifadeyle, ortaya çıkan 

sapmalarda birincil kusurlu birey değil grubun kendisi kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla da sorumluluklar da bireysel düzeyde değil grup bazında 

dağıtılmaktadır. Bireyler için net iş tanımlarına gerek duyulmamaktadır. Toplulukçu 

kültürlerde, grup bazlı hesap verebilirlik mekanizması gelişmişken, bireyci 

kültürlerde ise bunun aksine birey bazlı hesap verebilirlik gelişmiştir.  

Toplulukçu yapısından dolayı Türkiye’deki kültür yapısı grup bazlı hesap 

verebilirliği desteklemekteyken, yapılan reformlarla birey bazlı hesap verebilirlik 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kurumsal kültür yapısında hesap verebilirliğe uygun 

anlayışın geliştirilmesi bir gerekliliktir. Tek yönlü bir hesap verebilirlik anlayışı 
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yerine çift yönlü bir hesap verebilirlik mekanizmasının geliştirilmesi kurumsal bazda 

daha etkin sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu çerçevede özellikle 5018 sayılı yasada 

belirtilen hesap verme sorumluluğunun açık ve net bir tanıma kavuşturulması 

gerekmektedir.  

Kurumsal yapı içerisinde kuralların önemine vurgu yapılmakla beraber inisiyatif 

almanın önemine değinilmeli gerektiğinde doğruları yapmak adına kuralları göz ardı 

edebilecek insan kaynağının yetiştirilmesi gerekmektedir. Gelecekle ilgili 

endişelerinin yersiz olduğu, süreç itibariyle her şeyin kurumsal yapı içerisinde 

kontrol altında olduğu hissettirilmeli, gelecekle ilgili planlamada risklerden 

kaçınılmaması gerektiği vurgulanmalıdır.  
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Bireysel Hisse Senedi Yatırımcılarının Finansal Okuryazarlık 
Düzeyi Üzerine Bir Çalışma: İzmir Örneği 

Alper Kanmaz1, Mehmet Karakaya2, Engin Küçüksille3 
Özet 

2008 küresel krizi sonrasında uluslararası literatürde yer bulmaya başlayan finansal 
okuryazarlık, bireylerin finansal konularda etkin karar alma yeterlilik düzeyini 
belirtmektedir. Finansal okuryazarlık; finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış 
kavramlarını içinde barındıran bir olgudur. Çalışmanın temel amacı İzmir ilindeki bireysel 
hisse senedi yatırımcılarının finansal okuryazarlık durumlarını tespit etmektir. Ayrıca 
çalışmada, katılımcıların finansal okuryazarlık düzeylerinin cinsiyetlerine, öğrenim 
durumlarına, medeni durumlarına, hisse senedi piyasasındaki yatırım sürelerine ve portföy 
büyüklüklerine göre değişiklik gösterip göstermediği de incelenmiştir. İzmir ilinde ikamet 
eden bireysel hisse senedi yatırımcısı örneklemi üzerinde yapılan analiz bulgularına göre 
finansal okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler— Finansal tutum, finansal davranış, finansal bilgi, finansal okuryazarlık 
JEL Sınflama Kodları: D14, G11 
 
A Study on the Financial Literacy Level of Individual Stock 

Market Investors: The Case of İzmir 
Abstract 

Financial literacy, which began to take place in the international literature after the 2008 
global crisis, indicates the adequacy level of individuals to make effective decisions in 
financial matters. Financial literacy is a phenomenon that embraces the concepts of financial 
knowledge, financial attitude, and financial behavior. The main aim of this study is to 
determine the financial literacy levels of individual stock investors. We also examine whether 
the levels of financial literacy of investors change with their gender, education, marital 
status, investment period in the stock market, and portfolio sizes. According to the findings 
of the analysis carried on a sample of individual stock investors in İzmir, statistically 
significant differences were found between investors' gender, marital status, and education 
levels with their financial literacy levels. 
Keywords— Financial Attitudes, Financial Behavior, Financial Knowledge, Financial 
Literacy 
JEL Classification Codes: D14, G11
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1. GİRİŞ 

2008 küresel krizi sonrasında uluslararası literatürde yer bulmaya başlayan 

finansal okuryazarlık, temel finans bilgisine sahip olarak finans alanında alınacak 

olan bir kararda bu bilgi ışığında karar almayı ifade etmektedir. Ekonomik Kalkınma 

ve İşbirliği Örgütü (OECD) finansal okuryazarlığı “bireylerin iktisadi hayata 

katılımını sağlamak, birey ve toplumun finansal refahını iyileştirmek ve bireylerin 

çeşitli finansal durumlarda etkili kararlar verebilmelerini sağlamak amacıyla finansal 

kavramlar ve riskler hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu bilgiyi uygulama becerisi, 

motivasyonu ve güveni olarak ifade etmektedir” (OECD, 2011). Dolayısıyla finansal 

okuryazarlık bireylerin sadece günlük hayatlarında karşılaştıkları finansal sorunlara 

çözümler getirilmesini sağlamamakta aynı zamanda finansal piyasaların ve finansal 

sisteminin daha etkin çalışmasına da katkı sağlamaktadır.  

Finansal okuryazarlığı, belli kıstaslara bağlı olarak iki başlık altında 

incelemektedir. Bunlar temel finansal okuryazarlık ve gelişmiş finansal 

okuryazarlıktır. Lusardi, temel finansal okuryazarlık ayrımında bireylerin risk 

kavramı ve riskin çeşitliliğini anlayabilmeyi, enflasyon hakkında bilgi sahibi olmayı, 

enflasyondan doğan etkileri algılayabilmeyi, faiz oranlarını anlayabilmeyi ve basit 

faiz hesabını yaparak yorumlayabilmeyi temel finans okuryazarlık altında 

incelemiştir. Gelişmiş finansal okuryazarlığı ise hisse senedi ve vadeli işlemler 

piyasası, basit ve bileşik faiz hesaplamaları yapmak gibi konular altında incelemiştir 

(Lusardi, 2008a). 

Lusardi’ye göre: “Toplumda yaşamını devam ettiren bireyler, temel düzeyde 

finansal kavramlara aşina olmak, basit ekonomik hesaplamaları yapabilmek, 

bütçeden harcamalarına kadar parasını yönetebilmek zorundadır. Bu zorunluluk 

özellikle düşük eğitim grupları ve kadınlar açısından hayati önemdedir. Finansal 

okuryazarlık bireylerin sermaye piyasalarına katılımından bireysel emeklilik 

planlarına kadar, finansal kararlarını vermede etkili olabilmektedir.” (Lusardi, 

2008b). 

Mason ve Wilson’a göre finansal okuryazarlık: “Bir bireyin, finansal kavramların 

farkında olarak, karar vermede gerekli olan bilgileri elde etme, anlama ve 
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değerlendirmesidir”. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgi kaynaklarına daha kolay 

ulaşım olanağı bulunmaktadır. Alınan finansal kararları uygulamadan önce bilgi 

kaynaklarını ve teknoloji olanaklarını maksimum düzeyde kullanmak gerekmektedir 

(Mason ve Wilson, 2000). 

Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde sırasıyla finansal okuryazarlık ile ilgili 

temel kavramlara değinilmiş, finansal okuryazarlık ile ilgili yapılmış bilimsel 

çalışmalara yer verilmiş, ardından araştırma bulguları sunulmuş ve çalışmanın 

sonuçları ve finansal okuryazarlık ile ilgili yapılabilecek diğer bilimsel çalışmalara 

değinilmiştir. 

2. FİNANSAL OKURYAZARLIK İLE İLİŞKİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

  Finansal okuryazarlık ile ilgili çok sayıda kavram olmasına karşılık bireylerin 

finansal okuryazarlık seviyeleri belirlenirken temelde üç kavramdan faydalanılır: 

finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış. 

2.1. Finansal Bilgi 

Finansal bilgi, bilginin alt başlığıdır. Finansal bilgi iki alt başlıkta 

incelenmektedir. Bunlar makro düzeydeki finansal bilgiler ve mikro düzeydeki 

finansal bilgilerdir. Makro düzeydeki finansal bilgiler; ülkelerin cari açığı, kamu 

bütçesi gibi bilgilerdir. Mikro ekonomik düzeydeki finansal bilgiler ise kâr amacı 

güden veya gütmeyen tüm kuruluşları ve hane halklarını etkileyen ya da gelecek bir 

zamanda etkilemesi mümkün olan iktisadi olayları değerlendirebilmeyi sağlayacak 

bilgiye sahip olmaktır (Özdemir, 2011). 

Finansal okuryazar olarak adlandırılan bir kişinin temel finans bilgilerinden olan 

enflasyon, basit ve bileşik faiz hesaplama gibi konularda bilgi sahibi olması 

istenmektedir (Alkaya ve Yağlı, 2015). 

2.2. Finansal Tutum 

Finansal tutum kavramı finansal okuryazarlığın en önemli parçası olarak kabul 

edilir. Finansal tutum, bireylerin ileriki zamanlarda yapmak istedikleri ekonomik 
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planları ve bu planları gerçekleştirmek için yapacakları tasarrufları ve birikimlerini 

ilgilendiren finansal okuryazarlığın bir olgusudur.  

Mandell ve Klein isteklendirme ile finansal okuryazarlık seviyesi arasındaki bir 

ilişkiyi incelemişlerdir. Finansal okuryazarlığı etkileyen diğer etkenler sabit 

tutulduğunda, motivasyonun finansal okuryazarlık seviyesi üzerinde anlamlı bir 

etkisi olduğu görülmüştür (Mandell ve Klein, 2007). 

2.3. Finansal Davranış 

Finansal davranış kavramı en basit anlamda bireylerin mali durumları hakkında 

almış oldukları eylemler olarak düşünülebilir. Kişilerin bütçelerini yönetebilmeleri, 

yatırımlarını kısa, orta ve uzun vadede değerlendirebilmeleri, tasarruf ve borçlarını 

yönetebilmeleri olarak düşünülebilir.  

 Xiao ve diğerleri finansal davranış kavramına sonuç odaklı bakarak, “paranın 

nasıl harcanacağına yönelik plan yapmak, harcanan paraların hesabını yazılı olarak 

tutmak, sabit giderleri gözden geçirmek, yazılı bir bütçe oluşturmak” şeklinde 

tanımlamıştır (Xiao vd, 2006).   

3. LİTERATÜR ÖZETİ 

Finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi 

araştırmış ve cinsiyetin finansal bilgi, tutum ve davranış konusunda önemli bir 

değişken olmadığını ortaya koymuştur (Alkaya ve Yağlı, 2015). Cinsiyet ve medeni 

durumun finansal okuryazarlık ile ilişkisini incelemiş ve yine bir ilişki tespit 

edememiştir (Ünal ve Düger, 2011). 

OECD’nin 2005 yılında üye ülkelerinde yaptığı finansal okuryazarlık 

araştırmalarında bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (OECD, 2005).  

Lusardi ve Mitchell, 785 kadın bireye yapmış oldukları finansal okuryazarlık ile 

ilgili anket çalışmasında, katılımcıların temel finans bilgisini ölçmeye yarayan temel 

finans hesaplama sorularında zorlandıklarını ve temel finansal kavram bilgi 

düzeylerinin eksik olduğunu tespit etmişlerdir (Lusardi ve Mitchell, 2008) 
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Almenberg ve Dreber, 1300 İsveç yatırımcısına yapmış oldukları anket 

çalışmasında borsa yatırımcısının finansal okuryazarlık düzeylerinin 

belirlenmesinde cinsiyet farklılıklarının araştırması adlı çalışmalarında erkeklerin 

kadınlara göre finansal okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna 

varmışlardır. Bu sonuca göre, finansal okuryazarlık ile cinsiyet arasında anlamlı bir 

farklılık olduğunu tespit etmişlerdir (Almenberg ve Dreber, 2015). 

Chen ve Volpe üniversite öğrencileri üzerine yapmış oldukları 924 katılımcılı 

anket çalışmasında öğrencilerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeylerinin finansal 

okuryazarlık ile arasında anlamlı bir farklılık olduğunu tespit etmişlerdir (Chen ve 

Volpe, 1998). 

Mandell, 1030 lise öğrencisi üzerinden anket yöntemini kullanarak yapmış 

olduğu çalışmada, kişisel finans dersi alan öğrenciler ile kişisel finans dersi almayan 

öğrencileri kıyaslamış ve kişisel finans dersi alan öğrencilerin daha bilinçli finansal 

davranış sergilediğini tespit etmiştir (Mandell, 2008). 

Van Rooij, Lusardi ve Alessie 1508 borsa yatırımcısı üzerinden yapmış oldukları 

finansal okuryazarlık ve borsa yatırımcısı anket çalışmasında eğitim düzeyi arttıkça 

finansal okuryazarlık seviyelerinin arttığını gözlemlemişlerdir (Van Rooij vd, 2011). 

Çam ve Barut, üniversite öğrencileri üzerinden yapmış oldukları ekonometrik 

analizde finansal eğitim alan öğrencilerin (iktisat, işletme, maliye gibi bölümler) 

finansal eğitim almayan öğrencilere göre finansal okuryazarlık düzeyini yüksek 

bulmuşlardır (Çam ve Barut, 2015). 

Lusardi Mitchell ve Curto, 18-35 yaş arasındaki bireylere uyguladıkları finansal 

okuryazarlık araştırmasında gençlerin finansal okuryazarlık seviyesinin düşük 

olduğunu, gençlerin üçte birinden daha azının faiz, enflasyon, risk dağılımı gibi 

temel finansal kavramları bildiğini saptamışlardır (Lusardi vd, 2010). 

Lusardi, ABD’de gerçekleştirdiği çalışmasında Afrikalı, Amerikalı ve 

İspanyolların finansal okuryazarlık seviyelerinin daha düşük olduğunu, ayrıca düşük 

eğitim düzeyine sahip bireylerin ve erkeklere göre kadınların finansal okuryazarlık 

seviyelerinin daha düşük olduğunu belirtmiştir. Düşük eğitim düzeyi ve buna bağlı 



 

1086 
 

olarak düşük finansal okuryazarlık olan bireylerde birikim yapma alışkanlığının 

eksikliği görülmüştür. Finansal eğitim programları ile bireylerin finansal 

okuryazarlık seviyelerini artırarak birikim yapma alışkanlıklarını geliştirmenin ve 

bunun da doğru karar alma sürecinde faydalı olacağı sonuca varılmıştır (Lusardi, 

2008). 

Atkinson ve Messy 14 ülke genelinde gerçekleştirdikleri OECD Uluslararası 

Finansal Eğitim için pilot çalışmasında ülkelerdeki sosyo-demografik farklılıkların 

finansal bilgi, tutum, davranışları ve finansal okuryazarlığı nasıl etkilediğini 

araştırmışlardır. Ülkelerin sosyo-demografik farklılıklarının finansal okuryazarlık 

üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sosyo-demografik özelikleri birbirine 

yakın olan ülkelerin almış oldukları puanlar da birbirine yakın olduğu sonucuna 

varmışlardır. Finansal okuryazarlık; finansal bilgi, tutum ve davranışın birleşimidir. 

Atkinson ve Messy çalışmasında finansal okuryazarlık analizi bu üç bileşenin puan 

ortalaması bir araya getirilerek yapılmıştır. Bu çalışmada Atkinson ve Messy 

tarafından geliştirilen finansal okuryazarlık puan skalası kullanılmıştır (Atkinson ve 

Messy, 2012). 

4. BİREYSEL HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARININ FİNANSAL 

OKURYAZARLIĞINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA  

4.1. Araştırmanın Amacı ve Örnekleme Süreci 

Bu araştırma ile hisse senedi piyasasında yatırım yapan yatırımcıların finansal 

okuryazarlık durumlarını tespit etmek, finansal bilgi düzeylerini, finansal tutum ve 

finansal davranışlarını belirlemek ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek 

amaçlanmıştır. Ayrıca, katılımcıların finansal okuryazarlık düzeylerinin 

cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına, medeni durumlarına, hisse senedi piyasasındaki 

yatırım sürelerine ve portföy büyüklüklerine göre değişiklik gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi de amaçlanmıştır. İzmir ilinde bireysel hisse senedi 

yatırımcısı Merkezi Kayıt Kuruluş verilerine göre 93.873 kişidir. İzmir ilinde hisse 

senedi piyasasına yatırım yapan yatırımcılar evren olarak kabul edilmiştir. Analiz 

için gerekli olan örneklem sayısı 384 olarak hesaplanmış ve 515 bireysel hisse senedi 

yatırımcısı ile yüz yüze anket çalışması yapılmıştır.   
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4.2. Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

Bu çalışmada, geleneksel anket yönteminin bir türü olan araştırmacının yönettiği 

yöntem kullanılmıştır. OECD tarafından hazırlanan finansal okuryazarlık anketinin 

soru türü; açık uçlu soru, liste soru ve kategori soru türlerinden oluşmaktadır. Bu 

anket 515 bireysel hisse senedi yatırımcısına uygulanmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde parametrik analiz yöntemlerinden bağımsız örneklem t testi, 

ANOVA analizi ve Tukey çözümlemesi kullanılmıştır. 

4.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Katılımcıların finansal okuryazarlık düzeylerine ilişkin hipotezler aşağıdaki 

gibidir:  

H1: Katılımcıların finansal okuryazarlık düzeyleri cinsiyetlerine göre 

farklılık göstermemektedir.  

H2: Katılımcıların finansal okuryazarlık düzeyleri medeni durumlarına 

göre farklılık göstermemektedir  

H3: Katılımcıların finansal okuryazarlık düzeyleri öğrenim durumlarına 

göre farklılık göstermemektedir.  

H4: Katılımcıların finansal okuryazarlık düzeyleri hisse senedi 

piyasasındaki yatırım sürelerine göre farklılık göstermemektedir.  

H5: Katılımcıların finansal okuryazarlık düzeyleri portföy büyüklüklerine 

göre farklılık göstermemektedir. 

H6: Finansal bilgi, finansal tutum, finansal davranış ve finansal okuryazarlık 

arasında ilişki yoktur.  

4.4. Bulgular 

Katılımcıların finansal okuryazarlık ortalama puanlarının cinsiyet, medeni 

durum, eğitim düzeyi, portföy büyüklüğü ve yatırım sürelerine göre farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi için yapılan istatiksel analizlerin sonuçları Tablo 

4.4.4.1. de gösterilmiştir. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların finansal 
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okuryazarlık ortalama puanlarının cinsiyetlere ve medeni durumlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara 

göre erkek yatırımcıların kadın yatırımcılara göre, evli yatırımcıların ise bekar 

yatırımcılara göre finansal okuryazarlık düzeyleri daha yüksektir.  

Ankete katılan bireysel yatırımcıların finansal okuryazarlık notları öğrenim 

düzeylerine göre de farklılık göstermektedir. Öğrenim düzeyleri ve finansal 

okuryazarlık puanları arasındaki farklılık, lise – lisans, lise – yüksek lisans ve lisans 

– yüksek lisans mezunu yatırımcıların finansal okuryazarlık puanları arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Lisans mezunlarının lise mezunlarına göre, 

yüksek lisans mezunlarının lise mezunlarına göre ve yüksek lisans mezunlarının 

lisans mezunlarına göre finansal okuryazarlık puanları daha fazladır.  

Katılımcıların finansal okuryazarlık ortalama puanlarının hisse senedi 

piyasasındaki yatırım sürelerine ve portföy büyülüklerine göre ise farklılık 

göstermediği görülmüştür.  

Tablo 4.4.4.1. Finansal Okuryazarlık.(Financial Literacy) 

 Cinsiyet N Ortalama 
St. 
Sapma t p  

Erkek  
45
8 12,66 0,61271 3,561 0,028  

Kadın  57 11,27 0,67182    

Medeni durumunuz  t p  

Evli  
43
2 12,61 0,78912 4,017 0,012  

Bekâr 83 11,97 0,98012    

Eğitim düzeyiniz        F p Farklılık 

(1)İlkokul 24 9,47 0,79813 
 5,098
6 

0,009
  (3-5) 

(2)Ortaokul 38 11,71 0,81231 

  

(3-6) 

(3)Lise 
11
4 12 0,78917 (5-6) 

(4)Ön Lisans 86 11,43 0,95171 
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(5)Lisans 
23
5 13,37 0,89871 

 (6)Lisansüstü 18 14,67 0,7983 

Hisse Senedi Piyasasındaki Yatırım Süreleri F p  

1-5 yıl 
16
7 11,91 0,69806 0,9712 0,799  

6-10 yıl 
13
5 12,45 0,69084 

  

 

11-15 yıl 
16
0 12,4 0,70834  

16-20 yıl 30 14,64 0,70982  

20 yıldan fazla 23 14,61 0,75712  

Portföy Büyüklüğü F p  

0-10,000 TL 63 11,3 0,96782 0,6889 0,677  

10,001-50,0000 TL 
10
7 11,9 0,95798 

  

 

50,001-250,000 TL 
15
1 12,73 0,85812  

250,001 TL’den fazla 
19
4 13,31 0,89016  

 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, İzmir ilinde ikamet eden bireysel hisse senedi yatırımcısının 

finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranışlarını belirleyerek, finansal 

okuryazarlık düzeylerini ölçmek amaçlanmıştır. 515 bireysel hisse senedi 

yatırımcısının evreni temsil edeceği düşünülmüş olup yatırımcıların tamamına 

ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan yatırımcıların çoğunluğu erkek, evli, lisans mezunu, 

5 yıldan az süredir hisse senedi piyasasında yatırım yapan ve 50 bin TL’den fazla 

portföy büyüklüğüne sahiptirler. Araştırmada elde edilen bulgura göre bireysel hisse 

senedi yatırımcılarının finansal okuryazarlık ortalama puanları cinsiyetlerine, 

medeni durumlarına ve eğitim durumlarına göre farklılık göstermektedir. Erkeklerin 

ve evli bireylerin puan ortalamalarının sırasıyla kadın ve bekâr bireylere göre daha 
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yüksek olduğu görülmüştür.  Eğitim düzeyi arttıkça bireysel hisse senedi 

yatırımcısının finansal okuryazarlık seviyeleri artmaktadır. Yapılan analizde bireysel 

hisse senedi yatırımcılarının hisse senedi piyasasındaki yatırım sürelerinin ve 

portföy büyüklüklerinin finansal okuryazarlık düzeylerine etki etmediği 

görülmüştür.  

Finansal okuryazarlık kavramı sadece bireyler için değil, ülke ekonomileri 

açısından da önem arz etmektedir. Finansal okuryazarlığı artan toplumlar sadece 

finansal bilgi düzeylerini artırmakla kalmayacaklar, yaptıkları tasarruflar, doğru risk 

algılamaları ve rasyonel yatırımlarla ülke ekonomisinin de gelişimine katkı 

sağlayacaklardır. Bu açıdan özellikle finansal okuryazarlığın gelişimine, 

yaygınlaşmasına ve eğitimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yapılması ve bu 

konuda eğitimler verilmesi gerekmektedir. 
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Mülakat Sürecinde Değerlendirici Kararlarının Gestalt 
Ekolü Bağlamında Değerlendirilmesi 

(İ.İ.B.F. Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama) 
Cemile Çetin1, Özlem Anuk2 

Özet 
Seçme ve yerleştirme bir süreç olarak değerlendirildiğinde yapılan tüm mülakat ve testler 
etkili karar almaya yönelik değerli bir çabanın ürünüdür. Karar verme davranışı, bireysel 
ve çevresel faktörlerin etkisinde kalan karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte doğru kararın 
verilmesi hem değerlendirici hatalarını taşıyabilmekte hem de uzman veya yönetici ile 
işgörenin geçmiş yaşantılarından etkilenebilmektedir. Araştırmada bir yandan seçme ve 
yerleştirme sürecini yönetecek ve uygulayacak olan geleceğin yönetici adayı farklı 
bölümlerde öğrenim gören lisans öğrencilerinin temas biçimlerinin anı yaşama ve bilinçli 
farkındalık durumları üzerinde bir etkiye yol açıp açmadığı tespit edilmeye çalışılırken diğer 
yandan öğrencilerin karar verme stilleri üzerinde, anı yaşama ve bilinçli farkındalık 
durumlarının herhangi bir etki yaratıp yaratmadığı test edilmektedir.  
Anahtar Kelimeler— Bilinçli Farkındalık, Anı Yaşama, İşgören-seçme ve yerleştirme, Karar 
Verme Stilleri, Gestalt Temas Biçimleri 
JEL Sınflama Kodları: M1, M12, M51 
 
Assessment of Evaluator in Interview Process in The Context 
of Gestalt School ( An Application on Students of Economics 

and Administrative Sciences) 
Abstract 

When assessed as a process of selection and placement, all interviews and tests conducted 
are a valuable effort to make effective decision. Decision-making behavior is a complex 
process that is influenced by individual and environmental factors. In this process making 
the right decision can carry both the evaluator's mistakes and the expert or the manager and 
workman can be affected from past experiences. In the research, while trying to determine 
whether the contact forms of the future candidate administrators of undergraduate students 
who will direct and implement the selection and placement process and studying in different 
departments have caused an impression on live the moment and mindfulness, on the other 
hand, students are tested on decision-making styles, whether they have any effect on live the 
moment and conscious mindfulness. 
Keywords— Mindfulness, Live The Moment, Workman- Selection And Placement, Making 
Decision Styles, Gestalt Contact Of Styles 
JEL Classification Codes: M1, M12, M51 
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1. GİRİŞ 

Doğru işe, doğru zamanda ve doğru işgöreni yerleştirmek işgören bulma, seçme 

ve yerleştirme yetkisi ile sorumluluğu olan uzman veya yöneticilerin verecekleri 

kararlara bağlıdır. İşgören ve organizasyonun birbirleri ilk temas anı, karar verme 

sürecinde uzman veya yönetici ile adayın veya mevcut işgörenin ilk karşılaşma 

anıdır. İlk temas, organizasyon için kişi hakkında öngörü oluşturduğu kadar 

organizasyon hakkında da kişiye bilgi sağlamaktadır. Bu bağlamda ilk temas anı 

karşılıklı olarak verilecek kararlar ve işgörenin gelecekte göstereceği performans 

için önemli bir sürecin başlangıcını ifade etmektedir. Bu süreçte verilen kararlar 

zaman zaman hem değerlendirici hataları içerebilmekte hem de uzman veya yönetici 

ile işgörenin geçmiş yaşantılarından etkilenebilmektedir. Nitekim, çalışmanın ana 

konularını oluşturan bilinçli farkındalık, anda olma ve gestalt temas biçimleri kişinin 

geçmişten getirdikleriyle bağlantılı ve kişinin kararlarını etkileyebilecek unsurlardır. 

Bu bilgiden hareketle, çalışmada bilinçli farkındalık, anda olma ve gestalt temas 

biçimlerinin kişinin geçmişten getirdikleriyle bağlantılı ve kişinin kararlarını 

etkileyebilecek unsurlar olduğu varsayımından hareketle geleceğin yönetici adayı 

olarak yetiştirilme misyonu ile eğitim-öğretim süreçlerinde bulunan Dokuz Eylül 

Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, lisans 1. ve 4. sınıf öğrencileri 

örnekleminde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. 

2. SEÇME VE YERLEŞTİRME KARARLARINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

Karar, bir düşüncenin ortaya çıkış anıdır ve hiçbir düşünce bir boşlukta ortaya 

çıkmaz (Adair,2003;5). Karar vermek, istenen sonuçlara yol açan çözümleri 

belirlemek ve seçmektir (Kinicki ve Kreitner,2008;249). Karar vermek, tek başına 

anlık yaşanabilecek bir davranış biçimi olarak değerlendirilmemelidir. Karar verme 

davranışı, bireylerin geçmiş yaşamlarından etkilenerek karar anına yansımaktadır. 

Kararların salt bugüne indirgenerek değerlendirilmesi yanıltıcı olabilmektedir 

(Sağır,2006;33). Bu bağlamda, karar verme davranışının kişilerin geçmiş 

yaşamlarından etkilendiğini söylemek mümkündür. 
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Doğru işe, doğru insanı, doğru zamanda seçmek veya en optimum karar verme 

seçme ve yerleştirme sürecinde karar veren uzman veya yöneticilerden beklenen bir 

davranış ve sonuçtur. Bir süreç olarak seçme ve yerleştirme, mülakat ve test 

kullanımlarının yanı sıra farklı teknikler ile hem etkili karar almaya yönelik değerli 

bir çabanın ürünü hem de kişilerin geçmiş yaşamlarından etkilenen temel bir insan 

kaynakları uygulamasıdır.  

3. GESTALT EKOLÜ VE TEMEL BİLEŞENLERİ 

Gestalt terimi, iki veya ilgili daha fazla parçanın dinamik organizasyonunu, bir 

bütünü ifade etmektedir ( Sharf,2012;241). Gestalt ekolü, kendine özgü bir yapıya 

sahiptir. Hem bir ekol hem de insanı bütünsel olarak ele alan keşiftir. İnsanlar, 

geçmiş, gelecek ve şu anlarıyla vardır. Gestalt ekolü, kişileri zamanın her diliminden 

getirdikleriyle kapsamakta ve her kişiyi eşsiz kabul etmektedir. Gestalt’ın daha iyi 

anlaşılabilmesi üç özellikten bahsedilmelidir. İlk özellik bir nesne, insan, hayvan 

veya bir obje, ikincisi bu nesnenin içinde bulunduğu ortam veya çevre, üçüncü ise, 

bu obje ile çevrenin ilişkisidir ( Daş, 2015;4). 

3.1. Gestalt Ekolünün Temel Kavramları   

3.1.1. Şimdi Ve Burada Olmak 

Gestalt yaklaşımının en önemli kavramlarından biri “şimdi ve burada olmak” 

veya “anda olmak/anda yaşamak” dır. Anda olmak kavramı, kişinin geçmişte ya da 

gelecekte değil, şu anda bulunulan zamanda yaşamasını vurgulamaktadır ( Haskan-

Avcı, 2016;178). Gestalt ekolünde, kişinin fenomenolojik bakış açısı, o anda 

hissettikleri ve farkına vardıkları, şimdi ve burada kavramını vurgulamaktadır. 

Gestalt ekolünün fenomenolojik yaklaşımı kişiyi eşsiz kılmakta ve o anda kişiye 

özgülüğün önemini vurgulamaktadır. 

3.1.2. Farkında Olmak 

Farkında olma, şu anda yapılanı deneyimlemek ve bilmektir. Her yeni anda 

yenilenmiş ve dinamik bir süreçtir. Farkındalık, içinde bulunulan anda, “şimdi ve 

burada” ortaya çıkan bir eylem olarak değerlendirilmektedir( Yontef,1993;309). 

Farkındalık, tek başına zihinsel bir süreç değildir. Farkındalık anı, kişinin sadece 
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kendinin farkına vardığı değil, kendi ve çevresiyle olan etkileşimi, geçmiş yaşantısı 

ve deneyimleri ile içsel yaşantısıyla hissettikleri, düşündükleri ve algıladıklarıdır 

(Clarkson ve Mackewn, 1993;44).  

Bilinçli farkındalık ise an ve an farkında olmaktır. Geçmiş yaşantımızdan 

getirdiklerimizi, şu ana özenli bir biçimde yeniden getirmektir. Bilinçli farkındalık, 

şu anı yeniden yaşama niyetini göstermektedir ( Germer,2016;6). Bilinçli olarak 

farkında olma bir uyanıştır ve kişiler geçmiş yaşamlarında getirdiklerini yani 

deneyimlerini, duygu, düşünce ve fikirlerini şu ana bilinçli olarak yansıtmaktadır 

(Özyeşil vd. ,211;226). 

Koma hali veya uyku hali farkındalık düzeyinin çok düşük olduğu yaşantı 

durumudur. Buna karşın, “aha” hali olarak tanımlanan farkındalık düzeyi ise tam bir 

farkındalık düzeyidir. Bir diğer ifadesinde aha hali, parçaların eş zamanlı olarak 

bütünleşmesi ile gerçekleşen tam bir farkındalık ve bütünlük halidir 

(Yontef,1993;318).  

3.1.3. Temas 

Temas, organizma ve diğerinin çevre sınırında karşı karşıya gelme anıdır. Temas 

sınırı, “ben” ve “ben olmayan” ın karşılaştığı ve ayrıştığı noktadır (Daş,2002;15). 

Temas, tüm deneyim parçalarının bütünleşmiş halidir. Bu nedenle, hiçbir deneyim 

temas dışında gerçekleşememektedir (Blom, 2006;29). 

Temas, farkındalık düzeyinin olduğu noktada kişinin büyümesine ve gelişmesine 

yol açmaktadır. Farkında olunmayan temaslar, kişinin gelişimine katkı sağlamaz ( 

Daş,2015;108). Temas sınırının kesintiye uğramadan veya sınırda direnç yaşamadan 

gestalt’ın tamamlanması her zaman gerçekleşen bir durum değildir. Temas biçimleri, 

kişiye, zamana, temas kurulacak kişi veya ortama, o anki koşullara göre değişiklik 

göstermektedir ( Daş,2015;118). 

  



 

1097 
 

3.2. Gestalt Temas Biçimleri 

3.2.1. İç İçe Geçme 

İçe geçme, genel olarak kişinin çevre ile bütünleşme hali olarak tanımlanabilir. 

İç içe geçme temas biçiminde kişi, kendi ve diğerleri arasındaki sınırı 

kaybetmektedir (Yontef,1993;55). İç içe geçme temas biçiminde kişiler “kendilik” 

lerini yok saymış gibi davranmakta ve kendilerine ait değer, görüş, duygu ve 

düşüncelerini önemsememektedirler. Güçlü bir biçimde kabul edilme ihtiyacı 

hisseden bu kişiler böyle bir bütünleşme yaşamakta ve gerçek duygu ve 

düşüncelerini gizlemektedir ( Sharf,2012;249). İç içe geçme temas biçimi bazı 

durumlarda kişinin kendi veya bir başkasının hayatı için yarar sağlayıcı 

olabilmektedir. Kişinin, bir başkasının eşinin veya partnerinin kaybını anlayabilmek, 

empati kurabilmek, meditasyon yaparak yaşamına deneyim katmak, bir ressamın 

resmini anlayabilmek yarar sağlayıcı iç içe geçme temas biçimleri olarak 

gösterilebilir (Clarkson ve Cavicchia, 2014;65). 

3.2.2. İçe Alma 

İçe alma genel olarak, tüm yönleriyle kabul etme olarak tanımlanabilmektedir. 

İçe alma, bir kişinin ilişkide bulunduğu bir nesne ve nesnenin tüm yönlerini olduğu 

gibi içselleştirmesidir ( Flanagan, 2014;152). İçe alma, kişiliğin bütünleşmesinde 

kişiye zarar vermektedir. Birbirine zıt tutumları içe almış bir kişinin “kişilik 

bütünleşmesi” yaşaması zordur ( Daş,2015; 125). Öte yandan içe alma öğrenmeye 

dayalı bazı durumlarda yararlı bir temas biçimi olarak değerlendirilebilmektedir. 

Nitekim, kişinin yeni bir şeyler öğrenmesi ya da becerilerini geliştirmesi çoğunlukla 

içe alma temas biçimiyle gerçekleşmektedir ( Daş,2015;124).  

3.2.3. Yansıtma 

Yansıtma, içe alma temas biçiminin aksine kişinin “ kendiliğinden” çevreye 

yönelttiği bir etkileşim sürecidir. Yansıtmada kendiliğin yönleri başkasına atfedilir. 

Bu biçimde, “kendilik” ve diğerleri arasındaki “tam temas” sağlanamamaktadır 

(Sharf, 2012;249). Yansıtma temas biçiminde olan kişiler duygu ve davranışlarından 

dolayı sorumluluk almaktan kaçınırlar ve yaşadıklarından başkalarını sorumlu 
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tutarlar (Blom,2006;33). Bazı durumlarda yansıtma temas biçimi kişinin 

bütünleştiremediği olumlu yönlerini yansıtmasıyla da gerçekleşebilir. Bu duruma 

örnek, kişinin sahip olduğu yeteneklere arkadaşı sahipmiş gibi davranmasıdır 

(Voltan-Acar, 2012;61). 

3.2.4. Duyarsızlaşma 

 Duyarsızlaşma, kişinin duyumlarının farkındalığını reddetmesi veya bu 

uyarıcıları yok saymasıdır. Aşırı baskı altında çalışan bir kişinin uykusuz kalıp aşırı 

saatler çalışması ve işi yetiştirmek için uzun saatler bir şey yememesi fiziksel bir 

duyarsızlaşma örneğidir (Clarkson ve Cavicchia,2014;60). Bunun yanı sıra 

duyarsızlaşma duygusal olarak da gerçekleşebilmekte ve kişinin geçmiş yaşantısıyla 

ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim, kişinin, geçmiş yaşantısında edindiği acı 

verici tecrübeler, duyarsızlaşmasına neden olabilmektedir ( Daş,2015;138).  Bazı 

durumlarda ise duyarsızlaşma temas biçimi kişiye yarar sağlamaktadır. Sınavı olan 

bir öğrencinin geç saatlere kadar ders çalışması, dizi ağrıyan bir koşucunun yarışı 

tamamlamaya çalışması ve ağrısı olan kişinin doktora gidene kadar ağrıya 

katlanması bu duruma örnek olarak verilebilir ( Daş,2015; 139). 

3.2.5. Saptırma 

Saptırma, kişinin çevreden gelen duyumlardan ve temaslardan kaçınma yoludur. 

Saptırma, başka bir kişiyle doğrudan temastan kaçınma diğer bir deyişle, çevresel 

farkındalığı azaltmak olarak tanımlanabilmektedir ( Blom,2006;36). Bu biçimde, 

kişi dışarıdan gelecek olumsuz duyumları engellemekte ve kendine bir savunma 

mekanizması oluşturmaktadır. 

Terk edilme, dışlanma, reddedilme gibi olumsuz duyguları yaşamaktan çekinen 

kişiler için saptırma temas biçimi koruyucu bir özelliğe sahiptir. Ağladığını 

göstermemek için göz teması kurmaktan kaçınan kişi yaşayacağı utanma duygusunu 

saptırma temas biçimi kullanarak gizlemeye çalışmaktadır ( Daş,2015;155). 
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3.2.6. Kendini Seyretme 

Kendini seyretme, genel olarak bir kişinin obje gibi kendini uzaktan izlemesidir. 

Temasın gerçekleşmesi iki varlığın temas sınırında etkileşimde olmasına bağlıdır. 

Kendini seyretme temas biçiminde, iki varlığın buluşması söz konusu değildir. Kişi 

sürekli olarak kendisi ile temas halindedir. Bu durumda, kişinin çevresel faktörlere 

ilişkin farkındalık düzeyi düşüktür ( Daş,2015;188). Kendini seyretmek bazı 

durumlarda gereklidir. Kişinin kendini seyrederek neyi, nasıl yaptığını dışarıdan bir 

kişi gibi gözlemlemesi yapması gereken şeylerin ne olduğu konusunda kişiye 

farkındalık sağlar ( Daş,2015;189). 

4. ARAŞTIRMA 

4.1. Araştırmanın Modeli 

4.1.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı Gestalt ekolünün seçme ve yerleştirme kararları üzerindeki 

etkileri hakkında kuramsal çerçevede verilen bilgiler çerçevesinde uygulamaya 

dayalı veri elde etmektir. Araştırmada bir yandan seçme ve yerleştirme sürecini 

yönetecek ve uygulayacak olan geleceğin yönetici adayı lisans öğrencilerinin temas 

biçimlerinin anı yaşama ve bilinçli farkındalık durumları üzerinde bir etkiye yol açıp 

açmadığı tespit edilmeye çalışılırken diğer yandan öğrencilerin karar verme stilleri 

üzerinde, anı yaşama ve bilinçli farkındalık durumlarının herhangi bir etki yaratıp 

yaratmadığı test edilmektedir. 

Bununla beraber, öğrencilerin yaşları, sınıfları, daha önce insan kaynakları 

alanında çalışıp çalışmadıkları ve şu anki çalışma durumları gibi değişkenlerin erkek 

ve kadın öğrencilerinden elde edilen sonuçlarda farklılık yaratıp yaratmadığı da 

analiz edilmiştir. Kişisel bilgi formunda yer alan medeni durum ve kıdeme ilişkin 

bilgilere verilen yanıtların sağlıklı bir analiz yapılmasına olanak tanımayacak 

biçimde sayısal farklılığa sahip olması medeni durum ve kıdeme ait verilerin 

araştırmadan çıkarılmasına neden olmuştur. 
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4.1.2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada, kişilerin şu anda gerçekleşen durum ve olaylara odaklanmasını 

ölçmek amacıyla Türkçe ’ye uyarlamış Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ), kişilerin 

şimdi ve burada veya anda olma durumlarını ölçmek amacıyla hazırlanmış Anı 

Yaşama Ölçeği (AYÖ), Gestalt yaklaşımında temas biçimleri olarak adlandırılan 

yapıları ölçmek üzere Türkçe ‘ye uyarlanmış ve yeniden düzenlenmiş Gestalt Temas 

Biçimleri Ölçeği Yeniden Düzenlenmiş Formu(GTBÖ-YDF), karar verme 

stillerindeki bireysel farklılıkları ölçmek amacıyla hazırlanmış ve Türkçe ’ye 

uyarlanmış Karar Verme Stilleri Ölçeği (KVSÖ) dir.  Ölçeklerin geçerlilik ve 

güvenirlikleri sırasıyla ,79 / ,86 / ,80 ve ,81 olarak oluşmuştur ( Özyeşil vd.,2011;1; 

Haskan-Avcı,2016;1;Gökdemir-Aktaş,2002;1; Taşdelen, 2002;1). 

Araştırmada, GTBÖ-YDF ‘nun iç içe geçme ve duygusal duyarsızlaştırma alt 

boyutları için madde analizi yapılmış ancak güvenirliği düşüren maddelerin ölçekten 

çıkarılmasına karşılık iç tutarlılık katsayısı yükselmemiştir. Bu nedenle GTBÖ-

YDF’nun iç içe geçme ve duygusal duyarsızlaşma alt boyutları araştırmadan 

çıkarılmıştır. Benzer şekilde KVSÖ’nin ölçeğin bağımlı karar verme alt boyutu da 

iç tutarlılık katsayıları sosyal bilimler için kabul edilebilir bir düzeyde değildir. 

Bağımlı karar verme stili alt boyutu için madde analizi yapılmış ancak güvenirliği 

düşüren maddelerin ölçekten çıkarılmasına karşılık iç tutarlılık katsayısı 

yükselmemiştir. Bu nedenle araştırmada karar verme stilleri ölçeğinin bağımlı karar 

verme stili alt boyutu araştırmadan çıkartılmıştır. 

4.1.3. Araştırmanın Örneklemi 

Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 

İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Maliye Bölümü 2017-2018 yılı Eğitim-

Öğretim dönemi 1. ve 4. sınıfta lisans örgün ve ikinci öğretim öğrencilerinin yanı 

sıra Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 1. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. 

Analize tabi tutulan örneklem, 343’ü kadın ve 274’ü erkek olmak üzere toplam 617 

öğrenciden oluşmaktadır.  
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4.1.4. Araştırmanın Ana Hipotezi 

Araştırmanın ana hipotezi çalışma hayatında işgören seçme ve yerleştirme kararı 

verecek olan kişilerin “Gestalt temas biçimlerinin anı yaşama, bilinçli farkındalık 

durumu ve karar verme stilleri üzerinde etkisi ile anı yaşama ve bilinçli farkındalık 

durumunun karar verme stilleri üzerinde etkisini ölçmeye yönelik” olarak 

oluşturulmuş, aralarındaki ilişki “pozitif yönlü ve anlamlı” olarak tanımlanmıştır 

(Diğer hipotezler ve alt hipotezler için bakınız EK 1) 

5. BULGULAR 

Araştırmada ölçek ve alt boyutlar arası ilişkileri ölçmek için korelasyon analizi, 

ölçek ve alt boyutların demografik verilerle ilişkisini ölçmek için ise farklılık analizi 

uygulanmıştır. 

 Korelasyon analizi sonucu elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan 

öğrencilerin bilinçli farkındalıkları ile anı yaşama durumları arasında pozitif yönlü 

ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bağlamda, H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

 Farklılık analizleri sonuçlarına göre ise, cinsiyet ile anı yaşama arasında anlamlı 

bir farklılaşma saptanmıştır. Bu sonuca göre kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden 

daha fazla anı yaşama durumlarının yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuca göre H8 

hipotezi kısmen kabul edilmiştir.  

GTBÖ-YDF’nun saptırma alt boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılaşma 

saptanmıştır. Bu sonuca göre erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha fazla 

saptırma temas biçimini kullandıkları söylenebilir. GTBÖ-YDF ile yaş değişkeni 

arasında anlamlı bir farklılaşma saptanmıştır. Bu bağlamda, 18-21 yaş aralığındaki 

öğrencilerin 22-29 yaş aralığındaki öğrencilerden daha fazla gestalt temas biçimini 

kullandıkları söylenebilir. GTBÖ-YDF’nun saptırma alt boyutu ile sınıf arasında 

anlamlı bir farklılaşma saptanmıştır. Bu bağlamda, 1. sınıfta okuyan öğrencilerin 4. 

sınıfta okuyan öğrencilerden daha fazla saptırma temas biçimini kullandıkları 

söylenebilir. GTBÖ-YDF ile bölüm arasında anlamlı bir farklılaşma saptanmıştır. 

Bu bağlamda kamu yönetimi bölümünde okuyan öğrencilerin diğer bölümlerde 

okuyan öğrencilerden daha fazla gestalt temas biçimini kullandığı söylenebilir. 
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Benzer şekilde GTBÖ-YDF’nun saptırma ve geri döndürme temas biçimleri ile 

yönetimi bilişim sistemleri bölümü arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu 

saptanmıştır. Bu bağlamda, yönetimi bilişim sistemleri bölümünde okuyan 

öğrencilerin diğer bölümlerde okuyan öğrencilere göre daha fazla saptırma ve geri 

döndürme temas biçimini kullandıkları söylenebilir. Bu sonuca göre H9 hipotezi 

kısmen kabul edilmiştir. 

KVSÖ’nin rasyonel karar verme stili ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılaşma 

saptanmıştır. Bu bağlamda kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla 

rasyonel karar verme stilini kullandıkları söylenebilir. Benzer şekilde KVSÖ’nin 

rasyonel karar verme stili ile sınıf arasında anlamlı bir farklılaşma saptanmıştır. Bu 

bağlamda 4. Sınıfta okuyan öğrencilerin 1. sınıfta okuyan öğrencilerden daha fazla 

rasyonel karar verme stilini kullandıkları söylenebilir. Bu sonuca göre H10 hipotezi 

kısmen kabul edilmiştir. 

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Çalışmanın ana hipotezi ile elde edilmiş olan “öğrencilerin bilinçli 

farkındalıkları ile anı yaşama durumları arasındaki pozitif yönlü ve anlamlı ilişki 

vardır” sonucu, geleceğin yönetici adayı olan öğrencilerin yanı sıra fakülte 

yönetimleri açısından oldukça değerli, özel ve önemli bir veri olarak oluşmuştur.  

Bu veriden hareketle, eğitimin en genel ifade ile “kişide istendik davranış 

değişikliği yaratması” rolü çerçevesinde, öğrencilerin bilinçli farkındalıklarının 

artırılması amacı ile kişisel enerjisinin korunması ve potansiyelin performansa 

dönüşmesinin bilimsel tekniklerle gerçekleştirilebilmesi için koçluk ve mentorluk 

benzeri uygulamaların süreklilik ve sürdürülebilirlik prensipleri esas olmak üzere 

hayata geçirilmesi gerekmektedir.   

Etkileşimin karşılıklı olması gerekliliği çerçevesinde, akademisyenlerin de her 

bir öğrenciye tek ve benzersiz bir birey olarak değerli ve özel oldukları bilinciyle 

yaklaşması ve öğrencileri geleceğin yönetici adayı olarak değerlendirme 

farkındalığında olacak şekilde ders ve ötesi sorumluluklarla gerekli teması 

oluşturmaları beklenmelidir.  
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Çalışma örnekleminde, özellikle kamu yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri 

bölümünde öğrenim gören öğrencilerin gestalt temas biçimlerine yatkınlığının fazla 

olması bu bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin daha fazla anı yaşama ve bilinçli 

farkındalıklarının arttırılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.  
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EK 1 

H1: Seçme ve yerleştirme kararı verecek olan kişilerin bilinçli farkındalık durumları 

ile anı yaşama durumları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

H2: Seçme ve yerleştirme kararı verecek olan kişilerin bilinçli farkındalık durumları 

ile gestalt temas biçimleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H3: Seçme ve yerleştirme kararı verecek olan kişilerin bilinçli farkındalık durumları 

ile karar verme stilleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

H4: Seçme ve yerleştirme kararı verecek olan kişilerin anı yaşama durumları ile 

gestalt temas biçimleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

H5: Seçme ve yerleştirme kararı verecek olan kişilerin anı yaşama durumları ile 

karar verme stilleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  
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H6: Seçme ve yerleştirme kararı verecek olan kişilerin gestalt temas biçimleri ile 

karar verme stilleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

Araştırmanın alt hipotezleri:  

H7: Seçme ve yerleştirme kararı verecek olan kişilerin bilinçli farkındalık durumları 

ile demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

H8: Seçme ve yerleştirme kararı verecek olan kişilerin anı yaşama durumları ile 

demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

H9: Seçme ve yerleştirme kararı verecek olan kişilerin gestalt temas biçimleri ile 

demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

H10: Seçme ve yerleştirme kararı verecek olan kişilerin karar verme stilleri ile 

demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
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“Turkic Corridor”: A Chinese Perspective from Past, 
Present and Future 

Shuai QIN1  
 

Abstract 
The “Turkic Corridor” is an emerging geopolitical framework, conceptual system or 
politico-economic perspective on several subordinate dimensions of Turkic states in the 
Middle and West Asia, mainly including culture, politics and economy. As the most vital state 
in “Turkic Corridor”, Turkey is increasingly becoming an indispensable research topic in 
Chinese-speaking academia; and the epistemology and methodology of Turkish studies 
would be expectedly upgraded. Meanwhile, along with some changes of international 
environment Turkish Middle Corridor Initiative (MCI) could harmonise with Chinese Belt 
and Road Initiative (BRI), which is increasing more dimensions and fields of cooperation 
between China and Turkic states. For possible realistic interest needs in the future, this paper 
aims to answer some understudied questions as follows: 
1) What is the “Turkic Corridor” and how do Chinese scholars research on “Turkic 
Corridor” -related topics, especially Turkish studies based on present mainstream research 
in Chinese academic journals? 
2) How could the concept of “Turkic Corridor” contribute to international-regional 
cooperation in future?  
Through a statistical analysis of “Turkic Corridor”, this conceptual system tries to 
contribute to the Middle Asian development in an innovative approach for the future policy 
making. 
Key Words: “Turkic Corridor”, Sino-Turkey Cooperation, Chinese Perspective, Realism, 
Epistemology  
JEL Classification Codes: F50, F59 
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1. INTRODUCTION 

On the one hand, similar with other developing countries, Turkish political 

relations between the Western world, specifically, U.S. are increasingly 

deteriorating, which it indicates that the economic recovery of developed states are 

absorbing hot money; on the other hand, some emerging markets, like China, are 

trying to find some potential investment and trade co-operators with each other. No 

matter how the “Heartland Theory” or “The Grand Chessboard” justifies the 

geopolitical importance of Turkey, it seems that Sino-Turkey relations are just 

improved by a series of recent bilateral diplomatic actions. More precisely, after 

2016 Turkish coup d'état attempt, Chinese scholars on international relations area 

argue that Sino-Turkey relation has the possibility of alleviation and diplomatic 

upgrading. 

Hence, to understand Turkish studies, such as Turkey politics, Turkish periphery 

diplomatic policies, and Chinese-Turkish relations, this paper hereby introduces a 

definition of “Turkic Corridor”, which is an emerging geopolitical framework, 

conceptual system or politico-economic perspective on several subordinate 

dimensions of Turkic states, especially Turkey, in the Middle Asia, mainly including 

culture, politics, economy, etc..  

2. LITERATURE REVIEW 

The first Chinese work on traditional states of “Turkic Corridor” is an official 

revision historical book by using two Chinese characters with “  (tujue, Turk)” 

in 542 A.D. (Linghu, 636). Until now, the ethnic origin of Turk is still full of 

controversy. As one of most highly-cited and representative Chinese works in Turkic 

studies, Lin (1992) argues several possibilities on its origin. But anthropologic, 

archaeological, ethnic, linguistic or cultural researches could not conclude “Turkic 

Corridor” precisely or explain its modern value; meanwhile, there exist some 

conflicts among these studies if being applied in political practices. 



 

1109 
 

 

Figure 1. Ethnic Studies on origin and development of Turk 

Political mobilisation based on perspective of modern nationalism is de-facto 

fantastic imaginative application, and it is a double-edge sword as well. States of 

Turkic Council, or the Cooperation Council of Turkic Speaking States (CCTS) are 

not always perfectly overlapped with Turkic-speaking nations or Turkic countries. 

Not only both political-neutral Turkmenistan and non-Turkic Tajikistan in Middle 

Asia have no interest on this nationalism-based organisation, but also periphery 

states show some hostility on it, like Russia or Iran, even some hegemonies express 

their concerns on this ethnic organisation. Meanwhile, in this pre-modern societies, 

Turkic element is not harmonised with a traditional long-existing Arabian religion: 

various religious groups, sects or factions originally unify these fragile ethnic 

identities, but nationalism probably provokes their political elites to find some 

theoretical support of personal ambition.  

From the positive aspects, the Turkic-ethnic-based diplomatic policy could 

contribute to collective action on some issues or future interest-oriented 

international-regional cooperation. 
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2.1. Collective Action in International Relations 

Originally, based on rationalism of Mancur Olson (1965), collective action in 

international relations is to describe some actions taken by an organised group of 

people with same identity and some specific targets (Wendt, 1994). Constructivism 

studies on collective action are becoming a methodological research premise, 

presumption or hypothesis (Hopf, 1998); meanwhile, the critical thinking of 

ontology and epistemology on collective action is still in process (Guzzini, 2000). In 

this globalisation era, collective actions are increasingly unpredictable and alter 

payoff matrices of each actor in game (Cerny, 1995). Hence, the collective action 

among nations is probably always based on a kind of interest-oriented mutual aids, 

which is for surviving in this fiercely competitive world (Gillinson, 2004; Ostrom, 

2010). 

2.2. International-Regional Cooperation 

The purpose of collective actions is to handle some tough issues which needing 

establishing a mechanism of international-regional cooperation to offer public goods 

among geographically proximus nations (Hettne & Söderbaum, 2004). Therefore, 

regional politico-economic organisations, e.g. European Union (Bickerton, 2013), 

Asia Development Bank (ADB, 2012) and CCTS as mentioned before, to a large 

extent, are assuming the responsibility of international-regional cooperation after a 

series of institutional constructions. Correspondingly, some nation-based regional 

cooperative initiatives will have both competitiveness and reconciliation, like 

Middle Corridor Initiative and Belt and Road Initiative (Guo and Fidan, 2018). 

Hence, in the perspective of Constructivism, “Turkic Corridor” is a win-win 

politico-economic research framework or conceptual system in Turkish studies; and 

this paper tries to solve two understudied research questions about “Turkic 

Corridor”: 1) How do Chinese scholars research on “Turkic Corridor”-related 

topics? 2) And how could the concept of “Turkic Corridor” contribute to 

international-regional cooperation in the future? 
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3. RESEARCH METHODOLOGY 

The objective of this research is to study the research methodologies and basic 

attitudes of the Chinese-speaking academic world towards Turkish studies, and the 

significance of the “Turkic Corridor”. It aims to establish a simple statistical model 

on Turkish works of CNKI to analyse the possibility of future Sino-Turkish policy-

making and academic cooperation among Chinese scholars in the framework of 

“Turkic Corridor”. 

3.1. Research Model and Hypothesis 

This paper will select some fundamental indicators of academic research, which 

is the influence of academic institutes and individual scholars, date of publication, 

and citation and numbers of reading of papers, to analyse academic studies in a 

humanities research infancy-stage.  

Finally, this research will test an assumption that in Turkish and its periphery 

studies, Chinese scholars pay more attention on epistemic research and qualitative 

studies, i.e. they enthusiastically want to know who Turkey is and how these two 

emerging powers could cooperate with each other in various domains. 

3.2. Explanation of Data Source 

Due to its authoritativeness, accurateness and time-effectiveness in Chinese-

speaking academia, CNKI (or Chinese National Knowledge Infrastructure) is the 

main method of paper searching and citation.  

3.3. Data Analysis on CNKI 

3.3.1.  Overview 

By using different keywords, various searching results of the Turkish-relevant 

research would be found in Chinese.  
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Figure 2. CNKI Turkish Studies (Before September 2018) 

In 9,712 digitalised academic works from 1915 to 2018, by typing into “politics 

(zhengzhi, )”, “economy (jingji, )”, “diplomacy (waijiao, )”, the 

number of papers with these keywords are 824, 1093, and 386 respectively. 

The top-40 scholars with the highest numbers of works on Turkish studies are 

mainly from key universities or their core subjects, and the scholar with the highest 

number of papers is Associate Prof. Zan Tao, who is born in 1979, from Peking 

University. The number of scholars who owning 7 and more papers is 32. 

The highest number of paper download is 7473, which is a PhD thesis published 

in 2012 and named with “A Study of Government Behaviour in Tourism 

Development--Taking Turkey as an Example”. The number of papers with over 

1000+ download is 48, and 1/4 is academic degree theses. 

As for the journals of publications, except for journal of each university, 

traditional journals of international relations and regional studies are still in the main 

place: World Economics and Politics (  by China Academy of 

Social Science, or CASS), West Asia and Africa (  by CASS), Quarterly 

Journal of International Politics (  by Tsinghua University, or THU), 
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International Politics Quarterly (  by Peking University, or PKU), 

Journal of International Security Studies (  by University of 

International Relations, or UIR), Foreign Affairs Review (  by China 

Foreign Affairs University, or CFAU), International Studies (  by 

China Institute of International Studies, or CIIS), International Forum (  by 

Beijing Foreign Studies University or BFSU) Contemporary International Relations 

(  by China Institute of Contemporary International Relations, or 

CICIR), and Arab World Studies (  by Shanghai International 

Studies Univer,sity or SISU). Other journals of subjects including ethnic studies, 

literature or culture studies consist of Journal of World Peoples Studies (  

by CASS), Historical Research (  by CASS), Collected Papers of History 

Studies (  by Jilin University, or JLU), etc.. 

3.3.2.  Content 

In these academic works, most of them study what Turkey’s domestic policy on 

one specific issue is or what Turkey wants to do. From the view of pragmatism, this 

cognitive change could help the policy-makers on handling international affairs. For 

instance, a PhD thesis published in 2013 with 5th ranking on download is a 

“Research on the Ideological Issues in the Anti-Xinjiang Separatist Struggle”, which 

could make Chinese social managers clear about the source of “Pan-Turkism” in 

recent years. Similarly, “Strategic cooperation between China and Turkey under the 

Belt and Road initiative” in 2015 could stimulate Sino-Turkey cooperation in the 

aspects of transportation, energy, investment, cultural tourism, and multilateral 

system.  

Although Turkey foreign policies do not always please Chinese scholars in the 

issues of Xinjiang or traditional security, it is worth noting that there is very rare of 
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works on criticising Turkey or warning risks. As for some bad news from Turkey, 

they just want to remind Chinese policymakers of avoiding similar things happened 

in China.  

3.3.3.  Methodology 

Except for all journals mentioned before, there is a non-academic and popular 

magazine but with 383 works in it: World Affairs (  by World Affairs Press, 

or WAP). Established in 1934, World Affairs is a national popular magazine 

managed by Chinese Ministry of Foreign Affairs; and most readers are younger 

generations. It indicates that the most Chinese Turkish-relevant works are still in the 

initial stage of epistemology. Meanwhile, most works do not utilise a critical 

methodology of re-thinking or re-construction on Turkish studies. They just want to 

introduce facts happened in Turkey and periphery states. Hence, empirical methods 

including comparative studies, case studies, historical institutionalism, etc., are 

frequently applied into Turkish studies. 

3.4. What Would “Turkic Corridor” Do? 

Apart from continuous completing empirical studies around Turkish studies, 

“Turkic Corridor” would primarily focus on how to integrate existing research 

frameworks into a cooperative way of thinking. On the one hand, as a conservative 

empirical methodology on regional studies, it acknowledges current ethnic-oriented 

mechanism of political mobilisation and authority in Middle Asia; on the other hand, 

it is trying to eliminate the side effects of nationalism, such as China’s anxiety of 

“Pan-Turkism” or “Pan-Islamism” in some sensitive fields of its core interest.  

Specifically, it helps both Chinese and Turkish policy-makers understanding of 

regional studies, frontier studies, and foreign affairs. As a middle power in the world 

politics and a major power in the Middle and West Asia, the influence of Turkey is 

not underestimated. The deterioration of the relationship between the U.S. and 

Turkey makes them reconsider the relations with other powers, including China. Belt 

and Road Initiative (BRI) is increasing more dimensions and fields of cooperation 

among China, Turkey and other Turkic states; meanwhile, CCTS and Middle 
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Corridor Initiative (MCI) should not be a trading policy of narrow nationalism or 

protectionism.  

4. CONCLUSION  

This study has analysed overview of publications, contents for policy-making 

discussion and academic research, and methodology they utilised into Turkish 

studies in Chinese academia. Compared with 134,965 papers on E.U. studies, 

748,621 papers on U.S. Studies, or 106,288 Russian studies, 9,712 digitalised 

academic works on Turkish studies are a non-popular topic in China, even less than 

62,373 works about India. But it illustrates that there are more opportunities on 

academic publication around the topic of Turkey and its periphery fields: 5800, 1030, 

503, 1370 search results on Syria, Azerbaijan, Armenia and Georgia separately, 

14,195 results on Middle Asia, and 5,014 papers on Turk. Methodologically, 

traditional and basic cognitive researches would continue working as mainstream 

empirical studies. 

Based on it, this research provides a new empirical method on Turkish studies 

and could help both China and Turkey hold a constructive and cooperative attitude 

on future institutional integration, precisely, BRI and MCI. Turkey could help China 

in the aspects of solving the issue of terrorism and separatism of the “East Turkistan” 

in its Xinjiang and establishing a stable economic channel of connecting Eurasia BRI 

states; similarly, on the various Middle-east problems, China could harmonise its 

attitudes within the U.N. framework or other major powers in the world. From the 

perspective of realism and pragmatism, both Turkey and China need each other. 
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SPOR KULÜPLERİNDE TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN 
VARLIKLAR UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLARA ETKİSİ 

 
K. Şevket Sayın1, Yusuf Galip2 

Özet 
Günümüzde şirketleşen profesyonel spor kulüplerinin sayısı artmaktadır. Şirketleşen spor 
kulüpleri de büyüyebilmek için önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu önemli yatırımlarının 
birisi de sporculardır. Şirketleşen spor kulüplerinde sporcular mali tablolarda maddi olmayan 
duran varlık kalemi altında gösterilmektedir. 
Çalışmamızda ülkemizdeki halka açık bir spor kulübünün,  yatırım yaptığı maddi olmayan 
duran varlıklarının finansal tablolarda göstermiş olduğu etki ortaya koyulmuştur. Borsada 
işlem gören bir spor şirketinin finansal tablolarından elde edilmiş beş yıllık veriler ışığında 
mali analiz yapılmıştır.  
Anahtar Kelimeler— Spor, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Muhasebe Standartları. 
JEL Sınflama Kodları: M40, M41 
 
EFFECTS OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 ON ACCOUNTING 

SYSTEM: A SAMPLE CASE STUDY 
Abstract 

Nowadays, the incorporation of professional sports clubs is increasing. The sports clubs that 
make up the company are also making significant investments to grow. Some of these 
important investments are sportsmen. In the sporting clubs that are involved, these athletes 
are shown in the financial statements under intangible assets. 
In our study, the effect of intangible assets that a publicly-held sports club has invested in 
the financial statements has been demonstrated. Financial analysis has been performed in 
the light of the five-year data obtained from the financial statements of a sports company 
listed on the stock exchange. 

 
Keywords— Sport, Intangible Assets, Accounting Standards. 
JEL Classification Codes: M40, M41 
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1. GİRİŞ  

Spor endüstrisi son yıllardaki ülkeler arası ekonomik gelişmeler sayesinde ve 

teknoloji ile tesisleşme faaliyetleriyle birlikte önemli büyüme kaydetmiştir. 

Televizyon ve internetin 90’lı yıllarda başlayan hızlı yayılması, endüstrinin 

gelişiminde önemli unsur olmuştur. Dünya üzerinde hemen hemen her kesimden 

insanın rahatlıkla izleyebildiği, ulaşabildiği ve para harcadığı bir pazar durumuna 

gelmiştir. 

Büyüyen spor ekonomisinin en önemli yapısı olan spor kulüplerinin ekonomik 

ve teknolojik gelişmelerle, yapılarında önemli değişiklikler olmuştur. 20. yüzyılın 

başlarında daha çok amatör ruhla yapılan spor aktiviteleri günümüzde insanların 

önemli kazançlar elde ettiği bir sektör haline gelmiştir. Son yıllarda spor 

endüstrisinde yaşanan bu gelişmelerle spor kulüpleri, şirketleşmeye gitmiş, daha çok 

fon kaynağı elde eder duruma gelmiş, aynı zamanda harcamaları da artmıştır. 

Türkiye’de spor endüstrisi de dünyadaki gelişmelere ayak uydurmuştur. 1990’lı 

yıllardan itibaren dernek statüsünde olan spor kulüpleri birer birer şirketleşmeye 

başlamıştır. Dört büyük spor kulübü ise halka açılmıştır. Menkul kıymetleri borsada 

işlem gören şirketler uluslararası finansal raporlama standartlarına göre mali tablo 

hazırlamaktadırlar. 

2. TMS-38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDI  

TMS-38 standardında maddi olmayan duran varlıklar(MODV) ile ilgili açıklık 

getirmektedir. Standartta; 

•Maddi olmayan duran varlıklar kapsamında neler içereceği ve nelerin 

girmeyeceği, 

• Maddi olmayan duran varlıkların nasıl ve ne şekilde varlıklara alınacağı, 

• Varlıklara alındıktan sonra değerlemelerinin nasıl olacağı, 

• Dipnotlarda hangi unsurların açıklanacağı belirtilmiştir(Örten ve diğerleri, 

2015: 551). 
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Maddi olmayan duran varlıklar, örneğin yeni keşiflerle ortaya çıkmış marka veya 

organizasyon şekli gibi elle tutulamayan ve gelecekte yarar getirmesi beklenen 

varlıklardır(Schiuma, 2011: 111). 

Tablo 1: Maddi Olmayan Duran Varlıkların(MODV) Sınıflandırılması 

Pazarlama ile ilgili MODV Marka, ticaret unvanı, logolar 

Teknolojik MODV İşletme patentleri, laboratuvar defterleri, teknik 

belgeler 

Eser ile ilgili MODV Fikir-telif hakları, müzik besteleri, haritalar 

Bilgi birikimi ile ilgili 

MODV 

Bilgisayar yazılımları, yazılım hakları, 

otomasyon veri tabanları 

Teknik MODV Müşteri listeleri, müşteri sözleşmeleri, müşteri 

ilişkileri 

Hukuksal MODV Lisans sözleşmeleri, Franchise anlaşmaları 

Beşeri Sermaye ile ilgili 

MODV 

Eğitimli, tecrübeli ve yenilikçi iş gücü, iş 

sözleşmeleri, Sporcı(futbolcu) sözleşmeleri 

Yer(mekan) ile ilgili 

MODV 

Kira hakları, maden işletme hakları, hava üssü 

hakları, su kullanma hakları 

Kaynak: Reilly ve diğerleri, 2009: 155. 

TMS 38’e göre bir varlığın maddi olmayan duran varlık olarak kabul edilebilmesi 

için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. 

• Varlık belirlenebilir olmalı, 

• İşletme tarafından varlık üzerinde kontrol sağlanabilmeli, 

• Varlık gelecekte işletmeye fayda sağlayabilmelidir. 
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TMS-38 standardına göre maddi olmayan duran varlıklar, aşağıdaki koşulları 

sağladığı durumlarda muhasebeleştirilir. 

1. “Varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme 

için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve 

2. Varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda” 

muhasebeleştirilir(TMS-38, paragraf 21). 

“Bir maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet 

bedeliyle ölçülür”. Bir işletme, beklenilen gelecekteki ekonomik yararların 

gerçekleşme olasılığını; ilgili varlığın yararlı ömrü boyunca mevcut olacak 

ekonomik koşullarla ilgili yönetimin en iyi tahminini yansıtan makul ve 

desteklenebilir varsayımları kullanmak suretiyle değerlendirir. 

Şekil 1: Maddi Olmayan Duran Varlıkların Aktifleştirilmesi 

 

Kaynak: Özerhan ve Yanık, 2015:288 

Şekil 1’de gayri maddi duran varlıkların işletmenin aktifine alınma şartları 

gösterilmiştir. Standarda göre maddi olmayan duran varlıkların tanımına uyan ve 

gelecekte işletmeye yarar sağlayacak, aynı zamanda maliyet bedelinin güvenilir 

şekilde tespit edilen varlıklar aktife alınacaktır. 

AKTİFE GİRİŞ KOŞULU 

Maddi olmayan duran 

varlık tanımı 

Gelecekte yarar sağlama 

ve maliyetlerin güvenilir 
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3. SPORCU LİSANSLARI VE BONSERVİSLERİNİN MODV OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bonservis ücretleri bir sporcunun lisansını satın almak için yapılır ve bireyi 

profesyonel spor aktivitelerinde kullanma hakkı sağlar (Rowbottom, 2002: 340). 

Spor kulüplerinin bünyesinde bulunduğu sporcuların sözleşmeyle bağlı 

bulundukları kulüplerin (şirketlerin) beşeri sermaye (insan kaynağı) unsurlarından 

biri olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce futbolcularla ilgi tüm mali nitelikli 

işlemlerin insan kaynakları muhasebesinin fonksiyonlarına göre kaydedilmesi 

gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Sporcu sözleşmeleri de işletmelerin bir beşeri 

sermayesi olduğundan, maddi olmayan duran varlıklar kaleminde gösterilir 

(Yazarkan, 2016: 97). 

Daha önceleri sporculara için ödenen bonservis bedelleri gider olarak 

kaydedilirken, yirminci yüzyılın sonlarına doğru Amerika’da aktifleştirilmeye 

başlanmıştır. Bu fikir Amerika’dan diğer ülkelere yayılmış ve kabul 

görmüştür(Pavlovic ve diğerleri, 2014: 17). 

Genellikle kulüpler bir futbolcu ile yeniden sözleşme yapmayı planlamıyorlarsa 

o futbolcuyu sözleşmesi bitmeden önce satmak isterler. Bu sebeple transfer 

ücretlerinin aktifleştirilmesi yaklaşımı daha doğru bir muhasebe politikası olarak 

düşünülmektedir(Yazarkan, 2016: 99).Transfer ücreti her sporcunun kulüple 

imzaladığı sözleşmesinin süresi içerisinde tahmini bir kalıntı değeri ile itfa 

edilir(Rowbottom, 2002: 341). 

4. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN FİNANSAL 

TABLOLARA ETKİSİ 

Ülkemizde bulunan spor kulüpleri her sene milyonlarca lira transfer harcaması 

yapmakta ve genellikle bu transferler ülke dışından olduğundan ülkemizden nakit 

çıkışı olmaktadır. Şirketlerin yapacakları bu harcamalar kimi durumlarda onların 

yararına olabildiği gibi, kimi durumlarda da zararına olmaktadır. Halka açık olan 

spor kulüpleri TMS ve TFRS’ye uyumlu bir biçimde mali tablolarını 

oluşturmaktadırlar. Spor kulüplerinin en önemli varlık kalemlerinden biri olan 
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sporcular da maddi olmayan duran varlık bölümünde raporlanmaktadır. Maddi 

olmayan duran varlıklar ile ilgili standartlara uyumluluk dışında, bu kalemlerin gelir-

gider artışı ile kar-zarar analizlerinin yapılması gerekmektedir. 

Bu bölümde halka açık spor kulüplerinden Galatasaray Sportif A.Ş.’nin mali 

tablolarındaki maddi olmayan duran varlıklarının TMS-38’e göre sunumuna ilişkin 

değerlendirmeler yapılacak ve bu varlıklarla ilgili yıllara göre analizler ve bulgular 

elde edilecektir 

Tablo 2’de Galatasaray Sportif A.Ş.’nin ele alınan beş yılda yapmış olduğu maddi 

olmayan duran varlık alımları ile elde etmiş olduğu hasılat gösterilmiştir. 

Tablo 2: Galatasaray’ın MODV Alımları ve Toplam Hasılat 

Mali Tabloların Tarihi MODV Alımları (TL) Hasılat 

31 Mayıs 2012 60.165.914 224.787.875 

31 Mayıs 2013 75.681.887 322.700.149 

31 Mayıs 2014 132.493.619 448.037.953 

31 Mayıs 2015 48.447.996 527.348.178 

31 Mayıs 2016 41.487.116 682.222.666 

Bu tablodaki veriler Şekil 2’ de gösterilmiş ve ilişkilendirilmiştir 

Şekil 2: Galatasaray’ın Beş Yıllık MODV alım ve Hasılat İlişkisi 



 

1125 
 

 

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin MODV alımlarına bağlı hasılattaki artış durumu, 

Şekil 2’deki gibi sürekli artış göstermiştir. Galatasaray’ın müşterileri futbolcu bir 

başka deyişle maddi olmayan duran varlık alımlarından daha fazla sportif başarıya 

para verdikleri gözlemlenmektedir. Galatasaray’ın üst üste şampiyonlar liginde 

oynaması ile önemli gelirler elde etmesi hasılattaki bu sürekli artışa neden olan bir 

başka unsurdur. Galatasaray son yıllara kadar Avrupa’nın en çok gelir elde eden ilk 

20 kulübünden biriydi. 

Sportif şirketlerde, maddi olmayan duran varlık alımlarının sadece hasılatta 

yapmış olduğu etkiye bakmak yeterli değildir. Tablo 3’de söz konusu varlığın, diğer 

kalemlerle olan ilişkisi anlatılmıştır. Tablo 3 ve Şekil 3’te Galatasaray Sportif 

A.Ş.’nin yapmış olduğu transfer harcamaları, şirketin finansal durum tablosu ve 

kapsamlı gelir tablosuyla ilişkilendirilmiştir. 

Tablo 3: Galatasaray Beş Yıllık İlgili Gelir-Maliyet-Kar-Harcama Kalemleri 

Yıllar Tribün+ Ürün+ 

Sponsorluk 

Gelir(TL) 

Satışların 

Maliyeti(TL) 

Brüt Kar(TL) MODV 

Alımları(TL) 

31 Mayıs 

2012 

115.870.690 235.446.523  7.700.460 60.165.914 

0

200000000

400000000

600000000

800000000

2012 2013 2014 2015 2016

GALATASARAY

Hasılat MODV alımları
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31 Mayıs 

2013 

157.797.000 338.361.529 (47.337.643) 75.681.887 

31 Mayıs 

2014 

 91.530.675 380.829.735 (141.416.052) 132.493.619 

31 Mayıs 

2015 

190.689.408 401.159.188 (78.656.444) 48.447.996 

31 Mayıs 

2016 

291.221.118 434.983.593 6.719.222 41.487.116 

Şekil 3: Galatasaray MODV-Gelir-Maliyet-Kar İlişkisi 

 

Şekil 3’te Galatasaray’ın 5.yıl 2016 yılı olmak üzere beş yıllık tribün, ürün satış 

ve sponsorluk gelirleri, satışların maliyeti, brüt kar/zarar ve maddi olmayan duran 

varlık alımları gösterilmiştir. Tablo 4’de de Galatasaray’ın Türkiye Süper Ligi’nde 

elde etmiş olduğu sportif başarı gösterilmektedir. Bu bilgiler ışığında maddi duran 

varlık yatırımlarının kulübün finansal tablolarına etkisi değerlendirilecektir. 

Tablo 4: Galatasaray’ın Son Beş Yılda Türkiye Ligi’ndeki Başarısı 

Yıllar  Ligi Tamamladığı Sıra 

2012 1 

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

1 2 3 4 5

Tribün + Ürün Satış +
Sponsorluk
Gelirleri(x1000)

Satışların
Maliyeti(x1000)

Brüt Kar(x1000)
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2013 1 

2014 2 

2015 1 

2016 6 

Galatasaray’da en çok MODV alımı olduğu 3.yıl olan 2014 yılında en yüksek 

brüt zarar ortaya çıkmıştır. Galatasaray’ın 2014 yılında haddinden fazla harcama 

yapmış, bu yüzünden UEFA finansal-fair play kriterlerinin dışına çıkmış ve 

Avrupa’dan bir yıl men edilmiştir(2016/2017 sezonunda çekilecek ceza). 

Günümüzde de bu harcamaların sancıları diğer halka açık spor kulüplerinde olduğu 

gibi, Galatasaray’ın da peşini tam anlamıyla bırakmamıştır. 2014 yılından sonra 

gelen yönetimin kemer sıkma politikaları ile kampanyalarının işe yaradığını 2016 

yılında kara geçtiklerini söylemekte gerekmektedir. 

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin tribün ve diğer gelirlerinin son yıllarda arttığı 

görülmektedir. Yine maliyetlerinin sürekli artışta olduğu ve Galatasaray’ın bu 

durumu dikkate alıp, şartlara uygun transfer yapması gerektiğini belirtmek gerekir. 

SONUÇ 

Yapılan analiz sonrası, spor kulüplerinin MODV’ye yapmış olduğu yüksek 

harcamanın, en yüksek getiriyi getirmeyebileceği ortaya çıkmıştır. Bu aşamada spor 

kulüplerinin transfer ettiği veya harcama yaptığı oyuncuları özenle seçmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. Daha yüksek bedeller ödeyerek sadece günü kurtarmak adına 

yapılan harcamalar kulüpleri gelecekte oldukça kötü durumlara düşürebilmektedir. 

Kulüplerin sadece TMS-38 standardına uygun hareket etmesi ile finansal 

risklerden kurtulamayacağı ortadır. Yapılan plansız MODV harcamalarının şirketin 

maliyetlerini arttırarak zarara yol açtığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca MODV’lere 

yapılan yüklü yatırımlarla kesin sportif başarı sağlayacağı yargısı ortaya 

çıkmamaktadır. Özellikle futbol şubesinde kulüpler, sporcular ile yabancı para 
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cinsiden anlaşmalar yapmaktadır ve son günlerde artan kur ile spor kulüpleri yüz 

yüzedir.  

Spor kulüpleri tarafından yapılan maddi olmayan duran varlık harcamaları da, 

kulüplerin bütçelerini zorlar hale gelmiştir. Son yıllarda ülkemizde yabancı serbestisi 

ile birlikte transfer etmek konusu kulüpleri cezbetmektedir. Ancak, kulüpler bu 

harcamaları yaparken oldukça dikkatli olmalıdırlar. Harcama yaparken planlama 

doğru yapılmalı, gereksiz oyuncu transferi yapılmamalıdır. Kulüpler daha çok 

seyirciyi tribüne ve ekran başına çekebilecek, bütçeye uygun, sportif başarı 

getirebilecek oyuncular transfer edilmelidir. 

KAYNAKLAR 

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. 31 Mayıs 2012-2013-2014-2015-

2016 Tarihleri İtibariyle Sona Eren Hesap Yılına İlişkin Konsolide Finansal 

Tabloları ve Dipnotları 

Örten, R. Kaval, H., Karapınar, A. (2015). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama 

Standartları Uygulama ve Yorumları. Ankara: Gazi Kitapevi. 

Özerhan, Y. ve Yanık S. (2015). Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye 

Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Ankara: TURMOB 

Yayınları 

Pavlovic, V., Mijatovic, P., and Milacic,, I. (2014). Controversies about the 

Accounting Treatment of Transfer Fee in the Football Industry. Journal for Theory 

and Practice Management. 70: 17-24. 

Reilly, R. F. ve Reilly, A. L. (2009). The Identification and Valuation of Commercial 

Intangible Assets in Family Law Cases. American Journal of Family Law. 3: 150-

166. 

Rowbottom, N. (2002). The Application of Intangible Asset Accounting and 

Discretionary Policy Choices in the UK Football Industry. British Accounting 

Review. 34(4): 335-355. 



 

1129 
 

Schiuma, G. (2010). Managing Knowledge Assets and Business Value Creation in 

Organizations: Measures and Dynamics. Newyork: IGI Global. 

TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı. http://kgk.gov.tr/  

Yazarkan, H. (2016). Futbolcu Transfer/Bonservis Ücretlerinin TMS-38 Maddi 

Olmayan Duran Varlıklar Standardına Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi: 

Trabzonspor Örneği. Mali Çözüm Dergisi. (137): 91-120.



 

1130 
 

  



 

1131 
 

Mobilisation-Style Governance: The Paradigm of 
Authoritarian Transformations? 

 
Shuai QIN1 

 
Abstract 

The varying degrees and levels of political institutional resilience in different countries 
determine diverse targets of administrative reforms. The historical modernising experience 
of authority-centralised societies in Latin American and East Asian countries seems to prove 
that government-led process of modernisation may get a rapid economic development 
successfully.  
This article tries to answer a question about modernisation transformation of politico-
administrative institution in some authority-led regimes: Does exist a paradigm of 
authoritarian transformation? 
As modernisation is a comprehensive, systemic and integrative institutionalisation, 
traditional authoritarian regimes could utilise their advantages on political mobilisation and 
non-institutionalised administration via campaign-style governance. Specifically, campaign-
style or mobilisation-style governance is starting a superficial and nominal authoritarian 
legitimacy or institution, by means of top-down rule-of-directive or rule-of-mandate with 
numerous traditional and irrational methods of ruling, breaking through original situations, 
such as tradition, culture, institution and structure, then amplifying and improving the breach 
always acting as a new starter of institutionalisation. 
 
Key Words: Mobilisation-Style Governance, Authoritarian Transformation, 
Modernisation and Marketisation, Comparative Historical Studies 
JEL Classification Codes: H83 
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1. INTRODUCTION 

Traditional political studies of dichotomy always divide regimes into democracy 

and authoritarianism; but in practice, there is not always white or black: grey may be 

theme colour of this world. As far as we know, there is no state dare to declare that 

their regimes are a total dictatorship, despotism and autocracy without human rights; 

meanwhile, criticism of authoritarianism or non-democracy is not only full of 

controversy on its various standards, but also mixed with some realistic politic 

requirements. Hence, all academic discussion of political institution could be a 

discussion of criterion, degree and pre-condition of public power: precisely, a 

dynamic study on the reform of regime with adaptability. 

Transition regimes, or modernisation transformation of traditional authoritarian 

regimes, is increasingly becoming a long-lasting academic topic in most states. 

Developing countries, on the one hand, is still creating and producing wealth by 

copying a similar civilisation mode from other rich countries; on the other hand, they 

want to catch up by their own modes of value creation. In this process of 

modernisation, endogenous or original industrialisation among Anglo-American 

nations would be only one future of human beings, or human development would 

not be a linear objective expression: there will more methods of stimulating 

economic growth at least. 

This paper wants to discover one administrative method of exogenous 

modernisation power-based growth in some authority-centralised societies: 

mobilisation-style governance, i.e., by a set of top-down rule-of-directive reform in 

administrative or bureaucratic institution, a regime mobilises its motion of economic 

development by politicising bureaucrats. 

2. LITERATURE REVIEW 

As a kind of short-term, intensive, unsustainable, sentimental and traditional 

ruling, mobilisation is a method of structural alternatives in society (Shastitko, 

Afontsev, & Plaksin, 2009; Tumanova, 2012). Similarly, mobilisation-style 

governance is a replicable cluster of policy instruments and applying of political 
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power of the elite in the central government systematically (Greiner & Schein, 1988); 

no only some specific policy implementations, but also sometimes, daily 

administration could be a kind of mobilisation (Gong, 2011). Central government 

has always sustained it as a conventional habit of policy implementation since the 

era of capturing power (Jiang, 2016; Ni & Yuan, 2014; Tang, 2009; Yang, 2015) ; 

and the reason why they like to mobilise and keep a strong ability of mobilisation, is 

that its “rule of mandate” style governance (Birney, 2014). Rule-of-mandate 

governance contributes to lower-level bureaucrats have a fast result-oriented 

reaction to prove their ability and loyalty, and pushes their attentions towards the 

direction of political directives.  

2.1. Rule-of-Directive 

In China studies, there is a word to describe Chinese systematic “written 

directives” mechanism: Pishi ( ). Pishi system always plays a role of coordinator 

and operator in group decision mechanism, and helps the Chinese Communist Party 

(CCP) “concentrates power to accomplish big things” and “responds on public needs 

rapidly” (Tsai & Liao, 2017; Xi, 2014). As the core of rule of mandates, Pishi 

represents a kind mandate management of depersonalization on political order, 

which it makes administration and bureaucracy own more executive ability (Birney, 

2014). 

2.2. Authoritarian Resilience 

Created by Andrew Nathan (2003), this political item is specifically designed for 

Chinese studies to explain why CCP regime does not fail after 1989 from the view 

of institutionalisation: 1) stable inter-generational transition of supreme-power; 2) 

meritocracy and elitism; 3) professionalisation in administration; and 4) 

democratisation. Since that, scholars, who adopt authoritarianism frame of adaptive, 

resilient, fragile or decay understanding Chinese politics (Cai, 2008; Gallagher & 

Hanson, 2013; Li, 2012; Pei, 2012; Tsai & Kou, 2015; C. Zhang, 2017). And, these 

works explain CCP’s success in economy and society. Similarly, there is some works 

of institutional resilience on other regimes: Australia (Anderies, Ryan, & Walker, 
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2006), Indonesia (Harkes & Novaczek, 2002) and Germany (Muller, 1997). In this 

work, authoritarian resilience is presumably created by bureaucratic authoritarian 

institution. 

2.3. Bureaucratic Authoritarianism 

O’Donnell (1973, 1979) develops authoritarianism into a specific one after 

observing political revolutions in Latin American during 1960s to 1980s. As the 

method of authority exercises, bureaucratic-authoritarian regime is built on a strong 

and sophisticated bureaucratic hierarchy. His theory overturns Lipset’s law (1959, 

1997), which economic development will not bring democracy in political institution 

inevitably; and he also fixes the theory of democracy that democratisation of society, 

which is as one aspect of democracy, would not create democratic regime inevitably 

(O’Donnell, 1983). The economic policy in Latin America creates a huge number of 

populism that could not digest in previous political institutions; therefore, as a result 

of Latin American industrialisation in a certain degree, bureaucratic elites, who are 

a group of rational, confident and ambitious technocrats, united with military force 

will rebuild a new economic political institution that is redistribution of social wealth 

by suppression of citizenship, a limited political mobilisation, and national 

capitalism. After consuming their limited opportunities of industrialisation and 

democratization in Latin America, bureaucratic authoritarianism is the best outcome 

from the view of Modernisation theory. 

Overall, bureaucratic hierarchical institutional relies on non-institutional rule-of-

mandate, instead of institutionalised rule-of-law; and mobilisation-style governance 

could be used to describe the characters of this authority-centralised institution.  

3. RESEARCH METHODOLOGY AND ITS STUDIES 

As it mentioned before, comparative historical research will be the main method 

of research. Two geographical kinds of emerging economic powers are East Asia 

around the 1970s and at beginning of the 21st century, and Latin America during the 

1970s to the 1990s. And it is worth noting that all of them are elite-led politico-
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economic reforms, and all these reforms start from a series of politico-administrative 

reforms. 

3.1. East Asia 

Strictly, East Asia economic growth has three waves separately: Japan, “Four 

Asian Tigers” (Singapore, Hong Kong, Taiwan and South Korea) and Mainland 

China. There are some common characters among these regimes: 

1) Confucian-Legalist state: Chinese traditional culture has a deep and long-

lasting historical, but not decisive, influence on them; 

2) Labour-intensive industry: starting from textile, food, daily necessities, 

electronic assembly, etc., to capital- and intelligence-intensive business. The 

logical trajectory of modernisation training is originally from those 

mandatory, large-scale and participatory industries; 

3) Authority-centralised reform: check and balance the elements of authority, 

institution and individualism (collectivism), i.e., constraint of authority by 

centralising it, construction and maintaining basic institution by law-making, 

and prevention of democratic power. 

4) Foreign power: absorbing foreign investment and learning its organisational 

structure and advanced mode of production behind.  

Basically, in the era of pre-modern, by supporting from military power or other 

traditional force power, the social elites controlling the government manipulate and 

penetrate political power into all aspects of this nation, and force this society to be a 

late-comer of modernisation. Apparently, it is an authoritarian regime or 

government-led society; practically, it is mobilising society by a series of campaigns 

or movements of industrial training. 
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Figure 1. Mode of Modernisation Transformation 

As Maine (1897) says  “a movement from Status to Contract”, hierarchy is one 

of the best ways to ensure a clear and efficient identification system. Hierarchy is 

still playing a vital role in bureaucrat and politician daily working, and even in the 

non-political area, the hierarchical system is an important tool of identification. In 

this mode, both are not divided as a Weberian modernised administration; on the 

contrary, they are combined with various political-led and project-target 

mobilisation. Meanwhile, the leadership of elite party is more powerful than central 

and local administration: China, the CCP chairman leads its members and its cadres 

in government; H.K., British colonist controls its Justice of the Peace (JP); Japan, 

apart from U.S. Army Garrison and its political influence, leaders of ruling party 

totally keep control on its government, etc.. 

After a combination of political and administrative power, politicised bureaucrats 

will not have enough time and vigour on handling their routine, because all source 

of administrative resource and promotion evaluation system stimulate them to 

respond and finish one-by-one directives. It makes easier to answer the question that 

Rothstein (2015) proposes a paradox of high growth and low quality of government: 

politico-administrative governance will bring economic prosperity but lower quality 

of social equity. 
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3.2. Latin America 

This mobilisation-style governance seems to be found some marks in Latin 

American regimes as well. Research of authoritarianism stems from studies of 

Francoist Spain (Linz, 1964, 1973); but it becomes a main academic topic on the 

studies of Latin America (Mainwaring, Brinks, & Pérez-Liñán, 2001; O’Donnell, 

1979; Remmer & Merkx, 1982). From democratic, corporatist, military, to hybrid 

regime with a character of bureaucratic authoritarianism, the polity has been changed 

by coups, street demonstration, and flawed elections. Elite politics with populist 

guise leaves diverse historic moments: Argentinian “Eva Perón”, Peruvian “Sendero 

Luminoso”, and Chilean “Chicago Boys”. 

Patronised by Augusto Pinochet, “Chicago Boys” establishes the institutional 

foundation of “Miracle of Chile” and “proves the power of free-market reforms” 

(Letelier, 1976; Pirie, 2016; Silva, 1991; Stephens, 2010); although these “miracle” 

and “free” are also full of blood from the left wings and Chilean President Allende. 

It is seemingly a triumph of free-marketers, but military power of Pinochet 

dictatorship shows that authoritarian regime offering political stability probably is 

the essential cause. Military hierarchical system, on the one hand, institutionally 

supplies modernised Weberian bureaucratic structure, and violently represses 

populism; on the other hand, it is still lack of basic administrative experience and 

political legitimacy, which makes military power withdraw from the public field of 

governance and replaced by a group of well-educated technocrats. “Chicago Boys” 

is not merely some economists, their intellectual identity will include some 

agronomists, financial experts, sociologists, political scientists, etc. (Collier, 1980; 

Silva, 1991).  

Eventually, along with intellectualised bureaucrats or bureaucratised intellectuals 

flowing into the field of governance, military dictatorship regime will transfer to a 

bureaucratic-authoritarian regime and step forward modernisation transformation 

via combining traditional authority constructed by military with legal-rational and 

result-oriented authority constructed by technocracy. 
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After this round of “technocratisation”, Chile authority-centralised regime has 

enough institutional resilience to develop its Neoliberalism with a totally divergent 

path with Argentina (Undurraga, 2015).  

3.3. Paradigm or Occasional Mobilisation? 

This research could conclude the most significant common antecedents that 

inspired these modernisation transformations: mobilisation-style governance. 

Specifically, campaign-style or mobilisation-style governance is starting a 

superficial and nominal authoritarian legitimacy or institution, by means of top-

down rule-of-directive or rule-of-mandate with numerous traditional and irrational 

methods of ruling, breaking through original situations, such as tradition, culture, 

institution and structure, then amplifying and improving the breach always acting as 

a new starter of institutionalisation. 

For instance, to some extent, there is no different the “New Life Movement” of 

Kuomintang with “Patriotic Health Campaign” of the CCP, but a successive and 

inheriting relationship (Chiang, 2000; Xiao, 2003). And now, Chinese people are 

still influent by these lifestyle transformation movements, such as drinking hot water 

(G. Zhang, 2017). There is a statistics shows that in the early 1950s, only 9.8% 

residents of Changzhou, located in Eastern China, could use tapped water (Element 

Guild, 2017); and in 1994, only 23.3% rural population could drink tapped water 

(State Council, 1994). Therefore, drinking boiled water would reduce infectious 

water-relevant disease dramatically, and history proves it: China life expectancy in 

1949 is 36, than rise to 59 rapidly in 1970; and starts from this year, Chinese people 

start a longer life than the world average (Kantha, 1990; World Bank, 2018). 2 

Similarly, Singapore Prime Minister Goh Chok Tong initiated a restroom 

program in 1998 to “measure our graciousness according to the cleanliness of our 

public toilets” (Ong, 2017). How to build a clean, odourless and comfort toilet is not 

an easy target, although this directive is targeted obviously, it is still not merely one 

                                                      
2 After 1965, China has a higher life expectancy than Turkey, although the GDP per capita 
is still lower. 
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“A Guide To Better Public Toilet Design & Maintenance” (Restroom Association, 

2013). For instance, how to make sure each restroom has and keeps some toilet 

papers needs mobilisation and training for Singaporean public; otherwise, each 

family will not buy papers and get free papers from public restroom.  

Hence, a seemingly straightforward directive could help mobilisation-style 

governance find its target and finish it successfully. And in this process, from the 

perspective of elite politics, mobilisation-style governance would always work as a 

pro forma directive delivery system, to push the general public get their one-by-one 

modernisation training lessons.  

4. CONCLUSION  

 Overall, by illustrating these cases, it will be easier to answer the research 

question: there is presumably a paradigm of modernisation transformation in 

authority-centralised regimes. But, these authority-centralised regimes should have 

some pre-conditional preparations on modernisation or industrialisation: 

1) Liberalism or Neo-liberalism socio-economic policy kit supported by a 

conservative politico-administrative reform; specifically, military power 

should be controlled or tamed by elite so that it could patronise technocrats; 

2) Apparently, elite politics mobilises its society to a modernisation 

transformation by a series of campaigns; practically, bureaucrat and 

technocrat are ruling and ruled by various directives; 

3) Large-scale industrialised participation to ensure individual becoming a 

human deserving respect, instead of some nodes of traditional social 

relations; and prepare to balance labour rights and capital power in future. 
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Drivers of Anti-Americanism in Turkey: A Survey 
Experiment 

Selim Erdem Aytaç1 
Abstract 

I study the determinants of anti-American views in the Turkish society. I embedded an 
experiment into a nationally representative survey in Turkey in late 2015/early 2016 with 
1,289 respondents. The respondents are randomly assigned into one of the four different 
versions of the survey instrument. Informed by the theoretical literature on drivers of anti-
Americanism in Muslim-majority countries, I ask respondents assigned to the three 
experimental groups to take some time to think either about (i) U.S. foreign policy, (ii) 
capitalism and globalization, or (iii) American way of life and society, and tell us what comes 
to their mind. Respondents assigned to the control condition do not undergo this procedure. 
The results indicate that about 42% and 37% of Turkish respondents express very negative 
views of the U.S. and Americans, respectively. Moreover, reminding people of capitalism and 
globalization leads individuals to express more unfavorable views of the U.S. In contrast, 
reminding the respondents of the U.S. foreign policy or American way of life and society does 
not have such an effect. The negative effects of reminding people of capitalism and 
globalization are not observed among individuals who are economically satisfied and among 
devout individuals. 
Key Words: Anti-Americanism, public opinion, Turkey, survey experiment 
JEL Classification Codes: F5, C9 
Türkiye'de Amerikan Karşıtlığının Belirleyicileri: Bir Anket 

Deneyi 
Özet 

Bu araştırmada Türkiye toplumundaki Amerikan karşıtı görüşlerin belirleyicilerini deneysel 
bir yöntem ile inceliyorum. Bunun için 2015'in sonlarında ve 2016'nın başlarında 
Türkiye’deki seçmen nüfusu temsil etme niteliğine sahip 1.289 kişilik bir örneklem ile yüz 
yüze gerçekleştirilen bir ankete deneysel bir modül eklenmiştir. Çalışmadaki katılımcılar, 
anket soru formunun dört farklı versiyonundan (üç deney ve bir kontrol grubu) birine 
rastgele ayrılmıştır. Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu olan ülkelerde Amerikan 
karşıtlığının itici güçleri hakkında teorik yazından elde edilen bulgular ışığında üç deney 
grubundaki katılımcılardan (i) ABD dış politikası, (ii) kapitalizm ve küreselleşme, ya da (iii) 
Amerikan yaşam tarzı ve toplumu konularından birini düşünmeleri ve akıllarına ne geldiyse 
anketörlere söylemeleri istenmiştir. Kontrol grubuna atanan katılımcılar bu prosedürden 
geçmemiştir. Araştırma sonuçları Türk seçmenlerin sırasıyla % 42 ve% 37'sinin ABD ve 
Amerikalılar hakkında olumsuz görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Dahası, bu 
seçmenlere kapitalizm ve küreselleşmeyi hatırlatmak onları ABD hakkında daha da olumsuz 
görüşler ifade etmeye itmiştir. Buna karşılık, ABD dış politikasını veya Amerikan yaşam 
tarzını ve toplumunu hatırlatmanın katılımcılar üzerinde herhangi bir etkisi 
gözlenmemektedir. Kapitalizmi ve küreselleşmeyi insanlara hatırlatmanın Amerika karşıtı 
görüşler üzerindeki olumsuz etkileri, ekonomik olarak tatminkar ve dindar bireyler arasında 
gözlenmemektedir. 
Anahtar kelimeler: Anti-Amerikancılık, kamuoyu algısı, Türkiye, anket deneyi 
JEL Sınflama Kodları: F5, C9 
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1. INTRODUCTION 

Why do many people in Muslim-majority countries hold anti-American views? 

Addressing this question is important from an international security perspective as 

high levels of anti-American sentiments might render it easier to recruit militants for 

radical movements and terrorist organizations in these countries. Thus it is not 

surprising that survey researchers have invested considerable amount of resources to 

understand how citizens of Muslim-majority countries view the U.S. and Americans 

in general.  

While observational data could reveal specific patterns between several factors 

and anti-American views, isolating the causal effect of the former on the latter with 

such data is problematic due to concerns about endogeneity and omitted variable bias 

(Morton and Williams, 2010). Therefore in this project I turn to a population-based 

survey experiment to explore the determinants of anti-American behavior in Turkey, 

a large Muslim-majority country. Population-based survey experiments such as the 

present one have the unique advantage of combining internal validity with the ability 

to generalize the estimated effect of interest to the target population, in our case the 

voting population of Turkey (Mutz, 2011). 

    In an influential article, Blaydes and Linzer (2012) argue that anti-Americanism 

in the Muslim-majority countries is predominantly a domestic, elite-led phenomenon 

that intensifies when there is greater competition between Islamist and secular-

nationalist political factions within a country. This account might be valid, but 

research on the public opinion dynamics of anti-Americanism is still important and 

pertinent for this type of elite-level argument: Elites have to use some kind of a 

rhetoric to stoke anti-American sentiments in their constituencies, and research on 

public opinion dynamics can shed light on what type of arguments would be most 

effective in this respect. 

2. DATA AND RESEARCH DESIGN 

  I embedded a survey experiment into a nationally representative face-to-face 

survey conducted in Turkey in late 2015/early 2016 with a sample of 1,289 
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respondents. Turkey is an opportune setting to study determinants of anti-

Americanism in a Muslim-majority country as it is among the most anti-American 

countries according to data from the Pew Global Attitudes Project surveys. In 

addition, Turkey is an important NATO ally in the Middle; thus, understanding 

Turkish publics views on the U.S. and Americans is interesting by itself as well. 

The respondents are randomly assigned into one of the four different versions of 

the survey instrument. I employ an experimental design akin to emotion induction 

experiments in the psychology literature. Specifically, informed by the theoretical 

literature on drivers of anti-Americanism especially in Muslim-majority countries, I 

ask respondents assigned to the three experimental groups to take some time to think 

either about (i) U.S. foreign policy, (ii) capitalism and globalization, or (iii) 

American way of life and society, and tell us what comes to their mind. Respondents 

assigned to the control condition do not undergo this procedure. 

The goal of the experimental manipulations was compel the respondent to think 

about a factor that is thought to be a driver of anti-Americanism in the literature. In 

the first treatment, which I call Foreign Policy, I focus on “what America does” in 

international affairs (Keohane and Katzenstein, 2007). This line of argument 

highlights that since World War II some major actions of the U.S. might have caused 

widespread resentment in the Muslim-majority populations: alliance with Israel, 

support for Arab dictators, Iraq War, to give a few examples. If this argument has 

validity, making U.S. foreign policy salient should lead respondents in this condition 

to express more anti-American views than respondents in the control condition. This 

result would be consistent with the findings of Jamal et al. (2005) who report that 

the (Arabic) Twitter discourse is highly political and focused on the impact of the 

United States abroad more than on criticisms of American society. 

In the second treatment condition, Globalization/Capitalism, I consider another 

account for the sources of anti-Americanism. Beyer and Liebe (2014) argue that on 

a cognitive level, social phenomena associated with some society-disrupting, denied 

traits (e.g., capitalism, globalization) are identified with the U.S. From this 

perspective anti-Americanism offers a simple answer for people who struggle to 
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adjust to the changing realities of modern economies. To test hypothesis, I ask 

respondents in this treatment group to think about globalization and capitalism and 

investigate whether they are more likely to express anti-American views. 

In the third and final treatment, Culture/Society, I shift the focus from “what 

America does” to “what America is.” In this view anti-Americanism is a reflection 

of not dissatisfaction/resentment with U.S. foreign policy or association of society-

disrupting phenomena with the U.S. but of a dislike of fundamental aspects of 

American culture and its people. This argument would find support if we observe 

respondents who are primed to think about “American way of life and society” to 

express more anti-American views than respondents in the control group. 

For all groups, outcome questions are the same and are asked immediately after 

collecting answers to the open-ended questions (recall that no question vignettes 

were presented to respondents in the control condition; they are just asked the 

outcome questions). In the first outcome question, I asked respondents of their 

overall opinion of a number of countries, including the U.S., in a seven-point scale 

as follows: 

I would like to get your overall opinion of the following countries. Please tell 
me if you have a very unfavorable, quite unfavorable, somewhat unfavorable, 
neither unfavorable nor favorable, somewhat favorable, quite favorable, or very 
favorable opinion of: [United States, Germany, Russia, Saudi Arabia, Iran]. 

 

In a second outcome question, this time I asked respondents of their overall 

opinion of Americans in particular again in a seven-point scale. 

Responses to these questions are coded from -3 (very unfavorable) to 3 (very 

favorable). Recall that this is a reverse scale of anti-Americanism where higher 

values indicate more positive views of the U.S. and Americans. I capture the two 

commonly measured aspects of anti-Americanism, views of the U.S. and of 

Americans, with these two questions. These questions are in a very similar format to 

those asked in the Pew Global Attitudes Survey project. 
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3. RESULTS 

First, I report some descriptive results on the Turkish public’s views of the U.S. 

and Americans as of late 2015/early 2016. Figure 1 presents the average opinions of 

our respondents in the control condition of the countries asked and of Americans. 

Recall that these respondents were not presented with any vignette. We see that 

Turkish people tend to have quite negative opinions of foreign countries. The most 

negative opinions in this set of countries are expressed towards Russia and Iran, and 

the least negative opinion towards Germany. On average, Turkish people express 

unfavorable opinions of Americans as well. 

 

 

Figure 1. Average Opinions of Countries and Americans 

 

Focusing on views of the U.S. and Americans in particular, Figure 2 presents the 

distribution of responses (again of respondents in the control condition) across the 

seven-point scale. About 42% and 37% of respondents express very negative views 

of the U.S. and Americans, respectively; this “floor” option constitutes the modal 

answer category for both questions. On average, views of Americans are a bit more 

favorable than views of the U.S. 
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Figure 2. Distribution of Opinions of the U.S. and Americans 

 

Having seen some descriptive results, now we move to our experimental results. 

Table 1 presents average treatment effects of our experimental manipulations. 

Models 1a and 1b take views of the U.S. as the dependent variable, without and with 

a set of demographic and political control variables, respectively, and Models 2a and 

2b take views of Americans as the dependent variable in the same manner. 

Considering views of the U.S., the results indicate that only respondents in the 

Globalization/Capitalism treatment have significantly lower U.S. ratings than 

respondents in the control group. The other two treatments have no statistically 

significant effects. And none of the treatments have any significant effects on views 

of Americans. These results are robust to a host of controls. 
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Table 1. Regression Analyses of ATEs on Views of the U.S. and Americans

 
 

It seems that mentioning globalization and capitalism is the most effective way 

to stoke anti-Americanism in our sample. And negative views are directed to the 

U.S., not to Americans. It is interesting to note that this is the only treatment in which 

we do not mention the U.S. or Americans. And recall that we have an outcome 

question where we ask respondents their opinions of some other countries. None of 

the treatments, including the Globalization/Capitalism treatment, have statistically 

significant effects on respondents’ views of those countries (Table 2). Thus, it seems 

that globalization and capitalism is associated with the U.S. but not with other 

countries we considered, and this leads to lower ratings for the U.S. in the Turkish 

population. 
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Table 2. Regression Analyses of ATEs on Views of Other Countries 

 

Recall that the mechanism through which the Globalization/Capitalism treatment 

is supposed to work is that individuals who struggle to adjust to the changing context 

of modern economies are likely to blame globalization/capitalism for their 

predicament and associate those phenomena with the U.S. Then one observational 

implication of this argument is that the effects of this treatment should be driven by 

individuals who are economically dissatisfied. In our survey we asked our 

respondents to rate how satisfied they are with their current economic conditions in 

a 0 (not satisfied at all) to 10 (extremely satisfied) scale (Econ. Satisfaction). Figure 

3 shows that the Globalization/Capitalism treatment leads to unfavorable views of 

the U.S. only among those individuals who are economically dissatisfied (having a 

satisfaction rating of 4 or less). This result is in line with the proposed mechanism - 

the treatment has no effect among individuals who are satisfied with their economic 

circumstances. 
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Figure 3. The Marginal Effect of Glob,/Capitalism Treatment on Views of the U.S.  

 

4. CONCLUSION 

In this study I seek to understand the sources of Anti-Americanism in Turkey, an 

important Muslim-majority country, using an experimental design. I identified three 

different factors thought to be driving anti-Americanism in the public, and employed 

a technique used in emotion induction experiments to make these factors salient in 

the respondents’ minds before expressing their views of the U.S. and Americans. 

My results indicate that reminding people of capitalism and globalization leads 

individuals to express more unfavorable views of the U.S. compared to those who 

were not reminded as such. In contrast, reminding the respondents of the U.S. foreign 

policy or American way of life and society does not have such an effect. The negative 

effects of Globalization/Capitalism treatment are not observed among individuals 

who are economically satisfied. 
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Marka Değeri ve Finansal Performans İlişkisi: Türkiye’de 
Gıda Sektörü İçin Uzun Dönemli Bir Çalışma 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı marka değerinin finansal performansı etkileyip etkilemediğini 
belirlemektir. Bu konuda çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen; birçoğu marka 
denkliğini dayanan araştırmalardır. Ayrıca yapılan araştırmalarda finansal performans 
verileri genellikle karlılıkla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada marka değeri verileri 2008-
2016 yılları arasında” brand finans” tarafından yayımlanan raporlardan alınmıştır. Gıda 
şirketlerine ait dokuz yıllık finansal veriler mali tablolardan alınmıştır. Finansal performans 
TOPSİS yöntemiyle hesaplanmıştır. Marka değeri ve finansal performans arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için panel veri modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçları, marka değeri ve finansal 
performans arasında anlamlı pozitif ilişkiler olduğunu gösterir. 
Anahtar kelimeler: marka değeri, finansal performans, marka denkliği 
Jel Kodları: M31, M41, C58 
 

The Relation Between Brand Value and Financial 
Performance: A Longitudinal Study for Food Industry in 

Turkey 
 

Abstract 
The purpose of this study is to determine whether brand value affects financial performance. 
Despite numerous researches on this subject, many of which are based on brand equity. In 
addition, financial performance is generally link to profitability in the research conducted. 
In this study, brand value data was obtained from the reports published by "brand finance" 
between the years2008-2016. The food companies’ financial data of nine years are taken 
from financial tables. Financial performance is calculated by the TOPSIS method. The panel 
data model is used to determine the relationship between brand value and financial 
performance. The results of the analysis indicate that there is a significant positive 
relationship between brand value and financial performance. 
Key Words: Brand Value, financial performance, brand equity 
Jel Code: M31, M41, C58 
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1.GİRİŞ 

Marka değerinin her geçen gün önem kazanması, güçlü markaların şirket lehine 

fazladan bir değer yarattığı varsayımına dayanır (Kriegbaum, 1998; Kalicanin et al., 

2015). Bu varsayım, birçok şirketi marka vasıtasıyla finansal performansını 

artırmaya yöneltmiştir (Aydın ve Ülengin, 2015).  

Bu bağlamda marka değeri sadece şirket yöneticilerinin değil, aynı zamanda başta 

yatırımcılar ve kredi kuruluşları olmak üzere çok sayıda çıkar grubunun ilgisini 

çekmiştir. Bu ilgi, kullanıcıların karar almalarına rehberlik etmeyi amaçlayan çeşitli 

marka değerleme kuruluşlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Bunların ilki 1974’de kurulan Interbrand marka değerleme kuruluşudur. Sonraki 

yıllarda bu tür şirketlerin sayısı artmıştır. Bunların en önemlileri Interbrand, Milward 

Brown ve Brand Finans şirketleridir (Haig ve İlgüner, 2015). Ancak kullandıkları 

yöntemlerin farklılığı nedeniyle birbirinden farklı değerlendirmeler 

yapabilmektedir.  Dolayısıyla kullanıcılar için en önemli destekleyici kaynaklardan 

biriside şirketin yayımladığı finansal raporlardır. 

Her ne kadar marka değerleme, mali tablolardaki bilgileri içerse bile; bünyesinde 

çok sayıda öznel ölçütlere dayalı, aynı zamanda gelecekle ilgili tahmin verilerini 

barındırır. Oysaki mali tablolar sadece gerçekleşmiş durumu gösterir. Uzun 

dönemlerde, mali tabloları esas alan finansal performanstaki artış ya da azalışın,  

marka değeriyle uyumlu olması beklenir. Aralarındaki uyumsuzluk her ikisinin de 

sorgulanmasını gerektirir. 

Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın amacı, bir ölçüde geleceği yansıtan marka 

değerinin, şirketin gerçekleşmiş finansal performansıyla ilişkili olup olmadığını; bir 

başka ifadeyle marka değerinin finansal performansa ne ölçüde katkı yaptığını 

belirlemektir.  

Bu çalışma iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi,  markaya yapılan yatırımın ne 

ölçüde geri dönüş sağladığını ortaya koyması, ikincisi marka değerlemenin 

güvenilirliği açısından finansal raporlama araçlarıyla marka değerlemenin 

birbirleriyle uyumlu olup olmadığını açıklığa kavuşturmasıdır. Ayrıca marka değeri 
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ve finansal performans arasındaki ilişkileri inceleyen diğer araştırmalardan farklı 

olarak bu araştırmada işletmelerin finansal performansı, sadece karlılığı değil, tüm 

işletmenin finansal sağlığını yansıtan çoklu oranlar kullanılarak TOPSİS yöntemiyle 

elde edilmiştir. Bu bağlamda araştırma sonuçları şirket yöneticilerine, marka 

değerleme kuruluşlarına ve kullanıcılara farklı bakış açıları kazandırabileceği gibi, 

ilgili literatüre de önemli düzeyde katkı sağlayabilir. 

2.ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 

Bugüne kadar güçlü markaların şirket performansına katkı yaptığı beklentisini test 

etmek üzere çok sayıda araştırma yapılmıştır. Ancak bu konuda yapılan 

araştırmaların çoğu marka değeri terimini kullanmasına karşı, tüketicilerin bakış 

açısını yansıtan marka denkliği ve finansal performansla ilişkisini belirlemeye 

yöneliktir (Barth et al.,1998; Abratt, R., & Bick, G. (2003; Kim, et.al., 2005; 

Verbeeten &Vijn; 2010; Liu et.al.2017). 

  Marka denkliği, kısaca şirketin sunmuş olduğu ürünlerin marka adı, 

sembolleri ve çağrışımlarının rakip markalarla kıyaslanmasını sonucunda 

tüketicilerin zihinlerinde oluşturdukları değerler seti olarak tanımlanabilir (Tiwari, 

2007). Marka denkliğini ölçen çalışmalarda kullanılan modeller, marka boyutlarına 

yönelik tutumların ne olduğunu ve nasıl algılandığını ölçmeyi amaçlar. Örneğin 

Aaker (1991, 1996), modelinde marka farkındalığı, marka çağrışımı, algılanan kalite 

ve diğer marka varlıkları (patent, ticari marka vb) gibi boyutların ölçümü yapılır. 

Marka değeri-finansal performans ilişkisini ölçen çalışmalar arasında,  marka 

denkliğini kullanan çalışmaların aksine; marka değerini kullanan çalışmalar oldukça 

sınırlıdır. Marka değeri, marka denkliğinin somutlaştırılmış biçimi olup, markanın 

parasal değerini ifade eder.  Ayrıca, bu araştırmalarda kullanılan finansal performans 

ölçümleri de farklılık gösterir. Örneğin Rasti ve Gharibvand (2013) finansal 

performans ölçütü olarak defter değeri ve hissedar değerini;  Hsu ve diğerleri (2013), 

CAB (Cumulative Abnormal Returns) ve BHAR (Buy and Hold Abnormal returns) 

gibi gelir tabanlı ölçütleri tercih etmişlerdir.  Yeung ve Ramasamy (2008),  ROI 

(Return on Invesment), ROA (Return on Actives), NM (Net margine), PM  (Pretax 
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Margine) gibi getiri tabanlı ölçütleri kullanmışlardır. Benzer şekilde Arora ve 

Chandry (2016), ROA, ROE ROI gibi getiri tabanlı performans ölçümünü tercih 

etmişlerdir.   

Bu araştırmalar dışında finansal performansın ölçümü yapan bazı araştırmacılar, 

CFROI (Cash Flow Return on Investmenet) gibi nakit akışlı ölçütlerin yanında ( 

Werbeeten ve Win, 2010; EVA (Ekonomik Value Added) , ROS (Return on Sale) 

gibi değer tabanlı ve getiri tabanlı ölçütler kullanmışlardır (Yükçü ve Atağan, 2010). 

3.BRAND FİNANS’IN MARKA DEĞERLEME YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, marka değerleri Brand Finansın yayımladığı yıllık raporlardan 

alınmıştır. Brand Finans İngiltere merkezli bir danışmanlık firması olup, 2008 

yılından beri Türkiye’nin en değerli 100 markasını yayımlamaktadır. Kullandığı 

yöntem kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

Brand Finans marka değerini, marka katkısının satış ya da lisans yoluyla el 

değiştirebileceği kısmı olarak tanımlar. Karma yöntem kullanan Brand Finans, 

Marka değerlemesi için marka gücü endeksini esas alır.  Marka gücü;  marka 

yatırımları, marka öz sermayesi ve marka performansı boyutlarından oluşur. Somut 

ve soyut niteliklerden oluşan bu boyutlar 100 puan üzerinden değerlemeye tabi tutar. 

Elde edilen puanı marka gücü skoru olarak kabul eder.  

Hesaplanan marka gücü skoru hak bedeli aralığına uygulanır. Hak bedeli, bir şirketin 

bir markaya sahip olmaması veya markasını lisanslaması varsayımına dayanır. Hak 

bedeli aralığı mevcut lisans anlaşmaları çerçevesinde sektörden sektöre değişiklik 

gösterir. Örneğin hak bedeli aralığı yüzde 1-5 olan sektörde, marka gücü skorunun 

75 puan olması halinde markanın hak bedeli oranı %4 olarak bulunur. Bulunan hak 

bedeli oranı, gelecek yıllarda elde edilmesi beklenen gelirlere uygulanır. Son 

aşamada vergi sonrası markalı hasılat iskonto edilerek net marka değerine ulaşılır 

(Haig & İlgüner, 2015).  
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4.FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

İşletmelerinin finansal performanslarının nasıl ölçüleceği uzun yıllardır 

tartışılmasına rağmen, bu konuda ortak bir görüş birliğine varıldığını söylemek 

zordur. Knight (1998), finansal performansın ölçümünde kullanılan yöntemleri gelir 

tabanlı, nakit tabanlı, getiri tabanlı ve değer tabanlı ölçütler olarak sınıflandırır. Bu 

yöntemlerin her birinin  bir takım üstünlükleri ve zayıflıklar nedeniyle eleştirelere 

konu olabilmektedir (Ertuğrul M. , 2009, 22-42; 2002;Young &O’Byrne, 2001; 

Rogerson, 1997; Ottosan &Weissenrieder, 1996).  

Finansal Performans ölçümü için önerilen her yeni yöntem, zamanla ortaya çıkan 

yeni anlayış gereksinmelerin bir sonucudur. Seçilen yöntemler performans 

kavramından neyin ne anlaşıldığı ve kime yönelik olduğuna göre farklılık gösterir. 

Örneğin geleneksel yöntemler işlettme karlılığına odaklanırken;  değer tabanlı 

yöntemler, sermaye sahiplerinin karlılığına odaklanır. Genellikle finansal 

performans  karlılıkla ölçülmesine rağmen, sadece karlılığınn finansal performans 

ölçümü olarak kullanılması  uzun zamandan beri eleştirilen bir konudur (Ertuğrul, 

2009). 

 Buveneswari  ve Venkatesh’in (2013) ifade ettiği gibi finansal performans sadece 

bir şirketin işletme faaliyetlerinden ne kadar çok gelir sağladığını gösteren bir ölçüm 

değil, aynı zamanda kaynaklarını nasıl kullandığı ve finansal sağlığının ne ölçüde iyi 

olduğunu gösteren bir ölçümdür.  

Bu bağlamda çalışmada şirketlerin gerek uzun dönemli finansal sağlığını, gerekse 

karlılığını gösteren oranlar kullanılması tercih edilmiştir. Kullanılan finansal oranlar 

aşağıda görülmektedir (Tablo 1) 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Finansal oranlar 

Likitide CO       (Cari Oran) 

LO       (Likitide Oranı) 

Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli B. 

Dönen Varlıklar-Stoklar/ 

KVYK 
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Devir hızı 

 

SDH     (Stok devir hızı)     

TADH  (Toplam Aktif Devir Hızı)  

SADH   (Sabit Aktif devir Hızı) 

Net satışlar/ortalama Stok 

Net satışlar/Toplam aktif 

Net satışlar /Duran Varlıklar 

Finansal yapı 

 

KR        (Kaldıraç rasyosu) 

BR        (Borç rasyosu) 

Toplam Aktif/Toplam Borç 

Öz sermaye /toplam Borç 

Karlılık OSK     (Özsermaye Karlılığı) 

AK       (Aktiflerin Karlılığı) 

SK        (Satışların Karlılığı) 

Net kar/Öz sermaye 

Net Kar/Toplam Aktif 

Net kar /satışlar 

 

Çoklu mali oranları kullanılarak işletmenin finansal performansını ölçmeyi 

amaçlayan birçok çalışmada  olduğu gibi (Inani ve Gupta, 2017; Zavadskas, et al.. 

;2016; Uyguntürk ve Korkmaz, 2012; Fenk ve Wang, 2000; Yükçü ve Atağan, 2010; 

Yu-Jie, W. 2008),  bu çalışmada da TOPSİS ( Tecnique for Order Prefence by 

Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılmış olup; finansal performans, çoklu 

mali oranlar tek bir değere indirgenerek hesaplanmıştır.  

4.TOPSİS YÖNTEMİ 

TOPSİS yöntemi, Hwang ve Yoon tarafından önerilen çok kriterli karar verme 

yöntemidir (Cheng-Ru, 2008).  Standart TOPSİS yöntemi, pozitif ideal çözüme en 

kısa ve negatif ideal çözüme en uzak mesafedeki alternatifin seçilmesini amaçlar. 

Tekniğin uygulanması aynı ölçekle ölçülmüş sayısal değerlerin monoton bir şekilde 

artan veya azalan biçimde, diğer bir ifadeyle aynı yönde olmasını gerektirir. Yöntem; 

karar matrisinin oluşturulması, normalize edilmesi, ağırlıklandırılması, pozitif ve 

negatif ideal çözümlerin belirlenmesi, alternatifler arasında mesafe ölçümünün 

yapılması ve ideal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması olmak üzere altı adımlık 

bir çözüm süreci gerektirir (Wang ve Elhag, 2006). 

5.ARAŞTIRMA KAPSAMI VE KISITLARI 
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Bu araştırmanın sonuçları değerlendirilirken, dikkate alınması gereken bazı kısıtları 

vardır. Birincisi, araştırmaya Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin tamamı değil, 

sadece marka değerleri yayımlanmış şirketlerden oluşmasıdır. Ayrıca Keskinoğlu 

AŞ  gibi bazı şirketlerin tüm dönemlerde marka değeri yayımlanmasına karşılık 

KAP’ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) mali tablolarına ulaşılamamışttır. Benzer 

şekilde Holdinge bağlı bazı şirketlerin  (Pınar süt- Pınar et, Pınar su gibi), ayrı ayrı 

yayımlanan  marka değerleri, 2015 sonrası   Pınar Gıda ismi altında toplanmıştır.  Bu 

nedenle bu tür şirketleri araştırmayaya dahil edilmemiştir. 

İkinci  kısıt araştırmada  kullanılan finansal  oranlarla ilgilidir. Marka değerinin 

finansal performansla ilişkini amaçlayan bu araştırmada 10 farklı finansal oranın 

TOPSİS yöntemiyle  tek değere indirgeyerek finasal performans değişkeni olarak 

kullanılmıştır. Ancak performans derecesini gösteren  finansal oranların  bazılarının 

büyük olması arzulanırken;  bazılarının da küçük olması arzulanır. Oysaki TOPSİS 

yöntemi sayısal değerlerin artan yada azalan bir şekilde kullanılmasını gerektirir 

(Wang & Elhag, 2006). Bu nedenle borç oranı ve kaldıraç oranlarının diğer finansal 

oranlarla aynı yönlü olmasını sağlamak  için pay ve paydanın yeri değiştirilmiştir 

(Örneğin ” Borçlar /Aktifler” yerine “Aktifler/Borçlar” gibi ). 

6.METODOLOJİ 

Marka değerleri 2008-2016 arasında Türkiye’de ilk yüz firma arasına giren gıda 

şirketlerine ait olup, Brand Finans tarafından yayımlanan marka değerleme 

raporlarından alınmıştır. Finansal performansın hesaplanmasında kullanılan mali 

oranlar, şirketlerin KAP’ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yayımlanan mali 

tablolardan alınmıştır.  

2008-2016 yıllarını kapsayan finansal oranlar TOPSİS yöntemiyle tek değere 

indirgenmiştir. Aşağıdaki tabloda Brand Finanasın yayımladığı raporlardan alınmış 

olan firmaların yıllara göre marka değerleri görülmektedir (Tablo 2) 
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Tablo 2 Marka değerleri ($ Million-Billion ) 

YILLLAR/FIRMA Migros BIM TAT Kent BANVIT CARRF. ULKER 

2008 735 582 75 64 75 180 193 

2009 1213 688 102 76 101 182 331 

2010 1234 923 131 99 172 259 364 

2011 812 1182 92 68 118 171 385 

2012 653 965 64 103 136 159 452 

2013 680 1395 77 111 141 101 657 

2014 610 1120 60 106 125 103 564 

2015 547 1387 69 107 131 75 745 

2016 512 668 82 111 88 128 522 

Tablo 2’de finansal performansın hesaplanmasında kullanılan mali oranlar 

görülmektedir. Sayfa sayısını artırmamak için sadece sadece  2008 yılına ait  verilere 

yer verilmiştir. Finansal oranlara TOPSİS yöntemi uygulanacağı için tablo karar 

matrisi olarak gösterilmiştir (Tablo 3). 

Tüm yıllara ait karar matrisleri TOPSİS yönteminin özetlendiği bölümde belirtilen 

adımlar takip edilerek finansal performansı ifade eden mali oranlar tek bir değere 

indirgeyerek  bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. TOPSİS yöntemine göre 

hesaplanan finansal performans değerleri aşağıda gösterilmiştir (Tablo 4). 

Tablo 3. 2008 yılına ait karar matrisi 

2008   CO SDH  LO TADH SADH SK AK SK BR KR 

  ( CR)  (STR)  (AR) (AT)  (FAT) (ROS) (ROE) (ROA) (DR) (LR) 

Migros 1.354 6.946 0.948 0.593 3.045 0.042 0.034 0.025 1.284 1.745 

BİM 0.761 20.151 0.346 .057 10.496 0.027 0.429 0.136 0.465 1.465 

Tat 0.973 5.206 0.582 1.195 4.033 -0.007 -0.027 -0.008 0.431 1.431 

Kent 0.797 7.228 0.575 0.991 2.844 -0.015 -0.047 -0.015 0.469 1.469 

Banvit 1.354 11.038 1.011 1.591 5.085 -0.065 -0.495 -0.104 0.266 1.266 

Carrefour 1.546 13.644 1.238 1.263 4.062 0.187 0.351 0.237 2.067 3.067 

Ülker 1.245 2.399 1.089 0.151 1.077 0.051 0.021 0.008 0.590 1.590 
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Tablo4. Gıda şirkelerinin TOPSİS yöntemine göre tek değere indirgenmiş finansal 

performansları 

 Migros BIM Tat Kent Banvit Carrefour Ülker 

2008 3.10 3.61 3.55 3.62 3.24 6.77 3.85 

2009 2.14 4.70 4.80 7.19 4.27 7.22 5.27 

2010 2.27 5.06 5.46 7.14 5.09 7.34 6.57 

2011 1.77 3.69 3.84 5.00 3.19 5.61 3.95 

2012 2.61 6.49 6.74 11.53 5.24 10.56 6.31 

2013 1.65 3.75 3.85 6.19 2.93 4.65 3.75 

2014 1.81 3.15 3.99 4.92 2.50 3.79 3.27 

2015 1.64 5.08 7.97 8.92 4.04 4.29 5.24 

2016 1.33 5.06 8.77 7.12 4.61 3.82 4.76 

7.PANEL VERİ MODELİ 

Literatür, birim ve zaman verileri içeren bu tür çalışmalar için panel veri modeli 

önerir. Genel olarak doğrusal panel veri modeli, çalışma verilerine uygun olarak 

 +  şeklinde ifade edilebilir. Burada “LFP Finansal 

Performans logaritması (bağımlı değişken); “ ”sabit parametre;“β”eğim 

parametresi LBV   (bağımsız değişken)  ve “u” hata 

terimidir. “i” alt indisi, birimleri (şirketleri), “ t”  alt indisi, zamanı (yılları), gösterir.  

7.1. Model seçim testleri 

Literatür tahmin sapmalarını azaltmak için dengeli ve doğrusal panel veri 

modellerinde , birim ve zaman etkisinin varlığı durumunda sabit etkiler modeli veya  

tesadüfi etkiler modelini, yokluğu durumunda klasik modeli önerir. Birim ve zaman 

etkisinin olmadığı paneller homojen, diğerleri heterojen panel olarak bilinir  

(Tatoğlu, 2013,a).  
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Birim etkisini sınamak için F testi; Zaman etkisini sınamak için LR (Likehoot Ratio) 

testi, Sabit etkiler ve tesadüfi etkilerden hangisinin uygun olduğunu belirlemek için 

Hausman testi uygulanmıştır. Test sonuçları aşağıdadır (Tablo 5) 

Tablo 5: Tahmin modeli seçim testleri 

Test adı Sıfır Hipotez Test İstatistiği p Sonuç 

F   F (6, 55)=12.96 0.0000  * Birim etki  (+) 

LR  Chi2 (01)=2.83 0.0463  * Zaman etkisi (+) 

Hausman  β = r Chi2 (1)=7.63 0.0057 * Sabit etkiler (+) 

*p<.05 

F testi birim etkisinin varlığı nedeniyle kasik modelin uygun olmadığını gösterir. LR 

testi  birim ve zaman etkisinin olduğunu dolayısıyla modelin çift yönlü olduğunu 

gösterir. Tesadüfi ve sabit etkiler modelinde paarametreler arasındaki farkın 

sistematik olmadığını,  diğer bir anlatımla tesadüfi etkiler modelinin uygun olduğunu 

ifade eden sıfır hipotezin reddedildiğini gösterir. Dolayısıyla test sonuçları  çift yönlü 

sabit ekiler modelinin uygun olduğunu göstermiştir . 

 7.2. Varsayım testleri 

Seçilen modellerle tutarlı tahminler yapılabilmesi model için gerekli olan 

varsayımların karşılanmasına bağlıdır Bu nedenle seçilen model birim kök testleri, 

normal dağılım, heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon 

açısından teste tabi tutulmuştur 

7.2.1. Birim kök testleri 

 Panel veri analizlerinde, durağan olmayan serilerin sahte regresyona neden olmaları 

nedeniyle o seriyi yaratan sürecin zaman içinde sabit olup olmadığını, diğer bir 

ifadeyle, serinin  durağan olup olmadığını belirlemek önemlidir. Eğer seriler durağan 

değilse, eş bütünleşme testleriyle uzun dönemli ilişkilerin varlığının tespit edilmesi 

durumunda uygun bir tahmin modeli seçilmesi gerekir (Tatoğlu, 2013b). 
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 Sıfır hipotezin reddedilmesi serinin birim kök içermediğini, dolayısıyla serinin 

durağan olduğunu ifade eder. Literatür, dengeli panel modellerinde  T>N olduğu 

durumlarda Levin , Lin ve Chu testinin tutarlı sonuçlar verdiğini söyler (Tatoğlu; 

2013b). Test sonuçları, her iki seri için  “bütün paneller birim kök içerir” şeklinde 

kurulan sıfır hipotezin reddedildiğini, diğer bir ifadeyle serilerin durağan olduğunu 

gösterir (LFP: t=-10,5019; p=0.000; LBV: t=-7,3856 P= 0,000). 

7.2.2.Normal dağılım testi 

 Değişkenlerin (LFP, LBV) ve hata terimlerinin  ) normallik dağılımı Jarkua 

Bera testiyle sınanmıştır. Değişkenler için ortalamalarının sıfıra eşit olduğu  üzerine 

kurulı sıfır hipotez test sonuçları dağılımın normal olduğunu gösterir  (LFP: JB= 

1,692; p=0.429; LBV: JB6.332; p= 0.0420).  Her ne kdar LBV .0.05 değerinden 

küçük olsa bile, 0.01 önem düzeyinde normal dağılımlı olduğu kabul edilebilir. 

Benzer şekilde hata terimlerinin sıfıra eşit olduğu üzerine kurulu hipotez test 

sonuçları dağılımın normal olduğunu gösterir (JB= 3.547; p=1.1697). 

7.2.3. Heteroskedasite 

 Hata teriminin, birim içi ve birimlere göre eşit varyanslı olmamamasını ifade eder. 

Panel veri modellerinde beklenen  durum homeskedasttik yapıdır. Sabit etlkiler 

modelinde Heteroskedasite’yi sınamak için kullanılan değiştirilmiş Wald testi, 

birimler arası varyanslar eşitttir şeklinde kurulan sıfır hipotezin doğrulandığını yani 

heteroskedasitenin olmadığını gösterir [ (7) = 3.76; p=0,865]. 

7.2.4.Otokorelasyon 

Otokorelasyon,  birbirini izleyen hata değerleri arasında anlamlı bir ilişkinin 

bulunmasını ifade eder. Hata terimleri arasındaki yıllık veya mevsimlik dönem farkı, 

otokorelasyonun derecesini gösterir. Yıllık bir zaman serisinde t dönemi hataları 

sadece t–1 dönemi hataları ile anlamlı bir ilişki göstermesi halinde birinci dereceden 

otokorelasyon söz konusudur.  Otokorelasyonun varlığı Breush Godfrey LM test 

sonuçları korelasyon olmadığını ifade eden sıfır hipotezin reddedildiğini gösterir 

( =10,562; p=0.0012). 
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7.2.5.Birimler Arası Korelasyon 

Literatür, T>N olduğu durumlarda; birimler arası korelasyonunu sınamak için  

Pesaran  testi  önerir (Tatoğlu, 2013,a).  Test sonuçları birimler arası korelasyon 

olmadığına dair kurulan sıfır hipotezin reddedildiğini gösterir (t= 6.814; p=0.000). 

     8. BULGULAR 

Literatür heteroskadisite, otokorelasyon veya birimler arası korelasyondan en az biri 

varsa standart hataların düzeltilmesini veya dirençli tahminciler kullanılmasını 

önerir. Otokorelasyon ve birimler arası korelasyon olması durumunda önerilen 

modellerden biri Driskol ve Kraay tahmincisidir (Tatoğlu, 2013a). Aşağıda Driskol 

Kraay sabit etkiler modelinin tahmin sonuçları görülmektedir ( Tablo2).  

Sonuçlar, modelin anlamlı olduğunu, açıklama gücünün yüzde 7 düzeyinde 

olduğunu gösterir. Gecikme uzunlu 2 olup, marka değeri ve finansal performans 

ilişkisi anlamlı, sabit prametre anlamsızdır. Model, marka değerindeki yüzde 0.24 

lük artışın finansal performansa  yüzde birlik  katkı sağladığını gösterir. 

Tablo 6. Driskol Kraay Sabit etkiler tahmincisi 

Regression with Driscol-Kraay standart errors         Number of obs    = 63 

Method: Fixed effect regression                               Number of groups=   7                   

Group Variable (i):id                                        F(1, 6)                   = 18.11 

Max lag:2                                                                Prob>F                = 0.0053 

                                                                               Within R-squared   = 0.0690 

LFP Coef. Std.Err.  t P>|t| [95% Conf. Interval] 

LBV .2457519    .0577507    4.26 0.005 .104441    387028 

Cons .128068    .2176359   0.43 0.682     .5994797   .8556158 

9. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, danışmanlık firmalarının yayımladığı marka 

değerlerini kullanan araştırma sayısı kısıtlı olduğu gibi, finansal performans 
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ölçümleri farklıdır. Bu araştırmada finansal performans ölçümü çok sayıda finansal 

oran tek bir değişkene indirgenmiştir. Ölçüm biçimlerinin farklılığına rağmen; 

sonuçlar marka değerinin finansal performansı etkilediği konusunda genel anlamda 

benzerlik gösterir. 

Bununla birlikte, bahsi geçen araştırmalarda finansal performansı yansıtan bazı 

ölçütlerin marka değeriyle ilişkileri anlamlı bulunmamıştır. Örneğin Yeung ve 

Ramasamy’nin (2008),  güçlü markalara sahip firmalarda marka değerinin hisse 

senedi fiyatları üzerinde (stock market) pozitif etki yarattığı halde;  firmanın gelirleri 

üzerinde (market returns) etkili olmadığını göstermiştir. Bunun olası nedenini, 

yatırımcıların hisse senedi fiyatlarını firmanın gelecekteki durumuyla 

ilişkilendirirken; firma gelirlerini daha karmaşık yapıya sahip olan tarihsel 

faktörlerle ilişkilendirmeleriyle açıklarlar.  Rasti ve Gharibvan’ın (2013) yapmış 

olduğu bir başka araştırma, marka değerinin EBIT ile ilişkili olmasına karşılık 

temettü gelirleriyle (Divident Yield) ilişkili olmadığı göstermiştir. 

Arora ve Chaudhary (2016), bankacılık sektöründe yapmış oldukları araştırma ise,    

marka değerinin ROA, ROE ve ROI (Return on Investment)  ilişkili olduğunu 

göstermesine rağmen;  bu ilişkilinin ters yönlü olduğunu göstermiştir. Yazarlar bu 

sonucu,  marka değerinin artırılması amacıyla yapılan harcamaların, geri dönüşü 

zayıflatması olarak yorumlar.  

Bu araştırma sonuçlarının,  marka değerinin firma performansını pozitif yönde 

etkilediğini göstermesi bu konudaki teorileri destekler niteliktedir. Buna karşılık 

modelin açıklama gücünün düşük olması markaya atfedilen önemle kıyaslandığında 

oldukça düşüktür. Bu durum, modelde tek bir bağımsız değişken kullanılmasından 

kaynaklanabileceği gibi,  Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin güçlü markalara 

sahip olmamasından da kaynaklanabilir. Nitekim yapılan araştırmalar, ABD’deki 

şirketlerin toplam değerlerinin Yüzde 72’sini fiziki olmayan varlıklar oluştururken, 

bu oran Türk şirketleri için sadece yüzde 32’dir  (Haig & İlgüner, 2015). Modelin 

açıklama gücünün düşük olmasının bir başka nedeni, marka değerleme yöntemleri 

olabileceği gibi,  mali tablolardaki olası manipülasyonlardan da kaynaklanabilir. 
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Sonuçlar beklentilere uygun olarak güçlü markaların şirketlerin finansal 

performansına artırmasına katkı sağladığı; dolayısıyla güçlü markaların 

yaratılmasının ne denli önemli olduğunu gösterir. Ayrıca, bir ölçüde geleceği ifade 

eden marka değeriyle uzun dönemlerde sadece geçmişteki eğilimi gösteren finansal 

performans birbirlerinin güvenilirliğini artırdığı kadar, markaya yapılan yatırımın 

doyum noktasının tespitini de son derece kolaylaştırır. Dolayısıyla geçmişe dayalı 

verilerden elde edilen finansal performans ölçümü aynı zamanda önemli bir marka 

yönetim aracı olarak kullanılabilir. Bu açıdan araştırma sonuçları gerek yöneticiler 

gerekse yatırımcılara yararlı olabilir. Şüphesiz geçmişi yansıtan mali tablolara dayalı 

finansal performans ölçümünün ne ölçüde etkin bir araç olarak kullanılabileceği, 

mali tabloların standartlara ne ölçüde uygun ve gerçekçi olarak düzenlenmesine 

bağlıdır 
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The Problems of Technopark Companies in Industry 4.0 
Transformation 

Gizem Atak1, Ferhan Çebi2 
Abstract 

With the advances in technology, today's world is in the fourth industrial revolution which 
has an important role in the economies and industries of the countries. With this revolution, 
it is expected that all the tools and devices will be smart, self-learning and more efficient 
hardware and software products will be produced. Therefore, industrial production speed 
and productivity will increase, and economic and social life will develop. Efforts and impacts 
on digital transformation have also begun to appear in all parts of the world, from the private 
sector to public sector and the manufacturing environment to the academic environment.  
Techno-park companies have an undeniable role on technology production and development. 
For this reason, techno-park company’s current issues on the new technology development, 
and problems encountered have a critical importance in terms of providing and improving 
the effective utilization of digital transformation. In this study, it is aimed to reveal the issues 
and difficulties that encountered in the source of technology production while developing 
industry 4.0 technologies.  In this pursuit, the data were collected by means of a questionnaire 
study and they were analyzed by using descriptive statistics and exploratory factor analysis. 
Key Words: Techno-park, Industry 4.0  
JEL Classification Codes: M1 

 
Sanayi 4.0 Dönüşümünde Teknopark Firmalarının 

Karşılaştığı Problemler 
Özet 

Teknolojideki ilerlemelerle birlikte günümüz dünyası; ülkelerin ekonomilerinde ve 
endüstrilerinde önemli bir rol oynayan Endüstri 4.0 devriminin içinde bulunmakta, dijital 
dönüşüm olarak da isimlendirilen bu dönüşümle birlikte sanayide kullanılan tüm araçların, 
cihazların akıllı olması, kendi kendine öğrenebilmesi, daha verimli donanım ve yazılım 
ürünlerinin üretilmesi ile endüstriyel üretim hızını, hacmini ve verimliliği artırarak ekonomik 
ve sosyal yaşamların geliştirilmesi beklenmektedir. Dijital dönüşüme ilişkin çabalar, 
gayretler ve etkiler ülkemizde de kamudan özel sektöre, akademik ortamdan imalat ortamına 
kadar tüm sektörlerde görülmeye başlamaktadır. Teknolojik ilerlemelerin kaynağı olarak 
nitelendirebileceğimiz teknoloji üretimi ve geliştirmesinde yadsınamaz bir rolü bulunan 
teknopark işletmelerinin, ülkemiz için kritik bir öneme sahip olan dijital dönüşümün 
sağlanması için teknoloji geliştirirken karşılaştığı sorunların belirlenmesi; dönüşümün etkin 
bir şekilde yönlendirilmesi ve gelişmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada, endüstri 4.0 teknolojilerini geliştiriken teknoloji üretiminin kaynağında yaşanan 
bu konuları ve sorunların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, veriler bir anket 
çalışması yardımıyla toplanmış, betimleyici istatistikler ve açımlayıcı faktör analizi gibi 
istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.  
Anahtar kelimeler: Teknopark, Sanayi 4.0,  
JEL Sınflama Kodları: M1 
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1. INTRODUCTION 

The concept of industry for centuries has in our lives. Today we are in a new 

industrial revolution which is also called as digital transformation or Industry 4.0. 

The New Industrial Revolution is a digital transformation of production systems, as 

developed by information and communication technologies.  

With this revolution, all machines and technological devices used in the Industry 

will produce data and will have meaningful intelligence from these data. In this way 

factories will be smart and able to manage themselves.  

If we are not ready for this revolution as a country, we will have to face significant 

devastating effects besides the benefits of the revolution, just as it is in every 

industrial revolution. To be able to transform the new industrial revolution into an 

opportunity for our country, there is a need for measures to be taken in this direction 

and studies to shed light on what needs to be done. Therefore, the starting point of 

this study is based on the cases mentioned above and the limited number of studies 

in the literature. 

2. RESEARCH METHODOLOGY 

As stated earlier the aim of the study is to identify the current issues on the 

technology development for Industry 4.0. This study is conducted to identify the 

problems that faced by the techno-park companies in Turkey and to determine the 

extent of these problems. 

In order to reach the aim of this study, the survey method was used to obtain the 

necessary data. A questionnaire form was prepared after conducting a 

comprehensive literature review and, then it was finalized by discussing with the 

experts from academia and practitioners. The form was send to techno-park firms in 

Turkey operating in engineering and software industry. A total of 231 technology 

development-focused companies participated to the research. The results of the study 

showed that 35.1% (n=81) of the companies included in the survey, employ less than 

10 workers, 25.5% (n=59) employ between 10-19 workers. The percentage of the 

companies employing more than 20 workers was 32.1%.   
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The data obtained from the participants was evaluated using SPSS 25 statistical 

software program. The statistical analysis methods which are used in the study are 

descriptive statistics, reliability analysis and exploratory factor analysis. Principle 

Components Analysis method was used to reveal the factors. In addition to that, 

varimax rotation method was used for the rotation of the factors. Those with a low 

correlation coefficient and a factor load, which significantly reduced the reliability 

coefficient, were not included to the analysis. 

3. RESEARCH RESULTS 

As mentioned earlier in this work, problems faced by firms operating in techno-

park in Turkey and software engineering are discussed. The issues that is mentioned 

are based on studies on similar subjects. As a result of surveys, problems were 

collected in 4 factor groups. These factors are summarized as follows: 

Workforce challenges: This factor measuring the problems related with 

workforce of companies has six items such as high employee turnover rate, 

reluctance to share information between employees, resistance of employees to 

change and innovation, lack of information about digital technologies, difficulty 

finding workforce in accordance with requirements and inability to work with 

current workforce. 

Inadequate support: This factor contains five items such as inadequate financial 

support and funds for techno-park companies, inadequate financial support and 

funding sources, weakness of the support services given to techno-park (technical 

support, administrative support, training support, etc.), lack of the companies that 

are working on the Industry 4.0 in the techno-park, and failure to benefit from the 

academic environment.  

Commercial problems: The factor deals with commercial problems the techno 

park companies face while developing Industry 4.0 technologies. It covers four items 

such as   difficulties in finding advanced technology buyers, risk of customers to find 

technology investment costs as very high, risk of developed system not being 
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accepted by customers or profitable, and difficulties in the commercialization of 

developed products.  

Technology Oriented problems: The factor dealing with technology oriented 

problems; contains three items:  risk of not working developed technology as 

planned, the risk that systems cannot integrate with existing technologies and 

systems and standardization problem among all other industries. 

First factor has eigenvalue 8.405, which explains 40.025 % of total dispersion and 

factor 1 represents workforce challenges. The second factor has eigenvalue 2.235, 

which explains 10.643 % of total dispersion and factor 2 represents inadequate 

support. The third factor has eigenvalue 1.508, which explains 7.180 % of total 

dispersion and factor 2 represents commercial problems. Finally, the fourth factor 

has eigenvalue 1.552, which explains 5.483 % of total dispersion and factor 2 

represents technology-oriented problems.  Also, the total percentage of explanation 

is 63.332. 

After conducting factor analysis, the reliability of each factor has been calculated. 

Table 1 represents Cronbach’s alpha internal consistency coefficients of the all 

factors. 

Table 1: Cronbach's alpha coefficients of challenges. 

Factors        N Cronbach’s 

Alpha 

Workforce challenges 7 0.867 

Commercial problems               4      0.817 

Inadequate support  6 0.873 

Technology-oriented problems  4 0.801 
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As seen in Table 1, all factors have Cronbach’s Alpha value greater than the 0,7. 

In addition to that Table 2 represents descriptive statistics of factors.  

Table 2: Descriptive statistics of challenges. 

Factors  N Mean Std. 

Deviation 

Workforce challenges  198 2.66 0.87 

Commercial problems  205 3.13 0.92 

Inadequate support  200 3.02 0.96 

Technology-oriented problems  204 3.82 0.95 

As seen in Table 2, technology-oriented problems have the highest mean. It is 

followed by commercial problems and the workforce challenges have the lowest 

mean. If we go deeper, in the workforce challenges factor, difficulty finding 

workforce in accordance with requirements have the highest mean however, 

reluctance to share information between customers have the lowest mean. Also, for 

the commercial problems, according to the participant’s answer, the mean of risk of 

customers find technology investment costs very high is the highest while the mean 

of risk of customers and users not finding or accepting the system profitable is the 

lowest. In addition to that, for the inadequate support factor, inadequate financial 

support and funding sources have the highest mean, on the other hand, failure to 

benefit from the academic environment have the lowest mean. Finally, for the 

technology oriented problems factor, standardization problem among all other 

industries have the highest mean while risk of not working developed technology as 

planned have the lowest mean.  
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4. CONCLUSION 

The concept of Industry 4.0 gets more and more global awareness day by day. 

The expanding of market globalization, rapidly rising global competition and more 

complex products and services lead to the application of new technologies, business 

models and methods. Therefore, the development of the fourth industrial revolution 

in our country has a vital importance. This is because, this revolution will increase 

the competitiveness of our country and take one step further. For this reason, this 

research was carried out in the techno-park companies which have a crucial 

importance in the technology production, to identify the problems that they are faced 

in this way and to shed light on the measures to be taken. 

The challenges that encountered by the companies were collected in four factor 

groups. These are; workforce challenges, commercial problems, inadequate support 

and technology-oriented problems. According to the results, the most common 

problem encountered by firms is related to technology oriented problems. This is 

followed by commercial problems. The least problem faced by the participants was 

workforce challenges. In addition to that, when the factor elements are examined one 

by one, the highest average mean of the difficulties that they are faced when 

developing Industry 4.0 technologies was “inadequate financial support and funding 

sources” with the value of 3.30 out of 5.00. However, “lack of information sharing 

among employees” had the least average mean with the value of 2.22 out of 5.00.  

As mentioned before, this study examines the problems that are faced by only 

techno-park firms. Thus, it is thought that, this research can be extended by including 

all firms that are developing new technology in Turkey. For this reason, more 

enlightening results can be obtained. 
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Tarımda Teknolojik Dönüşüm ve Beşeri Sermaye: İzmir 
Örneği* 

R. Fatih Saygılı1, Özge Erdölek Kozal 2, Elif Tunalı Çalışkan3, A. Ayşen 
Kaya4 

Özet 
Sanayi 4.0 olarak adlandırılan yeni sanayi çevrimi son 10 yılda yalnızca sanayi sektörünü 

değil, tarım sektörünü de etkilemiştir. Teknolojik gelişmelerin tarım sektörüne entegrasyonu, 
verimlilik, etkinlik, gıda güvenliği, üretimin çevresel etkilerinin azaltılması gibi farklı 
açılardan üretim süreçlerinin organizasyonunu değiştirmektedir. Bu dönüşüm tüm Dünya’da 
gerçekleşmesi, bölgesel farklılıkları dikkate alan politikaların oluşturulmasını gerekli 
kılmıştır. Bu nedenle bu çalışmada da öncelikle Tarım 4.0 uygulamalarını başarı ile 
uygulayan ülke örnekleri kısaca tartışılmaktadır. Çalışmanın temel amacı ise, İzmir 
Bölgesi’nin tarımda teknolojik dönüşümün beşeri sermaye boyutunun çiftçilere uygulanan 
anketler ile tespit edilerek, hem İzmir hem de Türkiye için politika önerilerinin 
geliştirilmesidir. 
Anahtar Kelimeler— Tarım 4.0, Teknolojik Gelişme, Tarımsal Üretim, İzmir 
JEL Sınflama Kodları: Q18, R10, O13, O33 
 

Technological Transformation And Human Capital in 
Agriculture: The Case of Izmir 

Abstract 
The technological transformation that called “Industry 4.0” have experienced in the 

world over the last 10 years and this process are spread not only in manufacturing but also 
in all sectors such as agriculture. Integration of technology to agricultural production 
processes has changed the structure of production from diffrent perspectives like 
productivity, efficiency, food safety and ecological effects.This transformation gas required 
rethinking of both global and regional agricultural policies. Hence,  first comparison of the 
current state of Turkey’s agriculture sector with those of successful countries in  
implementing  new technologies in agriculture will be argued. Main aim of this research is 
to analyze the human capital dimension of technological transformation in agriculture in 
Turkey  using  Izmir region as a sample and  the data obtained from face-to-face 
questionnaire technique with  farmers. 

 
Keywords— Agriculture 4.0, Technological Change, Agricultural Production, Izmir 
JEL Classification Codes: Q18, R10, O13, O33 
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1. GİRİŞ  

Artan küresel nüfus ile birlikte, küresel gıda talebi de gün geçtikçe artmakta ve 

40 yıl içinde nüfus artışının gıda ihtiyacının karşılanması için tarımsal üretimin %70 

artması gerekmektedir. Bu gündem, yalnızca tarımsal verimliliğin arttırılması değil, 

aynı zamanda sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak, bunu yaparken de çevresel 

etkileri en aza indirmek bağlamında tartışılmaktadır (Kern, 2000:1; UN, 2015; FAO, 

2017). Diğer taraftan, Dünya’da son 10 yılda yaşanan teknolojik dönüşüm ve bu 

çerçevede tartışılan Sanayi 4.0 süreci, tarım sektörüne de etki etmiş, Hollanda, 

İngiltere, ABD gibi ülkeler teknolojik gelişmelerin tarım sektörüne adaptasyonu 

konusunda yol haritalarını büyük ölçüde belirlemişlerdir. Nesnelerin interneti, akıllı 

algoritmalar ve yapay zeka üzerine inşa olan bu dönüşüm tarım sektöründe insansız 

hava araçları, sensörler, GPS teknolojisinin kullanımı gibi araçlar ve çeşitli 

yazılımlarla uygulama alanı bulmuştur. 

Türkiye ise, Osmanlı’dan bugüne bir tarım ülkesi görünümündedir. 1950’li 

yıllarda gelişmiş ülkelerde5 tarımda çalışan nüfusun toplam nüfus içindeki payı %5-

10 düzeyinde iken, aynı dönemde Türkiye’de nüfusun yaklaşık %50’si tarımda 

istihdam edilmektedir (TÜİK, 2014). 2016 yılında ise, Türkiye’de halen nüfusun 

%19.5’u tarım sektöründe çalışmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye için tarıma dayalı 

sanayilerin ihracat kapasitesi de oldukça önemlidir. Türkiye’de 2016 yılında, 

tarımsal ürün ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı %12’dir (FAO, 2018). O 

halde, tarımsal teknolojilerin üretilmesi ve tarımsal üretime entegrasyonunda 

Hollanda, İngiltere, ABD gibi ülkelerin önemli ilerlemeler göstermesi, Türkiye gibi 

2017 yılında toplam istihdamın %19.5’inin tarımda istihdam edildiği bir ülke için bu 

konuyu ayrıca önemli kılmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın iki temel amacı 

bulunmaktadır:  

- Dünya’da tarımın teknolojik dönüşümünde başarılı ülke örnekleri ele alınarak, 

bu ülkelerde ve Türkiye’de tarımın mevcut durumunun karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmesi. 

                                                      
5 ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi sanayileşmiş ülkeler dikkate alınmıştır. 
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- Türkiye’de tarımda teknolojik dönüşümün beşeri sermaye boyutunun İzmir 

Bölgesi üzerinden analiz edilmesi. 

Bu kapsamda, çalışmada ilk bölümde başarılı ülke örnekleri kısaca ele 

alınacaktır. Ardından, Türkiye ve İzmir’de tarımın mevcut durumu AB ülkeleri ile 

karşılaştırmalı olarak incelenecek, son olarak da İzmir bölgesinde teknolojik 

dönüşüm potansiyelini ortaya koyan anket bulguları değerlendirilecektir. Sonuç 

bölümünde ise, politika önerileri tartışılacaktır.  

2. TARIM 4.0’DA ÖNCÜ ÜLKELER: ABD, İNGİLTERE VE HOLLANDA 

ÖRNEKLERİ 

Tarım 4.0 alanındaki öncü uygulamalar, genellikle bugünün gelişmiş, 

sanayileşmiş ülkelerinde görünür hale gelmiştir. Bu ülkeler, bölgesel özgüllüklerini 

iyi analiz ederek, tarımsal dönüşümde iyi bir yol haritası ile kısa sürede önemli 

aşamalar kaydetmişlerdir. Çalışmanın bu bölümünde, ABD, İngiltere ve Hollanda 

örnekleri, Türkiye ile karşılaştırmalı olarak kısaca incelenecektir.  

ABD ve İngiltere, tarım alanları ve ekilebilir alanlarının yüzölçümü bakımından 

Hollanda ile kıyaslandığında daha avantajlı görünmektedir (Tablo 1). Çünkü 

Hollanda’nın toprakları deniz seviyesinin yaklaşık bir metre altındadır ve tarım 

alanları, deniz seviyesinin altındaki bu alanların doldurulması ile kullanılabilir hale 

gelmiştir. Bu dört ülke karşılaştırıldığında, tarım alanları bakımından ABD ve 

Türkiye’nin en geniş tarım alanları ve ekilebilir alanlara sahip ülkeler oldukları 

anlaşılmaktadır. Buna karşılık başta ABD olmak üzere, İngiltere ve Hollanda’da hem 

tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki payı, hem de tarımsal katma değerin 

GSYH içerisindeki payı Türkiye ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Tarımsal 

ürünlerin ihracat ve ithalatlarına bakıldığında ise durum daha çarpıcıdır. Türkiye, bu 

ülkeler arasında en düşük tarımsal ihracat değerine sahiptir ve en yüksek tarımsal 

ihracat değerine sahip olan ABD ile arasında 10 kat fark vardır. Tarım sektörüne etki 

etmesi beklenen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ithalat ve ihracat 

değerlerinin dağılımları, Türkiye’nin hem ithalat hem de ihracatı içinde bilgi ve 
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iletişim teknolojileri (BİT) ürünlerinin payı en düşük olan ülke olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 9 Başarılı Ülke Örnekleri Türkiye Karşılaştırması (2016) 

 İngiltere Hollanda Amerika Türkiye 

Yüzölçümü (km2) 243.610 41.540 9.834.000 785.350 

Nüfus (milyon)  65.354 16.980 325.952 79.622 

Tarım Alanları (km2)  171.320 18.370 4.058.625 385.460 

Ekilebilir Alanlar (km2) 60.110 10.330 1.522.625 206.450 

Tarım istihdamının Toplam 

istihdamdaki payı (%) 

% 1,1 %2,3 %1,7 %19,5 

Tarımsal katma değerin 

GSYH içerisindeki payı (%) 

% 0,5 %1,6 %1,0 %6,2 

Tarımsal İhracat (Milyon $) 30.981 100.188 161397 16.641 

Tarımsal İthalat (Milyon $) 66.901 69.415 159.548 15.638 

Toplam ihracat içerisinde 

BİT ürünlerinin payı (%) 

% 4,10 % 10,92 %9,66 % 1,47 

Toplam ithalat içerisinde BİT 

ürünlerinin payı (%) 

% 8,29 % 13,46 %14,06 % 5,67 

Kaynak: FAO, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, UNCTAD, UN 

 Diğer taraftan, Hollanda ve ABD’nin hem ihracat hem de ithalatlarında bu 

ürünlerin payı oldukça yüksektir. BİT ürünlerinin ihracatı ve ithalatı, teknoloji 

üretiminin ve yayılımının göstergesi olarak kabul edildiğinde, bu ülkelerin hem 

teknolojinin üretilmesi, hem de yayılması konusunda önemli katkılar yaptıkları 

söylenebilir. İthalat içindeki BİT ürünleri payının yüksek oluşu da, üretimi 

yapılamayan teknolojinin ithal edildiği şeklinde yorumlanabilir. 
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Bu ülkelerin akıllı tarım uygulamalarına geçişte, öncelikle kurumsal altyapıyı ve 

bu alanda çalışacak insan kaynağı yetiştirme politikalarını etkin bir biçimde 

tasarladıkları, ayrıca kamu-özel sektör işbirliğini etkin bir biçimde sağladıkları 

görülmektedir. Örneğin İngiltere’de DEFRA (Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı); 

Rothamsted Enstitüsü, N8 Agrifood Platformu gibi tarım teknolojileri, gıda 

güvenliği, sürdürülebilir gıda ve bitki sağlığı alanında uzmanlaşan kurumlar 

bulunmaktadır. İngiltere, tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılmasında ve 

üretilmesinde, araştırma ve bilim merkezli bir anlayış oluşturmuş, sanayi kurumları 

ile ortaklaşa hareket etmeyi tercih etmiştir (HM Government, 2013:15; DEFRA, 

2016). Yine Hollanda’da bulunan Wageningen Üniversitesi, tarım, gıda, 

sürdürülebilirlik ve ekoloji alanında uzmanlaşmıştır ve bu alanlarda Dünya’nın en 

iyi üniversiteleri arasında bulunmaktadır. ABD’de de Federal Tarım Departmanı’na 

(USDA) bağlı Ulusal Tarım ve Gıda Enstitüsü gibi pek çok enstitü ve kuruluş 

bulunmaktadır. Bu ülkelerde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan bütçe 

yüksektir. Örneğin ABD’de Ar&Ge harcamalarının GSYH içindeki payı 2015 

yılında %3’tür ve milyon kişi başına düşen Ar&Ge personeli sayısı 4.232’dir. 

İngiltere’de ise, GSYH içinde Ar&Ge harcamalarının payı aynı yılda %2 ve milyon 

kişi başına düşen araştırmacı sayısı 4.470’tir. Hollanda’da Ar&Ge harcamalarının 

payı %2 ve milyon kişi başına düşen araştırmacı sayısı 4.548’dir. Son olarak 

Türkiye’de ise GSYH içinde Ar&Ge harcamalarının payı %1 iken, milyon kişi 

başına düşen Ar&Ge personeli sayısı yalnızca 1.156’dır. Hollanda, 2014 yılında 

toplam Ar-Ge harcamalarının %2.8’ini tarım sektörüne ayırırken, Türkiye ise aynı 

yıl yalnızca %0.23’ünü ayırmaktadır (OECDstat, 2018). 

3. TARIMSAL YENİLİK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNDE 

BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ: İZMİR ÖRNEĞİ 

Bir ülkenin Tarım 4.0 süreci ile eklemlenmesi, ulusal düzeyde yol haritaları ile 

olduğu kadar yerel özgüllükleri dikkate alan bölgesel yol haritaları ile de 

şekillendirilmelidir. Bu bağlamda, 2016 yılında Ege Bölgesi’nde bitkisel üretimin 

%25’ini, canlı hayvanlar değerinin %35’ini, hayvansal ürünler değerinin ise 

%27.4’ünü oluşturan; nüfusun %10.5’inin tarım sektöründe istihdam edildiği İzmir 
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bölgesi odak noktası olarak seçilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde, İzmir’de 500 

çiftçi ile yüz yüze görüşme yolu ile yapılan anketler çerçevesinde, İzmir’de tarımın 

teknolojik entegresyonunda beşeri sermaye boyutunun analiz edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu nedenle, tarımsal üretimi gerçekleştiren çiftçilerin ve gelecekte 

tarımsal üretimi devam ettirme potansiyeli taşıyan çocuklarının demografik bilgileri 

ve üretime ilişkin tutumları ortaya konulmaktadır.   

3.1. Demografik Yapı 

Bu çalışmada kullanılan veriler, İzmir’in 18 ilçesinde, 500 çiftçi ile yapılan yüz 

yüze anket çalışması ile elde edilmiştir. Ankete katılanların cinsiyet dağılımları 

örneklemde erkek çiftçilerin sayıca fazla olduğunu göstermektedir. 460 erkek, 40 

kadın çiftçi ile tamamlanan görüşmelerde, ilçelerin her birinde en az 5 en çok 75 

çiftçi ile görüşülmüştür (Şekil 1). İlçeler bazında ankete katılan çiftçilerin %92’si 

erkek, %8’i ise kadındır. Örneklemin %27’sini 32-45 yaş, %7’sini ise 18-30 yaş 

aralığındaki çiftçiler oluşturmaktadır. 332 çiftçi, yani örneklemin %66’sı 46 ve üzeri 

yaş grubundadır. 405 çiftçi bitkisel üretim ile uğraşmakta iken, 95 çiftçi seracılık ile 

uğraşmaktadır. Örneklem dahilindeki çiftçilerde hayvancılık küçük ölçekli bir yan 

faaliyet olarak görünmektedir, hayvancılıkla uğraşan hane sayısı 71’dir ve genellikle 

büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. 500 çiftçinin, küçük ve orta ölçekli arazilerde 

üretim yapmaktadır. 500 dekar ve üzerinde bir arazide üretim yapan yalnızca 1 çiftçi 

vardır. Genellikle üretimin 25-100 dekar büyüklüğündeki arazilerde yapıldığı 

görülmüştür.  
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Şekil 1 İlçelere Göre Anket Uygulanan Kişi Sayıları 

Kaynak: Anket sonuçlarından hareketle kendi çizimimiz. 

3.2. Beşer  Sermaye ve Tarımsal Teknoloj lerle Entegresyon 

Üretim sisteminin teknoloji ile uyumlanması, teknolojinin nihai kullanıcılarının 

o teknolojiyi nasıl algıladığı ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısı ile bu teknolojiyi 

kullanacak üreticinin tarımsal teknolojilere bakışı ve üretimindeki temel problemleri 

anlamak, akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasında beşeri sermayenin 

öneminin kavranabilmesi için ilk basamaktır. Bu nedenle, çalışmanın bu bölümünde 

ilk olarak çiftçilerin eğitim düzeyleri incelenmektedir. Buna göre, çiftçilerin %60’ı 

ilkokul veya lise mezunudur. Eğitim derecesi arttıkça, çiftçilikten uzaklaşıldığı 

anlaşılmaktadır. Çiftçilere, tarımsal üretimi devam ettirme nedenleri sorulduğunda, 

çiftçilerin %49’unun toprakların boş kalmaması, %31’inin ise babadan kalma 

meslek olduğu için üretime devam ettirdikleri yanıtı alınmıştır. Bu tablo, çiftçiliğin 

karlı olduğu gerekçesi ile gerçekleştirilmediği anlaşılmaktadır. Ancak, çiftçilerin 

%20’si de diğer nedenlerle üretimi sürdürdüklerini ifade etmiştir. Diğer nedenler 

içinde en çarpıcı olan, başka iş imkanı olmadığı için tarımsal üretime devam ettiğini 

söyleyen çiftçilerin oranının yüksekliğidir. Bu durum, eğitim düzeyi düşük olan 

çiftçilerin, daha yüksek nitelik gerektiren işlerde istihdam olanağı bulma imkanları 

bulunmadığından çiftçilikle uğraştıklarını göstermektedir. 

Şekil 2 Eğitim Durumu, Örneklem İçindeki Paylar (%) 
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Kaynak: Anket sonuçlarından hareketle kendi çizimimiz. 

 

Çiftçilere, çocuklarına tarımsal üretime devam etmeyi tavsiye edip etmeyecekleri 

sorulduğunda, çiftçilerin %55’i çocuğuna gelecekte tarımla ilgilenmesini tavsiye 

etmeyeceğini ifade etmiştir. Çiftçilerin %36’sı ise bu konuda kararsızdır. Çiftçiliğin, 

babadan kalma bir meslek olduğu için devam ettirildiği bilgisinden hareketle, 

tarımın mevcut çiftçiler tarafından çocuklarına tavsiye edilmesi, tarımsal üretimin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir. Çiftçilerin çocuklarının 

tarımsal üretime devam etmesi, çiftçilik mesleğinin itibarının arttırılması konusunda 

önemli bir araç olabilir. Nitekim Tablo 2’de yer alan çiftçilerin çocuklarının eğitim 

durumları incelendiğinde, çiftçilerin en az lise ve üniversite mezunu çocuklarının 

sayısının, mevcut çiftçilerin eğitim düzeylerinin üzerinde olduğu görülmektedir. 

Yakın gelecekte, tarımsal üretimin teknoloji ile entegrasyonunda çiftçilerin kadim 

bilgisinin, nitelikli beşeri sermayeye aktarılmasının ve bu bilginin günümüz 

teknolojisi ile uyumlaştırılmasının kilit faktörlerden biri olacağı düşünülebilir.  

Tablo 2 Çiftçilerin Çocuklarının Eğitim Durumları (İlgili Düzeyde Eğitim 

Gören Çocuk Sayısı) 

Eğitim Durumları Hane Eğitim Durumları Hane 

İlköğretim 99 Lise-Üniversite 37 

İlköğretim-Lise 82 
Lise-Üniversite-Yüksek Lisans-

Doktora 
3 

İlköğretim-Lise-Ön Lisans 5 Lise-Yüksek Lisans-Doktora 2 

İlköğretim-Lise-Ön Lisans-

Üniversite 
2 Okuryazar 4 

İlköğretim-Lise-Ön Lisans-

Yüksek Lisans-Doktora 
1 Okuryazar-İlköğretim 4 

İlköğretim-Lise-Üniversite 14 Okuryazar-İlköğretim-Lise 1 
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İlköğretim-Lise-Yüksek lisans-

Doktora 
1 Okuryazar-Ön Lisans 1 

İlköğretim-Ön lisans 13 Ön Lisans 12 

İlköğretim-Ön lisans-Üniversite 3 Ön Lisans-Üniversite 2 

İlköğretim-Üniversite 9 Üniversite 24 

Lise 45 
Üniversite-Yüksek Lisans-

Doktora 
2 

Lise-Ön lisans 26 Yüksek Lisans-Doktora 6 

Lise-Ön lisans-Üniversite 2 Cevap Vermeyenler 100 

Kaynak: Anket sonuçlarından hareketle tarafımızca hesaplanmıştır. 

 Çiftçilerin tarımsal üretimde daha çok akıllı telefon kullanımına dayanan bir 

teknolojik entegrasyon aşamasında oldukları söylenebilir. Akıllı tarım 

uygulamalarının ilk basamağı olarak kabul edilebilecek olan, hava durumu, ilaçlama 

zamanı gibi bilgilere erişim elbette önemlidir, ancak yeterli değildir. Tarımsal 

teknolojilerin üretim süreçlerine sensörler, insansız hava araçları (dronelar) gibi 

teknolojilerle entegre olamadığı açıktır.  

Tarımsal teknoloji ile uyumun sağlanmasında önemli adımların başında, 

teknolojinin kavranması, bu teknolojiyi kullanmanın avantajlarının nihai kullanıcıya 

aktarılmasıdır. Bu, eğitimler aracılığı ile sağlanabilir. Öncelikle yeni teknolojileri 

kullanan çiftçilerin, %86’sının üretimde verimliliği arttırmaya yönelik hiçbir eğitim 

almamıştır. Bu konuda ne tür eğitimlerin yapılması gerektiği de önemli bir soru 

olarak gündeme gelmelidir. 
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Şekil 3 Çiftçilerin Yaşına Göre Bilgiye Erişim Tercihleri (Kişi Sayısı)  

Kaynak: Anket sonuçlarından hareketle kendi çizimimiz. 

Çiftçilerin yaşına göre, bilgiye erişim tercihleri keskin bir biçimde 

değişmemektedir (Şekil 3). Çiftçiler, yerinde eğitim, çiftçi panelleri gibi mekânsal 

biraradalığı temel alan eğitimleri tercih etmektedirler. Ancak, çiftçilerin eğitim 

durumlarına göre ise, bilgiye ulaşma kanalı tercihleri değişmektedir. Okuryazarlık 

ve ilköğretim seviyesindeki çiftçiler genellikle çiftçi panellerini ve yerinde 

eğitim/bilgilendirmeyi, lise ve üzeri eğitim seviyesindeki çiftçiler akıllı telefon 

yazılımlarını, ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesindeki çiftçiler elektronik posta 

bültenlerini tercih etmektedir. Eğitim seviyesi arttıkça eğitimin mekana bağımlılığı 

azalmaktadır. 

Son olarak, çiftçilerin üretimlerini sürdürmedeki temel problemleri maliyetlere 

ilişkin problemler olduğu açıktır. İşgücü yetersizliği, nitelikli iş gücü yetersizliği, 

teknolojinin yeterince kullanılamaması gibi problemler oldukça önemsiz 

görünmektedir.6 Bu maliyet problemi, çiftçilerin %99’unun ithal girdi kullandığı ve 

Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki değer kaybı göz önüne alındığında 

anlaşılır olmaktadır. Dolayısı ile İzmir’de beşeri sermayenin tarımsal teknolojilere 

                                                      
6 Tarım ile karlı olduğu için uğraştığını ifade eden %1’lik örneklemde, üretimde karşılaşılan 
iki temel zorluk, girdi maliyetleri ve işgücü eksikliğidir. 
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entegrasyonunun bir gündem olarak ele alınabilmesi için öncelikle küçük ve orta 

ölçekli üreticinin maliyet probleminin çözülmesi gerekmektedir.  

Şekil 4 Tarımsal Üretimin Sürekliliğinin Sağlanmasında Temel Problemler 

 Kaynak: Anket sonuçlarından hareketle kendi çizimimiz. 

 

SONUÇ 

İzmir bölgesinde küçük arazilerde üretim yapan bu çiftçilerin eğitim düzeylerinin 

düşük olduğu ancak tarımın kadim bilgisine sahip oldukları açıktır. Bu nedenle ilk 

olarak, geleneksel bilgi ile teknolojik bilginin entegrasyonu ve bunun gelecek 

nesillere aktarılması gereklidir. 

İkinci olarak, çiftçilerin tarım sektörünün geleceğine ilişkin endişeleri, devlet 

desteklerine erişimde bürokratik zorluklar, girdi maliyetleri gibi sorunlarla 

derinleşmekte, bu nedenle gelecekte çocuklarına üretimi sürdürme tavsiyesi 

vermelerini engellemektedir. O halde, sürdürülebilir bir tarımsal üretimin 

sağlanması öncelikle tarımsal üretimin bugünkü problemlerinin çözülmesini zorunlu 

kılmaktadır. 

Çiftçilerin yanıtları, tarımda teknoloji kullanımının gerekli olduğunu ve bu 

dönüşüme uyum sağlayabileceklerini düşündükleri, fakat aynı zamanda tarımda 

teknoloji kullanımının maliyetli bulduklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, tarım 
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teknolojilerinin maliyetlerine, yaratacağı verimlilik artışına ilişkin çiftçi ile yüz yüze 

bilgilendirme toplantılarının ve eğitimlerin yapılması gerekmektedir. Bu eğitimler, 

çiftçilerin ihtiyaçlarına göre dinamik bir yapıda kurgulanmalı, çiftçiyi çözümün bir 

parçası haline getirmelidir. Çalışmanın bulguları, çiftçilerin teknoloji kullanımına ve 

bu teknolojinin ortak kullanımına açık olduklarını göstermektedir. Fakat aynı 

zamanda çiftçilerin, finansman sağlayıcılarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, 

üniversitelerle, teknoloji sağlayıcılarla ilişkileri oldukça zayıf olduğunu 

göstermektedir.7 Bu nedenle, tarımsal üretimin tüm aktörlerinin yer alacağı ve 

“bilim, teknoloji, eğitim ve kurumlar arası etkileşim” temelinde inşa olacak kapsamlı 

bir Tarım 4.0 yol haritasına ihtiyaç duyulduğu açıktır. 
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İki Dünya Savaşı arasında Avrupa’da Güç Dengesi ve 
Hitler’in Güç Dengesi Politikası 

 
Ahmet Nazmi Üste1 

Özet 
 Birinci ve İkinci Dünya Savaşı Arasındaki dönemde Almanya’nın Versailles 
Anlaşması’nın ağır hükümlerinden kurtulması zor olmuştur. Bu süreçte olumsuz koşullarla 
boğuşan Almanya radikalleşmiştir. Nazi Partisi lideri Adolf Hitlerbu olumsuz ortamı 
stratejik olarak iyi değerlendirmiş ve Almanya’yı Versailles anlaşması’nın olumsuz 
kısıtlamalarının dışına çıkartmıştır. Hitler’in bu hamlelerine diğer Avrupalı devletler sessiz 
kalmıştır. 
 
 Anahtar Kelimeler — Hitler, Güç Dengesi 
JEL Sınflama Kodları: H5, H56 
 
 

Between Two World Wars, Power Balance in Europe and 
Power Balance Policy of Hitler 

 
Abstract 

 
 Between World War I an World War II, it was difficult to get rid of the heavy provisions 
of Versailles Treaty for Germany. At this time, in negative conditions, Germany’s beenmore 
realistic. The leader of Nazi Party, Adolf Hitler, was acting strategic  in this negative 
conditions. He was out of the Versailles contract’s conditions. In conclusion, this strategical 
move of Hitler was evaluated good. Also the orther European countries were chosed “be 
quiest” fort his situation. 
Keywords — Hitler, Power Balance  
JEL Classification Codes: H5, H56 
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Yönetim Bölümü,  Türkiye, nazmiuste@windowslive.com 
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1. GİRİŞ 

 Güç birine istemediği halde bir şeyi yaptırabilme kapasitesi olarak tanımlanırken 

çağrıştırdığı kapasite fiziki bir niteliktedir. Realist teorinin temel kavramı olan ve 

Hans Morgenthau tarafından teorinin merkezine oturtulan “güç” politikanın hedefi 

olarak tanımlanırken,  Kenneth Waltz gücü devletlerin güvenliğe sahip olmak için 

kullandığı bir araç olarak ele almıştır. Kelevi Holsti ise gücü amaç ya da araç olma 

özelliğinden bağımsız olarak bir kapasite olarak değerlendirmiştir (Arı,2010,165). 

Hans Morgenthau gücü fiziki ve nitelik içeren boyutta unsurların bir araya 

gelmesiyle oluşan bir bütün olarak görmektedir. Bu unsurlar içinde o ülkenin 

coğrafyası, doğal kaynakları, askeri kapasitesi, doğal kaynakları, nüfusu, hükümetin 

niteliği ulusal moral sayılmıştır (Morgenthau, 1970:130).  

 Güç ve etkisi üzerine konuşulabilecek bir başka boyut da Robert Keohane ve 

Joseph Nye’ın karşılıklı bağımlılık teorisine atıfla mümkün olabilecektir. Gücü salt 

bir nicel kapasite olarak ele alarak devletlerin davranışları hakkında öngörülerde 

bulunmak olanaklı değildir. Eğer iki devlet arasında nicel kapasiteler açısından 

önemli bir fark varsa gücü fazla olanın az olana bağımlı olduğu bir konunun 

bulunması halinde o nicel kapasiteyi tam anlamıyla kullanabilme imkânı ortadan 

kalkmaktadır (Arı,2010:170). Bu bağımlılığın bir özellik arz eden bir mal (petrol 

gibi) alımı nedeniyle ortaya çıkması daha sık rastlanan bir durumken bazen de 

devletler güçsüz olan bir devleti rakip bir gücün güdümüne kaptırmamak için o 

devlet üzerine tam kapasite kullanımından imtina edebilmektedirler. Bir başka 

olasılık da iki büyük güç odağının karşılıklı politikalarında ihtiyaç duydukları görece 

zayıf bir devletin kendilerini rahatsız eden bazı girişimlerine sessiz kalmak şeklinde 

ortaya çıkmaktadır ki burada bağımlılık bir mal alımından başka bir boyutta o 

devletin bizaati “var olması”na dayanmaktadır.  

2. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA YENİ DÜZEN İNŞASI VE 

ALMANYA 

 Versailles Anlaşması Alman İmparatorluğu’nun savaş sonunda tarihe 

karışmasıyla Avrupa denge sisteminde yarattığı boşluğu doldurabilecek 
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düzenlemelerden uzak kalmıştır. Yaratılan düzen Almanların razı olabileceği, 

alışabileceği ve kabullenebileceği bir düzen olamamıştır. Henry Kissenger bu 

durumu anlatmak için “hedefini Versailles kadar ıskalamış çok az diplomatik belge 

vardır” diyerek bu anlaşma ile yaratılan yeni sorun ortamına vurgu yapmıştır.  

 Savaşın sonu Fransa’ya kıta Avrupası’nda mutlak bir avantajı getirirken Almanya 

için ekonomik, siyasi ve sosyal açılardan zor günlerin başlangıcına işaret etmiştir. 

1918 Kasımını takip eden günlerde ülkede yaygın sosyalist ayaklanmalar dikkat 

çekmektedir. İç karışıklıklar ve beraberinde yaşanan yaygın tutuklamalar ve 

çatışmalar savaş sonrası enkazın vahametini de göstermiştir. Bu koşullar yaşanırken 

19 Ocak 1919’da Kurucu Meclis seçimleri yapılmıştır. Seçim sonucunda 

Sosyalistler, Merkez Partisi ve Demokratlar en çok oy alan partiler olarak Kurucu 

Meclis’te yer aldılar. Kurucu Meclis Weimar kasabasında toplanmıştır. Yeni 

anayasa da 11 Ağustos 1919’da yayınlanmıştır. Bu anayasa demokratik gelişim 

adına olumlu kabul edilebilecek maddelerden oluşmuştur. Ancak ağır Versailles 

koşullar Alman toplumunda sağ-sol fark etmeksizin topyekûn bir tepkiye yol 

açmıştır. Bir yandan dış dünyaya yönelen tepkiler, diğer yandan Almanya’nın iç 

politikasında yaşanan kamplaşmaların keskinleşmesi ve faşizan bir kimliğe 

bürünmeleri Almanya’da demokratik gelişeceği beklenen sürecin de sonunu 

getirmiştir (Armaoğlu, 1988:155-156).  

3. LOCARNO SÜRECİ 

 Versailles Anlaşması ile tamirat borcu ödemeye mahkûm edilen Almanya 

1922’de Cenova’da toplanan Dünya Ekomomik Konferansı’nda durumu lehine 

çevirecek bir yol bulamamıştır. Aynı konferansta bulunan Sovyetler Birliği de 

Batılıların çarlık Rusyası’ndan kalan borçları ve devrim sonrası mal varlıklarının 

iadesi hakkındaki taleplerini geri çevirince Almanya ile Sovyetler Birliği arasında 

Versailles karşıtlığı paydasında bir yakınlaşma olmuştur. Bu yakınlaşma 1922’de 

Rapollo Anlaşması ile somut bir belgeye dönüşmüştür. 1925 yılı Fransa ile Almanya 

arasındaki Tamirat Borçları konusunda kritik adımlardan birinin atıldığı yıl 

olmuştur. 1924 Dawes Planı Fransa ile Almanya arasındaki buzları bir ölçüde 

eritince daha önce Almanya tarafından gündeme gelen Fransa, İngiltere ve 
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Belçika’nın da katılmasıyla aralarında savaşa başvurmama taahhüdünü tekrar 

gündeme alma şansı doğmuştur. Bu Fransa için Almanya’yı silahlardan uzak 

tutmanın bir başka enstrümanı olarak düşünülmüştür. Ayrıca 1922’de imzalanmış 

olan ve Sovyetler Birliği ile Almanya arasında diplomatik ve ticari ilişkilerin 

gelişmesine yol açan Rapollo anlaşması başta Fransa olmak üzere batılıları hem 

şaşırtmış hem de Almanya’nın sert bir tecritle cezalandırılmasının bu ülkeyi 

Sovyetlere yaklaştıracağı gerçeğini önlerine sermişti. Bu durum batının Almanlara 

daha kontrollü bir yalınlık göstermesini tetiklemiştir. Aynı dönemde Amerika 

Birleşik Devletleri kökenli yatırımların Almanya’da artış gösterdiği bir döneme de 

tekabül etmektedir (Roberts,2010:626). Alman Şansölyesi Stresemann 1925 

Şubat’ında İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya’nın katılımıyla bir saldırmazlık paktı 

görüşmelerini başlattı ve 16 Ekim 1925’de İsviçre’nin Locarno kentinde bu anlaşma 

imzalanmış oldu. Daha sonra bu yapıya Belçika, Çekoslovakya ve Polonya da 

eklemlenmiştir. Anlaşma Almanya-Fransa–Belçika sınırlarını garanti altına alan bir 

yapıyı oraya çıkartmıştır. Almanya özellikle Fransa’nın sıklıkla hedefe koyduğu Ren 

bölgesini böylece koruma altına alırken Fransa için de Almanların batıya yönelik bir 

harekette çok uluslu bir müdahaleyle yüzleşmelerini sağlayacak garantiyi almaları 

tatmin edici görünmektedir. 1926’da da Almanya’nın Milletler Cemiyetine 

girmesiyle Almanya’nın uluslararası sisteme entegrasyonu adına önemli bir adım 

atılırken bu durum Fransa’yı memnun eden bir başka durum olarak 

değerlendirilebilecektir.  

 Diğer taraftan Locarno Paktı batı sınırları için garanti veren Almanya’nın aynı 

cömertliği doğu sınırları için göstermediği, Polonya ve Çekoslovakya sınırları için 

güvence vermeyi açıkça reddettiği bir anlaşma olmuştur. Bu direnç Almanya’nın 

gelecekte mevcut Versailles düzeninin sadık bir sahiplenicisi olmayacağı 

malumunun açıkça ilanından başka bir durum da değildir. Belki de Almanya’nın o 

dönemdeki ekonomik ve sosyo-politik açmazları Almanya’yı yakın bir risk olarak 

algılatmamış olabilecektir. Fransa’nın Avrupa sistemine değil de Fransa’nın 

kazanımlarına ilişkin kaygılar taşıdığı bu dönemde doğu ve orta Avrupa’daki 

müttefikleri olan Polonya ve Çekoslovakya’yı beklenen Alman saldırısına rağmen 
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kollamaması dikkat çekmiştir (Kissinger,2016:98). Locarno sistemine imza koyan 

Fransa için müttefiklerinin yakında Alman saldırılarına uğrama olasılığı kendi 

sınırları garanti altında olduğu müddetçe sorun teşkil etmemiştir diye 

düşünülebilecektir. Diğer yandan bu sürece dahil olan İngiltere’nin de böyle bir 

duruma onay vermesi aslında başka bir boyutu da düşündürmektedir. Fransa ve 

İngiltere için Almanya’dan daha öncelikli tehdit ideolojik karşıtlık taşıyan Sovyetler 

Birliği’dir. Almanya’nın doğu ve güney doğu bölgelerini kapsayan komşuları 

Polonya ve Çekoslovakya Sovyetler Birliği için de stratejik öneme haiz devlet ve 

coğrafyalardır. Bu durumda Almanya’nın böylesi bir alanda sınırlarının Fransa ve 

İngiltere tarafından garanti altına alınması Sovyetler Birliği için de kabul edilebilir 

bir durumdur. Üstelik Sovyetler Birliği böylesi bir garanti için hiçbir maliyete de 

katlanmamış olacaktır. Bu nedenle İngiltere ve Fransa’nın müttefikleri olan 

Çekoslovakya ve Polonya’yı adeta Sovyetler Birliği’nin güvenlik politikalarına 

bırakmış olmaları anlaşılabilecektir. Bir başka yorumla da Almanya’nın Rapollo 

Anlaşması ile Sovyetler Birliği ile arasında gelişen olumlu havayı bozmaya 

yarayabilecek bir hamle olarak da konuya bakmak mümkündür. Almanya’nın 

Milletler Cemiyeti şemsiyesi altına girişine de yol açan bu süreç Batılılar açısından 

Almanya’nın Sovyetler Birliği ile yakınlaşmasını engellemekten öte Sovyetler 

Birliği ile çatışabileceği bir platforma hazırlanması olarak da yorumlanabilecektir. 

Zira Fransa ve Belçika tarafından işgal edilmiş olan Ren sanayi bölgesinin yeniden 

Almanya’ya verilmesi Almanların ayağa kalkmasına yardım edecek önemli bir 

hamle olmuştur. 

4. RADİKALLEŞEN ALMANYA VE HİTLER’İN YÜKSELİŞİ 

 1918’de Münich’de kurulan Alman İşçi Partisi (Natonal Sozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei), 1920’de Nasyonel-Sosyalist Alman İşçi Partisi adını almıştır. Bu 

parti kısaca Nazi Partisi olarak da bilinmektedir. 1921’de Parti’nin genel başkanı 

Adolf Hitler olmuştur. Nazi Partisi militarist bir karakterdedir. Mayıs 1924 yerel 

yönetimler seçiminde ilk defa %6.6 oy alarak Alman Parlamentosu’na (Reichstag) 

girmişlerdir. Lakin Aralık 1924 seçimlerinde oy oranları %3’e gerilemiştir 

(Armaoğlu,1988:237-238). Bu iki seçim arasında Dawes Planı’nın kabul edilmiş 
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olmasının radikal eğilimler üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söylemek 

mümkündür.  

 1929 krizinin Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri Almanya’da radikal 

Nazi Partisi’nin yükselişine zemin hazırlamıştır. 1929 Almanya’sında 2 milyon işsiz 

bulunurken bu sayı 1932’de 6 milyona ulaşmıştır. Artan vergiler ve ödenmekte olan 

tamirat borçları Versailles Anlaşması’na yönelik nefret söyleminin yeniden 

parlamasına yardım etmiştir. Nazi Partisi birçok söyleminde Almanya’nın içerisinde 

bulunduğu olumsuz durumu Versailles Anlaşması’na, komünistlere ve Yahudilere 

bağlamaktaydı. Almanya’da birçok kesim yaşanan olumsuz ekonomik koşulların da 

tetiklemesiyle Nazi Partisi’ne üye olmaya başlamıştır. Özellikle Yahudilerle rekabet 

halinde olan tüccarlar, sanayiciler, iş insanları, bankacılar bu gruplar arasında yer 

almaktaydı. Ülkede geniş çaplı bir radikalleşme dikkat çekerken Merkez’i temsil 

eden lider Heinrich Brüning kabinesi 1930’da merkez partileri güçlendirmek ve bir 

nevi güven tazelemek için seçime gitmiştir. Ne var ki seçimde Nasyonel Sosyalist 

Alman İşçi Partisi 1928’de 12 olan milletvekili sayısını 107’ye çıkartarak çıkmıştır. 

Oy oranı %18,3’tür. Merkezi temsil eden Sosyal Demokratlar ise bu seçimlerde 143 

milletvekili çıkartabilmişlerdir.  Bu durum Sosyal Demokratların istediği bir sonuç 

olmamıştır. Brüning bu sonucun iyi bir uyarı olduğunu değerlendirerek Nazilerin 

ellerindeki önemli eleştiri noktalarına yönelik politikalarını arttırmıştır. Versailles 

anlaşması hükümlerinde hafifletmeler talep etmiş, Avusturya ile arasında bazı 

gümrük kolaylıkları istemiş, silahsızlanma konferansında sert bir üslupla 

Almanya’nın koşullarının iyileştirilmesini talep etmiştir. Ne var ki Fransa bu 

taleplerin hayata geçmesini engellemiş diğer batılı devletler de beklediği desteği 

Brüning’e gösterememiştir (Armaoğlu, 1988, 238-239). Almanya’da koşulların 

iyiye gitmeyeceği inancının artması ile merkez’e olan inancın azalması arasında bir 

korelasyondan bahsetmek mümkündür. Merkez’in her ne kadar Naziler’e yönelik bir 

takım tedbirleri (SS ve SA örgütlerinin kapatılması gibi) olsa da bunlar toplumda 

Naziler’e yönelik eğilimi azaltacak bir etki yaratmamıştır. Nitekim Temmuz 1932 

Genel Seçimlerinde Nazi Partisi 608 üyeden oluşan Reichstag’ın 230’unu kazanarak 

Almanya’nın en büyük partisi konumuna gelmiştir. Bu sonucun ardından 
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Cumhurbaşkanı Hindenburg kabine kurma görevini eski bir asker olan Franz von 

Papen’e vermiştir. Ne var ki Von Papen’in Başbakanlık görevi uzun sürmemiştir. 

1932’de Schleicher Kabinesi göreve gelmiştir. Schleicher kabinesi Nasyonel 

Sosyalist Alman İşçi Partisi ile von Papen Kabinesi kadar uyumlu çalışamadığından 

Nazilerin sürekli bir muhalefetiyle karşılaşmıştır. Bu koşullarda yönetemeyen 

Schleicher’ın yerine Cumhurbaşkanı Hindenburg, 30 Ocak 1933’de başbakanlığı 

Nazi Partisi lideri Adolf Hitler’e vermiştir. Böylece Nazi Partisi ilk defa iktidara 

oturmuştur.  

 Hitler iktidarının ilk gününden itibaren içeride yetkilerini ve gücünü arttırmaya 

yönelik hamlelere girişmiştir. İlk işi Reichstag’ı feshedip seçime gitmek olmuştur. 

1933 Şubatında Reichstag’da çıkan şüpheli bir yangının sorumluluğunu 

Komünistlere yükleyerek onlara karşı sert tedbirler almıştır. 1933 seçimlerinde de 

çoğunluğu elde edemeyen Nazi Partisi Mart 1933’deki Reichstag oturumunda sosyal 

demokrat ve komünist milletvekillerinin tutuklamalar nedeniyle olmadığı bir 

iklimde Adolf Hitler’e 4 yıl için olağanüstü yetkiler kazandırmıştır. Bu yetkileri 

kullanarak diğer siyasal partileri kapatan Hitler tam bir diktatörlük yapısı kurmuştur.  

 Hitlerin iktidara gelmesini hem Fransa ve İngiltere hem de Sovyetler Birliği bir 

kriz olarak kodlamıştır. Zira Hitler, yükselişi boyunca yazdıkları ve konuştuklarıyla 

Almanya’nın gerçek düşmanlarını sıralarken listede her zaman Versailles sisteminin 

mimarları kapitalistlere koşut olarak komünistler, sosyalistler ve Yahudiler öne 

çıkmışlardır. Vereceği mücadeleyi bir yandan bu gruplara yönelik olacağını ifade 

ederken bir yandan da Alman ırkının saflaştırılması gibi biyolojik bir çalışmayı da 

kendi toplumuna yönelik olarak gerçekleştirecekti. Almanları Aryan olmayan 

unsurlardan temizlemekten bahsediyordu (Roberts, 2010:655).  

 3. Reich, 2. Reich gibi sadece Versailles koşullarını hafifletmek ve bu durumdan 

doğan ittifaklarla (1922 Rapollo gibi)  yetinmek gibi bir niyette görülmemiştir. 

Tamamen revizyonist bir projedir ve yayılırken yeni bir toplum inşa etme hedefini 

gözetmektedir. Nitekim 1935’de Sovyetler Birliği ile Fransa arasında karşılıklı 

yardım anlaşması imzalanmıştır. Ne var ki bu farklı iki ideoloji arasındaki 

yakınlaşma anlık ve geçici bir doğaya sahipti. Zira her iki taraf da esasen varlıklarını 
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tehdit eden asıl yapının birbirleri olduğunun farkındaydı. Bu karşılıklı güvensizlik 

iklimi Nazi Almanya’sını topyekûn ortadan kaldırmanın da doğru olmadığı fikrini 

iki tarafa da yerleştirmişti. Sonuçta Almanya Sovyetler Birliği ve Batının 

kalelerinden İngiltere ve Fransa arasında bir tampon olarak durmaktaydı. Doğu ve 

batının ideolojik rakipleri bir yandan aralarındaki sorun alanlarını azaltma yolunu 

seçmişken diğer yandan da Almanya’nın attığı adımları kendilerince kontrollü bir 

duruşla izlemişlerdir. 1934’de Almanya ile doğu komşusu Polonya arasında Dantzig 

meselesi canlıyken karşılıklı saldırmazlık deklarasyonu imzalanınca kısa süreliğine 

de olsa başta Sovyetler Birliği olmak üzere tüm Avrupa bir nefes almıştır.  

 Hitler 1933’de İsviçre’deki Silahsızlanma Konferansı’ndan çekilmesinden sonra 

Milletler Cemiyeti’nden de ayrıldığını dünyaya ilan etmiş, 1935’de de Versailles 

Anlaşması’nın silahsızlanmayla ilgili hükümlerini feshetmiştir. Böylece zorunluk 

askerlik getirerek ordudaki asker sayısını arttırmış, hava kuvvetleri kurmaya 

başlamıştır. 1936’ya gelindiğinde ise Locarno Anlaşması’nı feshederek 

silahsızlandırılmış Ren Bölgesi’ni işgal etmiştir.  25 Ekim 1936’da da Alman-İtalyan 

Paktı’nı imzalamıştır (Akşin, 2015:165). Böylece Almanya bir yandan Versailles 

Anlaşması ile oluşturulan düzene ve bu düzenin korunmasına hizmet eden diğer 

anlaşmalara başkaldırırken diğer yandan da Avrupa güç dengesi sisteminin 

gereklerini yerine getirecek hamleleri de atmaktan geri kalmamıştır. Almanların 

1935 sonrası attığı adımlar gücünün karşılığı boyutta adımlar değildir, gücünü aşan 

adımlardır. Bir açıdan bakıldığında Almanya bu dönemde güçsüzlüğünün konforunu 

yaşamaktadır. Çünkü Fransa ve İngiltere eksenli batı kendine asıl rakip olarak 

ideolojik karşıt Sovyetler Birliği’ni tanımlamışlardır. Sovyetler Birliği için de 

Versailles düzeninin mimarları olan Fransa ve İngiltere Avrupa’yı Sovyetler 

Birliği’ni yok sayarak şekillendirme çabasındadırlar.  

 Sovyetler Birliği olası Çekoslovakya işgali öncesinde Fransa ve İngiltere 

nezdinde girişimlerde bulunarak Almanların bu ülkeye saldırması halinde ortak 

hareket etmenin yollarını aramıştır. Ancak ne Fransa ne de İngiltere Sovyetlerden 

gelen bu teklife olumlu cevap vermişlerdir. Sovyetler Birliği’nin amacı Almanya’yı 

bu coğrafyada kendisiyle tek başına bir çatışmaya sokmamaktır. Bu durum İngiltere 
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ve Fransa’nın beklediği bir hata olacaktır. Bu nedenle yanına Fransa ve İngiltere’yi 

çekmek istemesini anlamak zor değildir.  

 Sovyetler Birliği’nin Münih anlaşması ile Çekoslovakya’nın toprak bütünlüğünü 

bozan batılılara olan güveni tamamen ortadan kalkınca Almanya ile çatışmaya 

girmeyeceği formülleri aramaya başladığı söylenebilecektir. Zira Fransa ve İngiltere 

Sovyetler Birliği ile müttefik görüntü veren Çekoslovakya’nın sınırlarıyla alakalı 

Münih görüşmelerine Sovyetler Birliğini çağırmamış olmaları yeterince açık bir 

endişe nedeni oluşturmuştur. 

 Bu gelişmeler Sovyetler Birliği’ni adeta yalnızlaştıran bir duruma sokmuştur. 

Batıya karşı şüpheleri hiç azalmamış olan Sovyetler Birliği’nin Almanya ile bir 

çatışmaya girmektense batılıları Almanya ile çatışmaya zorlayacak bir çözüme 

ihtiyacı vardır. Bu çözüm için öncelikle Almanya ile arasında bir çatışmazlık zemini 

yaratması gerekecektir. Almanya için de bu dönemde Sovyetler birliği ile çatışmak 

doğru bir tercih olarak görülmemektedir. En azından bu çatışmayı 11Almanya’nın 

başlatması erken dönemde olası görülmemektedir zira Almanya öncelikli 

hedeflerine yönelmiş, Macaristan’ı Mihver’e çekmiş, Romanya’yı da ekonomik 

uydusu haline getirmiştir. Bu noktadan sonrası Bismarck’ın mirasının üzerine 

çıkmak, 2. Wilhelm’in hayaline ulaşmaktır. Kısaca Almanya için kıta 

Avrupası’ndaki hâkimiyet dünya enerji kaynaklarını ve ticaret yollarını kontrol 

etmekle mümkün olacaktır. Bunun için de eninde sonunda Akdeniz’e inmesi 

gerekecektir. Bu güzergâh İngiltere ve Fransa kadar Sovyetler Birliği’ni de tedirgin 

etmekteydi. Bu nedenle Almanya’ya ilk saldırının kendileri tarafından 

yapılmayacağı her gelişmeyi kabul edecek ilerleyişi izliyorlardı.  

 Bu koşullar altında 23 Ağustos 1939’da Rus-Alman Saldırmazlık Paktı 

imzalanmıştır.  Bu pakta göre Almanya ve Sovyetler Birliği birbirlerine 

saldırmayacaklardır. Ayrıca birisi üçüncü bir devletle savaşa girerse diğer taraf bu 

üçüncü devlete hiçbir şekilde yardım etmeyecektir. Ayrıca taraflardan birine yönelen 

bir devletler grubu içinde yer almayacaklardır (Armaoğlu, 1988: 302). Bu Pakta en 

çok dikkat çeken unsurlardan biri Almanya’nın muhtemel ilerleme güzergâhında 

bulunan devletlerin içerisinde Sovyetler Birliği’nin müttefiklerinin ya da tarihsel 
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bağlar taşıdığı toplumların da yer almış olmasıdır. Örneğin güney hattında 

Yugoslavya içerisindeki başta Sırplar olmak üzere Slav topluluklar,  ayrıca doğu 

Balkanlarda Slav toplulukları da barındıran Bulgaristan bu duruma iyi birer örnektir. 

Bu durumdan Sovyetlerin Akdeniz’e ve dolayısıyla ticaret yollarına açılmayı 

hedeflediği tarihsel niyetinin sona erdiği anlamı çıkmayacaktır. Ancak Balkanları 

Almanlar için daha cazip bir güzergâha çevirerek öncelikle kendi toprakları 

üzerindeki baskıyı ve riski azaltmak ardından da Almanya’nın olası bir Balkan 

ilerlemesinde İngiltere ve Fransa’nın kırmızı çizgilerini zorlayarak bu iki batılı 

devleti Almanya’yla savaşa sokmaktır. Bu plan için kadim müttefiklerini ve hamisi 

olduğunu iddia ettiği Slav toplulukları adeta yem olarak kullanması da dikkat çekici 

ve şaşırtıcı bir hamle olmuştur. 

5. SONUÇ 

 Böylece Hitler liderliğindeki Almanya Versailles Anlaşması ile sıkıştığı 

kapandan güçsüzlüğünü başarılı bir şekilde kullanarak 1939’a Almanya’yı 

taşımıştır. Bunu Avrupa’nın dominant güçlerinin hedeflerini çok iyi analiz ederek ve 

güç politikası söz konusu olduğundan müttefikliğin, dostluğun ve verilen sözlerin ve 

hatta uluslararası anlaşmaların hiçbir değer taşımadığını veri kabul ederek yapmıştır 

ve ne yazık ki yanılmamıştır. Locarno Anlaşması’nda Fransa ve İngiltere’nin 

Polonya ve Çekoslovakya’yı adeta kendi topraklarının güvenliği adına gözden 

çıkartması ya da Münih Anlaşması’yla yine Fransa ve İngiltere’nin 

Çekoslovakya’nın toprak bütünlüğünü yok saymaları gibi, Sovyetler Birliği de 

Almanlarla imzaladıkları Saldırmazlık Paktı’yla tarih boyunca hamiliğine 

soyunduğu Slav toplumlarını Alman Ordusunun insafına terk edecek kadar soğuk 

kanlı bir güç politikasına sadakat göstermişlerdir.  

 Versaille ile kurulmaya çalışılan ve gerçekten çok bir hayali yaşamaya zorlanan 

Avrupa denge sistemi, bir çözümden çok bir nedeni yaratmıştır: İkinci Dünya 

Savaşı’nın nedeni olmuştur. Diğer yandan bir toplumun insanlık dışı koşullara 

mahkûm edilmesiyle o toplumu yok etmenin imkânsızlığı iki dünya savaşı arası 

dönemde oldukça dramatik deneyimlerle gözlemlenmiştir. Olağan üstü koşullar 

olağanüstü akım ve liderleri iktidara taşımıştır. Bunun sonucu da milyonlarla ifade 
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edilen insan ölümleri, hala tedavi edilememiş toplumsal travmalar ve doğaya verilen 

geri çevrilmesi olanaksız hasarlardır. 
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of duties between central and local government. In conclusion, it is seen that local 
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1. GİRİŞ 

1980 dönemi sonrası egemen olan neoliberal anlayış yerelleşme 

(desantralizasyon) ve yerellik (subsidiarite) eğilimlerini güçlendirmiş, böylelikle 

yerel yönetimlerde idari ve mali özerklik çalışmaları hız kazanmıştır. Hizmet 

sunumunda özel sektörün ardından ikinci en iyi olarak görülen yerel yönetimler, 

sosyal harcamalar ve sosyal hizmetlerin sunumunda da ön plana çıkmaya 

başlamışlardır. Bugün gelinen noktada 2015 yılı verilerine göre OECD ülkelerinde 

yerel yönetimlerin ortalama sosyal harcama oranları eğitimde %26,5, sağlıkta %18,9 

ve sosyal korumada %15,2 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise bu oranlar 

eğitimde %5,9, sağlıkta %1,6 ve sosyal korumada %1,5’tir. 

Bu bilgiler ışığında çalışmada seçilmiş ülkeler ve Türkiye’de yerel yönetimlerin 

yapmış oldukları sosyal harcamalar ve sosyal harcama yapma düzeyini 

belirleyebilme özelliğine sahip hususlar incelenmiştir. Söz konusu incelemelerde 

yerel yönetimlerin sosyal politika alanındaki görevleri, sosyal harcama oranları, 

merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki idari ve mali bölüşüm gibi hususlar 

dikkate alınmıştır.  

2. İSVEÇ  

İsveç yerel yönetim sisteminde mevcut durumda 21 bölge, 20 il meclisi ve 290 

belediye bulunmaktadır. Hem il meclisleri hem de belediyeler, yerel özerklik 

hakkına sahiptirler (Akarçay, 2017: 375). Yerel yönetimler genel yetki prensibine 

göre hareket ederler. Yani yasayla başka bir idareye verilmemiş her türlü görevi 

yerine getirebilirler. Bu görevlerden bazıları zorunlu, bazıları ise isteğe bağlıdır 

(Öztürk, 2003: 81). 

İllerin zorunlu görevleri sağlık ve tıbbi bakım hizmetleri, çocuklar ile gençlerin 

ağız ve diş sağlığı iken, turizm-kültür sektörüne destek ve eğitim illerin ihtiyari 

görevleridir. Belediyeler ise sosyal hizmetler, çevre ve çevre sağlığı, çöp toplama, 

atık toplama, su ve kanalizasyon, sivil savunma ve kütüphane hizmetleri gibi 

alanlarda görev almaktadırlar (Acar ve Kitapcı, 2009: 92-93). 
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Kamu harcamalarının %40’ı yerel yönetimlere aittir. Yine sağlık, eğitim, sosyal 

koruma harcamalarının çoğunluğu yerel yönetimlerce gerçekleştirilir. Sağlık 

harcamalarının %97,3’ü, eğitim harcamalarının %75’i, sosyal koruma 

harcamalarının %28,5’i yerel yönetimlerce yapılmaktadır (Şataf ve Mermer, 2017: 

19). 

Belediye giderlerinin %42’si yükseköğretim hariç olmak üzere eğitim 

harcamalarına ayrılmıştır. En fazla pay ayrılan bu alan okul yapımı, öğretmen 

maaşları,  sigorta ödemeleri gibi kalemleri içerir. Harcamaların %19’unu yaşlı 

bakımı, %11’ini ise engelli bakım hizmetleri oluşturur (Erdem, 2015: 207). 

Dolayısıyla İsveç yerel yönetimler harcamalarının içerisinde sosyal harcamaların 

önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. 

Tıpkı diğer refah uygulamaları gibi sosyal yardım sistemi de belediyelerce 

yürütülür. Belediyeler makul bir yaşam standardını karşılamakla yükümlüdür. 

Sosyal yardımlar ihtiyaç tespitine ve evrensellik ilkesine dayanır. Yani ülkedeki tüm 

bireyler ihtiyaç durumunda yardımlardan yararlanabilirler. Belediyeler, sosyal 

yardımların yaklaşık yüzde %80’ini yerel vergi kaynaklarından karşılanmaktadır 

(Taşcı, 2009: 455-458). 

Yerel yönetimlerin sunmuş oldukları hizmetler anayasal yetkiler sayesinde yerel 

yönetimlerce finanse edilebilmektedir (Acar ve Kitapcı, 2009: 93). Yerel yönetimler 

idari özerkliğin yanında mali özerkliğe de sahiptirler. 2010 yılında belediye 

gelirlerinin %72’si vergi gelirlerinden, %13’ü devlet özel teşviklerinden, %5’lik 

kısmı ise ücret, faiz gibi diğer gelirlerden oluşmaktadır. Belediyeler vergi oranlarını 

kendileri takdir ederler. Ortalama vergi oranı %30’dur (Erdem, 2015: 206). 

3. İNGİLTERE 

Üniter yönetim geleneğinin güçlü olduğu ülkelerden biri olan İngiltere’de yerel 

yönetimler county (il), district (bölge), parish (köy) ve özel statülü Greater London 

(Büyük Londra) kademelerinden oluşmaktadır (İnaç ve Ünal, 2006: 106).  

Yerel yönetimler kanunla kendilerine verilmiş görevleri yerine getirirler. Merkezi 

yönetim ve yerel yönetimler arasında görev bölüşümüne dair kesin kurallar 
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olmamakla birlikte yerel yönetimlere, kanuni yetkileri aşılmamak kaydıyla merkezi 

hükümetçe faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususunda izin verilmektedir (Yamaç, 

2014: 8). 

Yerel yönetimler çok çeşitli hizmetlerin sağlanmasını üstlenmişlerdir. Sağlanan 

başlıca hizmetler eğitim, ulaşım, sosyal bakım ve barınmadır. Yerel yönetimler 

ayrıca kültürel hizmetler, çevre hizmetleri, planlama ve geliştirme hizmetleri ile 

düzenleyici ve koruyucu hizmetlerden de sorumludur (Crawford ve Phillips, 2012: 

126). Klasik kent yönetimi fonksiyonlarının yanı sıra eğitim, çocuk hizmetleri ve 

sosyal hizmetler, ekonomik kalkınma gibi faaliyetler illerin sorumluluğundadır 

(Sandford, 2017: 18).  

İngiltere’de yerel yönetimlerin kamu harcamaları içerisindeki payı 1975/6‘da % 

35, 1989/90’da %53, 1992/3‘de %15 ve 2008/9‘da %25’tir. 2012-2013 yıllarında 

yerel yönetimlerde çalışanların % 58’i eğitim-öğretim hizmetlerinde, %14’ü sosyal 

hizmetlerde, %8‘i de diğer hizmet alanlarında çalışmaktadır (Yamaç, 2014: 11-12). 

2015 yılı verilerine göre ise harcama olarak eğitim %27,3, sosyal koruma %35,6, 

sağlık %1,8 oranında gerçekleşmiştir (stats.oecd.org, 2018). 

Yerel yönetim harcamalarının çoğunluğu merkezi hükümetten sağlanan hibeler 

kullanılarak finanse edilirken, yerel makamlar ayrıca belediye vergisinden, kullanıcı 

ücretlerinden ve harçlarından, diğer bağımsız gelir kaynaklarından gelir elde 

etmektedir. 2009-2010 yıllarında yerel yönetim gelirlerinin dörtte üçü merkezi 

hükümetten aktarılan paylar iken, dörtte biri belediye vergilerden oluşmaktadır 

(Crawford ve Phillips, 2012: 125-127). 

4. ALMANYA 

Almanya’da yerel yönetimler ilçe ve belediye olmak üzere iki temel birimden 

meydana gelir. Belediyeler kendi içerisinde ilçe içi belediyeler ve ilçe dışı 

belediyeler olarak iki ayrılırlar. Kırsal bölgelerdeki belediyeler ilçelere bağlı iken 

kentler ilçelerden bağımsızdır. Bu yüzden yerel yönetimler ilçelerden bağımsız 

büyükşehirler, ilçeler ve belediyelerden oluşur (Bağlı, 2011: 45-50). 
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Alman Anayasası’na göre yerel yönetimlerin sağlamakla yükümlü olduğu 

hizmetler vardır. Bunlar eğitim, sosyal yardımlar ve çocuk hizmetleridir. Yerel 

yönetimlerin isteğe bağlı görevleri ise spor ve kültür faaliyetleridir. Bunlar yasal 

olarak zorunlu kılınmamıştır  (Evers ve Ewert, 2012: 5). 

İlçeler, belediye üstü görevleri yerine getirirler. Hava kirliğinin denetimi, cadde 

ve sokak düzenlemesi, bölge turizmini teşvik gibi hizmetleri sunmaktadırlar. 

Bunların yanında ilçeye bağlı belediyelerin mali ve yönetsel yetersizlikleri nedeniyle 

yerine getiremedikleri hizmetleri de yerine getirirler. Örneğin atık yönetimi, hastane 

işleri, huzurevleri, gençlik merkezlerinin kurulması ve işletilmesi gibi hizmetler 

bunlardan bazılarıdır (Kaplan Mengi, 1997: 96-97). 

Belediyelerin görevleri, geleneksel yerel yönetim görevlerinin yanında federal 

devlet tarafından aktarılan ve tüm ülkede aynı şekilde uygulanması amacıyla 

denetlenen doğal afet, kültürel ve tarihi yapıyı koruma, mülteciler gibi alanlardır. 

Öte yandan yüzme havuzu yapımı, hastane yapımı, çocuk yuvası yapımı, su, 

kanalizasyon gibi görevler zorunlu olarak yerine getirilebilmektedir (Kaplan Mengi, 

1997: 103). 

Belediyelerin sosyal görevleri de oldukça kapsamlıdır. Yerel düzeyde sunulan 

sosyal hizmetler ve yardımlar; konut yardımları, işsizlik ve malullük yardımları, 

sosyal dışlanma ve yoksulluk, sağlık, aile ve çocuk, yaşlı ve engelli yardımları, 

mülteciler için danışmanlık hizmetleri verilmesi olarak sıralanabilir. Belediyeler 

ayrıca eğitim alanında okulların kurulması, bakımı ve işletilmesi, yetişkin eğitimi ve 

kültür hizmetlerini de yerine getirirler (Kaplan Mengi, 1997: 103-104; Fosti vd., 

2018). 

Almanya’da yerel yönetimler 2014 yılında % 32,8 oranında sosyal koruma, 

%15,2 oranında eğitim, %2,1 oranında sağlık harcaması gerçekleştirmiştir (Ulusoy 

ve Akdemir, 2017: 139). Yani, yerel yönetimler harcamalarının yarısını sosyal 

amaçlı yapmaktadırlar. Hem sosyal harcamalar hem de diğer harcamalar içerisinde 

en yüksek kaynak sosyal korumaya ayrılmıştır. 
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Yerel yönetimler gelirlerini ise 3 önemli kaynaktan finanse ederler. Bunlar; 

federal devlet düzeyinde elde edilen gelir vergisi ve katma değer vergisinden 

aktarılan paylar,  yerel vergiler ve belirli bir hizmet karşılığı vatandaşlardan alınan 

harçlardır. Yerel yönetimlerin re’sen vergi koyma yetkileri bulunmamaktadır. Ancak 

vergi matrah ve oranlarını belirleyebilmektedirler (Güneş, 2009: 153-154; Bağlı, 

2011: 57). 

Almanya’da 2014 yılı verilerine göre yerel yönetim gelirlerinin genel yönetim 

gelirlerine oranı %17,31’dir. Yerel yönetim gelirleri içerisinde en yüksek pay % 

38,57 ile vergi gelirlerine aittir. %36,6 ile alınan paylar ikinci en büyük gelir 

kalemini oluşturmaktadır (Ulusoy ve Akdemir, 2017: 137). 

5. İTALYA 

İtalya’da yerel yönetimler sistemi bölgeler, iller ve belediyelerden oluşmaktadır. 

İller ise bölgeler ve belediyelerin giderek güçlenmesiyle önemi kaybetmişlerdir. 

İtalyan Anayasası’na göre devlet tek ve bölünmez olarak tanımlanmakla beraber 

yerel özerklikleri kabul etmekte ve bu özerkliklerin gerçekleşmesine yardım 

etmektedir. Yine, kamu hizmetleri yerine getirilirken yerinden yönetim ilkesi geniş 

biçimde uygulanmaya çalışılmaktadır (Toksöz vd., 2009: 91-92). 

Sosyal alanlardaki faaliyetlerin çoğundan sorumlu olan birimler bölgelerdir. 

Bölgeler; sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerini yerine getirirler. Bunun yanında 

çevrenin korunması ve kültür gibi diğer sosyal alanlarda da yer almaktadırlar. 

Belediyeler; sığınma evleri, sakatlık yardımı, eczane yardımı ve çeşitli okul 

hizmetleri gibi sosyal hizmetleri yerine getirmektedirler. İller ise mesleki eğitim, 

bazı sağlık hizmetleri, iş gücü programları, çevre gibi faaliyetlerden sorumludurlar 

(Koşar, 2013: 335-336). Öte yandan, sosyal yardım politikaları söz konusu 

olduğunda durum bu şekilde değildir. Sosyal yardımlar bölgeler arasında homojen 

olarak yapılmamaktadır. Kimi yerlerde sosyal yardımlarda yerel yönetimler önemli 

rol oynarken, kimi bölgelerde merkezi hükümetin tahsis edeceği kaynaklara 

bağımlılık sürmektedir (Vampa, 2017: 275-285). 
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2014 yılında İtalya’da yerel yönetimler harcamalarının toplam harcamalar 

içerisindeki oranı %28,72’dir. Yerel yönetimler harcamalarının %47,71’i sağlık, 

%6,71’i eğitim, %5,19’u sosyal koruma harcamalarından oluşmaktadır (Ulusoy ve 

Akdemir, 2017: 164). Buna göre, İtalyan yerel yönetimler harcamalarının yaklaşık 

%60’ı sosyal harcamalara aittir. Sosyal harcamalarda en fazla kaynak sağlık 

harcamalarına ayrılmaktadır.  

Anayasa, yerel yönetimler maliyesi için üniter bir disiplin oluştururken mali 

özerkliği de sağlar. Yerel yönetimler, anayasa ile uyumlu olarak kamu maliyesi ile 

vergi sistemi arasındaki koordinasyon ilkelerine göre kendi vergi ve gelir 

politikalarını uygulayabilmektedirler. Ayrıca hükümet tarafından verilen vergi 

gelirlerinin bir yüzdesinin yanı sıra; ekonomik kalkınma, sosyal uyum ve 

dayanışmayı teşvik etmek, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için 

hükümetin ilave kaynaklarından yararlanmaktadırlar (Vesperini, 2011: 16). 

2014 yılında yerel yönetimlerin en önemli gelir kaynağı %44,38 ile vergi 

gelirleridir. Vergi gelirleri içerisinde en fazla gelir %22,42 ile mal ve hizmet 

vergilerinden elde edilmiştir. Vergi gelirlerini %38,23 ile yardımlar ve %11,41 ile 

teşebbüs gelirleri takip etmektedir. Bunun yanında belediyelerin ise özerk vergileme 

yetkisi yoktur. Ancak yakın zamanda atık toplama, emlak vergisi ve kontrol 

vergilerinin matrahını belirleme yetkileri belediyelere verilmiştir (Ulusoy ve 

Akdemir, 2017: 167). 

6. TÜRKİYE 

1982 Anayasası’na göre mahalli idareler; il özel idaresi, belediyeler ve köy 

idaresi olmak üzere üç ayrı birimden oluşur. Belediyeler ise 5393 sayılı kanuna tabi 

belediyeler ve 5216 sayılı kanuna tabi büyükşehir belediyeleri olmak üzere ikiye 

ayrılır (Ulusoy ve Akdemir, 2017: 64-68). 

Yerel yönetim sistemi içerisinde özellikle il özel idareleri ve köyler, yerel 

hizmetlerin görülmesinde personel ve gelir yetersizliği ile merkezi idarenin 

tasarrufuna bağlı hareket etmek zorunda kaldıklarından zamanla işlevlerini 
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yitirmişler. Bu aşamada ise belediyeler, kentsel ihtiyaçların görülmesinde temel 

aktör haline gelmişlerdir (Güneş, 2010: 42). 

Belediyelerin sosyal harcama alanındaki görevleri genel olarak 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nda sıralanmıştır. Kanunun 14/a maddesine göre belediyeler 

“…park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, … gençlik ve spor orta ve yüksek 

öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım… meslek ve beceri kazandırma… 

yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer 

belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve 

çocuklar için konukevleri açabilirler.”  

Belediye Kanunu 14/b’de ise “Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı 

ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme 

ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 

….Gıda bankacılığı yapabilir.” hükümleri yer almaktadır.  

Ülkemizde illerin ve belediyelerin görevlerinin hizmet alanları itibariyle 

belirtildiği, büyükşehirlerin ve köylerin görevlerinin ise kanunda sıralandığı göz 

önünde bulundurularak görev paylaşımında liste usulünün uygulandığı söylenebilir 

(Ulusoy ve Akdemir, 2017: 91). Sosyal alanda sunulan eğitim, sağlık, sosyal yardım, 

konut gibi hizmetler ise aynı zamanda merkezi idarenin de görevleri arasındadır. 

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında görev bölüşümünün olmaması, eğitim 

ve sağlık hizmetlerinin ihtiyari görev olarak görülmesi, hali hazırda mali sıkıntılar 

yaşayan belediyelerin ilgili hizmetlerin sunumunu çoğunlukla merkezi yönetime 

bırakmasına neden olmaktadır. Nitekim sosyal harcama oranlarına bakıldığında 

2015 verilerine göre yerel yönetimlerde eğitim %5,9, sağlık %1,6 ve sosyal koruma 

%1,5 oranında gerçekleştirilmiştir (stats.oecd.org, 2018). 

Sosyal harcamalarının diğer ülkelere kıyasla bu denli düşük olmasının 

nedenlerinden biri olarak da belediyelerin gelir yönünden büyük oranda merkezi 

yönetime bağımlı olması gösterilebilir. Anayasa’nın 73. maddesindeki vergilenmeye 

ilişkin hükümler belediyelerin gelirlerini serbestçe takdir etme yetkisini ortadan 



 

1217 
 

kaldırmaktadır. Merkezi yönetimden aktarılan payların da yasal olarak belirlendiği 

göz önüne alındığında Türkiye’de yerel yönetimlerin mali özerkliği olduğu 

savunusunu yapmak doğru olmaz (Yaş ve Akduğan, 2015: 52-53). Nitekim 

belediyelerin yeterli öz gelirlere sahip olmadığı çeşitli çalışmalarda ifade edilmiştir. 

Korlu ve Çetinkaya (2013), 2010-2013 yıllarını kapsayan yaptıkları bir çalışmada öz 

gelirlerin, gelirler içerisinde oranının düşük seyrettiği ve belediyelerin büyüklükleri 

arttıkça öz gelirlerin oransal olarak azaldığı sonucuna varmışlardır. Yine Arıkboğa 

(2016), 2008-2014 yılları arası dönemde vergi ve harç gelirlerinin belediye 

gelirlerine oranının ilçe belediyelerinde %27, il belediyelerinde %13 büyükşehir 

belediyelerinde ise %2 olduğunu ifade etmiştir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, seçilmiş ülkelerde eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında görev 

ve yetkilerin çoğunluğunun yerel yönetimlere aktarıldığı görülmüştür. Sosyal 

politika alanındaki görev bölüşümü sadece merkezi-yerel yönetimler arasında değil, 

yerel yönetim kademeleri arasında da gerçekleştirilmiştir. Yerelleşmenin bir öğesi 

olarak mali özerklik alanında bazı yerel yönetimlerin vergi matrah ve oranlarını 

belirleyebilme yetkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca merkeziyetçi yönetim 

geleneğinin güçlü olduğu İngiltere’de dahi yerel yönetimlerin öz geliri olan vergi 

gelirlerinin bütçe içerisindeki oranının Türkiye’ye nazaran yüksek seyrettiği; 

dolayısıyla diğer ülkelerin merkezi yönetim gelirlerine bağımlılıklarının daha düşük 

olduğu söylenebilmektedir. 

Türkiye’de ise eğitim, sağlık, sosyal koruma alanında yerel yönetimlere görev ve 

yetkiler verilmiş olsa da merkeziyetçi yönetim anlayışının baskın olduğu, yerel 

yönetimlerin diğer ülkelere kıyasla sosyal harcama yapma konusunda geride kaldığı 

görülmektedir. Ayrıca merkezi-yerel ve yerel yönetim kademeleri arasında da sosyal 

politika ve harcama alanlarında bölüşüm bulunmamaktadır. Bununla birlikte yerel 

yönetimler yüksek oranda merkezi yönetim gelirlerine bağımlıdır ve öz gelir yaratma 

kapasiteleri düşüktür. 
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Reporting 3.0, Yeşil, Kapsayıcı ve Açık Ekonomi ve Entegre 
Raporlama 
Filiz Yüksel1 

Özet 
Finansal ve finansal olmayan performansın ayrı raporlarda bilgi kullanıcılarına sunulması 
işletme performansına ilişkin bütüncül bir değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır. Bu zorluğa 
çözüm olarak entegre raporlama yeni bir kurumsal raporlama yaklaşımı olarak 
geliştirilmiştir. Ancak Reporting 3.0, entegre raporlamanın da birtakım eksikliklere sahip 
olabileceğini açıklamıştır. Reporting 3.0’a göre, Yeşil, Kapsayıcı ve Açık Ekonomi için 
integral iş modeli çerçevesinde gerçekleştirilen, mikro ve makro seviyede finansal ve finansal 
olmayan etkileri olan işletme faaliyetleri yeni entegre muhasebe ile kayıtlara alınmalı, 
finansal raporlarda finansal olmayan kalemlerin etkileri de gösterilmelidir. Bu çalışmada 
yeşil, kapsayıcı ve açık ekonomi, entegre muhasebe ve entegre raporlama kavramları 
açıklanmaya, Reporting 3.0 raporlama taslağı ile entegre rapor içeriği karşılaştırmaya 
çalışılmıştır.  
Anahtar Kelimeler— Reporting 3.0, Yeşil Kapsayıcı ve Açık Ekonomi, Kurumsal 
Raporlama, Entegre Raporlama 
JEL Sınflama Kodları: M40, M41, M49 
 

Reporting 3.0, Green, Inclusive and Open Economy and 
Integrated Reporting 

Abstract 
Presenting financial and non-financial performance to information users in separate reports 
makes it difficult to assess the overall performance of the company. As a solution to this 
challenge, integrated reporting has been developed as a new enterprise reporting approach. 
However, Reporting 3.0 reports that integrated reporting may also have some shortcomings. 
According to Reporting 3.0, business activities with financial and non-financial impacts on 
micro and macro levels within the framework of the integral business model for Green, 
Inclusive and Open Economy should be taken into new integrated accounting, and financial 
reports should also show the effects of non-financial items. In this study, Green, Inclusive 
and Open Economy, Integrated Accounting and Integrated Reporting concepts were tried to 
be explained and the Reporting 3.0 report draft and integrated report contents were tried to 
be compared. 
Keywords— Reporting 3.0, Green, Inclusive and Open Economy, Corporate Reporting, 
Integrated Reporting 
JEL Classification Codes: M40, M41, M49 
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1. GİRİŞ  

İşletmelerin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini, diğer bir ifadeyle finansal 

olmayan performanslarını sürdürülebilirlik raporları ile bilgi kullanıcılarına 

aktarmaları sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma derecesinin tespiti adına 

olumlu bir davranıştır. Ancak, finansal performans ile finansal olmayan performansı 

ayrı raporlarda sunulması işletmenin bütüncül performansını tam olarak 

yansıtmayacaktır. Bu nedenle kurumsal raporlamada yeni bir yaklaşım olarak 

nitelendirilen, entegre düşünce temelinde değer yaratmaya odaklanan, yaratılan 

değerin entegre rapor ile bilgi kullanıcılarına aktarılmasını öneren entegre raporlama 

geliştirilmiştir. Bir entegre raporda işletmenin bütüncül performansı sunulmaya 

çalışılır. Ancak, mevcut kurumsal raporlama yaklaşımları ve araçlarının 

sürdürülebilirliğe, yeşil ekonomiye katkısı hala sorgulanmaktadır. Bu konuda 2013 

yılından itibaren çalışmalarını sürdüren Reporting 3.0’a göre Yeşil, Kapsayıcı ve 

Açık Ekonomiye geçiş için entegre muhasebe süreci sonunda üretilen raporlar tüm 

hak sahipleri açısından daha şeffaf raporlamaya imkan verecek, sürdürülebilirlik tam 

anlamıyla sağlanacaktır.  

Bu bağlamda bu çalışmada, yeşil, kapsayıcı ve açık ekonomi, entegre muhasebe 

ve entegre raporlama kavramları açıklanmaya, Reporting 3.0 raporlama taslağı ile 

entegre rapor içeriği karşılaştırmaya çalışılmıştır. 

2. REPORTING 3.0 ve YEŞİL, KAPSAYICI ve AÇIK EKONOMİ 

BM tarafından 2012 yılında Brezilya’da “The United Nations Conference on 

Sustainable Development” düzenlenmiştir. Üye devletler, bu konferans sonucu 

yayınlanan “The Future We Want” başlıklı raporun 56.-74.maddeleri arasında 

açıklanan yeşil ekonomi ilkelerini kabul ettiklerini açıklamışlardır. Bu ilkeler ile 

temelde, mevcut ekonomik sistemin yarattığı maliyetlerin azaltılması veya yok 

edilmesi, tüm insanlara eşit fırsatlar sunulması, refahın arttırılması, çevrenin 

korunması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Reporting 3.0 bu ilkeler temelinde çalışmalarına başlamıştır. Reporting 3.0 

standart belirleyiciler ve düzenleyicilerden bağımsız olan ve sistem değişikliği için 
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bütünsel bir bakış açısına odaklanan kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Reporting 

3.0’a göre, finansal sermaye odaklı olması, işletmelerin dışsallıklarını tam olarak 

dikkate almaması nedeniyle mevcut ekonomik sistem telafisi olmayan maliyetlere 

neden olmaktadır. Bu nedenle, Thurm (2017)’a göre günümüzde işletmeler tam 

anlamıyla sürdürülebilir işletmeler olmayıp, gerçek anlamda sürdürülebilir 

işletmelerin var olması, mevcut ekonomik sistemin yarattığı maliyetlerin azaltılması 

için yeşil ekonomi ilkelerinden hareketle Yeşil, Kapsayıcı ve Açık Ekonomiye 

geçilmelidir.  

Baue ve Thurm, (2018), Thurm, Baue ve Van Der Lugt (2018) Yeşil, Kapsayıcı 

ve Açık Ekonomi kavramının açıklanabilmesi için öncelikle kavramda yer alan yeşil, 

kapsayıcı ve açık kavramlarına açıklık getirmişlerdir. Buna göre “yeşil”, doğal 

sürdürülebilirlik; “kapsayıcı”, tüm insanların ekonomik ve sosyal açıdan 

güçlendirilmesi; “açık”, hak sahiplerinin bilgi edinme hakkı, olarak açıklanabilir. Bu 

açıklamalar doğrultusunda Yeşil, Kapsayıcı ve Açık Ekonomi, doğal sistemin 

korunması ve iyileştirilmesi şartıyla tüm insanların ekonomik ve sosyal refahını 

sağlamak için ekonomik sistemdeki faaliyetlerin yürütülmesi, yürütülen faaliyetler 

ve faaliyet sonuçları ile ilgili hak sahiplerine gerekli açıklamaların yapılmasını 

sağlayan sistem, olarak tanımlanabilir. 

Reporting 3.0 tarafından 2013 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda Yeşil 

Kapsayıcı ve Açık Ekonomiye geçiş için raporlama, muhasebe, veri ve iş modelinde 

birtakım değişikliklere, bütünleşmelere gidilmesine ilişkin öneriler geliştirilmiş, bu 

öneriler hazırlanan taslaklar ile görüşe sunulmuştur. Bu taslaklar, Taslak 1: 

Raporlama, Taslak 2: Muhasebe, Taslak 3: Veri, Taslak 4: Yeni İş Modeli, Taslak 5: 

Dönüşüm Yolculuğu Programı (reporting3.org, 2018) olarak açıklanmıştır. 

Reporting 3.0 iş ekosistemi Yeşil, Kapsayıcı ve Açık Ekonomi için taslak oluşturma 

çalışmalarına devam etmekte olup, gelecek aylarda Taslak 6: Sürdürülebilir Finans, 

Taslak 7: Değer Döngüsü ve Taslak 8: Zorunlu Dönüşümde Hükümetlerin, Çok 

Uluslu Şirketlerin ve Vakıfların Rolü’nü yayınlayacağını açıklamıştır. 

Thurm (2017)’a göre, raporlamada ilk nesil finansal raporlama, ikinci nesil 

sürdürülebilirlik raporlaması ve entegre raporlama, üçüncü nesil ise bütünleyici 
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(integral) raporlama olup, bütünleyici raporlamaya geçiş için Reporting 3.0 

tarafından yayınlanan Raporlama, Muhasebe, Veri, Yeni Nesil İş Modeli 

taslaklarında yapılan açıklamalar doğrultusunda bir öğrenme süreci ve deneyim 

gerekir. Diğer bir ifadeyle, bütünleyici raporlama için yeni iş modeli çerçevesinde 

bütünleyici (integral) düşünce ile gerçekleştirilen işletme faaliyetleri sonucunda 

uygulayıcı, mikro, sektör ve makro seviyelerinde tüm hak sahipleri adına tüm 

sermaye unsurları açısından yaratılan değer entegre muhasebe (yeni muhasebe, 

çoklu sermaye muhasebesi) ile kayıtlara alınmalıdır. Reporting 3.0 tarafından 

yapılan açıklamalar doğrultusunda, entegre muhasebe, Kabul Görmüş Muhasebe 

İlkeleri doğrultusunda finansal ve finansal olmayan tüm sermaye unsurları için 

geçmiş, bugün ve geleceğe yönelik bilgiler üreterek, bu bilgileri tam kapsamlı gelir 

tablosu, kapsamlı finansal durum tablosu ile iç ve dış hak sahiplerine sunan 

muhasebe türü, olarak tanımlanabilir.  

Entegre muhasebe, finansal olmayan sermaye unsurlarının finansal raporlarda 

sunulması gerektiğini savunur. Reporting 3.0’a göre bir işletme tam kapsamlı gelir 

tablosu (Tablo 1), kapsamlı finansal durum tablosu (Tablo 2) ve uzun dönemli risk 

ve varlık ve yükümlülüklerin tahmini değeri tablosu düzenlemelidir. Tablo 1 ve 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Van Der Lugt (2018) tarafından önerilen tam kapsamlı 

gelir tablosunun “Dolaylı fayda veya maliyetler” bölümünde finansal olmayan 

sermaye unsurlarına ilişkin bilimsel tahminlere dayanan parasal değerler sunulur. 

Reporting 3.0 tarafından önerilen bir diğer finansal tablo olan kapsamlı finansal 

durum tablosunun varlıklar tarafına insan sermayesi, entelektüel sermaye, sosyal ve 

ilişkisel sermaye ile doğal sermayeye ilişkin hesapların eklenmesi, kaynaklar 

tarafına ise bu sermaye unsurları nedeniyle ortaya çıkacak olan “piyasa değeri ile 

defter değeri arasındaki fark” bölümünün eklenmesi önerilmiştir. Düzenlenmesi 

tartışılan bir diğer tablo ise Uzun Vadeli Riskler ve Uzun Vadeli Varlık ve 

Yükümlülüklerin Tahmini Değeri Tablosudur. Bu tabloda, doğal sermaye, üretilmiş 

sermaye, finansal sermaye, entelektüel sermaye ve uzun vadeli borçlar açısından 

gelecek yirmi yılda karşılaşılabilecek risklerin tahmini parasal değeri ve kısa bir 

açıklamasının yer alması önerilmiştir. 
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Tablo 1: Tam Kapsamlı Gelir Tablosu 

 
Kaynak: Van Der Lugt, 2018:52 
 

Tablo 2: Kapsamlı Finansal Durum Tablosu 

 
Kaynak: Van Der Lugt, 2018:58 

  



 

1226 
 

3. ENTEGRE RAPORLAMA 

Eccless ve Saltzman (2011)’e göre entegre kelimesi ilk defa Allen White 

tarafından 20 Haziran 2005 tarihinde Business for Social Responsibility’de 

yayınlanan “New Wine New Bottles: The Rise of Non-financial Reporting” başlıklı 

tartışmasında kullanılmıştır. Literatür incelendiğinde 2007 yılında İngiltere’de 

yayınlanan Bağlı Raporlama Çerçevesi’nin, Global Raporlama Girişimi (Global 

Reporting Initiative-GRI) tarafından 7-9 Mayıs 2008 tarihinde yapılan “GRI 

Sürdürülebilirlik ve Şeffaflık Konferansı”’nın, Institute of Directors in South Africa 

(IoDSA) tarafından Prof. Mervyn King başkanlığında yayınlanan King kurumsal 

yönetim kodlarının entegre raporlamanın gelişiminde önemli adımlar olduğu 

söylenebilir. Ancak entegre raporlama konusunda en önemli adım Accounting for 

Sustainability (A4S) Project kapsamında gerçekleştirilen forumdur. “The Prince’s 

Accounting for Sustainability (A4S) Project kapsamında, 17 Aralık 2009 tarihinde 

“Governance&Collaboration: Establishing an International Integrated Reporting 

Committee” temalı A4S forumunda Galler Prensi, kurumsal raporlamada entegre 

yaklaşımı geliştirmeleri için, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International 

Federation of Accountants -IFAC) ve Küresel Raporlama Girişimi (Global 

Reporting Initiative -GRI) işbirliğine davet etti” (accountingforsustainability.org, 

2018). IFAC ve GRI iş birliğinde yapılan çalışmalar sonucunda 2010 yılında kurulan 

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting 

Council - IIRC) Aralık 2013’te Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesini 

(Çerçeve) yayınlamıştır. Çerçeve, entegre raporlama sürecinde işletmelere yol 

gösterici bir rehber olması, her işletmenin kendi koşulları doğrultusunda raporlama 

yapabilmesi amacıyla ilke tabanlı hazırlanmıştır.  

Entegre raporlama, entegre düşünce biçimi üzerine inşa edilen ve bir kuruluş 

tarafından zaman içinde yaratılan değer hakkında bir entegre raporun ve değer 

yaratma sürecinin unsurları hakkındaki diğer ilgili bildirimlerin yayınlanmasıyla 

sonuçlanan bir süreçtir (IIR, 2013a: 33). Entegre raporlama bir süreç olup, bu süreç 

entegre düşünce temelinde ve iş modeli çerçevesinde gerçekleştirilen işletme 
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faaliyetleri sonucunda finansal ve finansal olmayan sermaye unsurları üzerinde 

yaratılan değerin entegre rapor ile paydaşlara aktarılmasıyla son bulur.  

Entegre raporlamada iki temel kavram entegre düşünce ve değer yaratmadır. 

“Entegre düşünce, bir kuruluşun çeşitli işletme ve fonksiyonel birimleri arasındaki 

ilişkileri ve kullandığı ya da etkilediği sermaye ögelerini aktif şekilde hesaba 

katmasıdır” (IIRC, 2013a:2). Bir entegre raporun asıl amacı finansal sermaye 

sağlayan taraflara bir kuruluşun zaman içinde nasıl değer yaratacağını açıklamaktır. 

Dolayısıyla hem finansal hem de diğer konularla ilgili bilgileri içerir (IIRC, 

2013a:7). Değer, kısa orta ve uzun vadede işletme, işletmenin paydaşları, toplum ve 

çevre için değer yaratan veya kaybeden çıktı ve sonuçlar üretmek için sermaye 

ögelerini girdi olarak kullanan, işletme faaliyetleri ve etkileşim ile onları dönüştüren 

iş modeli vasıtasıyla yaratılır (IIRC, 2013b: 9). Dolayısıyla değer yaratma Çerçevede 

açıklanan finansal sermaye, üretilmiş sermaye, fikri sermaye, insan sermayesi, 

sosyal ve ilişkisel sermaye, doğal sermayede artış, azalış veya dönüşüm yaratan 

süreçtir. İşletmeler tarafından yaratılan değer entegre raporlama süreci sonunda 

entegre rapor ile hissedarlara ve diğer paydaşlara aktarılır. 

4. REPORTING 3.0 RAPORLAMASI VE ENTEGRE RAPORLAMANIN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

2013 yılında çalışmalarına başlayan Reporting 3.0 tarafından yayınlanan taslaklar 

incelendiğinde Yeşil, Kapsayıcı ve Açık ekonomik sisteme ulaşabilmek için 

üzerinde önemli durduğu konuların bütünleyici (integral) düşünce, hak sahipleri ve 

yeni sürdürülebilir iş modeli olduğu görülecektir. Entegre raporlama, entegre 

düşünce temelinde gerçekleştirilen işletme faaliyetleri sonucu yaratılan değerin 

paydaşlara raporlanması sürecidir.  

Reporting 3.0 tarafından dikkat çekilen konular ile entegre raporlamada önerilen 

konular ve ilkelerin birbirine benzediği söylenebilir. Thurm (2017) de IIRC’nin 

çoklu sermaye fikrine destek verdiği, iş modeline ve ekonomik sistem koşullarının 

düşünülmesi için temel bir bağlantıya odaklandığı konusunda var olan inancını dile 

getirmiştir. Ancak, Reporting 3.0 ve entegre raporlama ilkeleri ve ögeleri 
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incelendiğinde benzerlikler yanında birtakım farklılıkların olduğu da görülecektir. 

Bu benzerlikler veya farklılıklar Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3’te görüldüğü gibi, Reporting 3.0’ın temel düşüncesi bütünleyici 

(integral) düşünce iken entegre raporlamada temel düşünce bütünleşmiş 

(entegre-integrated) düşüncedir. “Integral”, parçalardan oluşmuş bütün 

(tdk.gov.tr, 2018); bir şeyin gerekli ve önemli parçası, tamamlayıcı, 

bütünleyici (dictionary.cambridge.org, 2018) anlamına gelmektedir. 

“Integrated”, bütünleşmiş (tdk.gov.tr, 2018); bir grup veya toplumun bir 

parçası haline gelmek, bir şeyi daha etkili yapmak için iki veya daha fazla 

şeyi birleştirmek, bütünleştirmek (dictionary.cambridge.org, 2018) anlamına 

gelmektedir. Buna göre “integral” kelimesinin daha bütüncül ve kapsayıcı bir 

anlam taşıdığı söylenebilir. Reporting 3.0’ın açıklamaları da bu söylemi 

destekleyici niteliktedir. Bütünleyici (integral) düşünce, uygulayıcı, işletme, 

sektör ve genel ekonomi seviyelerinde tüm ekonomik sisteme yönelik 

iyileştirici önlemler alma, değer yaratma ve raporlamaya odaklanır. 

Reporting 3.0 nano seviyede uygulayıcılar, mikro düzeyde işletmeler, orta 

düzeyde endüstri ve makro düzeyde tüm ekonomik sistem açısından tüm 

sermaye unsurları için önemlilik belirlemesi yapılarak sürdürülebilir iş 

modeli çerçevesinde 6 temel ve 9 ilke çerçevesinde faaliyet gösterilerek 

Yeşil, Kapsayıcı ve Açık Ekonomik sisteme ulaşılabileceğini ifade eder. 

Entegre raporlamanın temel düşüncesi olan bütünleşmiş (entegre - integrated) 

düşünce işletme düzeyinde tüm sermaye unsurları açısından değer yaratmaya 

odaklanmaktadır. Bunun için öncelikle finansal sermaye açısından önemlilik 

belirlemesi yapılarak iş modeli çerçevesinde işletme faaliyetlerinin 

yürütülmesi ve süreç sonunda tüm sermaye unsurları üzerinde yaratılan 

değerin ölçülmesi ve raporlanmasını önerir. 
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Tablo 3: Reporting 3.0 ve Entegre Raporlamanın Benzerlik / Farklılıkları 

 Reporting 3.0 Entegre Raporlama 

Düşünce  

Bütünleyici (integral) düşünce: 

-Nano (uygulayıcı), Makro 
(ekonomik sistem tasarımı), Meso 
(endüstri ve habitat) ve Mikro 
(organizasyon) seviyesinde 
raporlama ile iyileştirici 
kapitalizme sorunsuz yaklaşımı 
sağlayan, 

-amaç (bağlanabilirlik), başarı 
ölçümü (zararlara karşı çok 
faktörlü muhasebe ve yaratılan 
değer) ve etkinin 
ölçeklendirilebilirliği (eğitim, iş 
birliği ve savunuculuk yoluyla) 
hakkında bütünleyici (integral) 
önemlilik ve bütünleyici (integral) 
düşünmeyi teşvik eden 

Bütünleşmiş (entegre) (integrated) 
Düşünce: 

 

Mikro / işletme düzeyinde 
odaklanmıştır 

 

Amaç 

Nano, mikro, meso ve makro 
düzeylerin amaçlarını birbirine 
bağlayarak yeşil, kapsayıcı ve açık 
ekonomiye katkıda bulunmak 

Endüstri, habitat ve ekonomi 
düzeyindeki amaçlarla uyum 
yerine, işletme düzeyinde (mikro) 
açık amaç 

Bağlam 
Temelli 
Amaçlar 
(context-
based goals) 

- bilim temelli eşikler; -adalet, 
dürüstlük ve saygı için etik temelli 
normlar; - adil pay tahsisleri - hak 
sahiplerinin refahı için hayati 
önem taşıyan sermaye kaynakları 
(doğal, imal edilmiş, sosyal, 
beşeri, entelektüel, itibar, doğal, 
finansal) için organizasyona özgü 
hesap tahsisleri.  

Sürdürülebilirlik Bağlamının 
doğrudan güçlendirilmesi yoktur. 
(yani bilim temelli eşikler, etik 
temelli göstergeler yok; işletmeye 
özgü tahsisler yok) 

Önemlilik 
Hedefleri 

Eğer ilgili olduğu sermaye hak 
sahiplerinin refahı için hayati 
önem taşıyorsa ve işletme faaliyeti 
o sermayenin taşıma kapasitesinin 
aşılmasına sebep olacaksa, bir 
hedef o işletme için önemlidir. 

 

Finansal piyasalar önemlilik 
kavramını odaklı 

Uzun 
Ömürlülük 
Hedefleri 

Tam bir strateji devamlılığında, 
hedefler zararsız sürdürülebilirlik 
durumunun ötesinde ayak izlerine 
(footprints), net pozitif durumun 
ötesinde brüt pozitif “uzun 
ömürlülük” durumu olarak 
tanımlanan el izlerine (handprints) 
odaklanır 

Değer yaratma sürecine odaklanır 
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Çoklu 
Sermaye 
Yaklaşımı 
(multicapital-
based 
approach 

Dışsallıkları azaltmak için 
ekonomik sistemin sınırlarının 
genişletilmesini benimser 

Açıkça çoklu sermaye 
yaklaşımını kullanır. İş 
faaliyetlerinin girdi ve çıktı 
taraflarında altı sermaye unsurunu 
izler. 

İş Modeli  

Yeni sürdürülebilir iş modeli tipini 
savunur: 

- Sürdürülebilirlik standartları, 
çerçevesi ve raporlaması ile 
organizasyonun stratejik yönetim 
araç ve raporlarını birleştirir. 
Örneğin, kurumsal karne 
(Balanced Scorecard), Kurumsal 
Risk Yönetimi, düzenleyici ve 
hissedarlara raporlar            

- sistemik bakış açısı ve meydan 
okuma büyüklüğünün tetiklediği 
yakınsama nedeniyle önemlilik 
kavramını ister (ör. <2 derece 
zorluk) 

İş modeli merkezli, ancak 
sermaye unsurlarının değer zinciri 
üzerindeki etkilerine açıkça 
odaklanmaz 

Yeşil, 
Kapsayıcı ve 
Açık 
ekonominin 6 
Temeli 
(ihtiyacı) 

- döngüsel, iyileştirici bir 
ekonomi; - nesiller arası eşitlik 
için uzun vadeli kaynak 
planlaması; - İntegral değer 
sağlayan şeffaf ve seviyeli bir 
global oyun alanı;  

- İyileştirilebilir sektörlere 
ölçeklendirmek için stratejik karar 
verme; - Karmaşık sistemleri 
düşünme ve liderlik geliştirmek 
için bütünsel eğitim; - kapsayıcı 
hak sahipleri refahına uygun 
yönetişim sistemleri 

 

Bu temellerin çoğu ile dolaylı bir 
uyum vardır, ancak açık değildir. 

 

 

İlke Tabanlı 
Yaklaşım 

- İlgililik (hak sahibi bağlamı ve 
önemlilik); - Karşılıklılık (tüm 
seviyelerde şeffaflık anlamına 
gelir);- Döngüsellik; - Ortaklık 
(işbirliği anlamına gelir); - 
Bağlantılılık (sistem düşüncesini 
tetikler); - Fazlalık (eskinin 
kullanılamaz olması anlamına 
gelir); - Modülerlik (değer koruma 
anlamına gelir); - Uyarlanabilirlik; 
- Alçakgönüllülük (güvenilirlik 
anlamına gelir) 

Örtük bir uyum vardır. Yeşil, 
kapsayıcı ve açık bir ekonominin 
vizyonu ifade edilmediği için açık 
değildir. 

 

Kaynak: Thurm, 2017: 108-109-110 
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SONUÇ 

Finansal ve finansal olmayan performansın ayrı raporlarda sunulması işletmenin 

bütüncül performansını tam olarak yansıtamamaktadır. Bu durum karar alıcıların 

işletme ile ilgili olarak yanlış kararlar almasına sebep olabilir. Bilgi kullanıcılarının 

yanlış kararlar alması sonuçta tüm ekonomik sisteme zarar verebilir. Bilgi 

kullanıcılarının işletme ile ilgili doğru değerlendirmeler yapabilmelerinin sağlamak 

adına IIRC tarafından entegre raporlama yaklaşımı önerilmiştir. Entegre raporlama 

işletme faaliyetlerinin entegre düşünce temelinde gerçekleştirilmesini ve sonuçta 

finansal ve finansal olmayan sermaye unsurları üzerinde yaratılan değerin bilgiler 

arası bağlantıyı sağlayacak şekilde raporlanması esasına dayanan kurumsal 

raporlama yaklaşımıdır.  

Entegre raporlama ile kurumsal raporlamada önemli bir adım atılmasına rağmen 

Reporting 3.0 entegre raporlamanın da birtakım eksiklikleri olabileceğini ifade 

etmiştir. İşletmelerin gerçek anlamda sürdürülebilir olması için Yeşil, Kapsayıcı ve 

Açık Ekonomik sisteme geçilmesi gerektiğini ifade eden Reporting 3.0’a göre 

entegre raporlama mikro yani işletme düzeyinde değer yaratma sürecine 

odaklanmakta, finansal sermaye için önemlilik tespiti yapılmasını, bu doğrultuda 

planlanan iş planı çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesini önermektedir. 

Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ilke tabanlı bir yaklaşımla hazırlanmış 

olup, IIRC tarafından her işletmenin kendi koşulları doğrultusunda önemlilik tespiti 

yapabileceği, hangi konuları ne ölçüde açıklayacağını kendisinin belirleyeceği, 

entegre raporlamanın asıl amacının finansal sermaye sağlayan taraflara bilgi 

sağlamak olduğu ifade edilmiştir. Bu durumun bir eksiklik/hata olduğunu söylemek 

pek doğru olmayacaktır. Çünkü her işletme finansal sermaye yanında finansal 

olmayan sermaye unsurları açısından değer yaratmaya odaklandığında zaten makro 

düzeyde sürdürülebilirlik sağlanmış olacaktır.  

Literatür incelendiğinde, entelektüel sermaye kavramının ilk defa 1969 yılında 

John Kenneth Golbraith tarafından kullanıldığı, 1980’lerde itibaren entelektüel 

sermayenin ölçülmesi ve raporlanmasına ilişkin çalışmaların yapıldığı, 1997 yılında 

ise Leif Edvinson tarafından entelektüel varlıkların ve entelektüel sermayenin 
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finansal tablolarda sunulması gerekliliğinin ifade edildiği görülecektir. Buna karşılık 

entelektüel sermaye kavramı içinde doğal sermayenin yer almadığı da görülecektir. 

Bu nedenle, Reporting 3.0’ın sürdürülebilirliğe olan en büyük katkısının doğal 

sermaye dahil tüm finansal olmayan sermaye unsurlarının, geleceğe yönelik tahmini 

değerlerin finansal tablolarda yer alması önerisi olduğu söylenebilir. Reporting 3.0 

tarafından önerilen yeni sürdürülebilir iş modeli ile gerçekleştirilen işletme 

faaliyetleri sonucunda yaratılan değer bilimsel temellere dayalı olarak ölçülebilecek, 

bu ölçüm ile finansal olmayan sermaye unsurları da finansal raporlarda 

sunulabilecektir. Bu sunum işletmenin bütüncül performansının ortaya konmasını 

sağlayacaktır. Bununla birlikte anlatısal rapor olarak da sınıflandırılabilen entegre 

raporun yayınlanması tüm paydaşların, Reporting 3.0’ın tabiriyle hak sahiplerinin 

işletme faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Sonuçta, Reporting 

3.0 tarafından önerilen muhasebe bilgi sistemi sayesinde üretilecek olan ve finansal 

olmayan sermaye unsurlarına ilişkin rakamların da yer aldığı finansal raporlar ile 

entegre raporun birlikte yayınlanması sayesinde işletme tarafından da daha şeffaf 

raporlama yapılmasına imkan sağlanacak, bilgi kullanıcıları finansal ve finansal 

olmayan sermaye unsurları arasında bağlantıyı daha kolay kurabilecek, işletme ile 

ilgili daha doğru değerlendirmeler yapılarak karar alınabilecektir. 
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The impact of overconfidence and loss aversion on investors’ 
decisions 

Şennur Köroğlu1, Ayşegül Kırkpınar2 
Abstract 

Behavioral finance studies have revealed that investors are not rational in their 
investment decisions where they are prone to buy high out of greed and sold out of 
fear. This fact doesn’t support fully neoclassical economic theory which is based 
rational human. This research aims to bridge the gap by examining the impact of 
emotions on decision making process of investors in terms of demographic factors 
in Turkey. For this purpose, loss aversion and overconfidence have been dealt with 
in order to know whether or not there is an impact of these biases on investors 
decision making. Cross sectional survey, correlation and Chi-Square analyses have 
been used as a methodology. Our findings indicated that men are more over 
confident that women when it comes to investment decisions and women are more 
loss averse in Turkey.   
Keywords: Overconfidence, Loss Averse, Investment Decision, Behavioral 
Finance, Survey 
Jel Classification Codes: G40, G41 

 
Aşırı güven ve kayıptan kaçınmanın yatırımcıların 

kararlarına etkisi 
Özet 

Davranışsal finans çalışmaları yatırımcıların yüksek hırsda satın aldıkları ve korkuda 
elden çıkardıkları yatırım kararlarında rasyonel olmadığını ortaya koymuştur. Bu 
gerçek rasyonel insana dayanan neoklasik ekonomik teoriyi tam olarak 
desteklememektedir. Bu çalışma Türkiye'de demografik faktörler açısından 
yatırımcı duygularının karar verme sürecine etkisini inceleyerek boşluğu kapatmayı 
amaçlamaktadır. Bu amaçla, kayıptan kaçınma ve aşırı güven etkilerinin 
yatırımcıların karar verme üzerine etkisinin olup olmadığını bilmek için bu duygular 
ele alınmıştır. Enine-kesit anket, korelasyon ve Ki-Kare analizleri metodoloji olarak 
kullanılmıştır. Bulgularımız yatırım kararları söz konusu olduğunda erkeklerin 
kadınlardan daha fazla aşırı güvene sahip oldukları ve kadınların daha fazla kayıptan 
kaçınmaya sahip olduklarını göstermiştir.  
Anahtar Kelimeler: Aşırı Güven, Kayıptan Kaçınma, Yatırım Kararı, Davranışsal 
Finans, Anket 
Jel Sınıflama Kodları: G40, G41 
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1. INTRODUCTION AND LITERATURE REVIEW 

For more than 50 years the idea of rational man has dominated the finance theories. 

It has assumed that rational man acted knowledgeable calculating all probabilities to 

maximize his gain at a lower cost (Simon, 1955). Efficient market theory (EMT) 

assumes that stock prices fluctuates according to all relevant information therefore 

if the market is efficient investors cannot gain market share continuously. For 

example, they won’t be able buy undervalued stock when the stock prices reflect 

their true value (Fama, 1969; Harder, 2010). 

The development of behavioral finance is a new and growing area which tries to 

explain investors behavior through their psychology (Baddeley, 2012). It claims that 

not every investor is rational and human decision can be influences by emotions and 

they represent majority of investors (Statman, 2014). Behavioral finance studies 

have revealed that investors are not rational in their investment decisions where they 

are prone to buy high out of greed and sold out of fear. This doesn’t support the fully 

rational neoclassical economics of home economics hypothesis. In real world many 

investors are making decisions based on irrational behavior. Behavioral finance may 

give us deeper insights of the financial decision making process. Since 1970, despite 

of this rational man concept, many observed deviations in stock prices found not 

related to any given information which contradict the rationality of investors 

(Kahneman, 2013). These unjustified deviations in stock prices are called stock price 

anomalies because they are not link to any type of market information. This 

contradicts the assumption of modern finance rationality (Cleary et al. 2013). These 

anomalies states that investors can gain market share despite of the given market 

information and contradict the modern economic and financial theories. There are 

some studies that link price anomalies and cognitive psychology which is an 

important matter in behavioral finance. Cognitive psychology studies how people 

think, remember, and perceive information they receive therefore it plays a big role 

in behavioral finance in terms of how investors make buying decisions under 

uncertainty and risk. Cognitive psychology is active when making a financial 

decision and there is a certain limitation while processing the information. Normal 
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investors rely on heuristic which can lead to bias and not being optimal when 

deciding. Emotions play big role in investors success. Personal characteristics, belief 

system, and opinions are the factors in decision making. Emotions such as loss 

aversion and overconfidence may lead investors to make mistakes and lead to 

irrational action opposite to what other market participants may do. Overconfidence 

can make investor take more risk than they are comfortable especially when they see 

others making money in the stock market. Loss aversion on the other side may stop 

the investor doing things too risky and either sell the stocks earlier or hold on to it 

too long for the sake of safe investment options. Personal characteristics such as 

pessimism can be the reason for investors not to take risk. In the market when loss 

aversion is dominant that may lead to crises and overconfidence in opposite may 

lead to financial bubbles because investors believe that those stocks can be sold at 

higher prices. Heuristics theory explains how investors makes bias decisions under 

the condition of uncertainty (Tversky and Kahneman, 1974). So it can be said that 

investors decisions are influenced by cognitive psychology and heuristics. There are 

many heuristics biases that have been studied in behavioral finance literature. In this 

study overconfidence bias and loss aversion have been studied. The first 

overconfidence bias happens when investors underestimating the risk and create 

market bubbles which affects market efficiency. Their decisions lead to high trading 

volume in bull market. The second loss aversion bias happens when the pain and fear 

of loss is bigger than the joy of gain of the same amount of money. Investors hold 

their position too long which affects their portfolio performance negatively and 

reduces market efficiency. Biased decisions overall reduce market efficiency and 

create anomalies.  

When looking the literature, there are several studies that examined the relation 

between behavioral finance biases and gender or age. Sharma and Vasakarla (2013) 

investigated the impact of overconfidence, risk aversion, and gender on investors’ 

financial decisions. They especially emphasized how gender affected on investors’ 

financial decisions. They concluded that women tended to be more conservative than 

men for risk aversion. As for overconfidence, they couldn’t achieve any certain 
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results because of complicated findings. Similarly, Hassan et al. (2014) studied the 

effect of age and gender on loss aversion and overconfidence in Pakistan. They found 

that older investors and men were more overconfident, while women were more loss 

averse. Pourbijan et al. (2014) investigated overconfidence, loss aversion, and 

ambiguity-aversion effects on investor’s investment in Tehran. They found that 

overconfidence had significant effect on investor’s investment. Mishra and Metilda 

(2015) examined how gender, education, and investment experience impacted on 

self-attribution and overconfidence. Their findings indicated that female were less 

overconfidence than their male counterparts. Besides, they found self-attribution 

would rise with education. On the other hand, they couldn’t find any relations 

between gender and self-attribution, and between investor’s experience and self-

attribution. Küçüksille et al. (2016) examined only overconfidence bias level of 

investors by using some demographic factors such as gender, education, age, etc. in 

İzmir. Their findings indicated that this overconfidence bias level of investors didn’t 

change in terms of gender. However, overconfidence bias level of all investors in the 

sample remained low level. Alquraan et al. (2016) investigated the impact of 

behavioral finance factors such as overconfidence, risk perception, loss averse, herd 

on investment decisions of investors in Saudi. They found that overconfidence, risk 

perception, loss averse had significant impact on investment decisions, whereas Herd 

had not. Similarly, Michailova et al. (2017) searched overconfidence and risk 

aversion effect on investors’ investment activity. They found that overconfidence 

had significant effect on investors’ investment performance and activity but only for 

female participants, whereas risk aversion had not effect on experimental outcomes. 

They had also concluded that overconfidence was uncorrelated with risk aversion. 

This research aims to bridge the gap by examining the impact of emotions on 

decision making process of investors who make investment in stock exchange in 

terms of demographic factors, personal characteristics, and geographical location in 

Turkey. 

The study is organized as follows. Section two introduce methodology. Section three 

gives results. Lastly, section four reports conclusion.  
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2. METHODOLOGY 

2.1. Participants and Procedure 

Online self-administered questionnaire survey method has been used to collect data. 

We conducted the online survey in Turkey on one hundred and three participants out 

of which 43 were females and 60 were males. Data was analyzed using the statistical 

tool SPSS. Descriptive analysis was run to check the normality of the variables of 

gender, age, and education. Table 1 depicts the descriptive statistics of the variables.  

Because a skewness and kurtosis are range between +/- 3.5, we can assume normality 

of the observations (Hair et al. 1998).  

Table 1: Descriptive Statistics 

 N Sum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Gender 103 163 1.58 .496 -.340 -1.922 

Age 103 201 1.95 .719 .395 -.016 

Education 103 322.00 3.1262 .73671 -.654 .471 

 

2.2. Measures 

There were eleven items included in the scale with a slight change of wording. The 

scale was adapted from Sharma and Vasakarla (2013) with some adjustment made 

in wording of the questions. The new version of the questionnaire was reviewed by 

Ph.D. scholars who were skilled in both Turkish and English languages. The first 

four questions were about age, gender, education and place. The constructs for over 

confidence, loss aversion biases were on ordinal scale and investor decisions 

overconfidence bias were based on the 5 point Likert scale. The Cronbach alpha for 

the final survey was 0, 618. This shows that our constructs fulfill the requirements 

of internal consistency (Hair et al., 1998). 



 

1240 
 

2.3. Hypotheses of the Study 

The research for this study has used a sample of 103 investors from Turkey to 

examine the impact of over confidence and loss aversion biases on investor 

decisions. The hypotheses of the study are as follows: 

H1: Gender is positively relation with overconfidence.  

H2: Age is positively relation with overconfidence.  

H3: Gender is positively relation with Loss Aversion.  

H4: Age is positively relation with Loss Aversion.  

3. RESULTS 

3.1. Measuring Over Confidence 

The frequency of investment, getting along and cope with others, understanding what 

is good for them, and vision of clarity are overconfidence biases in our study. We 

firstly measured the relation between gender and overconfidence biases. Table 2 

provides the relation between gender and the frequency of investment of investors. 

There is a significant difference between male and female with the significance level 

of 5% in accordance with the Chi Square test result. According to results, among 

regular investors 75% of male investors tended to be more over confident than 25% 

of female investors.    

Table 2: Relation between Gender and Frequency of Investment 

 Never Rarely Sometimes Often Regularly Total 

 Female Count 4 10 14 7 8 43 

 % within 

gender 

80.0% 83.3% 41.2% 35.0% 25.0% 41.7% 

Male Count 1 2 20 13 24 60 
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% within 

gender 

20.0% 16.7% 58.8% 65.0% 75.0% 58.3% 

Note: Chi-Square= 15.612, P-value=.004 

Table 3 depicts how well investors get along and cope with others. We found that 

35.1% of female investors and 64.9% of male investors got along with and coped 

with other people at the significance level of 10%. 

Table 3: Relation between Gender and Getting Along and Cope with Others 

 Poor 2 3 4 Excellent Total 

 Female Count 0 1 4 25 13 43 

% within gender 0.0% 25.0% 25.0% 56.8% 35.1% 41.7% 

Male Count 2 3 12 19 24 60 

% within gender 100.0% 75.0% 75.0% 43.2% 64.9% 58.3% 

Note: Chi-Square= 8.515, P-value=.074 

We measured whether gender is a factor among respondents regarding choosing 

what is good for them and the results showed there was not a significant 

relationship between gender and what was good for them in accordance with Table 

4.  
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Table 4: Relation between Gender and Understanding What is Good for Them  

 Poor 2 3 4 Excellent Total 

 Female Count 1 3 10 23 6 43 

% within Q12 100.0% 75.0% 47.6% 42.6% 26.1% 41.7% 

Male Count 0 1 11 31 17 60 

% within Q12 0.0% 25.0% 52.4% 57.4% 73.9% 58.3% 

Note: Chi-Square= 5.847, P-value=.211 

We lastly measured respondents vision of clarity for the overconfidence bias and 

found that gender did not have any significant relation with this item. This shows 

that gender was not a factor as far as respondents clarity of vision in life. Table 5 

shows the relation between gender and vision of clarity results.  

Table 5: Relation between Gender and Vision of Clarity  

 Poor 2 3 4 Excellent Total 

 Female Count 1 2 10 20 10 43 

% within Q13 100.0% 66.7% 34.5% 45.5% 38.5% 41.7% 

Male Count 0 1 19 24 16 60 

% within Q13 0.0% 33.3% 65.5% 54.5% 61.5% 58.3% 

Note: Chi-Square= 3. 155, P-value=.532 

We secondly measured the relation between age and overconfidence biases. 

According to results, age did not matter when it comes to frequency of investment, 

getting along and coping with others, understanding what is good for them, and 

vision of clarity which were all representative of over confidence bias.  
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3.2. Measuring Loss Aversion 

Risk taking positions (such as risk lovers, willing to take risk after extensive 

research, risk neutral, loss averse), alternatives of investment instruments (such as 

bank account, stock exchange, gold, and foreign currency) are the basic tools for 

measuring loss aversion bias in our study.  

According to results in Table 6, gender was positively correlated with risk lovers and 

loss aversion in risk taking situations with the significance levels of 5% and 1%, 

respectively. As for risk lover investors, there were 16.7% of female investors and 

83.3% of male investors were risk lovers. We can state that male investors are more 

risk lover than female investors. That’s why this result is consistent with the previous 

studies of Charness and Gneezy (2012) and Sharma and Vasakarla (2013).  

There were not any relationships between gender and investors who were only 

willing to take risk after extensive research, and between gender and investors who 

were neutral.  

Table 6: Relation between Gender and Loss Averse Biases  

 Female Male Chi-Square P-value No  Yes 

Gender * Risk Lover 16.7% 83.3% 5.642 .018 40 3 

Gender*After Extensive 

Research 

37% 63% 1.036 .309 23 20 

Gender * Risk Neutral 53.3% 46.7% .969 .325 35 8 

Gender * Risk Averse 75.0% 25.0% 8.613 .003 31 12 

Gender* Bank Account 66.7% 33.3% 6.735 .009 29 14 

Gender*Stock Exchange 12.2% 87.8% 24.461 .000 38 5 

Gender * Gold 51.5% 48.5% 1.905 .168 26 17 
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Gender*Foreign 

Currency 

42.9% 57.1% .013a .908 34 9 

For measuring loss aversion respondents were asked what they would choose if they 

were given 500.000 among alternatives gold, bank account, foreign currency and 

stock exchange. 66.7% male respondents and 33.3 0% of female respondents chose 

bank account. 12.2% of male respondents and 87.8% of female respondents chose 

stock exchange as an investment alternative. Both bank account and stock exchange 

relation with gender were found significant. But we couldn’t find any significant 

relationship with gender and investment alternatives of gold and foreign currency.  

We also looked at the relation between age and loss aversion biases. But we could 

not find any significant relation between them. So, we can indicate that age is not a 

factor as far as respondents for loss aversion in our study. As a result of our analyses, 

we can state our hypotheses’ results as follows: 

H1: Gender is positively relation with overconfidence. Supported 

H2: Age is positively relation with overconfidence. Not Supported 

H3: Gender is positively relation with Loss Aversion. Supported 

H4: Age is positively relation with Loss Aversion. Not Supported 

4. CONCLUSION 

Behavioral finance may give us deeper insights of the financial decision making 

process. Emotions play big role in investors success. In this study we examined the 

effect of behavioral biases like overconfidence and loss aversion on gender, age and 

choice and alternative investment decisions. The study supported the prior studies of 

gender having a prominent impact on behavioral biases such as loss aversion and 

overconfidence. According to this study we can conclude that men are more over 

confident that women when it comes to investment decisions and women are more 

loss averse in Turkey. Besides, we can state that when people prefer taking risk they 
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can be seen as more overconfident. We also couldn’t find any relationship between 

age and biases of over confidence and loss aversion.  

For investment decisions important factors such as personal characteristics, belief 

system, and opinions can be studied. In this study we only focused on two biases due 

to constraints such as time and geographical location but for future studies we 

recommend to focus on wider selection of biases and targeting wider geographical 

location in Turkey.  
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İktisadi Karar Alma Sürecinde Nöroekonominin Rolü 
Kerim Eser AFŞAR1 , Nihan DEMİR2 

Özet 
İktisat biliminde birey, rasyonel insanı temsil eden homo economicus kavramı üzerinden ele 
alınmaktadır. Ellsberg ve Allais Paradoksları, belirsizlik altında karar verme durumunda 
homo economicus kavramına dayalı beklenen fayda teorisinin yanlışlandığını göstermiştir. 
İktisadi realitede insan sürekli olarak belirsizlik altında karar vermek durumunda olduğu 
için homo economicus özellikleri taşımamakta ve bu nedenle iktisat teorisi iktisadi gerçekliği 
tam olarak açıklayamamaktadır. Özellikle belirsizliğin arttığı konjonktürlerde teori ile 
gerçeklik arasındaki uçurum açılmaktadır. Son yıllarda metodolojik sorunların çözülmesi ve 
iktisadi analizlerin realiteyi açıklama gücünü arttırmak amacıyla; iktisat, psikoloji ve tıp 
bilimlerinin yakınlaşmasından doğan iktisat bilimi içinde melez disiplinler ortaya çıkmıştır. 
Farklı sosyal bilim disiplinlerinin tarihsel süreçte yakınlaşmasının en güncel biçimi, iktisadi 
davranışları nörolojik araçlarla ele alan nöroekonomi adı verilen yeni bir alt disiplindir. Bu 
çalışmanın amacı, literatürde yeni bir disiplin olan nöroekonominin, iktisat bilimi içindeki 
konumunu belirlemek ve iktisadın metodolojik sorunlarının çözümüne yönelik 
nöroekonominin işlevini tartışmaktır. Nöroekonomi, kişilerin karar almada ya da bireyin 
içsel durum ve eğilimlerini tahmin etmek için nörolojik görüntüleme (neuroimaging) 
yöntemini kullanmaktadır. Nörolojik görüntüleme yöntemi sayesinde karar verme sürecinde 
beynin nasıl çalıştığı ve nasıl bir işlevselliğe sahip olduğu bulgulandığı için, sübjektif iktisadi 
değer yargılarının nasıl oluştuğu hakkında iktisat bilimine, beklenen fayda teorisinden daha 
fazlasını katma potansiyeline sahiptir. 
Anahtar Kelimeler-- Nöroekonomi, Davranışsal İktisat, Belirsizlik 
JEL Sınıflama Kodları: A12, B42, B21,D87 
 
 

The Role of the Neuroeconomics in the Receiving of 
Economic Decision 

Abstract 
In economics, the individual is addressed through the concept of homo economicus, which 
represents the rational person. The Ellsberg and Allais paradoxes have shown that in the 
case of decision making under uncertainty, the expected utility theory based on homo 
economicus is wrong. Economic reality does not carry homo economicus characteristics 
because human beings must constantly make decisions under uncertainty, and therefore 
economic theory can not fully explain the economic reality. Especially, in the increasing of 
uncertain conjunctures, the gap between theory and reality accelerate. In recent years, in 
order to solve the methodological problems and increase the power of economic analysis to 
explain the reality, hybrid disciplines have emerged in the economic science, which have 
arisen from the convergence of economics, psychology, and medical sciences. The most 
recent form of the convergence of different social science disciplines in the historical process 
is a new sub-discipline called neuroeconomics, which deals with economic behavior with 
neurological means. The aim of this study is to determine the position of neuroeconomics in 
economics, a new discipline in the literature, and to discuss the function of neuroeconomics 
to solve the methodological problems of economics. Neuroeconomics uses neuroimaging to 
make decisions or to predict the individual's internal state and tendencies. It has the potential 
to add more to the economics about how to occur the subjective economic value judgments 
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than the expected utility theory since it is possible to find out how the brain works and how 
it functions in the decision-making process thanks to the neurological imaging method. 
Keywords--Neuroeconomics, Behavioral Economy, Uncertainty 
JEL Classification Codes: A12, B42, B21,D87 

 

1. GİRİŞ  

Glimcher vd.’ne (2009) göre nöroekonominin kökenleri ilk olarak 1930'ların 

neoklasik ekonomik devrimi ve 1990'larda bilişsel sinirbilim ile ortaya çıkmıştır. 

Nöroekonomi bireylerin kararlarının biyolojik kökeni anlamak için diğer bilimlerle 

bir araya gelen inter disipliner bir alandır. Ekonomi, sinir bilimi ve psikoloji 

bilimleriyle bir araya gelerek deney ve gözlem yoluyla ekonomik birimlerin karar 

verme süreçlerini beynin farklı bölgelerinde meydana gelen değişimlerin etkilediğini 

açıklamaktadır (Peterson, 2012: 57). 

Nöroekonomi ile ilgili çalışmalar, insan davranışlarının tek bir süreç tarafından 

değil sürekli olarak birbiriyle etkileşim halinde olan alt süreçler tarafından 

belirlendiğini savunmaktadır. Karar alma davranışları otomatik ve kontrollü olmak 

üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Otomatik davranışlar duyguları, kontrollü 

davranışlar ise rasyonel kararları temsil etmektedir.  (Sanfey vd., 2006: 111).  

Bütün ekonomik birimlerin karar verirken rasyonalitenin haricinde 

davranışlarının beyindeki yansımalarının görüntülenmesi nöroekonominin ilgi 

alanına dâhil olmaktadır. Bu çalışmada, nöroekonominin tanımı, beynin ve nöral 

sistemin çalışma mantığı, beyindeki bölgelerin ve kimyasalların karar alma 

aşamasındaki görevi, nöroekonomi literatüründe duyguların iktisadi kararlara etkisi 

ele alınmaktadır. 

2.EKONOMİK KARAR ALMA SÜRECİNDE BEYİN VE NÖRAL 

SİSTEMİN ÇALIŞMA MANTIĞI 

İnsan beyninde yaklaşık olarak 100 milyar nöron bulunmaktadır. Beyin dokusu 

gri ve beyaz madde (miyelin kaplı aksonlardan oluşan bölüm) olarak ayrılmaktadır. 

Gri doku beynin düşünen ve hesaplayan kısmı olsa da beyaz madde ile kaplı olan 

kısımdır. Gri madde beynin % 40' ını meydana getirirken, beynin oksijeninin % 94’ 

ünü harcamaktadır.  Bunun nedeni bir nöronun diğer nöronlarla iletişime geçmesini 
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sağlayan elektrik darbeleridir. Beynin çalışma prensibi, beyaz doku ile kaplı olan 

maddelerin nöronlar arası sinyaller ve beyin bölgeleri arasındaki bağlantıyı 

kurmasıyla meydana gelmektedir (Hobikoğlu, 2014: 46-47). 

Beyinde özel bağlantı noktaları olan sinapslar, yeni enformasyon almak için 

nöronlar arası bağlantı, sinir ağının inşası ve nöronların karşılıklı harekete geçmesini 

sağlamaktadırlar. Aynı zamanda hafızayı da oluşturan bu bağlantı noktaları beynin 

karar alma aşamasındaki fonksiyonunu anlamak için genellikle iki ayrıma 

gitmektedir. Bunlar kontrollü ve otomatik süreçler arasındaki farklılıktır. Kontrollü 

süreçler beynin ön kısmında ortaya çıkarken, otomatik süreçler beynin üst, orta ve 

yan kısımlarında meydana gelmektedir (Camerer vd., 2005: 17). 

2.1.Beyin Bölgelerinin İktisadi Karar Alma Aşamasındaki Görevi 

İktisadi kararların nöroekonomik analizi için öncelikle beyin bölgelerinin 

fonksiyonlarının bilinmesi gerekmektedir. Beyin temelde üç ana bölümden oluşur. 

Bu üç ana bölgeden ön beyin; beyin (serebrum), talamus, hipotalamus ve limbik 

sistemi kapsar. Orta beyin; tektum ve tegmentumu içermektedir. Arka beyin ise; 

beyincik, medulla ve ponstan kısımlarından oluşmaktadır. 

Ön beynin parçalarından biri olan korteks (kabuk), bilgi işlem ve daha yüksek 

zihinsel fonksiyonlara sahip olan beynin dış yüzeyini oluşturmaktadır. İnsan beyni; 

kafatasına daha fazla doku sığdırabilmek amacıyla girinti ve çıkıntılardan meydana 

gelmektedir. Korteksteki çıkıntılara girus, girintilere sulkus denmektedir. Beyin 

frontal (ön), temporal (şakak) lob, paryetal (yan) ve oksipital (arka) loblar olmak 

üzere dört bölüme ayrılmıştır. Genellikle projeksiyon olarak adlandırılan bu 

bağlantılar aracılığıyla diğer beyin bölgelerine ulaşılmaktadır (Zak, 2004: 1738-

1739). 

Prefrontal lob; bilinçli düşünmenin,  konuşmanın, hareket, hisler ve problem 

çözmenin gerçekleştiği bölümdür. Kontrollü süreçler esas olarak bütün bölgelerden 

verileri alıp yakın ve uzun dönem amaçları planlamak için bunları birleştirerek 

davranışlar üzerine planlar. Yatırım kararlarında limbik sistem haricinde önemli olan 

bölgedir. Paryetal lob; duyu organlarından edinilen bilgilerin kombinasyonunda 
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etkendir. Oksipital lob; Görme duygusuyla ilgili bilgiler buradan elde edilmektedir. 

Temporal lob; ses, koku, yüz ve mekan gibi uyaranların kaydedilmesi bu lob 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Serebrum; gelişim sürecinde son aşamalardan 

biridir, aynı zamanda canlı geliştikçe daha komplex bir yapı haline gelmektedir. 

Serebrumun gelişmesi bizi ilkel canlılardan ayırmaktadır. Talamus; duyu 

organlarından edinilen bilgileri kortekse aktarmakla görevlidir. Hipotalamus; 

heyecan ve arzuların kontrol edildiği yerdir. Yeme, içme ve cinsel davranış bu 

merkez tarafından yönetilmektedir (Çiftçi ve Ayyıldız, 2016: 63-64). 

Limbik sistem, medial frontal korteks, cingulate ve ventral striatumdan 

oluşmaktadır. Bu sistem duygusal beyin olarak adlandırılmakta ve serebrumun içine 

gömülüdür. Heyecan, saldırma ve kaçma davranışlarının işlendiği birimdir. Beynin 

duygu motorunu oluşturur. Elektrikle uyarılma sonucunda limbik sistemin bazı 

bölümlerinde öfke bazı bölümlerindeyse korkuya neden olan davranışlar ortaya 

çıkmaktadır. Ventral Striatum bölgesi, güdülenme sisteminin kontrol edildiği ve 

hareket kabiliyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Limbik sisteme; talamus ve 

hipotalamus dışında amigdala ve hipokampüs de dahildir. Amigdala bölümü; duygu, 

hafıza ve korkunun oluşmasında büyük role sahiptir ( Camerer vd., 2005: 22). 

Hipokampüs ise kalıcı belleğin ve yön bulmada başat role sahip olan bölgedir (Çiftçi 

ve Ayyıldız, 2016: 64). 

Orta beyin, beyin sapının parçası olarak kabul edilmektedir. Beyin sapı sinir 

aktivitelerinin denetim altında olmayan refleks hareketlerin olduğu bölümdür. 

Görme, duyma, göz hareketi ve vücut hareketi gibi fonksiyonlarla ilgilidir (Çiftçi ve 

Ayyıldız, 2016: 64). 

Arka beyinde yer alan medulla otonom sinir sistemini (Kalp ritmi, nefes alma ve 

kan basıncı) düzenler. Aynı zamanda omuriliğin çevresinde konumlanan sinir 

uçlarının beyne ulaştığı yer de burasıdır. Beyincik (serebellum) duyu organlarından 

sağlanan bilgileri harekete dönüştürme ve dengenin sağlanması ile görevlidir (Çiftçi 

ve Ayyıldız, 2016: 64). 

  



 

1251 
 

2.2. Beyindeki Kimyasalların Karar Almada Oynadığı Roller 

Sinir sistemi içinde yer alan nöronların en önemli işlevi diğer nöronlarla bilgi 

alışverişini gerçekleştirmektir. Bilginin bir nörondan bir diğer nörona taşınmasına 

imkan veren beyin kimyasalı, nöron taşıyıcılardır (Hobikoğlu, 2014: 45-46). 

Transfer, bir nörondan diğer nörona geçiş ve karşı taraftaki nöron taşıyıcıların bu 

nöronu sinaps olarak adlandırılan boşluktan alma işlemidir. Nöron taşıyıcı, uyarıcı 

ve önleyici olmak üzere iki türdür. Nöron taşıyıcının önemi beyinden gelen emirleri 

vücuda aktarmasıdır. Nöron taşıyıcıların seviyelerindeki değişim, duygusal 

değişimlere neden olmaktadır. Beynin genelinde etkili olan nöron taşıyıcılar 

serotonin ve dopamindir (Peterson,2012: 87). 

Serotonin, insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren bir önleyici 

nörotransmiterdır. Önleyici nöron taşıyıcılar beyni uyarmaz. Eksikliğinde depresif, 

yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülürken, fazlalığı anksiyete ve bilinç bulanıklığına 

neden olmaktadır (Peterson, 2012: 89). Bunun sonucunda yatırımcılar kararlarında 

önyargılı olabilmektedirler. Örneğin, kayıptan kaçınmaya yönelik davranışlar bazen 

pişmanlık ve hayal kırıklığını da beraberinde getirmektedir. Seratonin arttırıcı ilaç 

kullanan hastalardan bazılarının eskisi kadar ayrıntılarda boğulmadığı ve gerçek 

tehlikelerden çok az kaygılandıkları görülmektedir (Altınırmak ve Eyüboğlu, 2016: 

70). Tehdit durumuna eksik tepki verilmesinin nedeni olarak amigdalanın hasar 

gördüğü yapılan çalışma sonucunda görülmektedir (Camerer vd., 2005: 22). 

Dolayısıyla yatırımcıların riski görmezden gelmesi, antidepresan kullanımı ile ilgili 

olup olmadığının sorgulanmasına zemin oluşturmuştur. Knutson’ın yapmış olduğu 

deneye göre; antidepresan verilmiş deneklerin, tehdit algılarında azalma, sosyal 

davranışlarında artış gözlemlenmiştir. Bu özellikler “boğa piyasası (piyasanın 

yükseliş trendinde olduğu dönem)  yatırımcılarının çoğalması ve aşırı iyimserliğin 

oluşmasını” meydana getirmiştir (Peterson, 2012: 101). 

Dopamin bir diğer önemli nöron taşıyıcıdır. Kişilerin bir işi yapma isteğinden 

sorumlu olmasının yanında bir hedefi gerçekleştirme motivasyonu, dikkat, öğrenme 

ve zihinsel motor işlevlerde sağlamaktadır. Beynin haz kimyasalı olarak da 

bilinmektedir. Nucleus accumbensler, dopamin etkisinde kaldığında çevredeki 
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fırsatları, ödül olabilecek değerleri araştırır, tehditleri çabucak değerlendirmeyi 

sağlamaktadır. Dopamin arttığında, umut ve özgüven artar. Ödül kazanılacağına dair 

beklentiye girildiğinde, nucleus accumbens bolca dopamin etkisi altında kalıp kişi 

de sevinç duygusunu meydana getirmektedir (Altınırmak ve Eyüboğlu, 2016: 70). 

Oksitosin (oxyctocin), serotonin ve dopamin haricinde önemli olan bir diğer 

kimyasaldır. Güven oyunlarında deneklere oksitosin enjekte edildiğinde 

amigdaladaki aktiviteyi azaltıp yerine güven ifadesinin arttığı görüldüğü için “güven 

hormonu” olarak da adlandırılmaktadır (Zak vd., 2005).  

3. NÖROEKONOMİ LİTERATÜRÜNDE DUYGULARIN İKTİSADİ 

KARARLARA ETKİSİ 

İktisatçılar ve nörobiyologlar, insan nöro mimarisinin karar vermeyi 

gerçekleştirdiği fiziksel mekanizmaları ortaya çıkarmaya başlamışlardır. Beyin 

faaliyetlerinin fazla olduğu yerlere kan akışı ve dolayısıyla glikoz ve oksijen tüketimi 

daha yoğun olduğu için o kısımlarda sıcaklık artışı gözlenmektedir. Bu 

farklılıklardan yararlanarak, fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) ve 

PET (pozitron emisyon tomografisi) cihazları ile saptamalar yapılabilmektedir 

(Kent, 2011: 161). Dolayısıyla mutluluk ve acı meydana geldiğinde beynin hangi 

bölümünün nasıl tepki verdiği görüntüleme yöntemi ile anlaşılmaktadır. 

Nöroekonomi her ne kadar emekleme döneminde olsa da, bu çalışmalar hem iktisadi 

kararları anlamada hem de ekonomik teorinin kapsamını ve yapısını belirlemek için 

bir metodoloji önermektedir.  

3.1. Ödül ve Ceza 

Tremblay ve Schultz (1999) çalışmasında orbitofrontal lezyonu olan 

maymunların ödül tercihlerinde değişimler ve ödül beklentilerine ilişkin anormal 

tepki verdikleri görülmüştür. Ödüller, davranışların asıl amacını meydana getirdiği 

için, maymunların orbitofrontal korteksindeki sinir hücrelerinin gıda ödüllerine karşı 

görevini ve nasıl işlediği araştırılmıştır. Ödül tahminleri sırasında ve ödüller 

verildikten sonra ödülü öngören sinyallere cevap olarak orbitofrontal nöronların 

aktivitesinin arttığı ve nöronların farklı ödüller arasında ayrım yaptığı gözlenmiştir.  
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Knutson ve arkadaşlarının (2003) çalışmasında, parasal ödülle ilgili olarak MPFC 

aktivasyonu incelenmiştir. On iki sağlıklı gönüllü, fMRI taramalarına katılmıştır. 

Analizler; gönüllülere beş dolar bir kazanç bekledikten sonra gönüllüler 5 dolar 

aldığında, MPFC aktivitesinin arttığını, buna karşılık gönüllülerin 5 dolarlık bir 

kazancı bekledikten sonra beş doları almadıklarında, MPFC aktivitesinin azaldığını 

göstermiştir. Parasal ödüllerin artmasıyla ilgili beklenti, ventral striatum'u (nucleus 

accumbens: NAcc dahil) oransal olarak aktive etmiştir. 

Lohrenz ve ark (2007), yaptıkları çalışmada borsa kararlarının beynin öğrenme 

stratejisine bağlı olabileceğini varsaymışlardır. Belirlenecek herhangi bir konu ile 

ilgili beynin ne yapacağına karar vermek için iki öğrenme sinyali işlediği gerçeğini 

açıklamaya çalışmışlardır. Nucleus accumbens içindeki (beynimizin ön tarafına 

yakın, aşağı yukarı gözlerimizin hizasında ve beynimizin her bir yarım küresinin iç 

taraflarında bulunan bölgelerdir. Beynin ödül merkezide denmektedir) BOLD3 yanıtı 

ile ve piyasa çıktıları arasında ilişki olduğunu bulmuşlardır. Fakat kurgusal bir hata 

sinyali dedikleri başka bir sinyalin de dorsal striatumdaki (düşünceyi harekete 

geçiren, planlayan-düzenleyen bölge) BOLD cevapları ile ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. Bu bağlamda iktisadi aktörlerin farklı koşullar altında, tercihlerini 

neden değiştirdikleri gözlenebilmektedir. Örneğin ödüllendirme söz konusu 

olduğunda iktisadi aktörlerin beyindeki nöral aktivitelerinin arttığı ve tercihlerini 

değiştirdikleri gözlenmiştir. 

3.2.Adalet  

Sanfey ve ark. (2003) Ültimatom Oyununda oyuncuların ekonomik karar 

almalarında kullanılan bilişsel ve duygusal aşamaların nöral temelini 

araştırmışlardır. Çalışmada, Fonksiyonel Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi 

(fMRI) kullanılmıştır4. Bu oyun iki kişi tarafından oynanmaktadır. Laboratuvar 

                                                      
3 Huettel’ ın (2004) tanımına göre, fMRI deneyinde, Kan Oksijen Seviyesine Bağımlı Yanıt (Blood Oxygen Level 
Dependent Response veya BOLD cevabı) güçlü bir manyetik alanda protonların çevrilmesi ile üretilen manyetik 
rezonans sinyallerindeki değişikliklerin saptanmasıyla ölçülmektedir. 
4 McCabe (2008), çalışmasında beyin görüntüleme yöntemi olarak nöroekonomik deneylerde en yaygın kullanılan, 
minimal invazif (müdahale derinliği) yöntemlerden biri olan fMRI’ın kullanıldığını belirtmiştir. Sinyal değişiklikleri 
deney yapan uzmanın nöronları besleyen kılcal damarların kandaki oksijen seviyelerini ölçmesini sağlar. Yani 
BOLD tepkisi fMRI ile ölçülerek daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. 
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deneylerinde ilk önce bir oyuncuya on dolar verilmektedir. Parayı alan oyuncu, diğer 

oyucuya on doların belirli bir miktarını vermeyi teklif etmektedir. İkinci oyuncu 

birinci oyuncunun teklifini kabul ederse on dolar ikisi arasında birincinin teklif ettiği 

koşullarda paylaşılmaktadır. Fakat kabul etmezse iki oyuncu da hiçbir şey 

alamamaktadır. Deney sonuçlarına göre, eğer ilk oyuncu toplam ödülün %20‘sinden 

daha az bir miktarı ikinci oyuncuya önerirse, ikinci oyuncu duygusal tepki gösterip 

yapılan teklifi kabul etmemektedir. Rasyonellikle bağdaşmayan bu tepki insanların 

karar verirken duygusal davranabildiklerini işaret ettiğinin göstergesi olmuştur. 

Ültimatom oyununda, beyindeki anterior insula ve dorsolateral prefrontral korteks 

(dIPFC) bölgelerinde nöral etkinlik artışları gözlenmiştir. fMRI verileri, haksız 

tekliflerin sırasıyla duygu ve biliş ile ilişkili anterior insula ve dorsolateral prefrontal 

korteksleri etkinleştirdiğini göstermiştir. Buna ek olarak, reddedilen haksız teklifler 

için anterior insuladaki aktivitenin önemli ölçüde artması seçim ve karar almada 

duyguların kilit bir rol oynadığını göstermiştir. Bulgulara göre, eğer insular etkinliği 

dIPFC etkinliğinden daha büyükse, iktisadi aktör teklifi reddetmeye meyillidir. 

Fakat dIPFC aktivitesi daha yüksekse, oyuncu adil olmayan teklifi kabul etmeye 

yönelmektedir. Bu nörolojik veriler, karar vermede iki sistemli mekanizmayı ispatlar 

niteliktedir. 

3.3. Aşırı Güven 

Krueger ve arkadaşları (2007), iki yabancının birbirleriyle ardışık karşılıklı güven 

oyununda ilk hareket edenlerin beyninde itibar inşa etmeyi hedefleyen bir fMRI 

çalışması yapmıştır. İlk hareket edenin güvenini geliştirmek için iki farklı beyin 

sisteminin kullanabileceğine dair kanıt bulunmuştur. Kişisel bir güven sistemi 

paradigikül korteksin, ardından beyin septal bölgesinin harekete geçmesini sağlar. 

Diğer oyuncunun işbirliğiyle tekrarlanan deneyim, bu oyuncunun oksitosin 

üretiminin artmasına ve daha fazla güven sağlaması nedeniyle “güvenilir” bir kişi 

olarak değerlendirilmesine yol açabilir. Ekonomik işbirliğinde güven önemli bir 

kritik eşik olduğu için yapılan çalışmada güvenin altında yatan beyin mekanizması 

araştırılmıştır.  
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Özgüven kişilerde belirli bir düzeye kadar olumlu bir özelliktir. Fakat bu özelliğin 

aşırıya kaçması, olumsuzluğa sebep olmaktadır. Finansal piyasalarda da aşırı güven 

performansına ilişkin olumsuz sonuçlar gözlenmiştir. Özellikle yatırım yapılacak 

menkul değer ile ilgili haberlerin önemsenmemesi ve aşırı güven kaynaklı yatırım 

kararı verilmesinin sonucunda finansal balonları meydana getirmiştir. 

Knutson ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları nöroekonomik çalışmada, fMRI'yı 

kullanarak insanların satın alma kararlarını vermek için tüketicinin tercih ve fiyat 

faktörlerini nasıl ölçtüğü araştırılmıştır. Bir tüketicinin satın alma işi esnasında 

tercihlerinin öznel kararlarını değerlendirmiş ve bu kararlar aynı zamanda BOLD 

yanıt modellerine ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada, deneklere bir dizi tüketici ürünü 

ve bir fiyat sunulmuş ve bu fiyattan öğeyi almaya istekli olup olmadıklarına karar 

vermeleri istenmiştir. Farklı nöral devrelerin kazanç ve kayıpları tahmin ettiğini 

gösteren nöro görüntüleme kanıtları ile tutarlı olarak; aşırı fiyatlar insulayı aktive 

edip satın alma kararından önce mesial prefrontal korteksi (MPFC) devre dışı 

bırakırken, ürün tercihi nucleus accumbens'i (NAcc) aktive etmiştir. Tercihi ile 

ilintili olan birincil bölge nucleus accumbens’ tir. İki bölge, medial prefrontal korteks 

ve insular korteks, fiyat ölçüsü ile ilişkilidir. Tüm bu bölgelerdeki BOLD yanıtları, 

satın alma kararlarını öngörmüştür. Phelps’e (2008) göre Knutson ve arkadaşlarının 

yaptığı bu çalışma, tahmin kararlarının doğruluğunu arttırmak için birkaç farklı bilgi 

kaynağının, beyin görüntüleme sonuçları ile öznel yargılar gibi, birleştirilmesinin 

değerini göstermektedir. 

2008 krizinde yatırımcılar gayrimenkul fiyatlarının artması ile bu alanda yatırım 

yapmış, fiyatların hiç düşmeyeceğini ve faiz oranlarının düşük seviyelerde olacağına 

dair aşırı özgüvenle hareket etmişlerdir. Dolayısıyla fiyatların artması durumunda 

dahi yatırımcılar alım işlemlerine devam etmiştir (Bayar ve Kılıç, 2014:189).  

Aşırı güven sonucunda kişiler risk faktörünü görmezden gelerek yatırım 

yapmaktadır. 2008 krizinde gayrimenkul fiyatlarındaki artış yüksek riskin ayak 

sesleri olmasına rağmen kazanma duygusu beyinde dopaminin salgılanmasına yol 

açtığı için riskli durumun fark edilmemesine neden olmuştur (Altınırmak ve 

Eyüboğlu, 2016: 77). 
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3.4. Kayıptan Kaçınma ve Korku 

Limbik sistem, yatırım kararları için iki önemli bölüme sahiptir. Bunlardan ilki 

ödülün peşinden gitme, bir diğeri de kayıptan kaçınmadır. Araştırmalar, beynin zevk 

ve ödül ile ilgili olan bölümünün alışveriş anında aydınlandığını göstermiştir. 

Dolayısıyla bu durum yatırımcıları alım-satım yapmaları için güdülemektedir. 

Kayıptan kaçınma durumu beyinde korku ve tereddüdü harekete geçirir ve olası bir 

tehditten uzak durmamıza neden olur. Alım satım kararlarının temelinde ödül sistemi 

vardır. Fakat ödül sisteminin fazla çalışması, iyimserlik ve aşırı güvene neden olduğu 

için bunun sonucunda yatırımcının fazla risk alması meydana gelmektedir. Kayıp 

sisteminin devreye girmesi stres, acı ve panik duygularına sebep olmaktadır 

(Altınırmak ve Eyüboğlu, 2016: 69). 

Kuhnen ve Knutson (2005) fMRI kullanarak, beklenen nöral aktivitenin bir 

finansal karar verme görevinde optimal seçimleri öngörüp öngörmediğini 

incelemişlerdir. Optimal yatırım stratejisinden rasyonel risk-nötr bir aracın riskli 

hatalar ve riskten kaçınma hataları olarak iki tür sapması tanımlanmıştır. NAcc 

aktivasyonu risk stratejilerine geçilmeden önce (beklenen kazancın beklenen 

zarardan daha ağır basması gerekir), insula aktivasyonu ise riskten kaçınma 

stratejilerine geçişten önce gerçekleşmektedir (beklenen kaybın beklenen kazancı 

aşması gerekir). Bu bulgular, beklenen etkilere bağlı farklı nöral devrelerin farklı 

finansal tercihleri desteklediğini ve bu devrelerin aşırı aktivasyonunun yatırım 

hatalarına yol açabileceğini göstermektedir. 

Korku, sevilmeyen ve ilkel bir dürtü olduğu için yatırım kararı aşamasında 

mantığın devre dışı kalmasına ve yanlış tercihlere sebep olmaktadır. Korku 

duygusunun artması panik halini beraberinde getirmektedir. Bir menkul değerin 

fiyatının düştüğü bilgisi geldiğinde yatırımcı panikle karar vererek hemen o kıymeti 

elden çıkarmaya kalkar. Daha genelleştirilirse finansal balonlar içinde aynı durum 

söz konusudur. 
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SONUÇ 

İktisat, psikoloji ve nöroloji, günümüzde genel bir insan davranışı teorisi sağlama 

amacını taşıyan birleşik bir disipline dönüşmektedir. İktisatçılar ve psikologlar, 

davranışları anlamak ve modellemek için kavramsal yapıları kurarken, 

nörobiyologlar mekanizmanın çalışması için araçlar sağlamaktadır.  Bu araştırma 

kapsamında, nöroekonomi disiplinin amacı, kararların alındığı nörobiyolojik 

mekanizmaların ortaya çıkışı, beklenen faydaya ilişkin karar verme zeminini 

oluşturan sinir ağları, duygu ve eylem arasında köprü kuran süreçler incelenmiştir 

ve bu kapsamda nöroekonomi alanındaki çalışmalar derlenmiştir. Davranışlar salt 

rasyonellik kalıbından ziyade, alışkanlık, algı, tecrübe gibi birçok bilişsel süreçten 

etkilenmektedir. Bireyin karar mekanizmasının bilgiden yararlanarak akılcı analizler 

yapmadığı, bunun yerine beyin bölgelerinin ödül, risk, ceza, adalet ve pişmanlık gibi 

duygulardan etkilendiği görülmüştür. Bireylerin karar alma aşamalarının 

zeminindeki mekanizmanın bilinmesi, iktisadi aktörlerin doğru tercihler yapmasını 

sağlamak adına politika yapıcılara önemli fırsatlar sağlayabilir. 

İktisadi karar verme süreci; psikolojik, kültürel, toplumsal vs. gibi farklı olgular 

etrafında şekillendiği için karmaşık bir olgudur. Bu nedenle disiplinler arası 

çalışmalar üzerinden karar verme sürecinin ele alınması gerekmektedir. Disiplinler 

arası kapsama dâhil olmayan nörobilimciler, psikologlar ve iktisatçıların bağımsız 

çalışmaları, teori içinde yoğun eleştiriler almasına rağmen vazgeçilemeyen beklenen 

fayda teorisine alternatif bir teori ortaya koyamamıştır. Nöroekonomi, alt disiplinlere 

ayrılmış teorik yaklaşımların ve metodolojilerin bütünleştirilmesinde, gerçekçi karar 

verme modellerinin kurulmasında ve iktisat biliminin geleceğinde önemli sonuçlar 

yaratabilecek bir potansiyele sahiptir. 
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Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri 
Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Bir Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Örneği 
Mehmet ÖZBİRECİKLİ1, Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT2, Necati KOCAKOÇ3 

Özet 
Performans göstergeleri yürütülen faaliyetlerin her boyutunu (girdi, süreç, çıktı, sonuç) 
ölçmek ve değerlendirmek için oluşturulur. Bu göstergeler kaynakların etkili, ekonomik, 
verimli ve uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını ölçmeye yarayan araçlardır. 
Operasyonel göstergeler üretim faaliyetlerinin, üretim faktörlerinin ve çalışanların 
performansının ölçümünde, finansal performans göstergeleri ise işletmenin finansal 
performansının ölçülmesinde kullanılır.  
Bu çalışmanın amacı hastane işletmelerinde finansal performans göstergeleri ile 
operasyonel performans göstergeleri arasında ilişki olup olmadığının ortaya konulmasıdır. 
Bunun için Ankara ilinde faaliyet gösteren bir eğitim ve araştırma hastanesinin verileri 
kullanılmıştır. Böylece söz konusu göstergelerin biri birini etkileme durumu tespit edilerek 
bu göstergelerin bir bütün olarak hastanelerin performans ölçümündeki öneminin 
vurgulanması mümkün olabilir.   
Analiz sonucunda finansal performans göstergeleri ile uzman dr sayısı, pratisyen dr sayısı, 
poliklinik sayısı, yatan hasta sayısı, taburcu olan hasta sayısı, yatılan gün sayısı, toplam 
ameliyat sayısı, yatak devir hızı gibi operasyonel performans göstergeleri arasında çok 
yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmuştur.  
Anahtar Kelimeler—Hastane, Finansal Performans, Oran Analizi, Operasyonel 
Performans, 
JEL Sınıflama Kodları: M40, M49. 
 

A Research Study on Relationship between Financial and 
Operational Performance Indicators: The Case of an 

Education and Research Hospital 
Abstract 

Performance indicators are formed in order to measure and assess every aspects of activities 
(input, process, output, result). These indicators are the tools which are benefitted in order 
to determine whether sources are used economically, efficiently, effectively, and 
appropriately. While operational indicators are used in order to measure performance of 
production activities, production factors and employees, financial indicators are used to 
measure financial performance of business. 
The present study aims to reveal if there is a significant relationship between financial 
performance indicators and operational performance indicators. To do this, the data of an 
Education and Research Hospital operating in the city Ankara was used.  Thus, it can be 
possible emphasize importance of and interaction between the said indicators as a whole in 
assessing financial and operational performance of hospitals. 
As a result of the analysis, we conclude that there is a positive, strong and significant 
relationship between financial performance indicators and operational performance 
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3 Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, 
Türkiye, necatikkc@hotmail.com 



 

1262 
 

indicators such as numbers of specialist, number of medical practitioner, number of 
policlinic, number of in patient, number of the patient discharged, number of days that 
patients stay in hospital, number of surgery, hospital bed turnover rate of hospital. 
Keywords— Hospital, Financial Performance, Ratio Analysis, Operational Performance 
JEL Classification Codes: M40, M49. 

 

GİRİŞ 

Performans göstergeleri yürütülen faaliyetlerin her boyutunu (girdi, süreç, çıktı, 

sonuç) ölçmek ve değerlendirmek için oluşturulur. Bu göstergeler kaynakların etkili, 

ekonomik, verimli ve uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını ölçmeye yarayan 

araçlardır. Operasyonel performans göstergeleri performansın tüm boyutlarıyla 

ölçülmesine olanak tanıyan göstergeler olup, faaliyetlerin, üretim faktörlerinin, 

çalışanların performansının ölçümünde kullanılmaktadır (Yükçü ve Atağan, 2009: 

1).  Finansal performans göstergeleri ise performansın finansal açıdan ölçülmesinde 

kullanılan araçlardır. Çeşitli teknik ve yöntemler kullanılarak finansal performansın 

ölçülmesi mümkündür. Finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkileri 

gösteren, işletmenin performansını ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak en 

yaygın olarak kullanılan yöntem olan oran analizi yöntemi (Nowicki, 2001: 165),  

işletmelerde finansal şartların değerlendirilmesi için kullanılan kullanışlı 

araçlardandır (Finkler, 1994: 228). Hastane işletmelerinde de, hem hastanelerin 

kendi tablolarının yapısal analizinde hem de hastaneler arası karşılaştırma için de 

kullanılan en popüler ve kullanışlı bir teknik olduğu kabul edilmektedir (Berman, 

Kukla ve Weeks, 1994: 656). 

Kar amacı gütsün veya gütmesin bir hastane yöneticisi için bir hastanenin geçmiş 

verilerini kullanarak finansal performansın değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik 

hedefler belirlenmesi oldukça önemlidir. Hastanelerde kaynakların etkin, ekonomik 

ve verimli şekilde kullanımı açısından, finansal performans ölçümlerinin yapılması 

gerekmektedir. Hastanelerin finansal performansının değerlendirilmesinde finansal 

performans göstergelerinin operasyonel performans göstergeleri ile desteklenmeye 

ihtiyacı vardır. Bu çalışmada finansal performans göstergeleri ile operasyonel 

performans göstergeleri arasında ilişki olup olmadığının ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Böylece söz konusu göstergelerin birbirini etkileme durumu tespit 
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edilerek, bu göstergelerin bir bütün olarak hastanelerde performans ölçümündeki 

öneminin vurgulanması mümkün olabilir. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI  

Avcı (2014) tarafından yapılan çalışmada; Ankara il merkezinde yer alan bir özel 

dal eğitim araştırma hastanesinin yedi yıllık finansal tabloları oran analizi yöntemi 

kullanılarak değerlendirilmiş ve temel finansal oranlar ile hastane operasyonel 

performans göstergeleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmada Spearman 

korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, finansal performans 

göstergeleri ile yatak sayısı, poliklinik sayısı, ameliyat sayısı ve yatak doluluk oranı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

  Das (2009) tarafından yapılan çalışma; kâr amacı gütmeyen hastanelerin 

finansal ve operasyonel performansının önemli boyutlarını ortaya koymak amacıyla 

yapılmıştır. Hastanede finansal ve operasyonel oranlar için faktör analizinden, 

faktörlerin yorumlanmasında ise eğik rotasyondan yararlanılmıştır. Kâr amacı 

gütmeyen hastanelerin performansındaki değişimi açıklayan beş faktör - sermaye 

yapısı, karlılık, aktivite, likidite ve operasyonel faktör – kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda bu hastanelerin performansının belirlenmesinde sermaye yapısının 

karlılıktan daha önemli olduğu sonucuna varılmıştır.   

 

3. ARAŞTIRMA  

3.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı, hastane işletmelerinde finansal performans göstergeleri ile 

operasyonel performans göstergeleri arasında ilişki olup olmadığının ortaya 

konulmasıdır. Bunun için Ankara ilinde faaliyette bulunan bir eğitim ve araştırma 

hastanesinin verileri kullanılmıştır. Böylece söz konusu göstergelerin biri birini 

etkileme durumu tespit edilerek bu göstergelerin bir bütün olarak hastanelerin 

performans ölçümündeki öneminin vurgulanması mümkün olabilir. 
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3.2. Araştırmanın Hipotezleri  

Araştırmada 11 adet operasyonel gösterge, 25 adet finansal gösterge kullanılmış 

olduğundan, ilgili hipotezleri tek tek yazmak yerine genel hipotez aşağıdaki gibi 

oluşturulmuştur: 

H0: … operasyonel göstergeleri ile … finansal performans göstergeleri arasında 

ilişki yoktur. 

H1: … operasyonel göstergeleri ile … finansal performans göstergeleri arasında 

ilişki vardır. 

3.3. Yöntem  

Çalışmada örnek olarak seçilen eğitim ve araştırma hastanesi (bundan böyle 

hastane) Ankara’da faaliyet göstermektedir. Hastane’nin finansal performansı 2013 

yılından 2017 yılına kadar 5 yıllık finansal tablo verilerine oran analizi uygulanarak 

belirlenmiştir. Daha sonra finansal performans göstergeleri ile operasyonel 

performans göstergeleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir.  

Finansal performans göstergelerine ait veriler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Tek 

Düzen Muhasebe Sistemindeki (TDMS) bilanço ve gelir tablosu kalemlerinden, 

operasyonel performans göstergelerine ait veriler ise T.C. Sağlık Bakanlığı Temel 

Sağlık İstatistikleri Modülünden (TSIM) elde edilmiştir. Operasyenel ve finansal 

performans göstergeleri arasındaki ilişki “Pearson Korelasyon Testi” ile analiz 

edilmiştir. Korelasyon katsayısı +1 ile -1 arasında değişmektedir. Korelasyon 

sonucunun pozitif çıkması değişkenler arasında aynı yönde bir ilişkinin olduğunu, 

değişkenlerden birinin artarken diğerinin de arttığını gösterir. Korelasyon sonucunun 

negatif çıkması ise değişkenler arasında ters yönde bir ilişki olduğunu ve 

değişkenlerden biri artarken diğerinin azaldığını gösterir. Sonuçların 

değerlendirilmesinde anlamlılık düzeyi 0,01 ve 0,05 olarak alınmış olup, aşağıdaki 

değer aralıkları kabul edilmiştir (Shevlin ve Miles, 1998: 85-90): 

r<0,2 ise çok zayıf ilişki ya da korelasyon yok 0,6-0,8 arasında ise yüksek korelasyon 
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0,2-0,4 arasında ise zayıf korelasyon 0,8> ise çok yüksek korelasyon. 

0,4-0,6 arasında ise orta şiddette korelasyon  

 

3.4. Bulgular  

3.4.1.Tanımlayıcı Bilgiler  

Araştırmada literatürden yararlanılarak yirmi beş finansal performans göstergesi 

belirlenmiş olup, çalışmada kullanılan Hastane’nin finansal performans göstergeleri 

ile ilgili tanımlayıcı istatistiksel veriler Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 10: Finansal Performans Göstergeleri Tablosu  
Oran Tipi Ortanca Min. Max. S. Sap Ort. 

Yabancı Kaynaklar/Aktif 3,77 2,30 7,28 1,96 4,55 

Özkaynaklar/Aktif -2,77 -6,28 -1,30 1,96 -3,55 

Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar -0,73 -0,86 -0,57 0,11 -0,73 

KVYK/Pasif 3,77 2,30 6,61 1,63 4,27 

UVYK/Pasif 0,00 0,00 0,77 0,35 0,29 

Dönen Varlıkların Aktiflere Oranı 0,76 0,75 0,90 0,06 0,80 

Maddi Duran Varlıklar/Aktif 0,23 0,10 0,24 0,05 0,20 

Alacakların Devir Hızı 49,93 5,05 219,39 73,73 83,58 

Çalışma Sermayesi Devir Hızı 12,75 1,85 13,71 4,51 10,76 

Maddi Duran V.Devir Hızı 40,98 16,87 59,89 13,78 39,98 

Duran Varlık Devir Hızı 40,09 16,87 60,55 13,85 39,36 

Özkaynak Devir Hızı -3,27 -7,85 -0,27 2,59 -3,68 
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Aktif Devir Hızı 9,73 1,66 11,12 3,41 8,36 

Cari Oran 0,20 0,14 0,32 0,07 0,21 

Likidite Oranı 0,09 0,07 0,11 0,01 0,09 

Nakit Oran 0,03 0,01 0,04 0,01 0,03 

Alacakların Varlıklara Oranı 0,22 0,05 0,34 0,12 0,21 

Net Kar/Özkaynak 0,42 0,09 1,28 0,41 0,51 

Net Kar/Aktif -0,82 -2,54 -0,55 0,73 -1,28 

Faaliyet Karı/Faal. Gerç.Kull.Varlık -0,44 -1,69 0,25 0,63 -0,55 

Faaliyet Karı/Net Satışlar -0,06 -0,26 0,03 0,10 -0,10 

Brüt Satış Karı/Net Satışlar 0,11 -0,13 0,19 0,12 0,05 

Net Kar/Net Satışlar -0,16 -0,33 -0,08 0,09 -0,18 

Satışların Maliyeti/Net Satışlar 0,89 0,81 1,13 0,12 0,95 

Faaliyet Giderleri/Net Satışlar 0,14 0,19 0,10 0,03 0,14 

Araştırmada, literatürden yararlanılarak oniki operasyonel performans göstergesi 

belirlenmiş ve Hastane’ye ait operasyonel performans göstergelerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistiksel veriler Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 11:   Operasyonel Performans Göstergeleri Tablosu   

Tanımlar Ortanca Min. Max. Std. Sap. Ortalama 

Yatak Sayısı 668 652 687 14,88 668,00 

Uzman Dr. 234 202 345 59,80 252,60 

Pratisyen Dr. 9 9 11 1,10 9,80 

Poliklinik Başvuru Sayısı 1.709.602 1.578.024 1.962.360 157.949,28 1.750.441,25 

Yatan Hasta Sayısı 36.436 35.508 43.999 3.905,20 38.672,00 
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Taburcu Olan Hasta 34.229 33.542 40.155 3.261,11 36.188,40 

Yatılan Gün Sayısı 195.122 191.004 225.267 14.522,85 202.639,20 

Toplam Ameliyat Sayısı 42.162 38.299 74.283 14.741,04 50.150,40 

Ortalama Kalış Süresi 6 5 6 0,30 5,56 

Yatak Doluluk Oranı 83 82 85 1,48 83,14 

Yatak Devir Hızı 57 55 66 4,61 59,17 
 
3.4.2. Oran Analizi Sonuçları  

 

 

Grafik 2: Hastanenin 2013-2017 Likidite Oran Sonuçları 

Sektör açısından cari oranın olması beklenen değeri gelişmiş ülkelerde >= 2 iken, 

gelişmekte olan ülkelerde ise >= 1,5 olması yeterli görülmektedir. Bu oranın <1 

olması kısa vadeli borçların ödenmesinde zorluk yaşandığı ve nakit sıkıntısı 

yaşandığını gösterir. Hastane’nin cari oranının 2013 yılında 0,32 olduğu, izleyen 

yıllarda düşerek 2017 yılında 0,14’e gerilediği görülmektedir. Likidite oranında 

beklenen değer 1’dir. Likidite oranı yıllar itibariyle olması beklenenin çok altındadır. 

Nakit oranının sektör açısından olması beklenen değeri ise 0,20’dir. Nakit oranı da 

yıllar itibariyle çok düşük kalmıştır. Alacakların varlıklara oranı varlıklar içindeki 

alacak oranını gösterir. Oranın yüksek olması alacak tahsilatında sorun yaşanması 

2013 2014 2015 2016 2017
Cari Oran 0,32 0,26 0,20 0,14 0,14
Likidite Oranı 0,07 0,09 0,11 0,11 0,09
Nakit Oran 0,01 0,03 0,03 0,04 0,02
Alacakların Varlıklara

Oranı 0,05 0,10 0,34 0,22 0,33

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40

LİKİDİTE ORANLARI
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durumunda likidite riski anlamına gelir. Hastane’nin alacak oranının yıllar itibariyle 

artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu anlamda Hastane açısından likidite 

riskinin yıllar itibariyle artış eğiliminde olduğu söylenebilir. Bu bağlamda kısa 

vadeli borçları ödeyebilme gücünü gösteren likidite oranlarına göre; bu hastanede 

yıllar itibariyle likidite oranlarının düşüş eğiliminde olduğu, bu durumun kısa vadeli 

borçları ödemede güçlük yaşanmasına neden olacağı söylenebilir. 

 

Grafik 3: Hastanenin 2013-2017 Finansal Yapı Oran Sonuçları 

Yabancı kaynakların aktife oranının 0,50 olması normal kabul edilir. Ancak 

Hastane’de yabancı kaynak/aktif oranının genel kabul edilen orandan oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu oranın yüksek olması, işletmenin anapara borç 

taksitlerini ve faizlerini ödeyememe riski anlamına gelmektedir. Özkaynakların 

aktife oranının 0,50 olması normal kabul edilirken, Hastanede özkaynaklarda önemli 

seviyede azalış yaşanması ve özkaynakların eksi (–) değerlerde olması nedeniyle bu 

oran eksi değerde çıkmıştır. Özkaynakların yabancı kaynaklara oranının 1 olması 

normal kabul edilirken, özkaynak yetersizliğinden dolayı bu değer de (–) eksi 

çıkmıştır. Kısa vadeli yabancı kaynakların pasife oranının ise >=0,33 olması normal 

kabul edilirken bu oranın da genel kabul gören değerlere göre çok yüksek olduğu 

2013 2014 2015 2016 2017
Yabancı Kaynaklar/Aktif 2,30 2,97 3,77 6,44 7,28
Özkaynaklar/Aktif -1,30 -1,97 -2,77 -5,44 -6,28
Özkaynaklar/Yabancı

Kaynaklar -0,57 -0,66 -0,73 -0,84 -0,86

KVYK/Pasif 2,30 2,97 3,77 5,67 6,61
UVYK/Pasif 0,00 0,00 0,00 0,77 0,66
Dönen Varlıkların

Aktiflere Oranı 0,75 0,76 0,76 0,82 0,90

Maddi Duran
Varlıklar/Aktif 0,23 0,24 0,24 0,19 0,10

-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

FİNANSAL YAPI ORANLARI



 

1269 
 

görülmektedir. Dolayısıyla yabancı kaynak ve özkaynak oranları açısından finansal 

riskin yüksek olduğu anlaşılmaktadır.  

UVYK’ların pasiflere oranında normal kabul edilen değer >=0,4’tır. İlk üç yıl 

olmamakla birlikte, UVYK’ların zaman içinde arttığı görülmektedir. Öte yandan 

dönen varlıkların aktife oranının 0,75’ten 0,90’lara çıktığı, maddi duran varlıkların 

aktif toplamına oranının ise 0,23’ten 0,10’lara düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla, 

UVYK artarken, duran varlıklarda bir artış olmamakla birlikte dönen varlıklarda 

artış olması dönen varlıkların bir kısmının UVYK ile finanse edildiği izlenimi 

yaratmaktadır. 

Genel olarak, Hastane’de yabancı kaynakların ve özellikle KVYK’ların arttığı, 

özkaynakların önemli ölçüde azaldığı, finansal yapı oranları açısından risk 

seviyesinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Grafik 4: Hastanenin 2013-2017 Devir Hızları Sonuçları 

Alacakların devir hızının yüksek olması, işletmede etkin bir alacak politikası 

olduğu ve alacakların zamanında tahsil edildiği anlamına gelebilir. Alacak devir 

hızının olması beklenen değeri >=6’dır. Alacak devir hızının ilk yıllarda çok yüksek 

olduğu ancak özellikle 2017 yılında önemli ölçüde düştüğü görülmektedir. Bu da 

2013 2014 2015 2016 2017
Alacakların Devir Hızı 219,39 95,86 47,67 49,93 5,05
Çalışma Sermayesi Devir

Hızı 13,71 12,75 11,86 13,63 1,85

Maddi Duran V.Devir
Hızı 43,85 40,98 38,30 59,89 16,87

Duran Varlık Devir Hızı 40,09 40,98 38,30 60,55 16,87
Özkaynak Devir Hızı -7,85 -4,95 -3,27 -2,04 -0,27
Aktif Devir Hızı 10,22 9,73 9,06 11,12 1,66

-50,00
0,00

50,00
100,00
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2017 yılında alacakların zamanında tahsil edilemediğinin ve müşterilere tanınan 

vadelerin uzatıldığının göstergesi olabilir.  

Maddi duran varlıkların devir hızı için olması beklenen değer 2, duran varlıklar 

devir hızı için olması beklenen değer ise 2,2’dir. Her yıl itibariyle beklenenden aşırı 

yüksek çıkan bu oranlar dikkate alındığında, maddi duran varlıkların kapasitelerinin 

üzerinde kullanıldığı söylenebilir. 

İşletmenin toplam varlıklarının etkin kullanılıp kullanılmadığının ölçülmesinde 

kullanılan aktif devir hızının yüksek olması işletme varlıklarının etkin kullanıldığını 

ve tam kapasite ile çalışıldığını gösterir. Ancak oranın beklenenin çok üzerinde 

olması, aktif kalemlerinin kapasitelerinin üzerinde kullanıldığını gösterir. Oranın 

düşük olması ise, işletme varlıklarının etkin kullanılmadığı anlamına gelmektedir. 

Aktif devir hızının olması beklenen değeri 1,8’dir. Aktif devir hızının ilk yıllarda 

çok yüksek olduğu ve aktiflerin kapasitelerinin üzerinde kullanıldığı söylenebilir. 

Aktif devir hızının son yıl olan 2017 yılında düşerek olması beklenen değer 

seviyelerine geldiği tespit edilmiştir.   

 

2013 2014 2015 2016 2017
Net Kar/Özkaynak 1,28 0,42 0,29 0,47 0,09
Net Kar/Aktif -1,67 -0,82 -0,81 -2,54 -0,55
Faaliyet Karı/Faal.

Gerç.Kull.Varlık -0,28 0,25 -0,58 -1,69 -0,44

Faaliyet Karı/Net Satışlar -0,03 0,03 -0,06 -0,15 -0,26
Brüt Satış Karı/Net

Satışlar 0,11 0,19 0,12 -0,05 -0,13

Net Kar/Net Satışlar -0,16 -0,08 -0,09 -0,23 -0,33
Satışların Maliyeti/Net

Satışlar 0,89 0,81 0,88 1,05 1,13

Faaliyet Giderleri/Net
Satışlar 0,14 0,16 0,19 0,10 0,13

-3,00
-2,50
-2,00
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50

KARLILIK ORANLARI
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Grafik 5: Hastanenin 2013-2017 Karlılık Oran Sonuçları 

Net kar marjının sektör açısından olması beklenen değeri 0,05’dir. Net karın öz 

kaynaklara oranında sektör açısından olması beklenen değer 0,084’tür. Net karın 

aktife oranında ise sektör açısından olması beklenen değer 0,09’dur. Hastane’de 5 

yıl boyunca net zarar gerçekleşmiştir. 2014 yılı hariç faaliyet zararı gerçekleşmiştir. 

İlk üç yıl brüt satış karı gerçekleşse de son iki yıl brüt satış zararı gerçekleşmiştir. 5 

yıl boyunca özkaynaklar eksi değerlerde olduğu için özkaynak karlılığına ilişkin 

değerlendirme yapılmamıştır. Net kar/aktif oranı da (aktif karlılığı) yıllar boyunca 

eksi değerlerde gerçekleşmiştir. Bunun nedeni 5 yıl boyunca net kar yerine net zarar 

olmasıdır. Hastane, karlılık açısından değerlendirildiğinde; beklenen başarıyı 

yakalayamadıkları, satışların maliyetinin de yıllar itibariyle arttığı dikkate 

alındığında, etkin bir maliyet yönetimi ve kontrolü yapılmadığı söylenebilir.  

3.4.3. Hastanenin Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri 

Arasındaki İlişki  

Tablo 3’de Hastane’de operasyonel ve finansal performans göstergeleri 

arasındaki ilişkiler verilmiştir. Genel hipotez Tablo 3’teki göstergeler kullanılarak 

test edilmiş ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:  

Uzman doktor sayısı ile Yabancı Kaynaklar/Aktif oranı arasında pozitif, (r = 

0,958 p<0,01), KVYK/Pasif oranı arasında pozitif (r =0,967 p<0,01), UVYK/Pasif 

oranı arasında pozitif (r= 0,849 p<0,05), Dönen Varlıkların Aktife Oranı arasında 

pozitif (r = 0,984 p<0,01), Özkaynak Devir Hızı oranı arasında pozitif (r= 0,894 

p<0,05), Satışların Maliyeti/Net Satışlar Oranı arasında pozitif (r = 0,949 p<0,01) 

yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ancak uzman doktor sayısı ile 

Özkaynaklar/Aktif oranı arasında negatif (r= -0,958 p<0,01), Özkaynaklar/Yabancı 

Kaynaklar oranı arasında negatif (r= -0,887 p<0,05), Maddi Duran Varlıklar/Aktif 

Oranı arasında negatif (r= -0,969 p<0,01), Çalışma Sermayesi Devir Hızı oranı 

arasında negatif (r= -0,845 p<0,05), Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı arasında negatif 

(r = -0,981 p<0,01),  Brüt Satış Karı/Net Satışlar Oranı arasında negatif (r= -0,949 

p<0,01), Net Kar/Net Satışlar Oranı arasında negatif (r= -0,898 p<0,05), cari oran 
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arasında negatif (r= -0,861 p<0,05) yönlü ve çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 

vardır.    

Pratisyen doktor sayısı ile Likidite Oranı arasında pozitif (r= 0,831 p<0,05) 

yönlü, Poliklinik Sayısı ile Alacakların Varlıklara Oranı arasında negatif (r= -0,833 

p<0,05) yönlü, Yatan Hasta Sayısı ile Alacakların Varlıklara Oranı arasında negatif 

(r = -0,901 p<0,05) yönlü ve çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. 

Taburcu Olan Hasta sayısı ile Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar oranı arasında 

pozitif, (r = 0,841 p<0,05), Cari Oran arasında pozitif (r = 0,859 p<0,05), Özkaynak 

Devir Hızı oranı arasında negatif (r= -0,830 p<0,05), Alacakların Varlıklara Oranı 

arasında negatif (r = -0,932 p<0,01) yönlü ve çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 

vardır. 

Yatılan gün sayısı ile Özkaynaklar/Aktif oranı arasında pozitif (r= 0,831 p<0,05), 

Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar oranı arasında pozitif (r = 0,948 p<0,01), 

Alacakların Devir Hızı Oranı arasında pozitif (r= 0,975 p<0,01), Cari Oran arasında 

pozitif (r = 0,969 p<0,01), Net Kar/Özkaynak Oranı arasında pozitif (r= 0,900 

p<0,05), Yatılan Gün Sayısı ile Yabancı Kaynaklar/Aktif oranı arasında negatif (r= 

-0,831 p<0,05), KVYK/Pasif oranı arasında negatif (r = -0,854 p<0,05), Özkaynak 

Devir Hızı Oranı arasında negatif (r = -0,961 p<0,01), Alacakların Varlıklara Oranı 

arasında negatif (r= -0,898 p<0,05) yönlü ve çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 

vardır. 

Toplam Ameliyat Sayısı ile Özkaynaklar/Yabancı kaynak oranı arasında pozitif 

(r= 0,922 p<0,01), Alacakların Devir Hızı Oranı arasında pozitif (r= 0,991 p<0,01), 

Cari Oran arasında pozitif (r= 0,945 p<0,01), Net Kar/Özkaynak Oranı arasında 

pozitif (r= 0,943 p<0,01) KVYK/Pasif oranı arasında negatif (r= -0,818 p<0,05), 

Özkaynak Devir Hızı arasında negatif (r = -0,954 p<0,01), Likidite Oranı arasında 

negatif (r= -0,814 p<0,05), Alacakların Varlıklara Oranı arasında negatif (r= -0,889 

p<0,05) yönlü ve çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. 

Yatak devir hızı ile Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar oranı arasında pozitif (r= 

0,815 p<0,05), Cari Oran arasında pozitif (r= 0,824 p<0,05) yönlü, Faaliyet Karı/Net 
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Satışlar oranı arasında pozitif (r= 0,835 p<0,05), Alacakların Varlıklara Oranı 

arasında negatif, (r= -0,857 p<0,05) yönlü çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 

vardır. 
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Tablo 12. Hastanenin Finansal ve Operasyonel Performansı Arasındaki İlişkisi 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yukarıda açıklanan bulgular dikkate alındığında çalışmada ele alınan bu 

hastanede; UVYK artarken, duran varlıklarda bir artış olmamakla birlikte dönen 

varlıklarda artış olması dönen varlıkların bir kısmının UVYK ile finanse edildiği 

izlenimi yaratmaktadır. Bu anlamda hastanede yanlış bir finansman stratejisi 

izlendiği söylenebilir. Ayrıca işletmede normalin üzerinde ve kullanılmayan dönen 

varlık unsurlarına yatırım yapılmasının karlılığı düşüreceği unutulmamalıdır. 

Uzman doktor sayısında meydana gelen artışın hem toplam pasif içerisindeki 

yabancı kaynak oranında hem de satış maliyetlerinde artışa neden olurken karlılıkta, 

duran varlık yatırımında ve kısa vadeli borç ödeme gücünde azalışa neden olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Poliklinik sayısı, yatan hasta sayısı ve taburcu olan hasta sayısı arttıkça toplam 

varlık içindeki alacak oranı azalmaktadır. Bunun nedeni bazı polikliniklerin ve yatan 

hastaların nakit girişi sağlayarak toplam alacak tutarını azaltması olabilir. Ayrıca 

doğal olarak hastanede yatılan gün sayısı ve ameliyat sayısı arttıkça alacaklarda ve 

nakitte meydana gelen artışla cari oran ve alacak devir hızı artmakta ve varlıkların 

yabancı kaynakla finanse edilme oranı düşmektedir. Yine doğal bir sonuç olarak 

ameliyat sayısı arttıkça özkaynak karlılığı da yükselmektedir.  

Özkaynak karlılığını yükseltmek, yabancı kaynakların pasif içindeki payını genel 

kabul gören bir seviyeye getirebilmek için Hastane’nin tercih edilebilirliğini artırıcı 

tanıtımlar ve hizmetler geliştirmesi gerekir. Uzman doktor sayısının yüksek olması 

maliyet artırıcı bir unsur olmakla birlikte tasarruf edilmesi olumsuz sonuçlar 

doğuracak bir husustur. Bu nedenle uzman doktor sayısının artırılması bir rekabet 

avantajı haline dönüştürülerek, ameliyat hizmetlerinde tercih edilen bir sağlık 

işletmesi haline gelerek karlılık üzerindeki olumsuz etkinin olumlu hale getirilmesi 

sağlanabilir. 

Yukarıda anlatılanlardan da yola çıkarak, gerçekten gerekmediği halde yaptırılan 

hasta yatışları ve ameliyatlarla değil, hastalara gerçekten ihtiyaç duyulan sağlık 

hizmetlerinin yüksek kalitede sunulması suretiyle hastanede yatılan gün sayısının 

artırılması ve duran varlıklarını etkin kullanılması yoluyla Hastane’nin tam kapasite 
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ile çalışmasının sağlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Böylece cari oranı ve net 

karlılığı yükseltmek, yabancı kaynaklardan sağlanan borçları ödemek mümkün 

olabilir. Finansal performansı artırmada en önemli stratejilerden birisi maliyetleri 

kontrol etmektir. Hastanede oluşan yüksek maliyetlerin etkin bir iç denetim, maliyet 

yönetimi ve tasarruf önlemleriyle azaltılması, karlılık ve borç ödeme gücü ile ilgili 

finansal sorunların çözülmesinde yarar sağlayabilir.   
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Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Desteğin Kariyer Kararı 
Verme Zorlukları Üzerine Etkisi 

Murat ESEN1, Halil Ahmet URAN2 
Özet 

Çalışma, üniversite öğrencileri özelinde birçok değişkenden olumlu ya da olumsuz 
etkilenebilen kariyer kararı verme sürecine ışık tutulması ve bu süreçte yaşanan zorlukların 
neler olabileceği ve çözüm yollarının geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla 189'u kız 
56'sı erkek olmak üzere 245 lisans öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu öğrencilerin 
yaş ortalaması (x)=19,98'dir. Araştırma kapsamında Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek 
Ölçeği (ÇYASDÖ)’nin aile, arkadaş ve özel bir insan alt boyutları ile Kariyer Kararı Verme 
Güçlüğü Ölçeği (KKVGÖ)’nin hazırlık eksikliği, bilgi eksikliği ve tutarsız bilgi alt boyutları 
arasında ilişki olup olmadığına bakılmış ve ailenin KKVGÖ’nin tüm alt boyutlarıyla, 
ÇYASDÖ’nin özel bir insan alt boyutunun ise yalnızca KKVGÖ Tutarsız Bilgi alt boyutuyla 
anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. ÇYASDÖ alt boyutlarının, KKVGÖ'nün alt 
boyutlarını olumsuz etkileyip etkilemediğine ilişkin yapılan çoklu regresyon analizlerinde ise 
KKVGÖ hazırlık eksikliği ve bilgi eksikliği alt boyutlarının sadece ÇYASDÖ aile ve özel bir 
insan alt boyutları tarafından olumsuz etkilendiği, KKVGÖ tutarsız bilgi alt boyutunun ise 
aile, arkadaş ve özel bir insan alt boyutları tarafından olumsuz etkilendiği görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler- Kariyer Kararı Verme Zorlukları, Kariyer Kararsızlığı, Üniversite 
öğrencileri, Sosyal Destek 
JEL Sınıflama Kodları: M1, M19 

 
The Effect of Social Support on Career Decision Difficulties 

in University Students 
Abstract 

The research was conducted with a total of 245 undergraduate students, 189 female and 56 
male, also it was aimed to contribute to the development of solutions to the difficulties 
experienced in this process and to clarify the many positive and negative career decision 
making processes in university students. The average age of these students is (x) = 19,98. 
Within the scope of the study, it was examined whether there is a relationship between the 
family, friend and special person subscales of Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support (MSPSS) and the lack of preparation, lack of knowledge and inconsistent knowledge 
subscales of the Career Decision Making Difficulties Questionnaire (CDMDQ), and it has 
been seen a significant relationship with all subscales of CDMDQ and inconsistent 
knowledge subscale of special person main scale of family. In the multiple regression 
analyzes of all the subscale of MSPSS affecting the subscales of CDMDQ, Incomplete 
knowledge and lack of knowledge have been seen to be negatively affected by family and 
special person subscales, also inconsistent knowledge has been seen to be negatively affected 
by family, friend and special person subscales.  
Keywords: Career Making Diffuculties, Career Indecision, University students,  Social 
Support 
JEL Classification Codes: M1, M19 
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1. GİRİŞ 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kariyer kararı verme sürecinde yaşadığı 

zorlukların belirlenmesinin yanı sıra kariyer kararsızlığı yaşayıp yaşamadıklarının 

ve bu süreçte ailelerinden, arkadaşlarından ya da kendileri için önemli olan diğer 

kişilerden aldıkları sosyal desteğin bu konuda etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Bu araştırmanın üniversite öğrencileri özelinde birçok değişkenden olumlu ya da 

olumsuz etkilenebilen kariyer kararı verme sürecine ışık tutulması ve bu süreçte 

yaşanan zorlukların neler olabileceği ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarının 

geliştirilmesine katkılar getireceği beklenmektedir. Böylelikle doğru kariyer 

tercihleriyle ulusal bağlamda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve 

geliştirilmesinin daha mümkün olacağı düşünülmektedir. Ayrıca ülkemizdeki 

kariyer danışmanlığı ve rehberliği ile ilgili yapılacak araştırmalara yol göstereceği 

beklenmektedir. 

2. SOSYAL DESTEK KAVRAMI 

Sosyal destek; bireylerin yaşamlarında yer alan zor zamanlarında geliştirdikleri, 

kendilerine değer verilmesi, özen gösterilmesi, ihtiyaç duyduklarında 

başvurabilecekleri insanların bulunması, sahip oldukları ilişkilerden doyum 

bulunması yönünde bir destek olarak tanımlanmaktadır (Zaimoğlu ve 

Büyükberber’ten aktaran Karadağ, 2007: 7). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 

bireylerin sosyal destek kaynakları; aileleri, arkadaşları, öğretmenleri, çevrelerinde 

yer alan gruplar ve yaşadıkları toplumdan oluşmaktadır (Yıldırım, 1997: 81-87). 

Ancak günümüzde gençlerin toplum içinde yalnızlaşması, sosyal olamaması, 

gerçekçi olmayan beklentiler içerisinde olması yeterince sosyal destek 

görmediklerini göstermektedir; çünkü sosyal destek; yaşam boyu gerekli olan, “ait 

olma” duygumuzu destekleyen ve böylece kişilerarası ilişkileri güçlendiren bir 

kavramdır.  
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Sosyal desteğin yetersizliği nedeniyle bireyler ciddi krizler yaşamakta ve çoğu 

zaman doğru karar verememekte, doğru değerlendirmeler yapamamaktadırlar. 

Hayatımızdaki en önemli kararlardan biri olan meslek seçimi de bu krizlerden 

etkilenen bir konu olup; gençlerin “bir grubun üyesi olma”, “iyi bir kazanç sağlayan 

meslek sahibi olma”, “aileden ayrılarak yeni bir kente gitme” gibi düşüncelerle 

yanlış meslek seçmelerine neden olmaktadır.  

Sosyal desteğin bireyin kariyer yönelimine karşı etkilerine dair birçok çalışma 

bulunmaktadır. Örneğin ebeveynden, akranlardan ve öğretmenlerden algılanan 

sosyal destek düzeyinin eğitsel planlamayı, kariyer umutlarını, mesleklerin yapısını 

algılamayı, öz yetkinlik algısını, mesleki olgunluklarını, mesleki fırsatları algılamayı 

yordadığı bulunmuştur (Öztemel, 2013: 241-257). Bireyin kariyer yönelimine dair 

davranışlarını aile, akran ve öğretmenlerden alınan sosyal destek etkilemektedir. 

Aynı şekilde öğrenciler diğer ailelerin çocuklarına destek olduklarını 

öğrendiklerinde ailelerine girişimci olma istekliliklerini açıklama konusunda daha 

fazla özgüvene sahip olabilirler. Algılanan sosyal destek arttıkça girişimcilik niyeti 

artmaktadır (Karaarslan, 2016: 143-161). 

3. KARİYER KARARSIZLIĞI 

Kariyer kararsızlığı bireylerin kariyer ile ilgili kararlar verirken karşılaştığı 

güçlükler olarak tanımlanmakta (Chartrand vd., 1993: 66-82; Gati vd., 1996: 510-

526) ve karar verme süreci öncesinde, süreç esnasında ve süreç sonrasında bireyin 

üstesinden gelmek zorunda olduğu bütün problemlere işaret etmektedir (Gati, vd., 

2011: 3-20; Saka ve Gati, 2007: 340-358). 

Yapılan çalışmalar hem kariyer kararsızlığının hem de kariyer karar verme 

güçlüklerinin, bireyin başa çıkması gereken en önemli mesleki problemler olduğunu 

göstermiştir (Amir & Gati, 2006: 483-503; Gati, vd. 2012; Gati vd.,1996: 510-526).  

Kariyer karar verme güçlükleri, bireyin karar verme sürecinden kaçmasına ya da 

kendisine daha az uygun olan bir karar vermesine yol açabilir. Gati ve arkadaşları 

bireylerin kariyer kararı verirken karşılaştıkları çeşitli güçlükleri sistematik teorik 
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bir yapı sunan “kariyer karar verme güçlükleri taksonomisi”ni geliştirmişlerdir. Bu 

taksonomi 3 ana kategoriden oluşmaktadır (Gati vd., 1996: 510-526): 

a) Kariyer karar verme sürecine hazırlık aşamasında, karşılaşılan güçlükleri içeren 

Hazırlık Eksikliği (motivasyon eksikliği, genel kararsızlık ve fonksiyonel 

olmayan inançlar) 

b) Kariyer karar verme sürecinde karşılaşılan bilgi eksikliğiyle ilgili güçlükleri 

içeren Bilgi Eksikliği (karar verme süreci hakkında bilgi eksikliği, benlik 

hakkında bilgi eksikliği, meslekler hakkında bilgi eksikliği, ek bilgi toplama 

yolları hakkında bilgi eksikliği)  

c) Tutarsız bilgileri betimleyen Tutarsız Bilgi (güvenilir olmayan bilgiler, içsel 

çatışmalar ve dışsal çatışmalar)  

Kariyer karar verme zorlukları; bireylerin yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, aile geliri, 

ebeveynlerin eğitim durumu, bölüm seçiminde rehberlik hizmeti alma durumları gibi 

bazı demografik değişkenlerinden etkilenip etkilenmediği birçok çalışmada 

incelenmiştir. Lise ve üniversite öğrencilerinin kariyer karar verme zorlukları sınıf 

düzeyine veya yaşa göre inceleyen araştırmaların sonuçları genel olarak sınıf düzeyi 

yükseldikçe kariyer karar verme güçlüklerinin azaldığını göstermektedir (Tien, 

2001).  

Bireylerin kariyer kararsızlığını etkileyen çeşitli değişkenlere ilişkin çalışmalar 

yer almaktadır. Bunlardan bazıları kariyer kararsızlığı ile öz yetkinlik arasındaki 

ilişkilere odaklanırken (Betzvd., 1996; Creed vd., 2004; Gati vd., 2011; Taylor ve 

Betz, 1983’den aktaran Öztemel, 2012) ve kontrol odağı (Fuqua vd., 1988; Lee vd., 

2008; Santos ve Ferreira, 2012; Taylor, 1982’den aktaran Öztemel, 2012); bazıları 

özgüven, özsaygı (Kishor, 1981; Santos, 2001’den aktaran Öztemel, 2012) ve kaygı 

(Fuqua vd., 1987’den aktaran Öztemel, 2012) ile ilişkileri incelemişlerdir. 

  



 

1281 
 

4. YÖNTEM 

4.1. Çalışma Grubu 

Bu çalışma, 245 lisans öğrencisinin (186 kız, 59 erkek) katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yaşları 17-27 arası değişmekte ve yaş ortalamaları 

x=19,98; ss=1,59’dur.  

4.2. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada üç bölümden oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. Birinci bölümde 

Gati ve Saka (2001) tarafından geliştirilen Kariyer Kararı Verme Güçlükleri Ölçeği 

(KKVGÖ) kullanılmıştır. Orijinal ölçek Hazırlık Eksikliği, Bilgi Eksikliği ve 

Tutarsız Bilgi alt ölçeklerini kapsayan 2’si kontrol sorusu, 1’i KKVG’nün genel 

olarak değerlendirilmesi amaçlayan ve toplam 37 soruluk Likert tipi bir ölçektir. 

Ankette kullanılan bir diğer ölçek ise Zimet ve Ark. (1988) tarafından geliştirilen 

Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇYASDÖ) kullanılmıştır. Ölçek aile, 

arkadaş ve özel bir insandan olmak üzere üç farklı kaynaktan alınan sosyal desteğin 

yeterliliğini değerlendiren toplam 12 soruluk Likert tipi bir ölçektir. 

Son bölümde ise araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerine ilişkin 

sorular sorulmaktadır. 

5. BULGULAR 

Araştırma kapsamında kullanılan anketlerdeki ölçeklerdeki KKVGÖ’nün 

orijinalindeki Hazırlık Eksikliği, Bilgi Eksikliği ve Tutarsız Bilgiden (Bacanlı, 2008; 

Bacanlı vd., 2013) ve ÇYASDÖ’deki Aile, Arkadaş ve Özel Bir İnsandan oluşan 

(Zimet vd., 1988; 1990, Eker ve Arkar, 1995) üçlü yapıları faktör analizi çeşitli 

örneklemlerde desteklemiştir.  

KKVGÖ’nün bütünü ve üç alt ölçeğinin güvenilirliğine ilişkin iç tutarlılık 

değerleri ölçeğin tamamı için .92, Hazırlık Eksikliği .59, Bilgi Eksikliği .93, Tutarsız 

Bilgi .88  şeklinde bulunmuştur. Gati ve Saka (2001)’ya ait orijinal ölçeğin iç 

tutarlılık değerlerini ise tüm ölçek için .92 Hazırlık Eksikliği .60, Bilgi Eksikliği .93, 
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Tutarsız Bilgi ana ölçeği ise .83 olarak hesaplamışlardır. ÇYASDÖ güvenilirlik 

katsayısı ise .89 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmanın değişkenleri olan ÇYASD alt boyutları olan Aile Desteği, Arkadaş 

Desteği, Özel Bir İnsan Desteği ile KKVZ alt boyutları Hazırlık Eksikliği, Bilgi 

Eksikliği ve Tutarsız Bilgi arasındaki ilişki analizine ait sonuçlar Tablo1.’de 

görülmektedir. Buna göre beklendiği gibi her iki ölçeğe ait alt boyutlar kendi 

aralarında anlamlı ve pozitif bir ilişkiye sahiptir. Ölçeklerin birbiriyle ilişkisi 

bağlamında bakıldığında ise Aile Desteği ile Hazırlık Eksikliği (r= -,177; p<0,01); 

Bilgi Eksikliği (r= -,162; p<0,05); Tutarsız Bilgi (r= -,157; p<0,05) alt boyutlarıyla 

negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Özel Bir İnsan Desteğinin ise yalnızca 

Tutarsız Bilgi (r= -,165; p<0,01) alt boyutuyla negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkiye 

sahiptir. 

Tablo1.Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Alt Boyutları ve Kariyer 
Kararı Verme Zorlukları Alt Boyutları Arasındaki İlişkiler 

Değişkenler Ort. ss. 1 2 3 4 5 6 

1.Aile Desteği 5,57 1,44 1      

2.Arkadaş Desteği 5,25 1,57 ,465** 1     

3.Özel Bir İnsan Desteği 4,27 2,20 ,290** ,295** 1    

4.Hazırlık Eksikliği 4,88 1,15 -,177** ,122 -,119 1   

5.Bilgi Eksikliği 4,56 1,91 -,162* ,082 -,98 ,346** 1  

6.Tutarsız Bilgi 4,29 1,85 -,157* 0,32 -,165** ,137* ,235** 1 

* p<,05, ** p<,01 

Araştırma kapsamında Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek alt boyutlarının 

Kariyer Kararı Verme Zorlukları alt boyutları üzerinde çoklu etkiye sahip olup 

olmadıkları araştırılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin üniversite ve bölüm 

tercihlerini yaparlarken herhangi bir rehberlik hizmeti almış olmalarının bu etkide 
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farklılaştırıcı bir rol üstlenip üstlenmediği test edilmiştir. Bunun için üç farklı model 

kurulmuş ve bu doğrultuda analizler yapılmıştır. 

ÇYASD alt boyutları olan Aile Desteği, Arkadaş Desteği ve Özel Bir İnsanın 

Desteği alt boyutlarının KKVZ alt boyutu olan Hazırlık Eksikliği üzerindeki etkide 

rehberlik hizmetinin farklılaştırıcı etkisini test etmek amacıyla üç adımdan oluşan 

hiyerarşik çoklu regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 2.’de gösterilmiştir. 

İlk adımda bağımsız değişkenler olan Aile Desteği (β= -,193; p<0,01), Özel Bir 

İnsanın Desteği (β= -,204; p<0,01) alt boyutlarının Hazırlık Eksikliği alt boyutun 

negatif ve anlamlı biçimde yordadığı; Arkadaş Desteği alt boyutunun ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. İkinci adımda ise kukla 

olarak kodlanmış olarak Rehberlik Hizmeti (β= -,312; p<0,05) değişkeni modele 

eklenmiş birinci adımdaki diğer bağımsız değişkenlerle birlikte Hazırlık Eksikliğini 

anlamlı biçimde yordadığı görülmüştür. ÇYASD alt boyutlarının rehberlik hizmeti 

değişkeniyle çarpımından oluşan etkileşim değişkenleri analize eklenmiş fakat 

modelde istatistiksel olarak farklılaştırıcı bir etkinin olmadığı anlaşılmıştır. 

Tablo 2. Çok Yönlü Algılanan Sosyal Desteğinin Kariyer Karar Verme Zorlukları 
Alt Boyutlarından Hazırlık Eksikliği Üzerindeki Etkisinde Alınan Rehberlik 
Hizmetinin Farklılaştırıcı Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi 

Model 1 Bağımlı Değişken; Hazırlık Eksikliği 

 Bağımsız Değişkenler B ShB β t F R² P 

1.Adım 
Sabit 4,111 ,319  12,904 5,986 0,07 ,001 

Aile Desteği 

Arkadaş Desteği 

Özel Biri Desteği 

-,156 

,068 

-,107 

,058 

,053 

,035 

-,193 

,092 

-,204 

-2,693 

1,284 

-3,067 

  ,008 

,200 

,002 

2.Adım Sabit 4,310 ,330  13,074 5,701 0,09 ,001 

Aile Desteği 

Arkadaş Desteği 

Özel Biri Desteği 

-,159 

,061 

-,108 

,057 

,053 

,035 

-,197 

,083 

-,205 

-2,768 

1,162 

-3,106 

  ,006 

,246 

,002 
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Rehberlik (Kukla) -,312 ,146 -,133 -2,139 ,030 

3.Adım Sabit  4,153 ,321  12,921 3,437 0,08 ,003 

Aile Desteği 

Arkadaş Desteği 

Özel Biri Desteği 

Aile Desteği*Rehberlik 

Ark,Desteği*Rehberlik 

Özel Biri *Rehberlik 

-,161 

,055 

-,079 

-,016 

,015 

-,048 

,087 

,077 

,058 

,100 

,100 

,073 

-,200 

,075 

-,151 

-,040 

,037 

-,112 

-1,857 

,715 

-1,377 

-,158 

,152 

-,662 

  ,065 

,475 

,170 

,875 

,879 

,509 

2. Modelde ise ÇYASD alt boyutları olan Aile Desteği, Arkadaş Desteği ve Özel 

Bir İnsanın Desteği alt boyutlarının KKVZ alt boyutu olan Bilgi Eksikliği üzerindeki 

etkide rehberlik hizmetinin farklılaştırıcı etkisini test etmek amacıyla üç adımdan 

oluşan hiyerarşik çoklu regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3.’de 

gösterilmiştir. İlk adımda bağımsız değişkenler olan Aile Desteği (β= -,191; p<0,01), 

Özel Bir İnsanın Desteği (β= -,168; p<0,05) alt boyutlarının Bilgi Eksikliği alt 

boyutun negatif ve anlamlı biçimde yordadığı; Arkadaş Desteği alt boyutunun ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. İkinci adımda 

ise kukla olarak kodlanmış olarak Rehberlik Hizmeti (β= -,128; p<0,05) değişkeni 

modele eklenmiş birinci adımdaki diğer bağımsız değişkenlerle birlikte Bilgi 

Eksikliğini anlamlı biçimde yordadığı görülmüştür. ÇYASD alt boyutlarının 

rehberlik hizmeti değişkeniyle çarpımından oluşan etkileşim değişkenleri analize 

eklenmiş fakat modelde istatistiksel olarak farklılaştırıcı bir etkinin olmadığı 

anlaşılmıştır. 

Tablo 3. Çok Yönlü Algılanan Sosyal Desteğinin Kariyer Karar Verme Zorlukları 
Alt Boyutlarından Bilgi Eksikliği Üzerindeki Etkisinde Alınan Rehberlik Hizmetinin 
Farklılaştırıcı Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi 

Model 2 Bağımlı Değişken; Bilgi Eksikliği 

Adımlar Bağımsız Değişkenler B Sh β t F R² P 

1.Adım 
Sabit 3,512 ,532  6,607 4,299 0,05 ,006 
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Aile Desteği 

Arkadaş Desteği 

Özel Biri Desteği 

-,255 

,052 

-,146 

,097 

,088 

,058 

-,191 

,043 

-,168 

-2,637 

,588 

-2,506 

  ,009 

,557 

,013 

2.Adım Sabit 3,831 ,551  6,957 4,313 0,07 ,002 

Aile Desteği 

Arkadaş Desteği 

Özel Biri Desteği 

Rehberlik (Kukla) 

-,260 

,041 

-,147 

-,499 

,096 

,088 

,058 

,244 

-,195 

,034 

-,169 

-,128 

-2,707 

,468 

-2,538 

-2,045 

  ,007 

,640 

,012 

,042 

3.Adım Sabit  3,547 ,535  6,630 2,832 0,07 ,011 

Aile Desteği 

Arkadaş Desteği 

Özel Biri Desteği 

Aile 

Desteği*Rehberlik 

Ark,Desteği*Rehberlik 

Özel Biri *Rehberlik 

-,385 

-,043 

-,152 

-,210 

,152 

-,007 

,144 

,128 

,096 

,166 

,166 

,121 

-,289 

-,035 

-,175 

-,325 

,223 

-,010 

-2,667 

-,331 

-1,580 

-1,268 

,915 

-,059 

  ,008 

,741 

,115 

,206 

,361 

,953 

 

Araştırmadaki 3. Modelde ise ÇYASD alt boyutları olan Aile Desteği, Arkadaş 

Desteği ve Özel Bir İnsanın Desteği alt boyutlarının KKVZ alt boyutu olan Tutarsız 

Bilgi üzerindeki etkide rehberlik hizmetinin farklılaştırıcı etkisini test etmek 

amacıyla üç adımdan oluşan hiyerarşik çoklu regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar 

Tablo 4.’e gösterilmiştir. İlk adımda bağımsız değişkenler olan Aile Desteği (β= -

,187; p<0,05), Özel Bir İnsanın Desteği (β= -,166; p<0,05) ve Arkadaş Desteği (β= 

-,162; p<0,05)  alt boyutlarının Tutarsız Bilgi alt boyutun negatif ve anlamlı biçimde 

yordadığı; görülmektedir. İkinci adımda ise kukla olarak kodlanmış olarak Rehberlik 

Hizmeti (β= -,134; p<0,05) değişkeni modele eklenmiş birinci adımdaki diğer 

bağımsız değişkenlerle birlikte Tutarsız Bilgi anlamlı biçimde yordadığı 
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görülmüştür. ÇYASD alt boyutlarının rehberlik hizmeti değişkeniyle çarpımından 

oluşan etkileşim değişkenleri analize eklenmiş fakat modelde istatistiksel olarak 

farklılaştırıcı bir etkinin olmadığı anlaşılmıştır. 

Tablo 4. Çok Yönlü Algılanan Sosyal Desteğinin Kariyer Karar Verme Zorlukları 
Alt Boyutlarından Tutarsız Bilgi Üzerindeki Etkisinde Alınan Rehberlik Hizmetinin 
Farklılaştırıcı Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi 

Model 3 Bağımlı Değişken; Tutarsız Bilgi 

Adımlar Bağımsız Değişkenler B Sh β t F R² p 

1.Adım 
Sabit 5,194 ,512  10,146 5,219 0,06 ,002 

Aile Desteği 

Arkadaş Desteği 

Özel Biri Desteği 

-,241 

-,196 

-,136 

,093 

,085 

,056 

-,187 

-,166 

-,162 

-2,595 

-2,300 

-2,425 

  ,010 

,022 

,016 

2.Adım Sabit 5,552 ,531  10,406 5,123 0.08 ,001 

Aile Desteği 

Arkadaş Desteği 

Özel Biri Desteği 

Rehberlik (Kukla) 

-,243 

-,190 

-,137 

-,502 

,092 

,084 

,056 

,234 

-,189 

-,161 

-,163 

-,134 

-2,635 

-2,250 

-2,454 

-2,144 

  ,009 

,025 

,015 

,033 

3.Adım Sabit  5,143 ,515  9,988 3,318 0,08 ,004 

Aile Desteği 

Arkadaş Desteği 

Özel Biri Desteği 

Aile 

Desteği*Rehberlik 

Ark,Desteği*Rehberlik 

Özel Biri *Rehberlik 

-,109 

-,183 

-,232 

-,181 

-,007 

-,143 

,139 

,124 

,092 

,160 

,160 

,117 

-,084 

-,155 

-,276 

-,289 

-,011 

-,207 

-,784 

-1,478 

-2,511 

-1,135 

-,047 

1,226 

  ,434 

,141 

,013 

,257 

,963 

,221 
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6. SONUÇ 

Bireylerin hayatlarında verdikleri birçok önemli karar arasında kariyerine yönelik 

verecekleri kararlar da yer almaktadır. Bu sebeple bireylerin kariyer kararı verme 

süreçlerinin aydınlatılması hangi dış etkenlerin bu süreçte bireylere destek 

olabileceğinin anlaşılmaya çalışılması bu çalışmanın temel amaçları arasında yer 

almaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerin lisans seviyesinde okuyan 245 öğrencisi 

ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın temel iddiası bireyin alacağı sosyal 

desteğin kariyer kararının verilmesi sürecini görece kolaylaştıracağı düşüncesiyle 

Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek ölçeğinin alt boyutları olan Aile Desteği, 

Arkadaş Desteği ve Özel Bir İnsan Desteğinin, Kariyer Kararı Verme Zorlukları 

ölçeği alt boyutu olan Hazırlık Eksikliği, Bilgi Eksikliği ve Tutarsız Bilgi alt 

boyutlarını negatif yönde etkileyeceği şeklinde oluşturulmuştur. Çünkü araştırma 

kapsamında bireyin üstelik genç denebilecek çağlarda yakın çevresi ve önemsediği 

kişilerden alacağı sosyal desteğin kendisi için hayatının sonraki evrelerini önemli 

ölçüde etkileyecek olan kariyer kararını verirken ona avantaj sağlayacağı 

varsayılmaktadır. Buna göre elde edilen sonuçlara bakıldığında üç ana destek 

kaynağı olan Aile, Arkadaş ve Özel Bir İnsandan gelen desteğin kariyer kararı 

verecek bireylerdeki Tutarsız Bilgi değişkenini negatif yönde etkilediği, Hazırlık ve 

Bilgi Eksikliği alt değişkenlerini ise sadece Aile ve Özel Bir İnsan tarafından 

olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir. Araştırma kapsamında bireylere kariyer 

kararında önemli bir adım olan üniversite yaşamına başlamadan önce üniversite ya 

da bölüm tercihi yaparken rehberlik hizmeti alıp almadıkları sorulmuştur. Bu 

sorudaki amaç ise bireylerin aldıkları sosyal desteğin kariyer kararı verme zorluğu 

üzerindeki etkisinde aldıkları rehberlik hizmetinin farklılaştırıcı bir yönü olup 

olmadığı diğer bir deyişle aldıkları sosyal destek sayesinde kariyer kararı sürecinde 

avantaj yakalayan bireylerin alacakları rehberlik hizmetiyle daha üst seviyelere 

taşınıp taşınmayacağı anlaşılmak istenmiştir. Sonuç olarak rehberlik hizmeti kariyer 

kararı verme sürecindeki alt boyutları doğrusal olarak negatif ve anlamlı bir biçimde 

etkilemiş olmasına rağmen farklılaştırıcı bir rolü olduğuna yönelik istatistiksel bir 

kanıt bulunamamıştır. 



 

1288 
 

KAYNAKLAR 

BACANLI, F. (2008), “Career decision-making difficulties of Turkish adolescents”, 

Paper presented at Counseling International Perspective: Global Demands and 

Local Needs, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 25-27. 

BACANLI, F., EŞİCİ, H. ve ÖZÜNLÜ, M. B. (2013), “Kariyer Karar Verme 

Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Türk Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Dergisi, 5(40), 198-211. 

CHARTRAND, J. M., ROSE, M. L., ELLIOT, T. R., MARMAROSH, C. ve 

CALDWELL, C. (1993), “Peeling Back The Onion: Personality, Problem Solving, 

and Career Decision Making Style Correlates of Career Indecision”, Journal of 

Career Assessment, 1, 66-82. 

EKER D., ARKAR H. (1995b), “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin 

Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği”, Türk Psikoloji Dergisi, 34, 45-55. 

GATI, I., ASULIN-PERETZ, L. ve FISCHER, A. (2012), “Emotional and 

Personality-Related Career Decision-Making Difficulties: A3-Year Follow-Up”, 

The Counseling Psychologist, 40(1), 6-27. 

GATI, I., GADASSI, R., SAKA, N., HADADI, Y., ANSENBERG, N. ve 

FRIEDMANN, R.  (2011), “Emotional And Personality-Related Aspects of Career 

Decision Making Difficulties: Facets of Career İndecisiveness”, Journal of Career 

Assessment, 19(1), 3-20. 

GATI, I., KRAUSZ, M. ve OSIPOW, S. H. (1996), “A Taxonomy of Difficulties in 

Career Decision-Making”, Journal of Counseling Psychology, 43, 510-526. 

KARAARSLAN, M. H. (2016), “İşletme Bölümü Öğrencilerinin Kendi İşlerini 

Kurma Konusunda Algıladıkları Sosyal Normlar”, Uluslararası Yönetim İktisat ve 

İşletme Dergisi, 12(28), 143-161. 

KARADAĞ, İ. (2007), “İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik 

Başarılarının Sosyal Destek Kaynakları Açısından İncelenmesi”, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 



 

1289 
 

ÖZTEMEL, K. (2012), “Kariyer Kararsızlığı ile Mesleki Karar Verme Öz Yetkinlik 

ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiler”, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 

Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara, 32(2), 459-477. 

ÖZTEMEL, K. (2013), “Lise öğrencilerinin kariyer karar verme güçlüklerinin 

yordayıcıları olarak algılanan sosyal destek ve cinsiyet”, Türk Eğitim Bilimleri 

Dergisi, 11(3), 241-257. 

SAKA, N., GATI, I. (2007), “Emotional and Personality-Related Aspects of 

Persistent Career Decision-Making Difficulties”, Journal of Vocational Behavior, 

71, 340-358. 

TAYLOR, K. M., BETZ, N. E. (1983), “Applications of Self Efficacy Theory to the 

Understanding and Treatment of Career Indecision”, Journal of Vocational 

Behavior, 22, 63-81. 

ZIMET, G. D., DAHLEM, N. W., ZIMET, S. G., FARLEY, G. K. (1988), “The 

Multidimensional Scale of Percieved Social Support”, Journal of Personality 

Assessment, 52, 30-41.  



 

1290 
 

  



 

1291 
 

Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS – BOBİ FRS) 
ve Türk Vergi Sistemi Kapsamında İlişkili Taraf İşlemleri 

Nesrin KÜLLÜ1, İlker KIYMETLİ ŞEN2 
Özet 

Finansal tablolardaki verilerin bir kısmını oluşturan ilişkili taraf işlemleri ve bunların 
dipnotlarda açıklanması, borç verenler ve yatırımcıların verecekleri kararlar açısından 
önemli bir kaynak niteliğindedir. Günümüzde muhasebe ve denetim ile ilgili firma 
yolsuzlukları, başta firma hissedarları olmak üzere bu alanda birçok kesimi olumsuz yönde 
etkilemiştir. Bu yolsuzluk ve skandallarda; ilişkili taraf işlemlerinin etkisinin önemli boyutta 
olması nedeniyle ilişkili taraf işlemlerine yoğunlaşılması ve gerçeğe uygun şekilde 
sunulması, gündeme gelmiştir. İlişkili taraf işlemlerinin sunulması ve 
muhasebeleştirilmesinde; TMS 24 bir işletmenin finansal durumunun ve faaliyet 
sonuçlarının, ilişkili tarafların mevcudiyeti ile ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler ve 
mevcut bakiyelerden etkilenebileceği olasılığına dikkat çekmek için, işletmenin finansal 
tablolarının gerekli açıklamaları içermesini belirtirken, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 12’inci maddesine göre ise kurumları, ortaklarından veya ortaklar ile ilişkili 
olan kişilerden doğrudan veya dolaylı şekilde temin ederek işletmede kullandıkları her türlü 
borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte öz sermayenin üç katını aşan kısmı, ilgili 
hesap dönemi için örtülü sermaye sayılacağı hükmüne bağlamıştır. BOBİ FRS’de ise 
Konsolide Finansal Tablolar bölümünde kontrol gücüne göre finansal tablolara nasıl 
yansıtılması gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışmanın amacı, ilişkili taraf işlemlerinin 
saptanması, muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolara yansıtılmasında mevcut muhasebe ve 
vergi uygulamaları ile finansal raporlama standartlarının (TMS/TFRS–BOBİ FRS) 
karşılaştırılarak farklılıkların gösterilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: İlişkili Taraf İşlemleri, Muhasebe Standartları 
JEL Kodları: M40, M41 

 
Related Party Transactions in Fınancial Reporting Standards (TMS / 

TFRS - BOB FRS) and Turkish Tax System 
Abstract 

Related party transactions and their explanation included in the financial statements are a 
crucial source of information in the decision-making process of lenders and investors. 
Nowadays, the problem of corruption in accounting and auditing in firms has negatively 
affected many sectors, especially the shareholders. In this type of corruption and scandals; 
due to the significance of the related party transactions, whether these transactions are 
appropriate and reflect the reality has become the main focus. In the presentation and the 
accounting of these transactions, in order to draw attention to the possibility that an entity’s 
financial position and operating results may be affected by the existence of related party 
transactions,  the financial statements of the entity include the necessary explanations 
requested by the Turkish Accounting Standards (TMS) 24, whereas according to the Article 
12 of the Corporate Tax Law no. 5520 all kind of debts used by or asociated with the firm’s 
partners in a direct on indirect way, should exceed three times the share capital at any time 
of the accounting period in order to be considered as implicit capital for the relevant 
accounting period. Financial Reporting Standards for Large and Medium-Sized Businesses 
                                                      
1 İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Programı 
Yüksek Lisans Öğrencisi, nesrinlalee@gmail.com 
2 Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe ve Denetim Bölümü, 
ilksen@ticaret.edu.tr 
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(BOBİ FRS) specify the way in which the control power should be reflected in the 
Consolidated Financial Statements. The purpose of this study is to present the differences 
that exist in the accounting and financial statements of related party transactions by 
comparing accounting and taxation practices with the financial reporting standards 
(TMS/TFRS–BOBİ FRS).  

 
Keywords : Related Party Transactıons, Accounting Standards 
JEL Codes : M40, M41 

Giriş 

İşletme sahipleri, ticari hayatta maliyet, bilgi, kalite, pazarlama gibi konularda 

daha avantajlı konuma geçebilmek için yatay ya da dikey büyüme yöntemi ile başka 

işletmelerin kontrol gücünü ele geçirebilmekte ya da başka işletmeler 

kurabilmektedir. Yine, işletme sahipleri ya da işletme tepe yöneticileri, kendilerine 

ya da yakınlarına menfaat sağlamak amacıyla işletme olanaklarını 

kullanabilmektedir. Tüm bu gayretler, işletme ortaklarının bazen lehlerine bazen de 

aleyhlerine sonuçlanabilmektedir. İşletmeler kontrol gücünü elinde tuttukları 

işletmelerden kaynak transferi yapabilmekte ya da bu işletmelere kaynak transfer 

edebilmektedir. 

Tüm bu hareketlerin kurumsal yönetim amacına ulaşmak için, işletme ortakları 

ya da yatırımcılar tarafından bilinmesi gerekmektedir. Çünkü bu tür hareketler, 

işletmenin gerçek faaliyet sonucunun ya da finansal gücünün yanlış yansımasına 

sebep olabilmektedir. Bu nedenlerle, Türkiye Muhasebe Standartlarında (TMS) 24 

nolu standart, bu konu üzerine odaklanmıştır. TMS 24 İlişkili Taraflar Açıklamaları 

Standardı, işletmelerin ilişkili taraflarla olan ilişkilerinin şeffaf bir şekilde kamuya 

açıklanması gerektiği üzerinde durmaktadır (Çankaya ve Dinç, 2017:3). 

Türkiye’de yasal defterler, Maliye Bakanlığı tarafından 1992’de oluşturulan ve 

1994 yılında uygulanmaya başlanan “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” 

esaslarına göre tutulmakta, bilanço kalemleri ile ilgili değerleme işlemleri Vergi 

Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre yapılmakta ve vergi daireleri için bu veriler 

dikkate alınmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, ilişkili taraf işlemlerinin saptanması, muhasebeleştirilmesi 

ve finansal tablolara yansıtılmasında mevcut muhasebe ve vergi uygulamaları ile 
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finansal raporlama standartlarının (TMS/TFRS–BOBİ FRS) karşılaştırılarak 

farklılıkların gösterilmesidir. 

1. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ VERGİ KANUNLARI 

1.1 Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden İlişkili Taraf Kavramı 

5520 sayılı KVK’nın 13. maddesinin birinci fıkrasında “kurumlar, ilişkili 

kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat 

üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya 

kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır” ifadesi yer 

almaktadır. İlgili maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ilişkili kişi ise; “kurumların 

kendi ortakları, kurumların ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumlar, kurumların 

ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi ve kurumlar, kurum idaresi bakımından 

doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu 

gerçek kişi veya kurumlar, kurumun sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı 

olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya 

kurumlar, ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, ortakların ve 

eşlerinin üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlar”ıdır.  

Ayrıca kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk Vergi Sisteminin 

yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp 

sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle 

Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen ülkeler veya bölgelerde bulunan kişiler de ilişkili 

kişi sayılmaktadır. 

Aşağıdaki şemada görüldüğü üzere; 

(A) Kurumunun; 

 Ortak (B) Kurumu, 

 Ortak (B) Kurumunun doğrudan ortağı olduğu (G) Kurumu, 

 Ortak (B) Kurumunun dolaylı olarak ortağı olduğu (H) Kurumu, 

 Ortak (B) Kurumunun kurucusu olduğu (F) Derneği ve bu derneğin iktisadi 

işletmesi, 

 (F) Derneğine ait iktisadi işletmede çalışan (Z) Gerçek Kişisi, 
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 Ortakla ilişkili (F) Derneğinin kurucularından (I) Kurumu, 

 Ortakla ilişkili (F) Derneğinin dolaylı olarak bağlı bulunduğu (AD) Gerçek 

Kişisi veya Kurumu, 

 Ortak (B) Kurumunun doğrudan ortağı olduğu (D) Kurumu, 

 Ortak (D) Kurumunda çalışan Finans Müdürü (R), 

 Ortak (B) Kurumunda çalışan (M) Gerçek Kişisi 

 Ortak (J) Gerçek Kişisi, 

 Ortak (J) Gerçek Kişisinin altsoyu, üstsoyu ve yansoyu, 

 Ortak (J) Gerçek Kişisinin Eşi (K), 

 Ortak (J) Gerçek Kişisinin Eşi (K)’nın üstsoyu ve yansoyu, 

 Ortak (J) Gerçek Kişisinin doğrudan ortağı olduğu (L) Kurumu, 

 Ortak (J) ile ilişkili (L) Kurumunun doğrudan ortağı olduğu (AB) Kurumu, 

 (AB) Kurumunun Yönetim Kurulu Başkanı (Ş), 

 Yönetim Kurulu Başkanı olan (Ş)’nin üye olduğu (AC) Derneği, 

 (S) İş Ortaklığı, 

 (S) İş Ortaklığının diğer ortağı (T) Kurumu ile yaptığı mal veya hizmet alım 

ya da satım işlemleri, ilişkili kişilerle yapılan işlemler olarak değerlendirilecektir. 

Öte yandan, aynı derneğe üye olan gerçek kişi veya kurumların, sadece aynı derneğin 

üyeleri olmaları nedeniyle ilişkili kişi kapsamında değerlendirilmeleri mümkün 

bulunmamaktadır.  

(A) Kurumunun; 

 İştirak (C), 

 İştirak (C)’nin doğrudan ortağı olduğu (P) Kurumu, 

 İştirak (C) ile ilişkili (P) Kurumunun doğrudan bağlı bulunduğu (R) 

Kurumu, 

 İştirak (C) ile ilişkili (P) Kurumunun dolaylı olarak bağlı bulunduğu (AE) 

Gerçek Kişisi veya Kurumu, 

 İştirak (C) ile ilişkili (P) Kurumunun kurucusu olduğu (AF) Vakfı, 

 İştirak (C)’nin doğrudan ortağı olduğu (N) Kurumu, 

 İştirak (C)’nin dolaylı olarak ortağı olduğu (O) Kurumu, 
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 İştirak (C)’nin doğrudan bağlı bulunduğu (Y) Gerçek Kişisi, 

 İştirak (C)’nin doğrudan bağlı bulunduğu (U) Kurumu, 

 İştirak (C)’nin dolaylı olarak bağlı bulunduğu (V) Gerçek Kişisi veya 

Kurumu ile yaptığı mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri, ilişkili kişilerle 

yapılan işlemler olarak değerlendirilecektir (Resmi Gazete No: 26704, Resmi Gazete 

Tarihi: 18/11/2007) 

Tablo I: İlişkili Kişi

 

(Resmi Gazete No: 26704, Resmi Gazete Tarihi: 18/11/2007) 
 

5520 sayılı KVK’nın 13’üncü maddesi şu şekildedir: 

Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, 

kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 
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dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme 

işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri 

gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak 

değerlendirilir.   

Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da 

satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması 

durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder.  

Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, 

aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:   

 Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere 

uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan 

ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin 

birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak 

tespit edilmesini ifade eder.   

 Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet 

maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını 

ifade eder.   

 Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal 

veya hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel 

kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı 

düşülerek hesaplanmasını ifade eder.   

 Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma 

olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği 

diğer yöntemleri kullanabilir.   

 İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak 

fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye 

Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı 

aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır. 

Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 

kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki 

şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya 
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dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan 

vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu 

kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh 

edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. 

1.2. Gelir Vergisi Kanunu’nda İlişkili Kişi 

Gelir Vergisi Kanunu’nun uygulamasında teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve 

altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı 

ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi 

veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi 

sayılmaktadır (GVG, m.41/5). Teşebbüs sahibi bir şirkete doğrudan veya dolaylı 

ortak ise teşebbüs sahibi ile söz konusu şirketler ilişkili kişi kapsamındadır. Bu 

ilişkide sermaye veya kâr payı oranının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

2.İLİŞKİLİ TARAFLAR KAPSAMINDA TMS/TFRS-BOBİ FRS 

UYGULAMALARI 

2.1 TMS 24’e Göre İşletme Açısından İlişkili Taraf Kavramı 

İlişkili taraf, finansal tabloları hazırlayan işletmeyle ilişkili olan kişi veya 

işletmedir. İlişkili taraf ilişkileri iş ve ticaret hayatının normal bir parçasıdır. Bir 

ilişkili taraf ilişkisi işletmenin kar veya zararı ile finansal durumu üzerinde etkili 

olabilir. İlişkili taraflar ilişkili olmayan tarafların yapmayacağı işlemler içerisine 

girebilirler. 

İşletmelerin ilişkili taraf olarak değerlendirilmesi hususunu standartta yapılan 

açıklamalar çerçevesinde, raporlayan işletme ve raporlayan işletme ile ilişkili taraf 

ilişkisi kapsamına alınan işletme gibi iki tür işletmeden söz edilmektedir. 

İşletmelerin ilişkili taraf olarak değerlendirilmesi için, söz konusu işletmelerin 

firmadaki kontrol güçleri ve gerçekleştirmiş oldukları işlemlerin firmanın finansal 

tablolarındaki önemli etkileri gibi özellikleri kapsamaktadır. 

 Tarafın, işletmenin bir iştiraki veya iş ortaklığı durumunda olması  
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 Ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil 

olmak üzere; işletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da 

işletme ile ortak kontrol altında bulunması 

 Tarafın, işletmenin ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması, 

 Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin 

çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması, 

 İşletme gerçek kişiler kısmında tanımlanan söz konusu kişi tarafından 

kontrol veya müştereken kontrol ediliyor ise,  

 İşletme üzerinde, gerçek kişiler kısmında bahsedilen önemli etkiye sahip, 

kişi veya kilit yönetici konumundaki kişinin pozisyonları ilişkili taraf kapsamında 

değerlendirilir.(Resmi Gazete No: 26040. 118) 

Devlet ilişkili işletme tanımı da kontrol ve önemli etki kuramı ile yapılmaktadır. 

Devletin işletme üzerinde, kontrol veya ortak kontrol ve önemli etki düzeyinde gücü 

olduğu işletmeler devlet ilişkili işletmeler olarak tanımlanabilir. (Maliye ve Hukuk 

Yayınları, Ocak 2008) 

2.2. TMS 24’e Göre Gerçek Kişiler Açısından İlişkili Taraf Kavramı 

İşletme ile ilgili işlemler üzerinde etkisi olabilecek ya da işlemlerden 

etkilenebilecek aile bireyleridir. TMS 24 gerçek kişinin yakın aile üyesi kapsamınıda 

belirlemektedir.  

TMS 24’e göre bir bireyin yakın aile üyeleri; kişinin eş ve çocukları, eşinin 

çocukları ve kişinin ya da eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak kabul 

edilmektedir. Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda 

raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır: Söz konusu kişinin: 

 Raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip 

olması durumunda,  

 Raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, 

 Raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit 

yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda. 
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Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan 

işletme ile ilişkili sayılır: 

 İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her 

bir ana ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir). 

 İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir 

grubun üyesinin) iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde. 

 Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde. 

 İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer 

işletmenin söz konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde. 

 İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan 

bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda 

plânlarının olması halinde.  

 Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor 

olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.(TMS 24 P.9) 

2.3 BOBİ FRS-TMS/TFRS Kapsamında İlişkili Taraf İşlemleri 

Bobi FRS ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Konsolide Finansal Tablolar bölümünde 

kontrol gücüne göre finansal tablolara nasıl yansıtılması gerektiğini belirtmiştir. 

Bobi FRS’na göre kontrol, faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla bir işletmenin 

finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür. Ana ortaklığın, bir işletmedeki 

oy haklarının yarısından fazlasına sahip olması durumunda, aksi açıkça ortaya 

konulmadığı sürece ilgili işletme üzerinde kontrolünün bulunduğu kabul 

edilmektedir. (Özbirecikli, Kıymetli Şen, Tüm 2017: 376-377 ). 

     Tablo II 

Diğer İşletmelere Yapılan Yatırım Türleri 

 Bağıl Ortaklık Müşterek 
Girişim 

İştirak 

Ölçütler Kontrol Müşterek 
Kontrol 

Önemli Etki 

Pay Oranı %50 - %20 
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Muhasebeleştirme 
(Konsolide Finansal 
Tablolar) 

Tam 
Konsolidasyon 

Türe Göre 
Farklılaşır 

Özkaynak 
Yönetimi 

Muhasebeleştirme  
( Münferit Finansal 
Tablolar) 

Maliyet/Özkaynak 
Yönetimi 

Türe Göre 
Farklılaşır 

Maliyet/Özkaynak 
Yönetimi 

Tablo III 

Bağlı Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi 

Büyük İşletmeler Orta Boy İşletmeler 

Konsolide finansal tablo 

hazırlanması zorunludur. 

Konsolide finansal tablolarda 

tam konsolidasyon yöntemi 

kullanılır 

Münferit tablolarda 

özkaynak/maliyet yöntemi 

kullanılır 

Konsolide finansal tablo 

hazırlanması ihtiyaridir 

Konsolide finansal tablolarda 

tam konsolidasyon yöntemi 

kullanılır 

Münferit tablolarda 

özkaynak/maliyet yöntemi 

kullanılır 

2.3.1 Konsolide Finansal Tablolar Karşılaştırma 
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Tablo IV 

 BOBİ FRS MSUGT/VUK TFRS 

Konsolide Finansal 

Tabloların 

Hazırlanması 

Büyük işletmelerin 

konsolide finansal 

tablolarını 

hazırlaması 

zorunludur. 

Konsolide finansal 

tablo hazırlama 

zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

TFRS’lere tabi 

işletmelerin 

konsolide 

finansal 

tabloların 

hazırlaması 

zorunludur. 

Bağlı Ortaklık 

Kıstası 

Kontrolün 

bulunması 

  BOBİ FRS 
ile uyumlu 

Tablo V 

 BOBİ FRS MSUGT/VUK TFRS 

Bağlı Ortaklıkların 
Muhasebeleştirilmesi 

Konsolide finansal 
tablolarda 
Tam konsolidasyon  
Münferit Finansal 
Tablolarda: 

 Maliyet Bedeli 
 Özkaynak 

yönetimi 

Alış Bedeli Konsolide finansal 
tablolarda :  

 BOBİ FRS ile 
uyumlu 

Münferit Finansal 
Tablolarda: 

 Maliyet Bedeli 
 Özkaynak 

yönetimi 
 Gerçeğe uygun 

değer 

Sonuç 

İlişkili taraf işlemlerinin olumsuz yönleri olarak hileli finansal raporlamaya 

imkan tanıması, ucuz fon aracı olarak kullanılması, denetimlerinin sağlıklı 
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olamayışı, kurumsal yönetim mekanizmalarını zedelemeleri, örtülü kazanç sebebi 

olabilmeleri ve muhasebe verilerinin kalitesini düşürmeleri olarak sayılabilmektedir. 

TMS 24 uygulamaları değerlendirilirken mevcut yasal düzenlemelerin konu ile 

ilgili önemli yasa maddelerini içerdikleri görülebilir. Vergi Kanunları ilişkili taraf 

işlemlerinin örtülü kazanç, örtülü sermaye gibi fon aktarma “içini boşaltma”, hileli 

finansal raporlama ve dolayısıyla yatırımcıları yanıltma aracı olarak kullanılmasını, 

bazı düzenlemelerde hapis cezası dahi öngörerek yasaklamaya çalışmaktadır.  

Kurumlar Vergisi Kanunu ilişkili taraf işlemlerinin örtülü sermaye olarak kabul 

edilebildiği durumları tanımlamış ve ilişkili taraf işlemlerinin tutarlarına sınır 

getirmeye çalışmıştır. İlişkili Kişi kapsamı olabildiğince geniş tutulmuştur. Tebliğin 

lafzına bakıldığında adeta herkes birbiriyle ilişkili kişi kapsamındadır. Bu kadar 

geniş tutulması ve subjektif unsurları da barındırması uygulamada çeşitli zorluklara 

ve gereksiz zaman kaybına neden olacaktır. Ayrıca kurum kazancının tespitinde 

kabul edilmeyen indirimler kapsamına transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılan kazançları eklemiş, transfer fiyatlamasında emsallerin dikkate alınması 

gereğini bildirmiştir. Amaç ilişkili taraf işlemlerinin fon aktarma veya hileli 

raporlama aracı olarak kullanılmasına mani olmaktır. 

Maliye Bakanlığının yayınladığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde 

(MSUGT) ilişkili taraflara önem verilmemiş, bunun için özel bir hesap açılmamıştır. 

MSUGT’de ilişkili taraflardan olan borç ve alacağın normal borç ve alacaklardan bir 

farkı yoktur. Örneğin; işletme sahibine yapılan veresiye satıştan doğan alacak, 

MSUGT’ye göre Alıcılar Hesabında izlenir. Oysa, aynı olay TFRS’ye göre “İlişkili 

Taraflardan Ticari Alacak” olarak izlenmesi gerekir. Yine, işletme sahibinin bir 

başka işletmesinden yapılan ticari mal alımları nedeniyle doğan veresiye borçlar, 

MSUGT’ye göre “Satıcılar Hesabı”nda izlenmelidir. Oysa aynı olay, TFRS’ye göre 

“İlişkili Taraflardan Ticari Borçlar Hesabı”nda izlenmesi gerekir. 

İlişkili taraf işlemlerinin finansal tablolara gerçeğe ve ihtiyaca olarak sunulması 

için işletmelerin muhasebe verilerinin kalitesi, performansları ve kurumsal yönetim 

mekanizmalarının yapısı önem taşır. Bu kapsamda, MSUGT’de yer alan 

düzenlemelerin TMS-24 ve BOBİ FRS ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 
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Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite’nin Tatil Reklamlarında 
Satın Alma Kararına Etkisi: Bir Nöropazarlama Çalışması1 

Koç Erdoğan2, Boz Hakan3, Boz, Burçin4 
 

Özet 
 

Bu çalışmada tüketicilerin dikkat eksikliği ve hiperaktivite seviyelerinin bilinen 
markalara ve bilinmeyen markaların kampanyalarına karşı satın alam niyetlerini ölçmeyi 
amaçlamaktadır. Çalışmada katılımcıların dikkat eksikliği ve hiperaktivite düzeylerini 
ölçmek amacıyla anket kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların tatil paketi satın alma karar 
sürecinde tanıtım görsellerinin nasıl incelediklerini ölçmek amacıyla göz izleme cihazı 
kullanılmıştır. 

Anket ile katılımcıların öncelikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite seviyeleri ölçülmüştür. 
Daha sonra deney kapsamında bilgisayarda çeşitli tatil ürünleri gösterilerek göz izleme 
cihazı ile kayıt alınmıştır. Her bir tatil tanıtım görselinde, gerçekte olmayan iki tur operatörü 
ve tanınmış iki tur operatörüne ait tatil paketi için belirlenmiş ücretler bulunmaktadır. 
Oluşturulan tatil paketlerindeki üç otelden ikisi Türkçe biri İngilizcedir. Araştırma 
sonuçlarına bakıldığında katılımcıların önemli bir kısmının itkisel davranarak satın 
alacakları hizmetin içeriğine odaklanmaktan ziyade daha çok görsel unsurlara 
odaklandıkları görülmektedir. Ayrıca katılımcıların itkisellik düzeyleri fark etmeksizin 
itkisellikle kestirme yöntemler kullanarak resimleri inceledikleri görülmektedir. Son olarak 
katılımcıların genel olarak %30 daha pahalı olmasına karşın bilindik seyahat acentesi 
markalardan tatil paketi satın alma eğiliminde oldukları görülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, Marka, Turizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, 
İtkisellik, Göz İzleme. 
JEL Sınflama Kodları: M31, Z30 
  

                                                      
1 Bu çalışmada kullanılan Nöropazarlama araçları Human Behavior Lab -praxeology- tarafından 
sağlanmıştır. 
2 Prof. Dr, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,  erdogankoc@yahoo.com 
3 Assistant Professor, Usak Üniversitesi, hakan.boz@usak.edu.tr 
4 Lecturer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, burcin.sonmez@bilecik.edu.tr 
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1. GİRİŞ  

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) erken çocukluk 

periyodunda başlayıp yetişkinlikte de devam edebilen bir davranışsal bozukluk 

olarak ifade edilmektedir. Erken çocukluk döneminde olanların yaklaşık %16 - 

20’sinde DEHB görülebilmektedir (Bird vd., 1993; Lavigne vd., 2009). Ayrıca 

çocukluğunda DEHB olanların yaklaşık  %80’i yetişkinliklerinde DEHB’li olarak 

kalmaktadırlar (Farone vd. 2003). DEHB toplumun genelinde görülebilen bir 

rahatsızlık olmakla birlikte DEHB tanısının erkeklerde kadınlardan yaklaşık 2 ila 4 

kat daha fazla konduğu bilinmektedir (Gül ve Öncü, 2018: 138). 

DEHB’na aynı zamanda itkisellik te eşlik edebilmektedir. İtkisellik 

(Dürtüsellik) de son yıllarda toplumda yaygınlaşmaya başlayan bir davranış 

bozukluğudur (Ondo ve Lai, 2008). Aynı zamanda itkisellik, psikoloji ve psikiyatri 

alanındaki çalışmalarda anahtar rolündedir (Piko ve Pinczes, 2014: 33). İtkisellik 

genellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile 

ilişkilendirilmektedir. Ayrıca itkisellik, DEHB’in alt boyutlarından biri olarak ifade 

edilmektedir. 

Modern toplumlarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan 

bireylerin oranı gittikçe artmaktadır. DEHB bireylerin genel olarak daha itkisel 

davranmalarına neden olmaktadır (Sanabria ve Killeen, 2008: 1; Brown vd., 2014; 

Noreika vd., 2013; Jackson ve Mac Killop, 2016). Bu itkisel davranışlar satın alma 

davranışlarını da içermektedir. DEHB olan tüketicilerin plan yapmadan itkisel bir 

şekilde kampanyalara olumlu yanıtlar verdikleri görülebilmektedir. Bu satın alma 

kararları verilirken çoğunlukla rasyonel düşünme süreci yaşanmadan karar verme 

sürecinin bazı aşamaları atlanarak satın alma kararları verilmektedir (Ercan vd., 

2015:197). DEHB ve itkisel oryantasyonlu kararlar genel olarak anlık, düşünmeden 

ve plansız alındığı için satın alma sürecinde alternatiflerin oluşturulması ve elenmesi 

aşaması genellikle atlanmaktadır. Bu durum ise tüketicilerin risk faktörlerini göz ardı 

etmelerine neden olabilmektedir. Yukarıdaki açıklamalar ışığında bu çalışmada 

tüketicilerin, DEHB ve itkiselliği yüksek tüketicilerin bir tatil paketi tanıtım 

görselinde tatil hizmetinin içeriği gibi rasyonel unsurlara mı yoksa tatil ürünü 
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hakkında bilgi veren irrasyonel (görsel) uyaranlara mı odaklandığı araştırılacaktır. 

Aynı zamanda otel markasına olan ilgileri de incelenecektir.   

2. LİTERATÜR TARAMASI VE ARAŞTIRMANIN GEREKÇESİ 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) yüz elli yıla yakın bir 

süredir bilim alanında araştırılan bir konudur (Borg, 1884). İlk yıllarda daha çok 

psikoloji, psikiyatri, tıbbi ve temel bilimler alanındaki çalışmalarda daha çok 

araştırılmaktadır (Bymaster, 2002; Farnone vd., 2003; Moukhtarian, 2018). DEHB 

son yıllarda pazarlama alanındaki çalışmalarda da incelenmeye başladığı 

görülmektedir (Black vd., 2012;).  Buna karşın pazarlama alanındaki çalışmaların 

oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 

(DEHB) aşırı hareketli olma, odaklanma güçlüğü, dikkatsizlik veya istekleri 

erteleyememe, kısa küçük hazzı uzun vadeli büyük hazza tercih etme belirtileriyle 

ortaya çıkan psikiyatrik bir rahatsızlıktır (Ercan ve Aydın, 2003:17, American 

Psychiatric Association, 2013).  

 Dikkat eksikliğinin belirtileri ise (Wender, 2000, Tuğlu ve Şahin, 2010, Boz, 

2015); 

 Aşırı hareketlilik 

 Dikkatsizlik  

 Duygudurum değişikliği 

 Sinirlilik hali 

 Organize olamama  

 İtkisellik (Anlık olarak, planlamadan, düşünmeden hareket etme) olarak 

sıralanabilmektedir.  

DEHB alt boyutlarından biri olan itkiselliğin de DEHB ile ortak belirtilerinin 

olduğu söylenebilir.  İtkisellik genel olarak, düşünmeden, planlamadan davranma 

olarak tanımlanmaktadır (Moeller vd., 2001: 1783). İtkisellik, tüketicilerin satın 

alma kararlarında etkili olabilmektedir. Özellikle mal veya hizmetlerin düşünmeden, 

anlık olarak ve plansız bir şekilde satın alınmasına yol açabilmektedir (Elliott, 1999; 

Koç ve Boz, 2014; Boz, 2015). Son yıllarda tüketiciler mal veya hizmetleri 
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özelliklerinden ziyade daha çok moda olması, sembolik tüketim veya itibar hissi 

yaşatması gibi nedenlerden dolayı tercih edilmeye başlandığı görülmektedir. 

Çalışmalara bakıldığında, DEHB ve itkiselliği yüksek olan tüketiciler, marka ismi, 

sembolik tüketim veya itkisellik gibi eğilimler ile daha fazla irrasyonel satın alma 

kararları verebilmektedir (Kaiser 1990; Shim ve Koh 1997). Bu nedenle çalışmada 

tüketicilerin DEHB ve itkisellik düzeylerinin irrasyonel bir güdü ile marka algısı 

veya markalı hizmetleri satın alma niyeti olup olmadığı incelenecektir. Aynı 

zamanda tüketicilerin tatil paketi satın alma karar sürecinde görsel ve sözel 

uyaranlara olan rasyonel ve irrasyonel tepkileri incelenecektir.   

2. METODOLOJİ 

Sosyal bilimlerdeki çalışmalarına bakıldığında çalışmaların genellikle tek veri 

toplama yöntemiyle yapıldığı görülmektedir (Koç ve Boz, 2014b). Buna karşın 

çalışmanın geçerlilik, güvenilirlik ve geçerliliğini arttırmak için karma ya da 

çeşitleme yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir (Smith, 1975; Cheng, 2005; 

Bogdan ve Biklen, 2006). Bu nedenle çalışma kapsamında anket ve Nöropazarlama 

araçlarından göz izleme cihazları kullanılmıştır.  

2.1. Prosedür ve Paradigma  

Çalışma kapsamında üç tane tatil paketi tanıtımı görseli hazırlanmıştır. 

Görsellerin hazırlanmasında ücretsiz fotoğraf paylaşımı yapan (Pixabay, 2018) web 

adresindeki fotoğraflardan faydalanılmıştır. Deneyin paradigması; 

1. Her bir tanıtım görselinde tanıtımı yapılan otel ile alakalı ikişer resim 

bulunmaktadır.  

2. Tanıtımı yapılan otelin verdiği hizmetleri açıklayan hizmetlerin detaylı 

açıklamasının yer aldığı sözel içerik bulunmaktadır.   

3. Tüm otellerin hizmet açıklamaları aynıdır. 

4.  Tanıtımı yapılan oteli pazarlayan ikisi Türkiye’nin en büyük ilk üç acentesi 

içinde yer alan seyahat acentelerinden ikisi de hayali olmak üzere 4 seyahat 

acentesine ait ayrı fiyatlar bulunmaktadır. 
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5. Tanınan seyahat acentelerinin otellere ait fiyatları 3 tanıtım görselinde de 150 

TL ve 140 TL olmak üzere aynıdır.  

6. Üç otele ait tanıtım görselinde bulunan tanınmayan seyahat acentelerinin birinin 

ismi Türkçe (Geze Geze Tour, Zevk Tour, Ziyaret Tour) diğerinin ismi ise 

Yabancı (Travel Tour, Panteon Tour, Quasar Tour) isim kullanılarak 

oluşturulmuştur. 

7. Tanınmayan acentelerin isimleri üç görselde değişse de otele ait fiyatlar 

hepsinde 120 TL olup aynı durum Türkçe isimlendirilen seyahat acentelerinde 

de aynıdır ve fiyatlandırma olarak üçünde de 100 TL’dir.   

8.  Üç ayrı otelim isimleri hayali olarak türetilmiştir. Mahir ve Kevser Otel olarak 

Türkçe isimli iki otel ve Magic Resort and SPA yabancı ismiyle bir otel ismi 

türetilmiştir.   

9. Her bir otel görselinden sonra katılımcılara otelden rezervasyon yaptırmak 

istemeleri durumunda hangi acenteden satın alacakları sorulmuştur.  

10.   Her bir otel görselinden sonra katılımcılara az önce gösterilen otelde 1-10 

arasında belirtmek üzere tatil yapma istekleri sorulmuştur.  

2.2. Katılımcılar ve Veri Toplama Yöntemi 

Çalışma kapsamında 14 kişi katılmıştır. Katılımcılardan deneye katılmadan 

önce katılımcıların 18 soruluk Likert Tipi ölçek ile DEHB ve itkisellik düzeyi 

ölçülmüştür (Günay, Savran ve Aksoy, 2005). Anket formunun doldurulmasından 

sonra deneye geçilmiştir.   

 2.3. Bulgular 

Şekil 1’e bakıldığında katılımcıların Mahir Otel ismiyle tanıtımı yapılan tatil 

paketinde bakışlarını odaklandıkları bölgelere ait “Dikkat Akış Haritası” (saliency 

map) analiz sonuçlarına ait bilgiler yer almaktadır. Dikkat akışı haritasında rakamlar 

katılımcıların görseli inceleme sırasını ifade ederken renkler ise pembeden kırmızıya 

gittikçe dikkatin daha çok yoğunlaştığını ifade etmektedir. Buna göre katılımcıların 

öncelikle otelin ismine ve bilinen seyahat acentesi markalarına odaklandıkları 

görülmektedir.  Ayrıca katılımcıların bir oteldeki çekirdek unsur olan oda görseli 
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yerine hamamdaki kadına (saunaya değil) odaklandıkları görülmektedir. Buna karşın 

satın alma kararı verirken katılımcıların hizmet içeriğine odaklanmadıkları 

görülmektedir. Aynı zamanda adı bilinmeyen acentelere de katılımcıların odaklarını 

yoğunlaştırmadıkları görülmektedir. Katılımcıların %64’ü rezervasyonlarını daha 

pahalı olmasına karşın tanıdık otellerden yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca 

katılımcıların bu otelde tatil yapma istekleri ise 5,29’dur.  

Şekil 1: Birinci Otele Ait Dikkat Yoğunlaşma Akışı 

 
Şekil 1’de katılımcıların Magic Resort & SPA ismiyle tanıtımı yapılan tatil 

paketinde bakışlarını odaklandıkları bölgelere ait “Dikkat Akış Haritası” (saliency 

map) analiz sonuçlarına ait bilgiler yer almaktadır. Dikkat Akış Haritası analizinin 

sonuçlarına bakıldığında katılımcıların ilk olarak bilinen seyahat acentelerinin 

markalarına ve otelin ismine odaklandıkları görülmektedir.  Ayrıca katılımcıların iki 

mayolu kadının bulunduğu görsel ise oda görseline birlikte odaklandığı 

görülmektedir. Buna karşın katılımcıların satın alma kararı verirken bir önceki 

tanıtımda olduğu gibi hizmetin içeriğine odaklanmadıkları görülmektedir. Aynı 

zamanda adı bilinmeyen seyahat acentesi markalarına katılımcıların 

odaklanmadıkları görülmektedir. Katılımcıların %57’si rezervasyonlarını daha 

pahalı olmasına karşın tanınan seyahat acentesi markalarından yapmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların bu otelde tatil yapma istekleri ise 7,29’dur. 
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Şekil 2: İkinci Otele Ait Dikkat Yoğunlaşma Akışı 

 

Şekil 3’te katılımcıların Kevser Otel ismiyle tanıtımı yapılan tatil paketinde 

bakışlarını odaklandıkları bölgelere ait “Dikkat Akış Haritası” (saliency map) analiz 

sonuçlarına ait bilgiler bulunmaktadır. Dikkat Akış Haritası analizinin sonuçlarına 

bakıldığında katılımcıların ilk olarak bilinen seyahat acentelerinin markalarına, 

otelin ismine be bilinmeyen ama adı yabancı olan seyahat acentesi markasına 

(Quasar Tour) odaklandıkları görülmektedir. Ayrıca katılımcıların iki şezlong ve 

havuz görselinin bulunduğu fotoğrafta şezlonga ve oda görseline odaklandıkları 

görülmektedir Diğer iki tanıtım görselinde olduğu gibi katılımcıların satın alma 

kararı verirken hizmetin içeriğine odaklanmadıkları görülmektedir. Katılımcıların 

%36’sı rezervasyonlarını daha pahalı olmasına karşın tanınan seyahat acentesi 

markalarından yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların bu otelde 

tatil yapma istekleri ise 6,57’dir. Bununla birlikte tüketicilerin tatil reklamlarını 

incelemelerinde DEHB veya itkisellik düzeyleri ile istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Ayrıca denekler genel olarak hizmetin içeriğinden çok fiyatı 

ile sahilde ve saunadaki bikinili ve havlulu kadın görsellerine bakma eğilimleri daha 

fazladır. Tanıtım görsellerine çekici kadın görselleri eklemenin tanıtıma olan ilgiyi 

arttırabileceği söylenebilir. Buna karşın ilginin çekici kadın gibi irrasyonel ve itkisel 

unsurlara yönelmesi nedeniyle esas mesajın göz ardı edilmesine neden olabilir.  
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Şekil 3: Üçüncü Otele Ait Dikkat Yoğunlaşma Akışı 

 
 

SONUÇ 

 Çalışma sonuçlarına bakıldığında turizm sektöründe faaliyet gösteren acentelerin 

markalaşmalarının önemli avantajları olduğu söylenebilir. Buna göre tüketiciler 

genel olarak markalı ürünlere markasız ürünlerden ortalama %30 daha fazla ücret 

ödeme razı oldukları görülmektedir. Bu nedenle seyahat acentelerinin markalaşması 

satış fiyatlarının artması açısından da önemli olduğu söylenebilir.  

 Konaklama hizmeti veren otellerin ise yabancı isimle hizmet vermeleri marka 

algılarını yükselttiği söylenebilir. Çalışma kapsamında aynı hizmet içeriklerine sahip 

olmalarına karşın Kevser ve Mahir otelde tatil yapma istekleri Magic Resort & SPA 

otelden daha az olduğu söylenebilir. Bu nedenle otellerin isimlerinin seçerken 

pazarlama araştırması yapmaları oldukça faydalı olacaktır.  

 İleride yapılacak çalışmalarda daha fazla katılımcı ile çalışmaların yapılması 

faydalı olacaktır. Aynı zamanda ileride yapılacak çalışmalarda tanınan seyahat 

acentelerinin reklamları ile tanınmayan seyahat acentelerinin reklamları ayrı ayrı 

katılımcılara gösterilerek analiz edilmesi farkın daha net ortaya çıkmasına katkı 

sağlayabilir.  
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Multivariate GARCH modelling and causality analysis of 
sector indices 

 
Ayşegül Kırkpınar1 

Abstract 
The aim of this paper is to analyze volatility spillover between two sector indices of Borsa 
Istanbul by using Multivariate GARCH model, namely DCC-GARCH model, and to 
determine causal relationship and the direction of the causality among each other by using 
Hong’s causality test. The data to be used covered daily close prices of BIST Financial and 
BIST Services sector indices in Borsa Istanbul from January 4, 2010 to July 24, 2018. The 
findings indicated that there was volatility spillover BIST Financial and BIST Services sector 
indices. As for causality analyses, the volatility spillover between two sector indices indicated 
bivariate causal relation in accordance with both the results of the Granger causality and 
Hong’s causality tests. The findings are important for market participants and investors to 
make properly optimal portfolio management and asset allocation.  
Keywords: DCC-GARCH model, Hong’s Causality, Volatility Spillover, Sector Indices 
Jel Classification Codes: G11, C22, C58 
 

 
Sektör endekslerinin çok değişkenli GARCH modellemesi ve 

nedensellik analizi 
 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, çok değişkenli GARCH modeli olan DCC-GARCH modelini 
kullanarak Borsa İstanbul'da yer alan iki sektör endeksi arasındaki oynaklık yayılımını 
analiz etmek ve Hong Nedensellik Testi'ni kullanarak nedensellik ilişkisini ve yönünü 
belirlemektir. Kullanılacak veriler, Borsa İstanbul’daki BIST Mali ve BIST Hizmetler sektör 
endekslerinin 4 Ocak 2010 ve 24 Temmuz 2018 arasındaki günlük kapanış fiyatlarını 
kapsamaktadır. Sonuçlar BIST Mali ve BIST Hizmetler sektör endeksleri arasında oynaklık 
yayılımı olduğu göstermiştir. Nedensellik analizlerine gelince, hem Granger nedensellik hem 
de Hong nedensellik testlerinin sonuçlarına göre iki sektör endeksi arasındaki oynaklık 
yayılımı iki yönlü nedensel ilişkiyi göstermiştir. Bulgular, en uygun portföy yönetimi ve varlık 
tahsisi yapmak için, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları açısından önemli olmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: DCC-GARCH modeli, Hong Nedensellik, Oynaklık Yayılımı, Sektör 
Endeksleri 
JEL Sınflama Kodları: G11, C22, C58 
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1. INTRODUCTION AND LITERATURE REVIEW 

The volatility spillover effect has always been attractive issue for financial market 

participants. It can often come to exist in different ways. It may vary from region to 

region, from market to market as well as from sector to sector. In this situation, 

investors or portfolio managers are willing to diversify their portfolios in the most 

effective way in order to protect their portfolios against negative impacts of the 

spillover. For this reason, knowing whether or not there is a volatility spillover 

between markets or sectors is of vital importance for portfolio managers or financial 

investors in order to make optimal asset allocation in their portfolio. In this study, it 

is aimed to be useful for financial investors and policy makers by looking at whether 

there is a volatility spillover between sectors.    

Among sectors, financial sector is the sector in which all institutions play a role 

in order to finance economic activities in an economy. Banking system, credit 

cooperatives, capital market, collective savings organizations, social security 

system, insurance companies, unorganized credit market are the basic institutions 

that constitute the financial sector. There are ninety-three companies in BIST 

Financial sector index of Borsa Istanbul. On the other side, the service sector is 

gaining increasing importance in the development process of the economy. Today, 

the service sector constitutes the most important part of national income and 

employment, and this sector also constitutes the large and growing part of the costs 

of international trade and traditional manufacturing industry in the industrial 

societies. The service sector also includes a broad concept that covers a wide range 

of business lines. There are sixty-one companies in BIST Services sector index of 

Borsa Istanbul. Because financial assets are generally traded on this kind of sector 

indices, it is important for investors and market participants in order to know whether 

or not there is a volatility spillover between these sector indices. That’s why, the aim 

of this paper is to analyze volatility spillover between BIST Financial and BIST 

Services sector indices of Borsa Istanbul by using Multivariate GARCH model, 

namely Dynamic Conditional Correlation (DCC-GARCH) model, and to determine 

causal relationship and the direction of the causality among each other by using 
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Hong’s Causality in Variance Test. The data to be used covers daily close prices of 

financial and services sector indices in Borsa Istanbul from January 4, 2010 to July 

24, 2018.  

There are a lot of studies that examine the volatility spillover of different markets 

over time, (Kim et al., 2006; Goeij and Marquering, 2009; Malik and Ewing, 2009; 

Narayan and Narayan 2010; Arouri et al. 2013; Haesen et al. 2017) using a 

multivariate GARCH model. On the other side, there are some studies that analyze 

volatility spillover across sector indices. Hassan and Malik (2007) examined 

volatility transmission across the U.S. sector indices. They emphasized that there 

was volatility transmission among the U.S. sectors. Kouki et al. (2011) examined 

volatility spillover five sector indices and between oil and these sectors in developed 

markets.  They concluded cross border relationship and integration of some sectors 

through the volatility. Tokat (2010) investigated four sector indexes in Turkey by 

using a trivariate GARCH model. His results indicated volatility spillovers between 

industrial and financial; and between services and technology sectors.   

In other respects, some studies deal with the relationship between oil and sector 

indices (Arouri et al., 2011; Malik and Ewing, 2009; Çağlı et al., 2014). Among these 

studies, Malik and Ewing (2009) observed the evidence of crucial volatility 

transmission and shocks between oil prices and the various U.S. sector indexes. 

Similarly, Arouri et al. (2011) determined the volatility spillover was significant 

between oil prices and sector stock returns. They concluded that the direction of the 

volatility was from oil to sector stock markets. While a uni-directional relationship 

from oil to the European stock market existed, there was a bi-directional relationship 

between the oil and the U.S. stock market. Çağlı et al. (2014) researched the effect 

of oil on sub-sector indices of Turkey. They concluded that oil prices affected sub-

sector indices.  

This study is structured as follows. Section two gives methodology. Section three 

introduces data and descriptive statistics. Section four makes empirical findings. 

Lastly, section five presents conclusion.  
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2. METHODOLOGY 

In this section multivariate GARCH model and causality analysis tests such as 

Granger Causality test and Hong’s Causality test were briefly explained. 

2.1. DCC-GARCH Model 

DCC-GARCH method, which depends on the correlations and conditional 

variances, is a general condition of the CCC-GARCH model. When volatility 

fluctuates in the course of time, the DCC-GARCH model is one of the most 

convenient methods that analyzes and estimates the volatility of time series. As a 

matter of fact, it provides necessary information to estimate more extensive 

conditional covariance matrices. DCC-GARCH model was introduced by Engle 

(2002), focusing on a dynamic matrix process. The model is provided from below 

mentioned specification: 

    (3) 

  presents a time-varying correlation matrix, M gives unconditional correlation 

matrix of standardized residuals .  shows positive whereas  shows non-

negative scalar parameter in the condition of   

2.2. Causality Analyses 

As for causality analysis, there are various studies that examine the causality 

relations between markets. Granger causality test was introduced in 1969 to examine 

the availability and direction of the causality. The model is as follows:  

  (4) 
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  (5) 

where X and Y are the two variables of the model, A presents the coefficients of 

the model, m is the lagged observations with maximum number,  and  are the 

residuals for the series. 

Granger Causality Test, which is a classical method, is based on the changes in 

the mean of two variables, whereas Hong’s causality test focuses on the estimation 

of univariate GARCH model of the variables. It has also a powerful fit. Hong’s 

causality test was proposed by Hong (2001). The formulation of Hong’s causality 

test is as follows: 

(6)

k  gives a weight function and M is a positive integer.  

      (7) 

    (8) 

and  presents mean and variance of the model. Before analyzing 

Hong’s Causality test, it is first determined standardized residuals which derive from 

GARCH model for all series. And then, cross-correlation coefficients for paired 

series are used. After M which is an integer is specified, the test statistic Q1 is 

computed. The null hypothesis is rejected if the critical value is smaller than test 

statistic Q1. Finally, Hong’s Causality test is analyzed to determine the causal 

relationship between financial and services series in this research.  
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3. DATA AND DESCRIPTIVE STATISTICS 

The data to be used covered daily close prices of financial and services sector 

indices in Borsa Istanbul from January 4, 2010 to July 24, 2018 with 2146 

observations. Because financial assets are generally traded on this kind of sector 

indices, it is important for investors and market participants in order to know whether 

or not there is a volatility spillover between these sector indices. The data obtained 

from Global Financial Data Database. E-Views, Ox Metrics, and R package 

programs were used.  

Figure 1 shows the changes of the financial and services sector indices between 

the years 2010-2018. It was observed an increase in the year of 2013 and between 

the half of 2016 and 2018 for financial sector indices. As for service sector indices, 

the prices showed a tendency to rise in time, and it hit peak in half of 2017.  
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Figure 1: Time Variations of Financial and Services Sector Indices (2010-2018) 

The common log transformation on two daily sector indices was used to 

determine the daily log returns of these indices. The formula is as follows: 

(9)

where, X it represents the log return series for each individual sector indices.  
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Figure 2: Rate of Returns of Financial and Services Sector Indices (2010-2018) 

Figure 2 demonstrates rate of returns of financial and services sector indices. 

According to Figure 2, there were volatility clustering in both financial and services 

returns around the years of 2013 - 2014.  

Table 7: Descriptive Statistics of Sector Returns 

 Financial Services 

Mean  0.000129  0.000287 

Median  0.000381  0.000903 

Maximum  0.077151  0.062034 

Minimum -0.112947 -0.096993 

Std. Dev.  0.016576  0.012426 

 Skewness -0.347529 -0.665142 

 Kurtosis  5.715316  7.159194 
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Jarque-Bera  702.4614***  1705.046*** 

Probability  0.000000  0.000000 

Sum  0.277808  0.615426 

Sum Sq. Dev.  0.589379  0.331177 

Observations  2146  2146 

*** denotes the significance level at 1%. 

Table 1 provides descriptive statistics of returns of sector returns between 2010 

and 2018.The average returns of two sectors were positive value.  Both financial and 

services sector returns were negatively skewed. All series provided excess kurtosis. 

According to Jarque-Bera test, sector indices rejected null hypothesis of normality 

with the significance level of 1%.   

Table 8: Empirical Statistics of the Unit Root Tests of Sector Indices 

 Financial  Services 

ADF -48.04039*** -46.35416*** 

PP -48.08217*** -46.35446*** 

Source: ADF for Dickey and Fuller (1979), PP for Phillips and Perron 

(1988) *** denotes the significance level at 1%. 

Table 4 demonstrates empirical statistics of the unit root tests of financial and 

services sector indices. All indices were stationary in accordance with the unit root 

tests.   

4. EMPRICAL FINDINGS 

Constant conditional correlation (CCC) model was first estimated for financial 

and services sector returns. The null of constant correlations was rejected in 
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accordance with the LM test of Tse (2000). Due to inappropriate CCC model for the 

series, DCC model was estimated for the volatility spillover between two series.  

4.1. DCC-GARCH Model 

This model of Engle (2002) was used for volatility spillover between financial 

and services sector returns. Firstly, we applied DCC-GARCH (1, 1) model to analyze 

the volatility spillover between financial and services sector returns. Table 3 depicts 

the empirical findings of DCC-GARCH (1, 1) model. Panel A shows findings from 

mean estimates, Panel B illustrates the results from conditional variance estimates, 

Panel C and D give Ljung-Box Q-Statistics tests results. According to findings of 

DCC-GARCH model in Panel B, there was a volatility spillover between financial 

and services sector returns at significance level of 1%. Besides, one squared past 

shocks affected current conditional volatility of these sector returns at 1% 

significance level. Also, the volatility was quite persistent at 1% significance level. 

The Ljung-Box Q-statistics in Panel C and D provide that both of the series are 

adequately estimated by the result of using minimum number of lags in mean 

estimates (Jones and Olson, 2013: 4).  

Table 9: DCC-GARCH Model for Financial and Services Sector Returns 

Panel A: Mean Estimates 

 Estimate t value Pr(>|t|) 

Financial.mu 0.000623     2.2353 0.025398 

Financial.omega    0.000014     16.3382 0.0000 

Financial.alpha1   0.079175     17.9606 0.0000 

Financial.beta1    0.875613     127.9026 0.0000 

Services.mu 0.000860     4.1967 0.000027 

Services.omega    0.000018     4.0837 0.000044 
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Services.alpha1   0.174494     4.6615 0.0000 

Services.beta1    0.718652     14.3933 0.000003 

Panel B: Conditional Variance Estimates 

 Estimate t value Pr(>|t|) 

γ 1 0.705312     6.045   0.0000 

α 1 0.029639     7.9402 0.0000 

β 1 0.969380     240.2961 0.0000 

Panel C: Ljung-Box Q-Statistics (significance level in []) 

Standardized Residuals (Lags) Financial Services 

Q(  5) 1.95773 [0.8549626] 0.461266 [0.9934730] 

Q( 10) 10.3777 [0.4080058] 3.39715 [0.9704757] 

Q( 20) 21.6487 [0.3598724] 14.3306 [0.8133478] 

Q( 50) 47.9991 [0.5540389] 35.9836 [0.9320090] 

Panel D: Ljung-Box Q-Statistics (significance level in []) 

Squared Standardized Residuals (Lags) Financial Services 

Q(  5) 4.46157 [0.485041] 9.54025 [0.0893609] 

Q( 10) 7.94269 [0.634435] 13.6073 [0.1916694] 

Q( 20) 18.8911 [0.528915] 22.2209 [0.3286462] 

Q( 50) 42.9939 [0.748175] 49.9577 [0.4750801] 

 

Figure 3 and 4 display 20-day rolling correlations and covariances between 

financial and services sectors. 
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Figure 3: 20-day Rolling Correlations between Financial and Services  

 
Figure 4: 20-day Rolling Covariance between Financial and Services 

4.2. Causality Analyses  

Table 3 depicts Granger causality test result, while Table 4 illustrates Hong’s 

causality test result for financial and services sector.  

Table 10: Granger Causality Test Result for Financial and Services Sector 

Financial →Services Services → Financial  

F-Statistic p-value F-Statistic p-value 

6.64280 0.0013 29.8084 0.0000 

 

According to Table 4 and 5, there is a bidirectional volatility spillover between 

financial and services sectors in accordance with the results of Granger causality and 

Hong’s causality tests.  

Table 11: Hong’s Causality Test Result for Financial and Services Sector 

 Financial →Services Services → Financial  

M Q p-value Q p-value 

1 -0.552 0.710 31.087 0.000 
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2 1.299 0.097 30.340 0.000 

3 2.505 0.006 29.140 0.000 

4 3.026 0.001 28.099 0.000 

5 3.223 0.001 27.091 0.000 

M and Q denote a positive integer and test statistics, respectively.  

5. CONCLUSION 

This study investigated volatility spillover between BIST Financial and BIST 

Services sector indices in Borsa Istanbul covering daily close prices of indices 

between January 4, 2010 and July 24, 2018. According to findings of the DCC-

GARCH model, the sign of the relationship was positive indicating that the increases 

in financial sector affected services sector positively. Besides, there was volatility 

spillover between financial and services sector returns. As for causality analyses’ 

findings, there was a causal relation between the two sector indices and both Granger 

Causality and Hong’s Causality in variance tests indicated bi-directional causal 

relation between financial and services sector indices. Furthermore, financial and 

services indices are integrated with each other. Because of that, investing in financial 

sector index might not provide a diversification benefit for the investors holding 

services sector index in the same portfolios. 

The findings are also important for market participants and investors when it 

comes to making properly asset allocation and optimal portfolio management.  
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Pratiques Marketing Dans Une Économie En Voie De 
Développement - Étude Quantitative D’un Échantillon 

D’entreprises – Algérie 
Akkarene Rim1, Bouda Nabil2 

Résumé 
      L’environnement dans lequel évoluent les entreprises algériennes est devenu mouvant et 
incertain suite à l’ouverture du marché à l’international, caractérisé par une concurrence 
de plus en plus féroce, des produits avec des cycles de vie de plus en plus raccourcie, 
évolution des technologies de l’information et de la communication, qui ont fait que le 
consommateur d’aujourd’hui est devenu plus exigeant et mieux informé. Ces mutations ont 
touché pratiquement tous les secteurs, parmi ; l’industrie laitière. Face à ces évolutions, les 
entreprises algériennes du secteur laitier se trouvent confrontées à un environnement 
incertain et imprévisible, où, le marketing peut constituer un levier compétitif pour 
l’entreprise algérienne, en lui permettant de mettre le client au cœur de sa stratégie. Notre 
objectif est de présenter l’évolution du marketing en Algérie à travers une étude 
documentaire tout en essayant d’expliquer les obstacles qui ont freiné cette évolution, suivi 
par une étude de terrain faite sur un échantillon d’entreprises du secteur laitier, afin de 
déterminer l’état des lieux de l’utilisation des pratiques marketing au sein de ces entreprises. 
Mots clés : Marketing, démarche marketing, Économie de marché, Économie planifiée et 
marketing. 
Codes Jel : M30, M31, P20, Y40, Y50 
 

Marketing Practice in a Developing Economy - 
Quantitative Study of a Sample of Companies - Algeria 

Abstract 
The environment in which Algerian companies operate has become shifting and uncertain 

following the opening of the international market, characterized by increasingly fierce 
competition, products with increasingly shortened life cycles, evolution information and 
communication technologies, which has made today’s consumer more demanding and better 
informed. These changes have affected virtually all sectors, among; the dairy industry. Faced 
with these developments, Algerian dairy companies are facing an uncertain and 
unpredictable environment, where marketing can be a competitive lever for the Algerian 
company, allowing it to put the customer at the heart of its strategy. Our goal is to present 
the evolution of marketing in Algeria through a documentary study while trying to explain 
the obstacles that slowed down this evolution, followed by a field study done on a sample of 
dairy companies, in order to make a stock of the use of marketing practices within these 
companies. 
Keywords: marketing, marketing approach, market economy, planned economy and 
marketing 
Jel classification Codes : M30, M31, P20, Y40, Y50 
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1. INTRODUCTION 

De nos jours, le Marketing est devenu une discipline qui embrasse tous les aspects 

de la vie économique, politique, culturelle et sociale. Cet élargissement du champ 

d’application de l’activité marketing est survenu en parallèle avec la mondialisation 

et la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services… en Algérie et 

avec l’arrivée des réformes économiques structurelles (fin des années 80 et début 

90), pour passer d’une économie administrée à une économie de marché, a changé 

la vision des entreprises confrontées à une concurrence internationale ou nationale. 

À cette phase-là, le recours aux techniques marketing et à la démarche marketing se 

ressentit, car il devient l’élément moteur pour les entreprises algériennes. À travers 

cette étude, nous essayons d’analyser la fonction et la nature des pratiques marketing 

au sein d’un échantillon d’entreprises algériennes, qui n’ont valorisé son utilisation 

qu’avec les réformes économiques.   

2- EVOLUTION DU MARKETING EN ALGERIE : DE L’ÉCONOMIE 

ADMINISTRE À L’ÉCONOMIE DE MARCHE 

Cette évolution est présentée selon quatre différentes phases : 

2.1. Période de 1960 à 1979 :  

De l’année 1962 jusqu’à 1965, l’économie algérienne a connu un important 

processus d’industrialisation dirigé et géré par l’État algérien. Cette économie 

socialiste et jusqu’au pratiquement 1985 n’englobait que le secteur public avec 

quelques activités d’artisanat relevant du secteur privé. 

Cette période après indépendance est caractérisée par la mise en place de l’état 

d’une base industrielle en privilégiant les industries industrialisantes ; la priorité 

n’était pas donnée à la clientèle, mais plutôt l’objectif était de satisfaire une demande 

de plus en plus élevée. Les entreprises étaient à l’abri de la pression concurrentielle 

suite au modèle économique entrepris par le gouvernement (l’état entrepreneur et 

régulateur et propriétaire). Ce qui a fait de la fonction production, approvisionnement 

les fonctions les plus importantes. Leur choix en termes d’organisation reflète bien 

l’orientation production des entreprises algériennes et rend la pratique marketing 
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presque impossible dans un tel contexte, même son application était seulement sous 

forme de messages publicitaires et des compagnes de sensibilisation par les 

ministères (santé et agriculture…). Les entreprises ne pouvaient effectuer de la 

publicité qu’avec l’accord du ministère de tutelle. Ce modèle d’économie planifiée 

a été considéré par (Bahamed, 1984, p. 38) comme un obstacle idéologique à 

l’utilisation des techniques marketing à cette période. 

 2.2. Période de 1980 à 1985 :  

Selon l’étude de (Antoine, 2009, p. 19), les investissements massifs dans 

l’industrie au cours de la période précédente n’ont pas abouti à une création de 

richesse et ne se sont pas traduits dans la production, vu que les résultats en termes 

de production annuelle étaient largement inférieurs aux objectifs fixés au préalable. 

Après cet échec de planification, l’état a procédé à une restructuration de l’industrie 

algérienne dans le but d’une décentralisation partielle de la prise de décision, la 

restructuration organisationnelle et financière des entreprises publiques. Au cours de 

toutes ces mutations économiques, nous pouvons constater que l’optique des 

entreprises avec leurs marchés était représentée par l’optique produit et production. 

Ces dernières s’intéressent à augmenter leurs productions ainsi qu’améliorer la 

performance produit. Cette limite d’utilisation des pratiques marketing a connu une 

exception selon l’étude de (AMROUN, 2007, p. 28), la période 1980-1984 était 

caractérisée par l’apparition de surstocks dans certaines entreprises étatiques 

(comme les produits suivants : les abrasifs de l’ENAVA, les robinets, boulons et 

couteaux de la BCR…), ce qui a encouragé l’adoption de certaines techniques 

marketing (Djennadi, 2002, p. 145). Un problème d’écoulement de la production 

suite à l’inondation du marché national par les produits importés dans le cadre du 

Plan anti-pénurie (PAP), ce qui a généré timidement un début de pratiques marketing 

pour pouvoir trouver des débouchés à ces surstocks. À cette époque-là, le marketing 

était méconnu. Ne pas étudier le marché ni les besoins et les désirs des 

consommateurs et cette approche « tout se vend » était source d’échec pour beaucoup 

d’entreprises publiques. La SONIPEC par exemple, avait continué à mettre en vente 

des chaussures que le consommateur algérien n’appréciait pas en termes de qualité. 
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Pour d’autres entreprises, lorsque le produit connaît un succès disparaîtra rapidement 

du marché, c’est le cas de la SONITEX ou la SNIC (lames inox), cette irrégularité 

dans la disponibilité du produit nuit à l’image de l’entreprise et représente la raison 

pour laquelle le consommateur développe des attitudes négatives vis-à-vis le produit 

national. À cette époque l’objectif du marketing n’était pas de satisfaire la clientèle, 

mais plutôt d’éviter des charges financières de surstock. 

2.3. Période de 1986 à 1993 : 

C’est une période de crise pour l’économie algérienne suite à la chute du prix du 

pétrole de 30 à 10 dollars US en 1987. Les exportations baissent de 55,5 % en valeur 

entre 1984 et 1987, et les importations diminuent également sous les mesures 

d’austérité de 54 % (Barbet, Souam, & Talahite, 2008). Ce qui impose des réformes 

qui mettent fin au monopole de l’état et ouvre le chemin vers une privatisation de 

ces entreprises. Cette période se caractérisé aussi par les efforts de certains partisans 

de la réforme économique conduisant à l’économie de marché (en 1987 l’Algérie 

fait sa première demande d’adhésion à l’OMC), ce nouveau paysage impose aux 

entreprises privées ou publiques l’adoption de nouvelles techniques managériales lui 

permettant d’accroître sa notoriété et d’améliorer son image aux yeux des 

consommateurs, car, beaucoup d’entreprises algériennes ont connu une détérioration 

de leurs images suite à une rupture de communication entre elles et leurs marché. Ce 

n’est qu’en 1990 que de nouvelles techniques de marketing (le Sponsoring et 

Mécénat… sont apparus. Nous pouvons dire que la fin des années 1980 et le début 

de 1990 est une période de réformes économiques, le marketing en Algérie a vu le 

jour avec la réalisation de ces réformes et avec l’ouverture du marché algérien. 

2.4. Période de 1993 à nos jours :  

Les différentes réformes entamées par le gouvernement (la loi sur la monnaie et 

le crédit, suppression du monopole du commerce extérieur en 1991…) et malgré 

leurs limites représentent les premiers pats actifs de l’économie algérienne vers 

l’économie de marché (Hadjseyd, 1996). Une autre avancée vers l’ouverture du 

marché algérien sur les marchés internationaux était prononcée par le code des 
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investissements en 1993, qui a mis sur le même pied d’égalité investisseurs publics 

et privés, nationaux et étrangers. Cette loi sur la promotion des investissements 

consacrant la liberté d’investir a permis l’implantation de plusieurs filiales de firmes 

étrangères, un secteur privé dominant largement les secteurs des services et des 

travaux publics avec production de 88 % et 68 % (Antoine, 2009, p. 38) 

respectivement de la valeur ajoutée en 2002. À partir de 1998, plusieurs opérations 

de partenariat ont été enregistrées dans différents secteurs (agroalimentaire : le 

« Groupe Danone » s’installe dans les produits laitiers, « Nestlé » dans les eaux 

minérales et le lait en poudre, « Coca Cola » et « Pepsi » pour les boissons gazeuses, 

etc.). Face à ces nouvelles données, les entreprises nationales doivent se mettre au 

diapason du nouveau paysage économique, former davantage leurs ressources 

humaines pour être compétitives face à la concurrence, ceci ne peut se réaliser qu’à 

travers une connaissance parfaite du marché et du consommateur.  

Selon (Tolba, 2016) le marketing en Algérie est à un niveau intermédiaire. Pour 

beaucoup de dirigeants d’entreprises, le marketing est encore synonyme de 

communication. Or, bien que les deux domaines soient très voisins et 

complémentaires, marketing et communication ne peuvent pas être assimilés. Bien 

souvent en Algérie, les entreprises se concentrent sur le marketing opérationnel, qui 

se résume malheureusement souvent à de la publicité, en négligeant les deux autres 

phases qui sont pourtant essentielles, à savoir la connaissance du marché et la 

définition du mix marketing. La connaissance du marché est pourtant primordiale et 

représente la première étape de toute stratégie ou démarche marketing. 

3. APPLICATION DU MARKETING AU SEIN DES ENTREPRISES 

ALGÉRIENNES (ÉTUDE EMPIRIQUE)   

Avant de présenter la méthodologie utilisée lors de notre étude, il convient de 

préciser que l’objet du présent travail est de déterminer la nature des pratiques 

marketing utilisées par les entreprises du secteur laitier de la wilaya de Bejaia à l’est 

de l’Algérie. Est-ce qu’elles suivent une démarche bien déterminée ? La gestion du 

marketing se fait elle d’une manière stratégique ou seulement comme un élément 

opérationnel de l’entreprise ? 
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3.1. Élaboration du Questionnaire et Liste des Entreprises Enquêtées 

Notre étude va porter sur un échantillon d’entreprises du secteur agroalimentaire 

et plus précisément la filière lait et dérivés. En 2014, les statistiques ont montré que 

le secteur des industries agroalimentaires dans la Wilaya de Béjaia compte une 

population de 644 entités de différentes tailles, cette région enregistre un fort 

dynamisme de création d’entreprise, notamment dans le domaine agroalimentaire : 

les créneaux qui ont enregistré la plus spectaculaire évolution restent ceux des 

boissons gazeuses et les jus, le lait, les pâtes, mais aussi l’industrie de 

transformation : huile d’olive et tomate. 

La filière lait représente une composante fondamentale du complexe 

agroalimentaire, après la restructuration du secteur public, les trois offices régionaux 

(est, ouest et centre) se sont regroupés en groupe industriel appelé GIPILAIT par une 

opération de fusion-absorption (d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net, 2004).   

Ainsi, 18 filiales de production sont créées, et l’approvisionnement en matière 

première d’importation est confié à une filiale spécialisée du groupe nommé MILK 

TRADE, ajoutant à cela entreprises privées. L’industrie laitière occupe la deuxième 

place après l’industrie des céréales dans le secteur de l’agroalimentaire en Algérie 

(Amellal, 1995) et l’ouverture du marché algérien a permis aux multinationales du 

domaine l’installation en Algérie comme Danone, Candia, Yoplait, Palma Nova et 

Nestlé, qui ont conduit le marché des produits laitiers frais vers le développement et 

un climat concurrentiel. Selon la direction des services agricole de Bejaia (DSA), le 

nombre des entreprises laitières est de l’ordre de 21 dans la wilaya, sur 15 entreprises 

ciblées, nous avons pu avoir un retour de la part de 9 entreprises, dont le nom et 

l’activité sont présentés dans la liste suivante : 

1- Laiterie Amizour (publique, 1997, 70 employés, lait liquide frais et 

fermenté) 

2- SARL El Vasiw (2011, 10 employés, lait liquide frais et fermenté)  

3- SARL Good Glace (2004, 220 employés, Yaourt et desserts lactés frais, 

Fromage frais, Fromage fondu et crèmes glacées) 
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4- EURL Kalylait (2013, 8 employés, fromage fondu) 

5- SARL La vallée (2001, 61 employés, Lait liquide frais, lait fermenté) 

6- SARL Ramdy (2002, plus de 250 employés, Produits laitiers et dérivés 

[Yaourt et desserts lactés frais, Fromage frais] 

7- La laiterie de la Soummam (SARL, 1993, plus de 250 employés, Lait et 

dérivés (Yaourt et desserts lactés frais, Fromage frais, et autres spécialités 

laitières) 

8- Danone Djurdjura Algérie (SPA, 2001, plus de 250 employés, Yaourt et 

desserts lactés frais, et autres spécialités laitières) 

9- Tchin-lait Candia (SARL, 1999, plus de 250 employés, Production de lait 

UHT et produits dérivés) 

La rédaction du questionnaire utilisé dans cette étude est basée sur deux 

principaux axes : le premier sur la perception et la structuration de la fonction 

marketing dans l’entreprise, le deuxième sur les pratiques marketing dans 

l’entreprise. (Les questions posées sont adaptées de la grille de mesure de l’efficacité 

marketing (Kotler & Kevin, 2006)  

3.2. Résultats de l’Étude 

Q1/La situation actuelle sur le marché des produits laitiers nécessite-t-elle le 

recours aux techniques marketing par les entreprises ? (l’objectif de cette question 

est de déterminer si les dirigeants d’entreprises sont conscients de la nécessité de 

suivre la démarche marketing au sein de leurs entreprises) 

Suite aux résultats, six entreprises sur neuf ont montré de l’importance d’avoir 

recours au marketing afin de pouvoir préserver leurs parts de marché et d’attirer une 

clientèle potentielle. Cette prise de conscience de la part de 67 % de l’échantillon 

nous laisse se demander sur une réelle application de la démarche marketing ou juste 

utilisation de quelques techniques. 

Q2/Quelle est la place que l’entreprise donne au marketing ? (l’une des fonctions 

essentielles plus importantes que les autres fonctions, primordiale ou secondaire) 
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Deux entreprises parmi neuf ont précisé que le marketing est primordial trois 

autres le considèrent comme l’une des fonctions essentielles, le reste des entreprises 

(5) ont précisé que le marketing est une fonction secondaire. 

Q3/Quelle est la nature de la structure marketing au sein de votre entreprise ? 

Selon les réponses obtenues, dans 22 % (2 entreprises) de l’échantillon, l’activité 

marketing est gérée au sein d’un département marketing, pour 56 % (5) d’entre elles, 

il est sous forme de service autonome, pour deux autres, les activités marketing sont 

gérées par le service commercial. 

Q4/L’entreprise a-t-elle pris conscience de l’importance de s’organiser en vue 

de satisfaire les besoins et désirs des marchés visés ?  

Parmi les neuf entreprises qu’on avait dans l’échantillon, quatre entreprises 

pensent d’abord à vendre leurs produits à qui voudra bien les acheter, ce qui est loin 

de la réflexion marketing. En revanche, trois autres ont précisé qu’elles s’efforcent 

de satisfaire sur un pied d’égalité un vaste ensemble de marché et de besoins, Danone 

Djurdjura et Soummam ont montré qu’elles se soucient de satisfaire en priorité les 

besoins et désirs de cibles bien définies et choisies en fonction de leur potentiel de 

croissance et de rentabilité.  

Q5/Effectuez-vous a quand remontent les dernières études sur la clientèle, le 

comportement d’achat, la distribution et la concurrence ? 

C’est Tchin lait Candia, Soummam et Danone Djurdjura qui réalisent des études 

et que ces dernières ont été mises à jour récemment, les autres entreprises qui ne 

réalisent pas des études de marché ont précisé que c’est le manque de savoir-faire et 

leurs coûts élevés qui les empêchent d’étudier et mieux connaître leur marché. 

Cependant, il existe au sein de ces entreprises une collecte d’information sur 

l’environnement immédiat des entreprises, sauf que cette recherche est informelle et 

ne se réalise pas dans le cadre d’une démarche rigoureuse. 

Q6/Les objectifs marketings sont-ils clairement déterminés ? 
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Cinq entreprises ont déclaré de na pas avoir fixé d’objectifs clairs, quatre autres 

sur neuf ont répondu par oui et qu’elles avaient déjà fixé des objectifs marketing 

clairs en termes d’augmentation du taux de notoriété de leur marque, la satisfaction 

de leurs clientèles et d’augmenter la part de marché. 

Q7/Disposez-vous d’un plan marketing formel ? 

La majorité des entreprises ont répondu par non, le fait de ne pas avoir d’objectifs 

tracés par cinq des entreprises interrogées, cela explique le non-établissement d’un 

plan marketing formel qui déterminent cet ensemble d’objectifs à atteindre et 

constitue un outil de pilotage pour les responsables marketing, ce qui nous a laissés 

poser la question suivante ; 

Q8/La stratégie marketing de l’entreprise est-elle claire ? 

C’est Danone Djurdjura qui a précisé d’avoir une stratégie claire, innovatrice, 

bien documentée et réfléchie. La laiterie Soummam et Tchin lait Candia possèdent 

également une stratégie claire qui s’inscrit dans la poursuite de leurs activités 

actuelles, les six autres entreprises n’ont pas de plan marketing, ce qui justifie la non-

disposition de la plupart d’entre elles d’un plan marketing qui représente un 

découpage dans le temps de la stratégie marketing. 

À travers les entretiens que nous avons menés, nous avons constaté que les 

entreprises qui effectuent une segmentation de leurs marchés préconisent et se basent 

sur les critères démographiques et les avantages ou les bénéfices recherchés et 

attendus par les consommateurs dans le produit. Les entreprises qui ne procèdent pas 

à une segmentation de leurs marchés sont celles qui fabriquent et commercialisent le 

lait liquide et fermenté. 

À propos du marketing opérationnel, nous avons pu constater que la conception 

des produits est majoritairement faite par les équipes de production ou la 

participation des différents services, ce n’est qu’au niveau de l’entreprise Danone 

que le service recherche et développement intervient. Même constat est fait pour la 

politique de prix : le service marketing ne joue aucun rôle dans cette étape, ce qui 

confirme le non-recours aux études de comportement de consommateur pour 
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déterminer le prix psychologique. Pour la distribution des produits, elle s’effectue à 

travers le circuit long et le circuit court et grâce à une stratégie intensive. Les 

techniques de communication sont beaucoup plus utilisées par les grandes et 

moyennes entreprises, à travers leur participation dans les salons et les foires, la 

communication média, le sponsoring ainsi que la promotion des ventes. 

4. CONCLUSION 

L’objectif de notre travail était de déterminer la nature des pratiques marketing 

au sein des entreprises de l’industrie laitière à l’est de l’Algérie (Béjaia). À travers 

cette enquête et les entretiens que nous avons menés, le terme marketing est présent 

dans le vocabulaire des responsables marketing. Certaines entreprises sont orientées 

vers une culture production et d’autres vers une culture vente qui est souvent 

confondue avec l’orientation marketing. Les petites PME fabriquant le lait liquide et 

fermenté ne disposent pas de structures spécialisées chargées des activités marketing 

et n’utilisent guère ses différentes techniques, situation due à l’offre qui est toujours 

inférieure à la demande, ainsi qu’aux prix qui sont administrés par l’état. Les grandes 

entreprises (Tchin lait, Soummam, Danone) disposent de structure et suivent une 

démarche marketing, les autres entreprises ne font appel aux techniques marketing 

qu’en cas de mévente ou de lancement d’un nouveau produit. De ce fait, le problème 

de la fonction marketing dans la majorité des entreprises est sa pratique qui est plutôt 

instinctive que raisonnée, d’autre part, sa conception ne suit pas une démarche bien 

claire, car les entreprises se basent beaucoup plus sur un marketing opérationnel 

(surtout la communication client) que sur une démarche basée sur un marketing 

d’étude et stratégique avant toute action. Les entreprises algériennes doivent 

beaucoup investir afin d’implanter un état d’esprit marketing, vu que ce concept n’est 

pas une fonction séparée de l’entreprise, mais une philosophie de gestion, un 

ensemble de croyances et de valeurs destinées à guider l’organisation dans le gain 

de plus de parts de marché et de croissance, ainsi que de développer des relations 

durables avec ses différentes parties prenantes. 

  



 

1341 
 

BIBLIOGRAPHIE 

Amellal, R. (1995). "La filière lait en Algérie : entre l’objectif de la sécurité 

alimentaire et la réalité de dépendance", (C. O. :, Éd.) Études et recherches Série B, 

14, pp. 2 2 9 -2 38. 

AMROUN, S. (2007). La pratique marketing des entreprises algériennes : étude de 

cas portant sur un échantillon de 45 entreprises durant la période 2000-2006 ». Thèse 

de Doctorat. Algérie : Université d’Oran Es-Sénia. 

Antoine, C. (2009). "Les politiques industrielles de l’Algérie contemporaine, le 

développement en faillite des relations entre état et appareil production dans une 

économie en développement", Économie nationale du monde arabe, Lyon : Institut 

d’étude politique; 

Bahamed, A. (1984). ""Le Marketing en Algérie : méconnu ou méprisé ?", Cahiers 

du CREAD (4), pp. 37-48. 

Barbet, P., Souam, S., & Talahite, F. (2008). "Enjeux et impact du processus 

d’adhésion de l’Algérie à l’OMC". Économie et Société (5), p. 53. 

Problèmes et solutions à la crise de la filière lait. (2004). Récupéré sur 

http://d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/document/pdf/53344fc0f35c2.pdf. 

Djennadi, K. (2002). "Le marketing en Algérie de l’optique production (pénurie) à 

l’optique marché", La revue des sciences commerciales, 2 (1), pp. 143-166. 

Hadjseyd, M. (1996). L’industrie algérienne: Crise et tentative d’ajustement, 

Harmattan, Paris. 

Kotler, P., & Kevin, L. K. (2006). Marketing management, 12ème édition, Pearson 

Éducation, Paris; 

Tolba, A. (2016). "Algérie-éco. Les enjeux du marketing stratégique et des études 

 consommateur en Algérie". sur https://www.algerie-eco.com/2016/07/31/7257/. 

(02/08/2018)



 

1342 
 

  



 

1343 
 

Sağlıkta Dönüşüm Programının İkinci Fazı: Kamu Özel 
Ortaklığı Modeli Olarak Şehir Hastaneleri 

Merve Kayaduvar1 
Özet 

1970’lerin sonundan itibaren gelişmiş kapitalist ülkelerde ortaya çıkıp tüm dünyada egemen 
olmaya başlayan neoliberal politikalar kapsamında kamunun maliyetlerinin azaltılması 
amacıyla kamu tarafından yerine getirilen birçok hizmetin sağlık, eğitim vb. finansmanında, 
örgütlenmesinde ve sunulmasında büyük değişimler ortaya çıktı. Tüm dünyada yaşanan bu 
gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de 1980lerin başından itibaren uygulanmaya başlanan 
neoliberal politikalar bağlamında sağlık alanında “reform” adı altında yapısal değişiklikler 
gerçekleştirildi. Bu reform çalışmalarının en kapsamlısı 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı” (SDP) ile gerçekleştirildi. Bu program çerçevesinde; sağlık hizmetlerinin 
finansmanı Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile sağlanmaya başladı, sağlık alanında hizmet alıcı 
ve hizmet sunucu ayrımı sağlandı, kamusal birinci basamak sağlık hizmetleri tasfiye edildi 
bu kapsamda sağlık ocakları kapatılırken, aile hekimliği modeline geçildi, sağlık 
hizmetlerinin piyasalaştırılması çerçevesinde kamu hastaneleri birer işletme haline 
dönüştürüldü.  Sağlık sektöründe yaşanan bu temel dönüşümün tamamlayıcısı olarak 2005 
yılında yapılan yasal düzenleme ile “Sağlıkta Dönüşümün İkinci Fazı” olarak nitelendirilen 
“Kamu Özel Ortaklığı” (KÖO) modeli olarak “Şehir Hastaneleri” hayata geçirildi. 2018 
Ağustos ayı itibariyle açılmış altı şehir hastanesi (Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri 
ve Elazığ) ile birlikte inşaatı devam eden şehir hastaneleri ve ihale süreci devam eden şehir 
hastaneleriyle toplamda otuz iki şehir hastanesinin hizmet vermesi hedeflenmektedir. 
Bu çalışmanın odak noktasını SDP’nin ikinci fazı olarak uygulanmaya başlanan şehir 
hastaneleri oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı şehir hastanelerinin ortaya çıkış sürecinin 
yasal ve sosyo-ekonomik arka planını ortaya koyarken, bu hastanelerin sağlık hizmetleri 
açısından ortaya çıkardığı ve gelecekte ortaya çıkarabileceği temel değişiklikleri 
tartışmaktır. Çok yeni bir olgu olduğu için, şehir hastaneleriyle ilgili literatürde yapılmış çok 
fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma bu boşluğu kısıtlı da olsa doldurma amacı 
taşımaktadır. Nitel araştırma methodu kullanarak yapılan çalışmada literatür taramasına ek 
olarak, genelde kamu özel ortaklığı özelde şehir hastaneleriyle ilgili yasal mevzuat 
incelenmiş ve Sağlık Bakanlığı’nın ve Kalkınma Bakanlığı’nın yayınladığı çeşitli raporlar, 
bütçe sunumları, stratejik planlar, resmi tebliğler, medya haberleri vb. gibi kaynaklar 
taranmıştır. 
Anahtar Kelimeler— Sağlıkta Dönüşüm Programı, Şehir Hastaneleri, Kamu Özel Ortaklığı 
JEL Sınflama Kodları: I11, I18 
 

Second Phase of the Health Transformation Programme: 
City Hospitals as a Model of Public Private Partnership 

Abstract 
Within the context of neoliberal policies which arose in the developed capitalist countries 
and have become in the ascendant all over the world since the late 1970s, in order to reduce 
public costs drastic changes emerged in the finance, organization and provision of most of 
the services carried out by the public such as health and education. Parallel to these 
worldwide developments, in Turkey, too, structural changes have realized in the healthcare 
field under the name of “reform” in the context of the neoliberal policies started to implement 
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since the early 1980s. The most comprehensive one of these reform works was put into 
practice in 2003 with the Health Transformation Programme (HTP). In the framework of this 
programme; the finance of health services were started to be provided by the General Health 
Insurance (GHI), purchaser- provider split was introduced in the healthcare field, public 
primary care health service was abolished, in this context while community health center 
were closing, the family medicine model started, within the scope of marketization of health 
services, public hospitals were transformed into enterprise. As a complement of this 
fundamental transformation in healthcare sector, with a legislative regulation made in 2005, 
as a model of public private partnership described as “Second Phase of the Health 
Transformation Programme”, city hospitals were put into practice. This is targeted that 
along with six city hospitals opened as of August 2018 and with ongoing constructions and 
ongoing process of construction contracts, thirty two city hospitals render services.  
The focus of this study is the city hospitals introduced as the second phase of the HTP. The 
aim of the study is discussing the fundamental changes brought about by the city hospitals 
into the healthcare services while revealing legal and socio-economic background of the 
occurrence process of these hospitals. Because of being a very new phenomenon, there are 
not too many studies about the city hospitals in the literature. This study aims to contribute 
towards filling this gap even if it were limited. In this study made by using a qualitative 
research design, along with the literature review, legal legislation about in general public 
private partnership, in specific city hospitals was examined and varied reports, budget 
presentations, strategic plans published by the Ministry of Health and Ministry of 
Development, official statements, memoranda, press releases etc. were scanned. 
Keywords— Health Transformation Programme, City Hospitals, Public Private Partnership  
JEL Classification Codes: I11, I18 

 

1. GİRİŞ 

    Türkiye’nin sağlık alanını bugünlerde en çok meşgul eden konulardan bir 

tanesi Şehir Hastaneleridir. 2005 yılında yapılan yasal düzenleme ile temeli atılan 

şehir hastaneleri projesi başlangıçta kamu özel ortaklığı, kamu özel işbirliği, entegre 

sağlık kampüsleri gibi isimlerle anılmaktaydı. Temel olarak kamu özel ortaklığı 

çerçevesinde gerçekleştirilen şehir hastaneleri projesi 2000li yılların başında 

uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazı olarak hayata 

geçirildi. Bu çalışmada şehir hastanelerinin ortaya çıkış sürecinin yasal ve sosyo-

ekonomik arka planı ortaya koyulurken, bu hastanelerin sağlık hizmetleri açısından 

ortaya çıkardığı ve gelecekte ortaya çıkarabileceği temel değişiklikler tartışılacaktır. 

Bu kapsamda ilk önce kamu özel ortaklığı olgusu kısaca tanımlandıktan sonra 

Türkiye’de 1980lerin başından itibaren uygulanmaya başlanan neoliberal politikalar 

bağlamında gerçekleştirilen yapısal değişikliklerin sağlık alanındaki en kapsamlısı 

olarak nitelendirilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) tartışılacaktır. Daha sonra 
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şehir hastaneleri projesinin ortaya çıkış sürecinin yasal arka planı ortaya konacaktır. 

Sonuç bölümü öncesinde de şehir hastanelerinin sağlık hizmetleri açısından ortaya 

çıkardığı ve gelecekte ortaya çıkarabileceği temel değişikliklere değinilecek 

sonrasında sonuç bölümüyle çalışma tamamlanacaktır. 

2. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI 

Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) bir devletin bir özel şirketle ya da şirketler topluluğu 

ile yaptığı ve yasal mevzuatı ülkeden ülkeye değişiklik gösteren bir sözleşme 

türüdür. Sabri Öncü kamu özel ortaklığı sözleşmelerinin özelliklerini şöyle 

özetlemektedir.  

 Kısmen ya da tamamen kamusal olan bir yatırım ve/veya hizmet üzerinedir; 

 Uzun vadelidir (birkaç yıldan birkaç on yıla); 

 Proje yüklenicisi projenin finansmanını sağlamak, yatırımı yapmak ve/veya 
sözleşmenin vadesi dolana dek işletmekle yükümlüdür; 

 Proje yüklenicisi yaptığı karşılığında ya hizmeti sunmakla yükümlü kamu 
kurumundan ya hizmetten yararlananlardan ya da hem bu kamu kurumundan 
hem de hizmetten yararlananlardan sözleşmede tanımladığı şekliyle ücret alır 
(2018: 17). 

Bu özelliklerden de anlaşıldığı üzere devlet proje yüklenicisi şirket ya da şirketler 

grubuyla bir sözleşme yaparak kamunun gerçekleştirmesi gereken bir yatırım ya da 

hizmeti özel sektöre yaptırmaktadır. Kamu Özel Ortaklığı sözleşmeleri ulaşımdan, 

enerjiye, eğitime ve sağlığa birçok alanda uygulanmaktadır. KÖO sözleşmeleri 

finansman modeline göre farklı isimler almaktadır. Türkiye’de yasal mevzuata göre 

beş tür finansman modeli vardır; Yap- İşlet- Devret, Yap- Kirala- Devret, Yap- İşlet, 

Özelleştirme ve İşletme Hakkı Devri ve İmtiyaz (mevzuat.gov.tr, 2018). 

Şehir hastaneleri projesi yap- kirala- devret finansman modeli çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. Bu finansman modeline göre devlet proje yüklenicisi özel 

şirket ya da şirketler grubuna yaptırdığı yatırım karşılığında 25 yıldan 49 yıla değişen 

süreler için kira ödemesi yapmaktadır bu sürelerin sonunda proje yüklenicisi yatırımı 

devlete devretmektedir. Şehir hastaneleri projesi de hazine arazisi üzerine ihaleyi 

alan şirketler grubunun (genellikle bir inşaat firması, tıbbi malzeme/cihaz firması ve 

uluslararası kreditörden oluşan konsorsiyumlar) Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 
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projeye göre hastane binasını inşa etmesi ve 25 yıl süre ile devlete kiralaması esasına 

dayanmaktadır. Kiralama süresi boyunca hastane binasının bakım ve onarımı da 

ihaleyi alan şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. İhaleyi alan şirketler ayrıca 

‘tıbbi destek hizmetlerini’ (görüntüleme, laboratuvar, sterilizasyon ve 

dezenfeksiyon, rehabilitasyon ve diğer tıbbi ekipman destek hizmetleri) ve ‘destek 

hizmetlerini’ (bina ve arazi, ortak hizmetler yönetimi, mefruşat, yer ve bahçe bakım 

hizmetleri, temizlik hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi uygulama ve işletme, 

güvenlik, hasta yönlendirme ve refakat, taşıma, ilaçlama, otopark, atık yönetimi, 

çamaşırhane, yemek hizmetleri) sunmaktadır. Bu hizmetler karşılığında kamudan 

hizmet bedeli almaktadır. Diğer bir ifade ile devlet ihaleyi alan şirkete hastane binası 

için kira öderken şirketin yerine getirdiği hizmetler için de hizmet bedeli 

ödemektedir. Bunların yanı sıra hastanedeki ticari alanların (kantin, mağaza vb.) 

işletilmesi de özel şirketlere verilmiştir. 

Kamu Özel Ortaklığı kapsamında hayata geçirilen şehir hastaneleri projesinin şu 

anki durumuna baktığımızda altı şehir hastanesi (Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, 

Kayseri ve Elazığ) hizmet vermeye başlamıştır 2018 yılı bitmeden Eskişehir, Manisa 

ve Ankara Bilkent Şehir Hastaneleri’nin açılması beklenmektedir. İnşaatı devam 

eden şehir hastaneleri ile ihale süreci devam eden şehir hastaneleri göz önünde 

bulundurulduğunda toplamda otuz iki şehir hastanesi hayata geçirilecektir. Şehir 

hastaneleri projesi sağlık alanında 1980li yıllardan itibaren başlayan neoliberal 

dönüşümün doruk noktası kabul edilen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) 

ikinci fazı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle şehir hastanelerinin ortaya çıkış 

sürecinin sosyo-ekonomik arka planını anlamak için Sağlıkta Dönüşüm 

Programı’nın temel özelliklerinin ortaya konması yerinde olacaktır. 

3. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI 

Tüm dünyada 1970lerin sonu özellikle de 1980li yılların başından itibaren 

uygulanmaya başlayan neoliberal politikalar kapsamında kamu maliyetlerin 

azaltılması ve devletin küçültülmesi amacıyla daha önceki dönemlerde kamu 

tarafından yerine getirilen kamu hizmetlerinin sağlık, eğitim, sosyal güvenlik vb. 

finansmanında, örgütlenmesinde ve sunulmasında büyük değişimler ortaya 
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çıkmıştır. Devletin birçok kamu hizmetinin sunumundan çekilmesi 1970lerde 

yaşanan kapitalizmin yapısal krizi nedeniyle karlılık krizine giren sermayeye yeni 

yatırım alanları açılmasını sağlamış bu kapsamda özel eğitim kurumları, özel sigorta 

şirketleri ve özel hastanelerin sayısında patlama yaşanmıştır. Konumuz açısından 

devletin sağlık hizmetinin sunumundan çekilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Kamunun sağlık hizmetinin üretiminden çekilerek düzenleyici ve denetleyici bir rol 

üstlenmeye başlaması ile kamu hastanelerinin şirketleştirilmesi, özel sektör 

ilkeleriyle yönetilmeye başlaması ve özel hastanelerle rekabete zorlanması 

durumları ortaya çıkmıştır.  

Dünyada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de 1980li yıllardan 

itibaren ekonominin neoliberal dönüşümünün sağlık alanındaki izdüşümü olan 

reformlar hayata geçirilmeye çalışılmış ama tam başarı sağlanamamıştır. Sağlık 

alanını neoliberal dönüşüme tabi tutacak yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesi 

ancak 2000li yılların başında mümkün olmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak 

adlandırılan sağlık reformuna göre temel hedefler şunlardır; 

 Sağlık Bakanlığı’nın planlayıcı ve denetleyici rolünün yeniden 
organizasyonu,  

 Bütün toplumu kapsayacak nitelikte genel sağlık sigortasının 
oluşturulması,  

 Ülke geneline yayılmış, kolay erişilebilen, kaliteli sağlık hizmeti 
sunumunun sağlanması, 

 Beşeri sermaye birikimi yeterli, yüksek motivasyona sahip sağlık 
personeli kadrosunun oluşturulması,  

 Sistemi destekleyecek nitelikte eğitim ve bilim kurumlarının kurulması,  

 Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon 
sağlanması,  

 Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma,  

 Kurulacak sağlık bilgi sistemi ile karar sürecinde etkili bilgiye erişimin 
sağlanması (saglik.gov.tr, 2018).  

Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde; sağlık hizmetlerinin finansmanı Genel 

Sağlık Sigortası (GSS) ile sağlanmaya başladı, sağlık alanında hizmet alıcı ve hizmet 

sunucu ayrımı sağlandı, kamusal birinci basamak sağlık hizmetleri tasfiye edildi bu 

kapsamda sağlık ocakları kapatılırken, aile hekimliği modeline geçildi, sağlık 
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hizmetlerinin piyasalaştırılması çerçevesinde kamu hastaneleri birer işletme haline 

dönüştürüldü. Çağla Ünlütürk Ulutaş SDP çerçevesinde gerçekleştirilen yapısal 

değişiklikleri şu şekilde özetlemektedir. “Bir yandan üretim süreci yeniden 

örgütlenmekte, bir yandan sağlık emekçilerinin istihdam koşulları dönüştürülmekte, 

diğer yandan sağlık finansmanı yeniden yapılandırılmaktadır” (2011:179). Üretim 

sürecinin yeniden örgütlenmesi süreci şehir hastaneleri projesinin hayata 

geçirilmesiyle birlikte tamamlanmıştır. Bu nedenle şehir hastaneleri SDP’nin ikinci 

fazı olarak kabul edilmektedir. Şehir hastaneleriyle birlikte büyük sağlık kampüsleri 

içerisinde tek çatı altında toplanmış sağlık hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda şehir içlerinde bulunan devlet hastaneleri kapatılmakta ve şehir hastanesi 

çatısı altına girmektedir. Şehir hastaneleri projesinin ortaya çıkış sürecinin bu sosyo-

ekonomik arka planına paralel olarak yasal değişiklikler gerçekleştirilmiş ve 

projenin gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.  

4. ŞEHİR HASTANELERİNİN YASAL ARKA PLANI 

Şehir hastaneleri ile ilgili ilk yasal düzenleme 2005 yılında 5396 sayılı “Sağlık 

Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun” ile yapıldı. 

Daha sonra 2007 yılında ise Sağlık Bakanlığı teşkilatına “Kamu Özel Ortaklığı Daire 

Başkanlığı” eklenmesine ilişkin 5683 sayılı yasa kabul edildi.  

İlk şehir hastanesi ihale ilanı 2009 yılında Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü 

(ihaledeki ismi) için yapıldı. 2011 yılında ise ihale tamamlandı aynı yıl Ankara Etlik 

Şehir Hastanesi ihalesi yapıldı. Bu ihalenin yapılması üzerine Erbaş’ın aktardığı 

şekliyle Türk Tabipler Birliği, ihale ile dayanak yönetmeliğin bazı hükümlerinin 

iptali ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-7. Maddesinin iptali 

için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talebiyle dava açtı. Elazığ ve Ankara 

Bilkent Şehir Hastanesi ihaleleri için de dava açıldı. Bu davalar sonucu 2012 yılı 

Haziran ayında Danıştay ihalelerin yürütmesini durdurdu ve dayanak yasanın iptali 

için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. İhale sözleşmelerinde hiçbir yasal dayanak 

olmadığı halde, ihaleyi alan şirketlere, kapatılacak hastanelerin arazileri otel, AVM, 

rezidans yapmak üzere verilmişti. Bu sebepten dolayı Danıştay ihalelerin hukuka 

aykırı olduğuna karar verdi. Danıştay’ın kararı üzerine 21 Şubat 2013’te 6428 sayılı 
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Sağlık Bakanlığı’nca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, 

Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kabul edildi. 9 Mayıs 2014 

günü ise Sağlık Bakanlığı’nca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, 

Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete ’de 

yayımlandı. Yapılan bu yasal değişiklikler ile şartnamelerdeki hukuka aykırılıkların 

giderildiği tespiti yapılarak ihale süreçlerine ilişkin açılan davalar reddedildi (2018). 

Erbaş durumu şu şekilde ifade etmektedir kural olarak kanunların geriye yürümezliği 

ilkesi nedeniyle bir hukuki işlemin gerçekleştiği dönemdeki yasal hükümlere tabi 

olması kabul edilmiştir ancak dayanak yasa ve yönetmelik öncesi yapılan şehir 

hastaneleri ihaleleri için yapıldıkları dönemdeki yasal hükümlere tabi olmadıklarının 

kabulü ile kanunların geriye yürümezliği ilkesinin terk edildiği görülmektedir 

(2018). 

Yapılan yasal değişikler ile hukuka aykırılıkları ortadan kaldırılan şehir 

hastaneleri projesi hızla gerçekleştirilmeye devam etti. Ardı ardına yapılan ihaleler 

ve açılan hastanelerle, şehir hastaneleri sağlık alanın en önemli kurumsal aktörleri 

haline geldi bu nedenle bu hastanelerin sağlık alanında ortaya çıkardığı ve ileride 

ortaya çıkaracağı sonuçlar büyük önem arz etmektedir.  

5. ŞEHİR HASTANELERİNİN SAĞLIK ALANINA ETKİLERİ 

Şehir hastaneleri 2017 yılının Ocak ayında ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir 

Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte Türkiye sağlık alanının bir gerçeği haline geldi. 

Yozgat Şehir Hastanesi’ni Mersin Şehir Hastanesi izledi ve bu şekilde açılmaya 

devam eden hastanelerle 2018 yılı itibariyle 6 şehir hastanesi hizmet veriyor.  

Şehir hastanelerinin mekânsal örgütlenmesine baktığımızda son model teknoloji 

kullanılarak bir otel, AVM veya özel hastane şeklinde inşa edilmiş, çok büyük kapalı 

alanlara sahip devasa sağlık kampüsleri olduğunu görüyoruz. Hastanelerin içinde 

katlar arası çıkışlar yürüyen merdiven ve asansörlerle sağlanırken binalar arasında 

ulaşım için golf arabaları kullanılıyor. ‘Nitelikli Yatak’ olarak adlandırılan tek 

kişilik, özel banyosu ve refakatçiler için koltuk imkanı bulunan odaların yer aldığı 
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hastanelerde geniş koridorlar, lüks tuvaletler, kapalı otoparklar, geniş sosyal alanlar 

(kantin, restoran ve alışveriş mağazaları) ve otel bulunuyor. Bu noktalardan 

bakıldığında sağlık hizmetinin sunumunun nitelik ve kalitesinin arttığı iddia 

edilebilir ama sağlık hizmeti niteliği gereği sunulduğu mekandan bağımsız başka bir 

çok faktöre bağlıdır. Bu kapsamda şehir hastaneleriyle birlikte sağlık çalışanlarının 

sunduğu hizmetin nasıl etkilendiği ortaya konmalıdır. Devasa kampüsler şeklinde 

inşa edilmiş bir hastane çalışanlar açısından fiziksel yorgunluğun artmasına neden 

olmaktadır. Hastanede bir bölümden başka bir bölüme gitmek için harcanan zaman 

artmış, ayrıca bakılan hasta sayısı yükselmiştir. İş yükünün bari şekilde arttığı 

hastanelerde sağlık hizmetinin niteliği tartışmalı bir hale gelmektedir.  

Ayrıca şirketlere ödenen kiralar ve hizmet bedelleri hastaneler için büyük bir yük 

oluşturmakta şuan Sağlık Bakanlığı’nın bütçeye yaptığı ekler sayesinde 

sürdürülebilen finansmanın bir süre sonra sürdürülmesi zorlaşacaktır. Bu koşullar 

altında genel sağlık sigortası primlerinin yükseltilmesi, teminat paketinin 

daraltılması veya vatandaşlar tarafından ödenen katkı paylarının artırılması yollarına 

gidilmek zorunda kalınacaktır. Bu durum sağlık hizmetinin kamusal niteliğini daha 

da tartışmalı hale getirecektir. 

Şehir hastanelerinin kamu özel ortaklığı niteliğinden dolayı sağlık alanında 

bütünsel bir özelleştirmenin ilk adımları olduğu da iddia edilmektedir. Kayıhan 

Pala’nın ifade ettiği şekliyle “Şehir Hastaneleri özelleştirmenin Truva atıdır” (2018).  

6. SONUÇ 

1970lerin sonunda ortaya çıkan kapitalizmin yapısal krizine karşı gelişmiş 

kapitalist ülkelerde ortaya çıkan neoliberal politikalar tüm dünyaya politika 

transferleri yoluyla aktarıldı. Neoliberal dönüşüm olarak adlandırılan bu süreçte 

sağlıktan eğitime sosyal politikalar temel değişimler geçirdiler. Kamu hizmeti olarak 

üretilen ve sunulan bir alan olan sağlık piyasalaştırma ve metalaştırma süreçlere tabi 

tutuldu. Sağlık hizmetinin örgütlenmesi, sunumu ve finansmanı kökten değişimlere 

uğradı. Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de 1980lerden itibaren 

uygulanmaya başlanan neoliberal politikalar kapsamında özellikle 1990lı yıllarda 
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sağlık alanını dönüştürmeye yönelik reform girişimlerinde bulunuldu ama bu 

reformların hayata geçirilmesi ancak 2000lerin başında mümkün oldu. 2003 yılında 

uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlık alanı temel 

değişikliklere uğradı. Bu reform programının ileri aşaması olarak kabul edilen Şehir 

Hastaneleri projesi de 2005 yılındaki yasal düzenleme sonrası uygulanmaya başladı. 

Şehir hastaneleri projesi ile Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında gerçekleştirilen 

reformlar tamamlanma imkanı buldu bu nedenle şehir hastaneleri SDP’nin ikinci fazı 

olarak nitelendirilmektedir.   
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Çin’in Batı Balkanlarda Artan Varlığı: 
Bölge Ülkelerinin Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecine 

Etkileri 
Gönül Tezcan1 

Özet 
2003 Selanik Zirvesi’nde Avrupa Birliği (AB), genişlemenin tüm Balkanları içine alacağını 
açıklamış olsa da, o tarihten bu yana Birliğin mücadele etmek zorunda kaldığı genişleme 
yorgunluğu, Avro krizi, mülteci krizi, Brexit, yükselen milliyetçilik ve popülizm gibi ekonomik 
ve siyasi sorunlar, genişlemeyi geri plana itmiştir. Bununla birlikte, Batı Balkan ülkelerinin 
AB üyelik umutlarının azalmaya başlaması, bölgede otoriter ve baskıcı uygulamaları 
artırmıştır. AB ise özellikle mülteci krizinin etkisiyle koşulluluk politikasını tutarlı biçimde 
uygulayamamış, böylece bölgedeki nüfuzu ve normatif gücü azalmaya başlamıştır. Batı 
Balkan ülkelerine sunulmuş olan üyelik perspektifi silikleştikçe bölge ülkeleri AB rotasından 
uzaklaşmakta ve Çin, Rusya ve Türkiye gibi aktörler bölgede etki alanını genişletmektedir. 
Özellikle Çin, finansör ve yatırımcı olarak giderek bölgedeki payını artırmaya başlamıştır.  
Çalışmanın amacı, Çin’in Batı Balkanlarda hangi politika ve araçlarla varlığını 
güçlendirdiğini araştırmak ve bunun AB-Batı Balkanlar ilişkileri açısından olası etkilerini 
analiz etmektir. Çalışma, Avrupa bütünleşme sürecindeki duraklamayla birlikte demokratik 
gerileme yaşayan Batı Balkanlar’da, Çin’in artan ekonomik etkisinin bölge ülkelerini Avrupa 
Birliği reform ajandasından uzaklaştırarak söz konusu gerilemeyi artırdığını savunmaktadır. 
Buna karşın, Çin Batı Balkan ülkeleri için AB’ye bir alternatif olmaktan uzaktır. Avrupa 
Birliği’nin, Batı Balkanlar’a karşı daha tutarlı bir koşulluluk politikası uygulaması ve bölge 
ülkelerinin üyelik perspektiflerini netleştirerek onları yeniden Avrupa rotasına çekebilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.   
Anahtar kelimeler— Çin, Batı Balkanlar, Avrupa Birliği 
Jel Sınıflama Kodları: F02, F50 

 
Increasing Chinese Presence in the Western Balkans: 

 Its Effects on the European Union Integration Process in 
the Region 

Abstract 
2003 Thessaloniki Summit announced that enlargement will not end without involving all the 
Balkans. However, since then, the European Union (EU) has faced certain economic and 
political problems such as the enlargement fatigue, the Euro crisis, the refugee crisis, Brexit 
and rising populism, which have removed the enlargement from the agenda. Greying of the 
membership perspective have increased the authoritarian practices in the region and make 
the Union’s conditionality policy inconsistent. This lead to the decline of the EU’s normative 
power in the region, while expanding  other actors’ prestige.  Especially China has increased 
its economic presence  as a financier and investor.  
The study aims to investigate the policies and instruments through which China has 
strengthened its presence in the region and analyze its implications for the EU-Western 
Balkans relations. The study argues that in the Western Balkans, which is experiencing a 
democratic decline along with the halt in the European integration process, China's ever 
increasing economic impact increases the democratic decline in question by removing 
regional countries from the EU reform agenda. Thus, the EU should apply a more consistent 
                                                      
1 Arş. Gör. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF, Uluslararası İlişkiler 
Bölümü, Aydın, Türkiye, gkucukyoru@adu.edu.tr 
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conditionality policy and by clarifying the membership perspective, should rotate the 
Western Balkan states to the EU path again. 

 
Keywords—China, Western Balkans, European Union  
JEL Classification Codes: F02, F50 

 

1. GİRİŞ 

1990’ların başında Yugoslavya’nın dağılarak ardıl devletlerin bağımsızlıklarını 

ilan etmeleriyle, Avrupa Birliği (AB) ilk kez Batı Balkanlar coğrafyası ile temas 

kurmaya başlamıştır. O dönemde Balkanlar’da yaşanan savaş ve çatışmalar AB’ye 

bölgesinde istikrar, güvenlik ve barışı sağlamanın ve küresel siyasette etkin bir aktör 

olmanın ancak arka bahçesi konumundaki Balkanlar’da istikrar ve güvenliğin 

sağlanmasıyla mümkün olduğunu göstermiş ve özellikle Batı Balkanlar’ın Avrupa 

ile bütünleşmesi gerektiği kanaatine varılmıştır (Çakır ve Emiroğlu, 2009: 91).    

1990’lardan itibaren AB, bir yandan sivil ve askeri misyonlar diğer yandan 

genişleme stratejisi ve onun temel aracı olan koşulluluk politikası ile etnik 

çatışmaları yönetmek, bölgesel işbirliğini geliştirmek ve demokrasi, hukukun 

üstünlüğü ve pazar ekonomisini teşvik etmek suretiyle hem bölgenin barış, istikrar 

ve güvenliğine katkıda bulunmaya hem de bir “normatif güç” olduğunu kanıtlamaya 

çalışmıştır (Skara, 2014: 26; Timmins ve Jović, 2006: 1-5). 

Birlik, 1999’dan bu yana İstikrar ve Ortaklık Süreci ve bu sürecin temel aracı 

olan İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları aracılığıyla, Batı Balkan ülkelerinden 

ekonomik ve siyasi birtakım teşvikler karşılığında, temel haklara ve azınlık haklarına 

saygı göstermelerini ve siyasi, ekonomik ve kurumsal yapılarını AB değerleriyle 

uyumlaştırmalarını istemekte ve süreci ilerleme raporları ile takip etmektedir. 2003 

yılındaki Selanik Zirvesi’nde Batı Balkanlar’ın üyelik perspektifi desteklenmiş ve 

bölgenin geleceğinin Avrupa’da olduğu teyit edilmiştir (European Commission, 

2003). Ancak 2004 ve 2007 genişlemelerinden sonra bir genişleme yorgunluğu 

içerisine giren ve Avro krizi, Brexit, mülteci krizi gibi çeşitli siyasi ve ekonomik 

sorunlarla mücadele etmek durumunda kalan Birlik, genişlemeyi gündemden 

düşürmüş görünmektedir. 
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2010 yılından bu yana Balkanlar genelinde görülen demokratik gerileme bir 

yandan küresel bir eğilimin yansıması iken, diğer yandan özellikle Batı Balkanlar 

özelinde AB’nin bölge ülkelerine sunduğu üyelik perspektifinin silikleşmesiyle 

yakından ilgilidir. Batı Balkanlar’ın AB üyelik umutları zayıfladıkça bölge 

ülkelerinde reform ivmesi yavaşlamış, bölgede otoriterlik, devlet zapturaptı (state 

capture), patronaj ve medyaya yönelik baskı artmıştır (BİEPAG, 2017: 3-5). 

 

Şekil 1. Alt Bölgelere Göre Demokrasi Puanlarındaki Değişiklik 

Kaynak: (Schenkkan, 2018) 

AB’nin bölgedeki ekonomik ve siyasi nüfuzunun azalması, ABD, Rusya, Türkiye 

ve Çin gibi diğer aktörlerin nüfuz alanlarını genişletmelerine imkân tanımıştır 

(Bechev, 2012: 7). Özellikle Çin, bölge ülkeleri için finansör ve yatırımcı olarak 

önemli bir ekonomik partnere dönüşmektedir.  

Çalışmanın amacı Çin’in Batı Balkanlarda hangi politika ve araçlarla varlığını 

güçlendirdiğini araştırmak ve bunun AB-Batı Balkanlar ilişkileri açısından 

muhtemel etkilerini analiz etmektir. Çalışma, Avrupa bütünleşme sürecindeki 

duraklamayla birlikte demokratik gerileme yaşayan Batı Balkanlar’da, Çin’in artan 

ekonomik etkisinin bölge ülkelerini Avrupa Birliği reform ajandasından 

uzaklaştırarak söz konusu gerilemeyi artırdığını savunmaktadır. Yine de, Çin Batı 
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Balkan ülkeleri için AB’ye bir alternatif olmaktan uzaktır. Avrupa Birliği’nin, bölge 

ülkelerinin üyelik perspektiflerini netleştirerek onları yeniden Avrupa rotasına 

çekmesi gerektiği düşünülmektedir.  Çalışma öncelikle Batı Balkanlar’ın AB 

entegrasyon süreçlerindeki son durumu ele alacaktır. Ardından Çin’in bölgede 

giderek artan varlığının AB’nin Batı Balkanlardaki etkisi ve bölge ülkelerinin üyelik 

süreçleri için ne ifade ettiği tartışılacaktır. 

2. BATI BALKANLAR’IN AB ÜYELİĞİ: AZALAN UMUTLAR 

2003 Selanik Zirvesi Batı Balkanların Avrupa perspektifini desteklediğini 

belirtmiş olsa da, bölgenin AB ile entegrasyon sürecindeki son durum çok da umut 

vaat etmemektedir. 2013 yılında Birliğe katılan Hırvatistan dışında, üyeliğe en yakın 

bölge ülkeleri AB ile sırasıyla 2012 ve 2014 yıllarında müzakerelere başlayan 

Karadağ ve Sırbistan’dır. Makedonya 2005 yılında2, Arnavutluk 2014 yılında 

adaylık statüsü almıştır. Bosna-Hersek 2016 yılında üyelik başvurusunda 

bulunmuştur ve potansiyel aday ülke konumundadır. Kosova ile 2015 yılında 

imzalanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması 2016 yılında yürürlüğe girmiştir.  

2000’li yıllar AB için ekonomik ve siyasi krizler dönemi olmuştur. 2004 ve 2007 

genişlemeleriyle başlayan genişleme yorgunluğu, beraberinde Avro krizi, Brexit, 

yükselen popülizm, ırkçılık, milliyetçilik ve özellikle de 2015 yılında zirve yapan 

mülteci krizi, genişlemeyi AB gündeminden düşürmüştür. Mülteci krizinde Batı 

Balkanların Avrupa’ya akan göçün temel rotası olması sebebiyle Birlik bölgeye 

istikrar ve güvenlik kaygılarıyla yaklaşmaya başlamış, demokratikleşme geri planda 

kalmıştır. Bu durum, Birliğin koşulluluk politikasını tutarsızlaştırmış, normatif 

gücünü zayıflatmış, bölgede ABD, Rusya, Çin ve Türkiye gibi aktörlerin etki alanını 

genişletmiştir. 

                                                      
2 Komisyon 2009 yılından itibaren birçok kez Üsküp ile üyelik müzakerelerinin açılmasını 
tavsiye etmişse de, Yunanistan’ın isim meselesi nedeniyle vetosu, müzakerelerin açılmasını 
engellemiştir. Ancak Makedonya’daki Zaev hükümeti, Yunanistan ile 17 Haziran 2018 
tarihinde Makedonya’nın anayasal isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak 
değiştirilmesi hususunda anlaşmıştır. Buna karşılık Atina, Makedonya’nın Avro-Atlantik 
yapılara entegre olmasını engellemeyeceğini duyurmuştur. Ancak Makedonya’da 30 Eylül 
2018’de isim değişikliğini oylamak için yapılan referanduma katılım oranı düşük olunca, 
isim değişikliği gerçekleşmemiştir. Süreç devam etmektedir.  
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AB bölgedeki nüfuzunu korumak ve bölgeyle ilişkileri canlı tutmak için adımlar 

atsa da, bunlar üyeliğe yönelik söylemsel vaatlerden öteye geçememiştir. Avrupa 

Komisyonu, 6 Şubat 2018 tarihinde “Batı Balkanlar ile güvenilir bir genişleme 

perspektifi ve AB ile İlişkilerin Artırılması” (A credible enlargement perspective for 

and enhanced EU engagaement with the Western Balkans) başlıklı bir belge 

yayınlayarak Batı Balkanların Avrupa perspektifinin net ve kesin olduğu ve AB’nin 

bu amaç için emsalsiz bir destek vereceği de belirtilmiştir. Üyelik müzakereleri 

sürmekte olan Sırbistan ve Karadağ’ın 2025 yılında üye olabilecekleri müjdesi 

verilmiştir (European Commission, 2018a: 1,2,18). Ancak, «Birlik daha büyük 

olmadan önce daha güçlü ve sağlam olmalıdır» denilerek, sürecin liyakat esaslı 

olduğu (merit-based) ve katılımın her ülkenin Kopenhag kriterleri başta olmak üzere 

gerekli koşulları karşılamalarına bağlı olduğu vurgulanmıştır (European 

Commission, 2018a: 2,3). Batı Balkanlar Strateji belgesi başlangıçta bölge ülkelerini 

heyecanlandırıp üyelik umutlarını yeşertse de, aslında üyelik sürecinde yeni araçlar 

ve kolaylaştırıcı politikalar içermediği anlaşılmaktadır.   

2014 yılında Almanya’nın girişimiyle Batı Balkanlarda bölgesel işbirliğinin 

geliştirilmesi, siyasi, ekonomik, bilimsel ve sivil toplum alanlarında entegrasyonun 

sağlanması ve ortak sorunlarla mücadele edilmesi amacı ile 2014 yılında “Berlin 

Süreci” başlatılmıştır. Süreç düzenli yapılan yıllık zirvelerle sürdürülmektedir 

(Szpala, 2018). 17 Mayıs 2018’de önce Sofya’da uzun bir aradan sonra ilk kez AB-

Batı Balkanlar zirvesi düzenlenmiş, ardından 10 Temmuz 2018’de Berlin Süreci 

kapsamında Londra Batı Balkanlar Zirvesi yapılmıştır. Her iki zirvede de 

genişlemeden ve üyelikten söz edilmemiştir. Sofya Zirvesi Batı Balkanların “Avrupa 

perspektifinin desteklendiğini” belirtmiş; Batı Balkanlar’ın AB ile angajmanını 

(engagement) artırmayı ve AB ile bölge ülkeleri arasında birçok alanda 

bağlantısallığı (connectivity) güçlendirmeyi taahhüt etmiştir (European Council, 

2018). Londra Zirvesi de ekonomi, güvenlik ve uzlaşı (reconciliation) alanlarında 

Birlik ile bölge arasında işbirliğini geliştirme hedefini vurgulamakla yetinmiştir 

(European Commission, 2018b).   
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Bölgede giderek azalan AB nüfuzu ve buna karşılık artan Rusya ve Çin etkisi, 

beraberinde Birliğin 2015 yılından beri mücadele etmekte olduğu mülteci krizi, 

AB’yi harekete geçirmiştir. Ancak gerek AB’nin karşı karşıya olduğu siyasi ve 

ekonomik sorunlar, gerek bazı üye ülkelerin genişlemeye karşı olması, gerekse Batı 

Balkan ülkelerinin üzerine düşen reformları gerçekleştirememiş olmaları nedeniyle 

entegrasyon ivmesi giderek düşmüştür.  

3. BATI BALKANLARDA ÇİN 

AB’nin kendi sorunlarına dönerek, genişlemeyi gündemden düşürmesi ve Batı 

Balkan ülkeleri ile istikrar ve güvenlik odaklı bir ilişki kurmaya başlamasıyla 

birlikte, bölgedeki siyasi ve ekonomik nüfuzu görece azalmıştır. Buna paralel, Çin 

finansör ve yatırımcı olarak başta Sırbistan’da olmak üzere giderek bölgedeki payını 

artırmaktadır.  

2013 yılında Çin devlet başkanı Xi Jinping “21. yüzyılın İpek Yolu projesi” 

olarak da adlandırılan Kuşak-Yol (Bir Kuşak Bir Yol) projesini duyurmuştur. Batı 

Balkan ülkeleri Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak bir ulaştırma, enerji, 

ticaret ve yatırım güzergâhı olarak ortaya konan projenin önemli bir parçası 

konumundadır. Proje kapsamında başlatılan “16+1” girişimi ile Orta ve Doğu 

Avrupa ülkelerinde Çin sermayesi ve yatırımları artış göstermiştir. Çin’in kaynak 

sağladığı ulaştırma altyapısı limanları, başkentleri ve önemli ekonomik merkezleri 

birbirine bağlayacaktır (Tonchev, 2017: 1-2). 

Çin Batı Balkan ülkeleriyle çok sayıda işbirliği projesini hayata geçirmiş ya da 

üzerinde anlaşmaya varmıştır. Bunlardan bazıları, Yunanistan’ın Pire (Piraeus) 

limanının satın alınması (Sputnik, 2016), Belgrad yakınındaki Smederevo’da çelik 

fabrikası satın alması (China Plus, 2018), Belgrad’da Tuna üzerine köprü inşa 

edilmesi, Kostolac termik santralinin iyileştirilmesi, E763 otobanının Surčin–

Obrenovac bölümünün inşası, Bosna-Hersek Kamengrad’da termik santral inşa 

edilmesi, Makedonya’da Miladinovci– Stip ve Kičevo–Ohrid otoyollarının inşası, 

Arnavutluk’ta Mavi Koridor (Blue Corridor) otoyol projesidir (Chen vd., 2018: 4).   
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Çin’in Kuşak-Yol projesi kapsamında bölgede açmakta olduğu ekonomik 

koridorlar ve yürüttüğü altyapı projelerinde piyasa tabanlı değil, devlet merkezli 

kararlar çerçevesinde hareket edilmesini tercih ettiği, AB’nin desteklediği açık ve 

şeffaf teklif verme usullerindense yatırım, sübvansiyon ve sözleşme kararlarının 

siyasileştirilmesini desteklediği anlaşılmaktadır (Makocki, 2017: 3). Belgrad-

Karadağ arasındaki “Koridor 11” otoyolunun inşaat sözleşmesi kamu denetimine 

kapalı, hükümet yetkililerinin de dâhil olduğu, yolsuzluğu tetikleyen, şeffaf olmayan 

bir süreci örneklemektedir. Oysaki yolsuzluktan arınmış, işleyen bir piyasa 

ekonomisi AB’ye üyeliğin temel şartlarından biridir (Lagazzi ve Vít, 2017: 5). 

Ayrıca Çin destekli projeler bölge ülkelerini Çin’e karşı muazzam ölçüde 

borçlandırmaktadır. Oysaki AB, altyapı projeleri ve ekonomik kalkınma için 

krediden ziyade hibe verdiği için, AB fonlarını elde etmek alıcı ülkeler için daha 

ucuzdur. Ancak AB fonlarına ulaşmadaki uzun ve külfetli bürokratik süreç, daha 

kolay ve hızlı ulaşılan Çin kredilerini çekici hale getirmektedir (Makocki, 2017: 3).  

Batı Balkanlar Yatırım Çerçevesi (Western Balkans Investment 

Framework/WBIF) 2009’dan bu yana altı Batı Balkan ülkesine enerji, çevre, ulaşım, 

özel sektörün gelişimi, sosyo-ekonomik gelişim, dijital altyapı gibi alanlarda 

finansman ve teknik destek sağlamaktadır (https://www.wbif.eu/). Ancak bu fonlara 

ulaşmak “uzun bekleme prosedürlerini ve katı uygunluk kriterlerini” aşmayı 

gerektirmektedir. Oysaki Çin kredi ve yatırımları daha hızlı ve kolay biçimde tahsis 

edilmektedir (Vuksanovic, 2017).  

Daha hızlı ekonomik büyüme ve beraberinde patronaj ağlarını ve seçim 

avantajlarını genişletme imkânı, liberal modelden duyulan memnuniyetsizlikle 

birleşince, bölgedeki karar alıcılar AB’nin talep ettiği zorlu reformlarla “vakit 

kaybetmektense” Çin’le işbirliği yapmayı tercih eder olmuşlardır  (Makocki, 2017: 

3-4). 

Çin bölgede AB gibi ulus inşasına girişmemekte, ABD’nin NATO aracılığıyla 

sürdürdüğü gibi askeri bir varlık edinmeye ya da Rusya gibi bölgenin Avro-Atlantik 

yapılara entegrasyonunu engellemeye çalışmamaktadır. “Pragmatik ikili işbirlikleri 

kurmak ve Balkan ülkelerinin çürüyen altyapısını tamir etmek üzere çekler yazmak 
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suretiyle” Balkan ülkelerinin siyasi dostluklarını kazanmaktadır (Vuksanovic, 

2017).  

Kısa vadede AB’ye üye olamayacaklarının farkında olan Batı Balkan ülkeleri, 

Çin’in sunduğu yatırım ve kredileri memnuniyetle kabul etmektedir. Ancak Çin 

yatırımlarının, AB’nin mevzuatına ve çevre standartlarına uymaması dolayısıyla, 

Balkan ülkeleri AB politika ve mevzuatından uzaklaşmış olmaktadır. Bu durum 

Birliğin Pekin’i siyasi ve normatif bir tehdit olarak algılamasına neden olmaktadır 

(Vuksanovic, 2017). Öte yandan bölge ülkeleri AB reformlarından uzaklaştıkça 

Avrupa entegrasyon süreci de sekteye uğramaktadır.  

4. SONUÇ 

Batı Balkan ülkelerine sunulmuş olan üyelik perspektifi silikleştikçe bölge 

ülkeleri AB rotasından uzaklaşmakta ve Çin, Rusya ve Türkiye gibi aktörler bölgede 

etki alanını genişletmektedir. Özellikle Çin, Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamındaki 

yatırımları ve tahsis ettiği krediler ile bölge ülkelerinin başlıca ekonomik ortağı 

haline gelmektedir. Batı Balkan ülkeleri, AB fonlarına ulaşmak için gereken 

kriterleri sağlamak ve uzun ve meşakkatli bürokratik süreçleri aşmaktansa, daha hızlı 

ve kolay ulaşılan Çin yatırım ve kredilerini tercih etmektedir. Ancak bu durum, 

yolsuzluk ve patronaja zemin hazırlayarak bölgede zaten üyelik umutlarının 

azalmasıyla yavaşlamış olan reform ivmesini daha da yavaşlatmak suretiyle 

demokratik gerilemeyi artırmaktadır. Demokratik gerileme arttıkça, Avrupa 

entegrasyon süreci de zarar görmekte, bölge bir kısır döngü içerisine girmektedir.  

Tüm bunlara rağmen AB bölgede hala çok önemli ve etkili bir aktör olmayı 

sürdürmektedir. Genişleme politikası AB’nin elindeki tek koz olmasa da, en önemli 

kozdur. Birlik, yakın çevresinde bir istikrarsızlık alanı oluşmasını önlemek için 

genişleme politikasını Batı Balkanlar özelinde bölge ülkelerinin ihtiyaçları ve 

gerçekleri çerçevesinde yeniden şekillendirmelidir. Avrupa Birliği, Batı Balkanlar’a 

karşı daha tutarlı bir koşulluluk politikası uygulamalı ve bölge ülkelerinin üyelik 

perspektiflerini netleştirerek onları yeniden Avrupa rotasına çekebilmelidir.   
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Facebook’ta Fotoğraf Paylaşma Niyeti ve Öncülleri 
Arasındaki İlişkilerin Araştırılması 

Çağatan TAŞKIN1, Ahmet Akif KARADAMAR2, Onur ÖZTÜRK3 
Özet 

Sosyal paylaşım siteleri milyonlarca internet kullanıcısının günlük yaşamlarında 
vazgeçilmez bir parça haline gelmiştir. İnsanlar çeşitli sosyal paylaşım sitelerini durum 
güncellemeleri, çeşitli gruplarla etkileşimde bulunma, eski arkadaşlarını arayıp bulma ya da 
yeni arkadaşlıklar edinme, çeşitli paylaşımlarda bulunma, yorum yapma, reklam, bilgi ya da 
içerik paylaşımı gibi birçok farklı amaçla kullanmaktadırlar. Bu tarz platformların 
kullanımının yoğun bir şekilde artması, kullanıcıların paylaştıkları bilgi ve fotoğraflarda da 
kendini göstermektedir. Günümüzde sosyal medya platformlarında bilgi ve fotoğraf 
paylaşmanın giderek daha yaygın bir hal alması, bu paylaşımların ne kadar güvenli olduğu 
ve kullanıcı gizliliği ile ilgili endişeleri de beraberinde getirmektedir. Sosyal medya 
platformlarının tüketicilerin paylaştıkları bilgi ve içerikleri bünyelerinde barındırdıkları, 
bunları çeşitli pazarlama faaliyetleri için kullandıkları ve bazen de hükümetler ve iş ortakları 
gibi üçüncü taraflarla paylaştıkları konusu sık sık gündeme gelmektedir. Özellikle son 
dönemlerde sosyal paylaşım platformu Facebook ile ilgili yaşanan gelişmeler, sitenin gizlilik 
ve güvenilirlik konusundaki yeterliliğini sorgulanır hale getirmiştir. Facebook yönetimi her 
ne kadar yeterli güvenlik ve gizlilik önlemlerini aldıkları konusunda internet kullanıcılarını 
ikna etme çabasında olsa da, bazı kullanıcılara karmaşık gelen gizlilik politikaları ve diğer 
internet kullanıcılarının üyelerin hesaplarını çalmaları, onların fotoğraflarını kullanarak 
çeşitli hesaplar açmaları sorunu hala çözülememiş gözükmektedir. Tüm bunların sonucunda 
sosyal medya kullanıcılarının çeşitli platformlarda paylaştıkları bilgi ve fotoğraflar 
üzerindeki kontrol duyguları azalmaktadır. Bunlara ek olarak internet kullanıcılarının 
paylaştıkları bilgilerin amaç dışı kullanımı veya çalınması, siber zorbalık, takip edilme ve 
çocukların güvenliği gibi konular da kullanıcılar tarafından dile getirilen bazı riskler olarak 
belirtilebilir. Tüm bu riskler göz önüne alındığında dahi, Facebook gibi sosyal medya 
platformlarında paylaşılan fotoğraf sayıları günden güne artmaktadır. Facebook üzerinde 
paylaşılan fotoğraf sayısı günden güne artmakla birlikte, Facebook kullanıcılarının fotoğraf 
paylaşma niyeti ile öncülleri arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalar oldukça sınırlıdır. 
Bu çalışmanın amacı, internet kullanıcılarının Facebook üzerinde fotoğraf paylaşma 
niyetleri ile öncülleri arasındaki ilişkileri PLS-SEM yöntemi kullanarak araştırmak ve 
modelleme sonuçlarına göre strateji önerilerinde bulunmaktır. Araştırmada kullanılan ölçek 
Malik vd. (2016a)’den uyarlanmıştır. Veriler 2018 yılının Haziran ve Temmuz aylarında 
Facebook kullanıcılarına online ortamda anket uygulaması yapılarak toplanmış, eksik ve 
hatalı doldurulan anketler çıkarıldıktan sonra toplam 277 adet anket analize tabi 
tutulmuştur. 
Yapılan analizler sonucunda önerilen tüm hipotezler doğrulanmış olup, “gizlilik 
farkındalığı” ve “gizlilik arayışı davranışı” öncüllerinin “güven” değişkeni üzerinde olumlu 
bir etkiye sahip oldukları bulunmuştur. “Güven” öncülünün de “paylaşma niyeti” üzerinde 
olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Facebook kullanıcılarının “gizlilik 
farkındalığı” arttıkça Facebook’a daha fazla güven duydukları söylenebilir. “Gizlilik arayışı 
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davranışı” içerisinde bulunan Facebook kullanıcılarının güvenlikleriyle ilgili çeşitli adımlar 
attıklarında kendilerini daha güvende hissedecekleri ve bu sayede daha fazla bilgi ve fotoğraf 
paylaşma eğiliminde bulunacakları öngörülebilir. Bununla birlikte “gizlilik kaygısı”nın 
“güven” üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. İnternet kullanıcılarının 
gizlilikleriyle ilgili sahip oldukları kaygıların Facebook’a duydukları güveni olumsuz yönde 
etkilemesi öngörülebilir bir sonuç olup, Facebook’un kullanıcılarının gizlilik kaygılarını 
giderecek daha somut adımlar, gizlilik politikalarını gözden geçirerek daha etkili çözümler 
üretmesi, atması gerekebilir. 

 
Anahtar Kelimeler—Fotoğraf Paylaşımı, Sosyal Medya, Facebook, Gizlilik, Güven, Pls-
Sem 
JEL Sınflama Kodları: M31, M39 

 
Exploring the Relationships among Photo Sharing Intention and its 

Antecedents on Facebook 
Abstract 

Social networking sites have become an important part of everyday routine for millions of 
internet users. People are using these social networking sites for various purposes such as 
status updates, interacting with various groups, searching and finding their childhood 
friends, finding new friends, sharing photos, videos, contents and information, commenting 
on others’ sharings and advertising. The increasing usage of these kind of platforms are also 
affecting the amount of information and photos shared by internet users. As people tend to 
share more information and photos daily, the concerns about privacy and security rise as 
well. It is well known that social networking sites have been using the internet users’ personal 
information and data with third parties including other websites, their business partners and 
governments for a variety of purposes. In the light of the security issues which have been on 
the news about Facebook, people started to question the worldwide known website’s 
sufficiency about security and privacy. Even though the management of Facebook tries to 
convince the Facebook users that they have enough security and privacy precautions, some 
users still think that the privacy and security policies of Facebook are very complex and the 
Facebook management still could not solve the problem of stolen accounts, creating fake 
accounts by using photos of existing Facebook users. As a result, users feel that they do not 
have enough control over the information and photos they have been sharing. In addition to 
these, there are issues like the misusage of the information and photos they share, cyber 
bullying, stalking, child safety and harassment over the internet. Despite those risks, the 
number of photos shared on the various social networking sites are increasing day by day. 
However, the number of researches investigating the relationships among the photo sharing 
intention and its antecedents of Facebook users are limited.  
The aim of this paper is to explore the relationships among photo sharing intention and its 
antecedents of Facebook users by means of PLS-SEM method and propose strategies 
according to the modeling results. The scale of the study was adapted from Malik et al. 
(2016a). The data were collected from the Facebook users by an online survey in the months 
of June and July 2018 and 277 questionnaires were analyzed after the removal of missing 
and inappropriate data.  
According to the analysis results, all of the hypotheses were confirmed and privacy 
awareness and privacy seeking behavior were found to have a positive impact on trust. Trust 
antecedent was also found to have a positive impact on photo sharing intentions. Moreover, 
privacy concerns was found to have a negative impact on trust.  It can be said that as the 
privacy awareness of Facebook users increase, their trust on Facebook increase as well. The 
Facebook users who are seeking privacy behavior would feel safer and they would share 
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more information and photos on Facebook if Facebook management improve their security 
and privacy policies and take concrete steps.  

 
Keywords— Photo Sharing, Social Media, Facebook, Privacy, Trust, Pls-Sem 
JEL Classification Codes: M31, M39 

 

1. GİRİŞ 

Facebook bir sosyal paylaşım sitesi olup, kendisini insanları birbirine bağlayan 

ve onların dünyada neler olup bittiğini keşfetmelerine yardımcı olan sosyal bir 

topluluk olarak tanımlamaktadır. Gittikçe artan kullanıcı sayısıyla birlikte insanların 

birbirleriyle iletişim halinde bulunmalarını ve bilgiye ulaşmalarını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Sosyalleşme ve kişilerarası iletişimi arttırmanın yanında, insanlar 

Facebook’u haberleri takip etme ve bilgi erişimi için de kullanmaktadır. 

Araştırmalara göre Facebook kullanıcılarının yarısından fazlasının çeşitli haber, 

hikaye, resim ve video paylaşımlarında bulunduğu, belirli haber konuları hakkında 

fikirlerini tartıştıkları, oldukça güçlü haber kaynaklarının bulunduğu bir sosyal 

paylaşım platformudur. Bunlara ek olarak Facebook, kullanıcılarının haber 

akışlarına hangi sıklıkla gitme eğiliminde olduklarını tespit ederek kullanıcılarının 

bir sonraki Facebook ziyaretlerinde aile bireyleri ya da yakın arkadaşlarının durum 

güncellemeleri veya paylaşımları gibi onları daha çok ilgilendiren haberleri 

görmelerini sağlayabilmektedir (Asghar, 2015: 259-260). 

İnternet günümüzde bilgi edinmenin ve küresel boyutta iletişimde bulunmanın 

güçlü bir aracı haline gelmişse de, internet kullanımının sosyal ve psikolojik 

sonuçlarıyla ilgili endişeler sıklıkla dile getirilmektedir. İstatistikler, Avrupa’da 16 

ve 74 yaş arasındaki insanların %47’sinin sosyal ağlara katılmak için internet 

kullandıklarını göstermektedir. Yetişme çağındaki çocukların önemli bir bölümünün 

sosyal etkileşiminin artık sanal ortamda olduğu düşünüldüğünde, sosyal medya 

platformlarının güvenliliği ve gizliliği oldukça önemli bir konu haline gelmiştir 

(Assunçao ve Matos, 2017: 51). 

Sosyal ağların günümüzde ne kadar önemli hale geldiği hemen hemen herkes 

tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bireyin bir sosyal ağdaki konumu o kişinin ne 
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tür bilgilere erişim yetkisi olup olmadığını belirleyebilmektedir. Dahası, bireylerin 

sosyal ağlarda erişebildiği mevcut ya da potansiyel ekonomik ve sosyal kaynaklar 

ve bulundukları konumlar sebebiyle sosyal ağların insanların hayatlarını önemli 

ölçüde şekillendirdiği söylenebilir (Baruffaldi vd., 2017: 741). Akıllı telefonların 

özelliklerinin giderek gelişmesiyle sosyal medya platformlarına erişim hemen 

hemen sınırsız hale gelmiştir. Böylece sosyal medya platformları günlük hayatın 

vazgeçilmez birer parçası olmuştur (Bodroza ve Jovanovic, 2016: 425). 

Son yıllarda sosyal medya platformları küresel bir olgu haline dönüşmüş ve 

kullanıcıların hislerini ve düşüncelerini paylaştıkları büyük bir sanal ortam haline 

gelmiştir. Sosyal medya platformları kullanıcılarına bilgi ve içerik yaratma, bunları 

bloglar ve sosyal paylaşım sitelerinde paylaşma imkânı sağlamıştır. Bu tarz sosyal 

medya platformlarından yararlanan kullanıcılar herhangi bir bilgiyi yaratan, 

yorumlayan veya düzenleyen birisi olabilir. Buna ek olarak sosyal medya 

platformlarının işletmeler için ürün araştırması, satışlar, pazarlama, müşteri 

hizmetleri ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda faydalı olduğu da görülmektedir. 

Online sosyal hizmetleri kullanmak için kullanıcıların isim-soy isim, fotoğraf, kişisel 

ilgi alanları gibi kişisel bilgileri vermeleri gerekmektedir. Sosyal medya kullanıcıları 

bu bilgileri değerlendirip daha faydalı hale getirerek kendilerini diğer insanlara ya 

da işletmelere daha iyi tanıtarak çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Kullanıcılar kişisel 

bilgilerini paylaşarak sosyal ilişkilerini sürdürüp geliştirebilir, benzer ilgi alanlarına 

sahip diğer kişileri bulabilir ve sosyal medya platformları aracılığıyla bilgi 

dağarcıklarını geliştirebilirler (Chang vd, 2017: 207). 

Sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşma, kendini ifade etmenin öne 

çıkan yollarından bir tanesidir. Sosyal medya platformlarında, özellikle Facebook’ta 

fotoğraf paylaşmak oldukça yaygın ve popüler bir özelliktir. Önde gelen beş sosyal 

medya platformunda günde 1.8 milyar fotoğraf paylaşıldığı tahmin edilmekte, 

Facebook’ta ise bu rakam günde yaklaşık 350 milyon civarı olup, şimdiye kadar 250 

milyardan fazla fotoğraf paylaşıldığı bilinmektedir. Facebook üzerinde fotoğraf 

paylaşımı çok yaygın olmakla birlikte, fotoğraf paylaşımının getirdiği bazı gizlilik 

ve güvenlik riskleri de mevcuttur. Fotoğrafların kopyalanması, etiketlenmesi, 
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manipüle edilerek istenmeyen kişi ya da kurumlarla izinsiz paylaşımı gibi olaylar 

sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu gibi istenmeyen riskler Facebook’taki fotoğraf 

paylaşımlarını olumsuz etkileyebilmektedir (Malik vd., 2016b: 463). 

 

2.  ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Araştırma için hazırlanan soru formu iki bölümden oluşmaktadır. Soru formunun 

ilk bölümü Facebook kullanım süresi, Facebook’u ziyaret etme sıklığı, son bir ayda 

Facebook’ta paylaşılan fotoğraf sayısı, son bir ayda Facebook’ta paylaşılan hikaye 

sayısı, son bir ayda diğer sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraf sayısı, 

cinsiyet, yaş ve eğitim olmak üzere katılımcıların demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Soru formunun ikinci bölümünde ise 

gizlilik farkındalığı, gizlilik arayışı davranışı, gizlilik kaygısı ve güvenin 

Facebook’ta fotoğraf paylaşma niyeti üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla yanıt 

skalası 5’li likert tipinde hazırlanmış 20 ifade yer almaktadır. Araştırmada kullanılan 

ölçeğin ifadeleri Malik vd. (2016a)’nin çalışmalarından uyarlanmıştır. Araştırma 

modelinin testinde PLS-Sem yöntemi kullanılmıştır. 

2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Örneklemin demografik özelliklerine dair bilgiler aşağıda tabloda verilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

Cinsiyet Frekans Eğitim Durumu Frekans 

Erkek 129 İlköğretim Mezunu 2 

Kadın 148 Lise Mezunu 10 

Toplam 277 Ön Lisans/Lisans Mezunu 155 

  Yüksek Lisans Mezunu 87 

  Doktora Mezunu 23 

  Toplam 277 

Yaş Frekans Facebook Kullanım Süresi Frekans 

18-24 yaş arası 56 Bir yıldan daha az 4 

25-34 yaş arası 142 1-3 yıl 8 
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35-44 yaş arası 48 3-5 yıl 26 

45-54 yaş arası 29 5 yıldan fazla 239 

55 yaş ve üzeri 2 Toplam 277 

Toplam 277   

Son Bir Ayda Facebook'ta 
Paylaşılan Fotoğraf Sayısı 

Frekans Facebook’u Ziyaret Etme 
Sıklığı 

Frekans 

5’ten daha az 234 Haftada bir defa 31 

5-10 arası 29 Haftada birkaç defa 49 

11-20 arası 5 Günde bir defa 46 

20’den fazla 9 Günde birkaç defa 151 

Toplam 277 Toplam 277 

Son Bir Ayda Diğer Sosyal 
Medyada Platformlarında 
Paylaştığınız Fotoğraf Sayısı 

Frekans Son Bir Ayda Facebook’ta 
Paylaşılan Hikâye Sayısı 

Frekans 

10’dan daha az 227 Hiç Paylaşmadım 124 

11-20 arası 36 1-4 arası 129 

20’den fazla 14 5-10 arası 13 

Toplam 277 11-20 arası 5 

  20’den fazla 6 

  Toplam 277 
 

2.2. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. Araştırma modelinde gizlilik 

farkındalığı, gizlilik arayışı davranışı, gizlilik kaygısı, güven ve paylaşma niyeti 

değişkenleri yer almaktadır. 

Gizlilik farkındalığı, kullanıcıların bir sosyal ağ sitesinde kendilerine sunulan 

gizlilik seçenekleri hakkındaki bilgi ve anlayışını ifade eder (Ampong vd., 2018: 5). 

En eski sosyal paylaşım sitesi çalışmaları, kullanıcıların genel olarak bu 

platformlarda paylaştıkları bilgi ve içeriklerin kullanımı ve işleyişinden haberdar 

olmadıklarını ortaya çıkarmıştır (Malik vd., 2016a: 368). Bununla birlikte, 2009 ve 

2010 yıllarında öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalar, öğrencilerin iki çalışma 
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arasındaki zaman zarfında Facebook'ta gizlilik konularının daha fazla farkına 

vardıklarını göstermiştir (Boyd ve Hargitati, 2010). 2011 yılında yapılan bir başka 

çalışmada ise çalışmaya katılan öğrencilerin %10,3’ünün Facebook’un gizlilik 

ayarlarının farkında olmadığını göstermiştir (Nemec vd., 2011).  O’Brien ve 

Torres’in 2012 yılındaki çalışmasında, Facebook’un gizlilik politikasını okuyan 

Facebook kullanıcılarının Facebook'ta gizlilikle ilgili etkinlikler hakkında daha fazla 

bilgi sahibi olduklarını belirtmiştir. Ancak, gizlilik politikasını okumayanların da 

neredeyse yarısı yüksek düzeyde farkındalık bildirmiştir. Gizlilik politikasını 

okuyan katılımcıların Facebook'ta daha temkinli olma olasılığı daha yüksektir. 

Gizlilik arayışı davranışı, kullanıcıların Facebook'taki bilgilerini korumak için 

dahil oldukları eylemleri ifade eder (Malik vd., 2016a: 368). İlk bakışta, kamuya açık 

olma ve gizlilik arzusu bir çelişki gibi görülebilir. Ancak, gençlerin gizliliği nasıl 

kavramsallaştırdığını ve sosyal medyayı nasıl yönlendirdiğini anlamak, ağa bağlı bir 

dünyada gizliliğin ne anlama geldiğini anlamanın anahtarı olduğu söylenebilir 

(Boyd, 2014: 57). Stutzman vd., 2012 yılında yapmış oldukları çalışmalarına katılan 

Facebook kullanıcılarının paylaşımlarını arkadaş olmadıkları kişilere kapatarak 

giderek artan bir gizlilik arayışı davranışı sergiledikleri sonucuna ulaşmışlardır.  

Benzer şekilde, Carnegie Mellon Üniversitesi’nin Facebook ağındaki üyelerden 

kişisel verilerini paylaşan üyelerin oranı 2005 yılında %80 iken bu oran 2011 yılında 

%20’nin altına düşmüştür. Üyelerin zaman içerisinde gizlilik arayışı davranışında 

bir artış olduğu söylenebilir  (Acquisti vd., 2015). Bununla birlikte Facebook 

tarafından uygulanan politika değişiklikleri gizlilik arayışına engel olan davranışları 

tersine çevirerek çeşitli kişisel verilerin paylaşımında artışa neden olmuştur 

(Stutzman vd., 2012; Acquisti vd., 2015).  

Gizlilik kaygısı, kullanıcılar tarafından internet üzerinden sunulan kişisel 

bilgilerin gizlilikleri ile ilgili endişeleri yansıtmaktadır (Dinev ve Hart, 2006: 64; 

Malik vd., 2016a: 369; Ampong vd., 2018: 5). Bu nedenle kullanıcıların gizlilik 

endişelerinin temelini oluşturan nedenleri belirlemek oldukça önemlidir. Malhotra 

vd. (2004) internet kullanıcılarının gizlilik kaygısı kavramını, gizlilik 

uygulamalarının toplanması, kontrolü ve farkındalığı olmak üzere üç faktör olarak 
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ele almışlardır. Bir kullanıcının bu üç faktör hakkında endişe duyması, gizlilik 

kaygılarını da arttıracaktır. Bu nedenle internet siteleri gizlilik politikalarını şeffaf 

bir şekilde kullanıcılarıyla paylaşarak kullanıcıların organizasyona olan güvenini 

arttırabilirler (Pan vd., 2006: 336). Meinert vd. çevrimiçi olarak talep edilen 

bilgilerin niteliği ve gizlilik politikalarının sağladığı koruma derecesinin tüketicilerin 

gizlilik kaygılarını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır (Meinert vd., 2006: 14). 

Güven, bir tarafın diğer tarafın eylemlerine karşı savunmasız olma isteği olarak 

tanımlanabilir. Diğer tarafın izleme veya kontrol etme yeteneğine bakılmaksızın 

güvenen kişi için önemli bir eylem gerçekleştireceği beklentisine dayanır (Dwyer 

vd., 2007). Dwyer vd.’nin 2007 yılında yapmış oldukları çalışmalarında Facebook 

üyelerinin Facebook’a daha yüksek düzeyde güven duyduklarını ve kişisel bilgileri 

paylaşmaya daha istekli olduklarını bulmuştur. Wu vd. tarafından 2012 yapılan 

çalışmada güvenin kişisel bilgileri paylaşma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Kullanıcıların Facebook’un sağladığı güvenlik özelliklerine 

ve internet üzerinden Facebook’a erişmenin  güvenli olduğuna inanmaları 

durumunda bilgilerini paylaşma niyetini arttıracaktır (Dhami vd., 2013: 468).   

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
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Şekil 1’de görüldüğü üzere, araştırma hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

H1 : Gizlilik farkındalığının güven  üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H2 : Gizlilik arayışı davranışının güven üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H3 : Gizlilik kaygısının güven üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. 

H4 : Güvenin paylaşma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

PLS-Sem yöntemiyle elde edilen faktör yükleri, güvenilirlik ve geçerlilik 

sonuçları Tablo 2’de özetlenmiştir.   

Tablo 2. Boyut Güvenilirliği ve Geçerliliği 

Boyut İfade Faktör 
Yükü 

Cronbach’s 
Alpha AVE CR 

Gizlilik 
Farkındalığı 

GF1 0.70 

0.78 0.57 0.84 

GF2 0.84 

GF3 0.60 

GF4 0.84 

GF5 0.82 

Gizlilik Arayışı 
Davranışı 

GAD1 0.59 

0.84 0.59 0.87 
GAD2 0.58 

GAD3 0.84 

GAD4 0.87 

Gizlilik Kaygısı 

GK1 0.83 

0.89 0.76 0.92 
GK2 0.88 

GK3 0.90 

GK4 0.88 

Güven 

G1 0.65 

0.74 0.65 0.84 G2 0.89 

G3 0.85 

Paylaşma Niyeti 

PN1 0.90 

0.88 0.74 0.91 
PN2 0.93 

PN3 0.84 

PN4 0.75 
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Boyut güvenilirliği ve geçerliliği sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Cronbach’s 

Alpha değerleri 0.74 ve 0.89 arasında yer almaktadır. Fornell ve Larcker (1981)’e 

göre yapısal modelin geçerliliği için AVE (Average Variance Extracted) 

değerlerinin 0.50 ve üzerinde olması gerekmektedir. CR (Composite Reliability) 

değerinin ise 0.70 ve üzerinde olması gerekmektedir (Hair vd., 2014: 111).  

2.3. Yapısal Model- Standardize Yol Katsayıları 

Standardize yol katsayıları ve hipotez sonuçları Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Model sonuçlarına göre bütün yollar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Tablo 3. Yol Katsayıları ve T Değerleri 

Hipotezler Yollar Yol 
Katsayısı 

T 
İstatistiği Sonuç 

H1 Gizlilik Farkındalığı-Güven 0.22 2.31** Kabul 

H2 
Gizlilik Arayışı Davranışı-
Güven 

0.43 7.13*** Kabul 

H3 Gizlilik Kaygısı-Güven -0.31 3.22*** Kabul 

H4 Güven-Paylaşma Niyeti 0.65 7.19*** Kabul 
*t-değeri1.65 (anlamlılık düzeyi=10%) 
**t-değeri1.96 (anlamlılık düzeyi=5%) 
*** t-değeri 2.58 (anlamlılık düzeyi=1%) (Hair vd., 2011; Rezaei, 2015) 

Yapısal model ve standardize edilmiş yol katsayıları Şekil 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Yol Katsayıları 

SONUÇ 

Bu araştırmada, gizlilik farkındalığı, gizlilik arayışı davranışı, gizlilik kaygısı ve 

güven boyutlarının internet kullanıcılarının Facebook’ta fotoğraf paylaşma niyetleri 

üzerindeki etkileri PLS-Sem yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçları; gizlilik 

farkındalığı-güven, gizlilik arayışı davranışı-güven, gizlilik kaygısı-güven ve güven-

paylaşma niyeti arasındaki yolların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

göstermiştir.  Yapısal modele bakıldığında güvenin oluşmasında en etkili unsurun 

gizlilik arayışı davranışı olduğu görülmektedir. Gizlilik arayışı davranışı içerisinde 

bulunan Facebook kullanıcılarının güvenlikleriyle ilgili çeşitli adımlar attıklarında 

kendilerini daha güvende hissedecekleri ve bu sayede daha fazla bilgi ve fotoğraf 

paylaşma eğiliminde bulunacakları öngörülebilir. Güven üzerinde anlamlı etkisi olan 

diğer bir boyut ise gizlilik farkındalığıdır. Facebook kullanıcılarının gizlilik 

farkındalığı arttıkça Facebook’a daha fazla güven duydukları söylenebilir. Gizlilik 

ile ilgili konularda hakkında yüksek farkındalığı olan kullanıcıların fotoğraf 

paylaşma konusunda daha bilgili ve bilinçli olma ve kişisel kişisel fotoğraflarını 
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genel kullanıcılar yerine arkadaşlarıyla paylaşma olasılığı daha yüksektir. Bununla 

birlikte gizlilik kaygısının güven üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu 

bulunmuştur. Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerle kendi 

istekleri dışında paylaşılmasından duydukları kaygı nedeniyle kullanıcıların gizlilik 

kaygısının Facebook’a olan güveni olumsuz yönde etkilemesi beklenen bir sonuç 

olup, Facebook’un bu kaygıları gidermek için somut adımlar atması ve atılan 

adımları kullanıcıları ile paylaşması güven ilişkisinin tekrar kurulmasında faydalı 

olacaktır. Araştırma sonuçlarına göre güvenin paylaşma niyeti üzerinde olumlu bir 

etkisi vardır. Kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşmaya niyetli olması için en 

önemli unsur paylaşım yapılacak platforma duyulan güven olduğunu söylemek 

mümkündür. Kullanıcıların Facebook’a güven duyabilmeleri için gizlilik 

politikalarının şeffaf ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Aynı zamanda 

kullanıcılara tercih seçeneklerinin sunulması ve kullanıcıların paylaşım ayarlarını 

istedikleri şekilde sınırlandırmaları güvenin oluşmasına katkı sağlamakta ve 

paylaşma niyetini arttırmaktadır. 
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Facebook’ta Fotoğraf Paylaşımında Gizlilik ve Güven: 
Cinsiyet Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma 

Çağatan TAŞKIN1, Onur ÖZTÜRK2, Ahmet Akif KARADAMAR3 
Özet 

Sosyal medya platformları artan kullanım oranlarıyla birlikte son yıllarda internet 
kullanıcılarının günlük hayatlarının önemli bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
platformlar kullanıcılarına çeşitli sosyal aktivitelerde bulunmayı, diğer kullanıcılarla 
iletişim halinde olma ve çeşitli ilişkiler geliştirme imkânı sağlayabilmektedir. Bununla 
birlikte bu tarz sosyal paylaşım platformları çeşitli bilgi ve fotoğraf paylaşımına da önayak 
olarak kullanıcılarının diğer kullanıcılarla çeşitli kişisel bilgi, içerik ve fotoğraf 
paylaşabilmesine de yardımcı olmaktadır. Kullanıcıların paylaştıkları bu tarz kişisel bilgiler 
onların kullanıcı profillerinin bir parçası olmakta, bu profiller de onlar için sanal ortamda 
diğer kullanıcılar tarafından kendilerinin tanınmasına olanak sağlayan bir nevi kimlik görevi 
görmektedirler. Birçok sosyal paylaşım platformu, kullanıcılarının serbestçe bilgi ve fotoğraf 
paylaşmasına olanak sağlayacak ve onları bu yönde motive edecek şekilde tasarlanıp 
geliştirilmiştir. Bu sosyal paylaşım platformlarından Facebook; aylık aktif kullanıcı sayısı 
olan 2.2 milyar kullanıcıyla (Mart 2018) büyük bir sosyal medya platformudur. 
Kullanıcılarına haberleşme, bilgi ve fotoğraf paylaşma, çeşitli gruplara katılarak etkileşimde 
bulunma, yeni insanlarla tanışma, eski arkadaşlarıyla iletişime geçme gibi çeşitli hizmetler 
sunmaktadır. Bunlara ek olarak durum güncellemeleri, diğer Facebook kullanıcılarının 
fotoğraf ve durum güncellemelerine yorum yapabilme, videolar izleyebilme ve yükleyebilme 
gibi çeşitli alternatiflerle kullanıcıların sürekli bilgi paylaşmasına olanak sağlanmaktadır.  
Sosyal medya platformlarında kadın ve erkeklerin kullanım amaçları ve davranışlarında da 
farklılıklar görülmektedir. Kadınların çoğu Facebook’u zaman geçirmek, eğlenmek ve 
arkadaşlarıyla iletişimde bulunmak için kullanırken, erkek kullanıcıların ise genelde yeni 
arkadaşlıklar ve ilişkiler edinmek için Facebook kullandığı görülmektedir. Yine kadın 
kullanıcıların erkek kullanıcılara göre sosyal medya platformlarını daha sık kullandığı ve 
daha fazla arkadaşa sahip olduğu, bu platformlarda daha fazla etkileşimde bulunduğu da 
gözlemlenmektedir. Ancak, her iki cinsiyetin de oldukça fazla sayıda fotoğraf paylaşmakta 
olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla da, gizlilik ve güven her iki cinsiyet için de fotoğraf 
paylaşma niyeti açısından önemlidir. Mevcut çalışma; Facebook üzerinde fotoğraf 
paylaşımında gizlilik ve güven öncülleri ile fotoğraf paylaşma niyeti arasındaki ilişkilerin 
kadın ve erkek kullanıcılar açısından farklılıklarını analiz etmeyi hedeflemektedir. Bunun 
için kadın ve erkek kullanıcılar için iki farklı örnekleme ait veriler PLS-SEM yöntemi 
kullanılarak analiz edilmiş ve elde edilen iki ayrı model karşılaştırılarak strateji önerilerinde 
bulunulmuştur. Araştırmada kullanılan ölçek Malik vd. (2016a)’den uyarlanmıştır. Veriler 
2018 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Facebook kullanıcılarına online ortamda anket 
uygulaması yapılarak toplanmıştır.  
Yapılan analizler sonucunda, kadın Facebook kullanıcılarının erkek kullanıcılara nazaran 
gizlilik farkındalıklarının Facebook’a duydukları güven üzerindeki etkisi daha yüksek 
bulunmuştur. Kadın kullanıcıların profillerinin ve paylaştıkları fotoğrafların erkek 
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kullanıcılara göre daha göz önünde olduğu ve daha fazla ilgi çektiği gerçeği dikkate 
alındığında, bu durumun normal olduğu söylenebilir. Benzer şekilde kadın Facebook 
kullanıcılarının erkek kullanıcılara göre gizlilik arayışı davranışlarının güven üzerindeki 
etkisi daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Kadın kullanıcıların gizlilik konusunda daha fazla 
güvence elde ettikleri takdirde Facebook ve benzeri sosyal paylaşım sitelerine daha fazla 
güven duyacakları tahmin edilebilir. Erkek Facebook kullanıcılarının Facebook’a 
duydukları güvenin fotoğraf paylaşma niyetlerini kadın kullanıcılara göre daha fazla 
etkilediği bulunmuştur. Facebook yöneticilerinin kullanıcıların gizlilik ve güven endişelerini 
giderici, gizlilik politikalarını gözden geçirerek daha güncel ve etkin önlemler almak gibi, 
somut adımlar atmaları gerektiği söylenebilir.  
Anahtar Kelimeler— Facebook, Fotoğraf Paylaşımı, Sosyal Medya, Cinsiyet Farklılıkları, 
PLS-Sem, Gizlilik, Güven 
JEL Sınıflama Kodları: M31, M39 
 
Privacy and Trust in Facebook Photo Sharing: A Research on Gender 

Differences 
Abstract 

Social networking sites have become an integral part of internet users’ daily lives with the 
increasing usage ratios nowadays. These sites provide their users to do various social 
activities such as interacting with other people and developing new relationships. Moreover 
these social media platforms also motivate their users to share a lot of information. Those 
kinds of information that internet users share become a part of their personal profiles and 
those profiles act like an identity which helps to be acknowledged by other social media 
users. Many social media platforms have been designed and developed to motivate and help 
to share information and photos freely. Facebook is a giant social media platform with 
monthly 2.2 billion active users (March 2018). It provides several services such as 
communicating with others, sharing photos and information, meeting new people, 
reconnecting with their former friends, joining various groups and interacting their members 
for its users. In addition to those, Facebook allows its users to share information continuously 
with activities like commenting on other users’ photos and status updates, uploading and 
watching videos. 
The purpose of using social networking sites can be different for male and female users. Most 
women use Facebook for spending their leisure time, having fun and communicating with 
friends while most men use Facebook for having new friends and relationships. Women tend 
to have more friends and communicating with them more than man do and they use Facebook 
more often compared to male users. However, it is a reality that both genders share many 
photos. Thus, privacy and trust are important for photo sharing intention for both genders. 
This study aims to analyze the relationships among Facebook photo sharing intention, 
privacy and trust for both genders and investigate the gender differences. The data collected 
from two different samples were analyzed by PLS-SEM method and according to both 
modeling results, various strategies were proposed. The scale of the study was adapted from 
Malik et al. (2016a). The data were collected from both genders by an online survey in the 
months of June and July 2018. 
The analysis results showed that female Facebook users’ privacy awareness had a higher 
influence on trust than the male users. This result is normal as female users’ profiles and 
photos are more in the limelight. Similar to this, female Facebook users’ privacy seeking 
behavior had a higher influence on trust compared to male Facebook users. Female 
Facebook users would trust social networking sites more if they had more assurance about 
their privacy from those social media platforms. The male Facebook users’ trust had a higher 
influence on their photo sharing intentions compared to female users. It can be suggested 
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that Facebook management should review their privacy and security policies and take more 
effective precautions.  
 
Keywords— Facebook, Photo Sharing, Social Media, GenderDifferences, PLS-Sem, 
Privacy, Trust 
JEL Classification Codes: M31, M39 
 

1. GİRİŞ 

İnternet üzerinde faaliyet göstermekte olan ve kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği 

sosyal medya platformları bireylerin günlük yaşamlarının çok önemli bir parçası 

haline gelmiştir (Baker vd., 2013: 22; Baruffaldi vd., 2017: 740; Bodroza ve 

Jovanovic, 2016: 425; Tan vd., 2012: 211). Bu tarz platformlar kullanıcılarına sosyal 

aktiviteler sağlayarak onların internette keyifli vakit geçirmelerini amaçlamaktadır. 

Bu sosyal aktivitelerle kullanıcılar diğer insanlarla iletişim halinde olarak çeşitli 

ilişkiler geliştirebilmektedirler. İnternet kullanıcıları çeşitli sosyal medya 

platformları aracılığıyla belirli toplulukların birer parçası olarak aidiyet duygularını 

da pekiştirebilirler (Baker vd, 2013: 25). 

Bunlara ek olarak bu tarz platformların kullanıcılara kendileri hakkında çeşitli 

bilgi ve fotoğraflar paylaşma imkânı sağlayarak bu kullanıcıların diğer kullanıcılara 

kendilerini daha iyi tanıtma ve yaptıkları hakkında bilgi verme olanağı da 

sunmaktadır. Kullanıcıların bu platformlarda yaptıkları paylaşımlar, bu mecrada 

oluşturdukları kullanıcı profillerinin bir parçası olmakta ve bu profiller de sanal 

ortamda kendilerini başka kullanıcılara tanıtmaya yardımcı olan bir çeşit sanal 

kimlik görevi görmektedir (Bodroza ve Jovanovic, 2016: 426). Sosyal medya 

platformlarının çoğu, kullanıcılarının çeşitli bilgi ve fotoğraf paylaşımını serbestçe 

yapabilmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. 

2004 yılında Amerika’da Harvard Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında 

iletişim kurması için tasarlanan Facebook, önce diğer üniversitelere, sonra da tüm 

dünyaya yayılarak dünya çapında kitlelere ulaşmıştır (Boyd ve Hargittai, 2010). 

Sosyal medya platformları arasında yaygın bir şekilde kullanılan Facebook; 2018 

verilerine göre 2.2 milyar aylık aktif kullanıcı sayısıyla (ntv.com.tr, 2018) oldukça 

geniş kitlelere hitap etmekte ve kullanıcılarına haberleşme, çeşitli bilgi, fotoğraf ve 
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videolar paylaşma, yeni insanlarla tanışma ve eski arkadaşlarını tekrar bularak 

onlarla iletişime geçme gibi çeşitli imkânlar sunmaktadır. Bunlara ilaveten çeşitli 

durum güncellemeleri, diğer Facebook kullanıcılarının paylaştığı fotoğraf, video ve 

durum güncellemelerine yorum yapabilme gibi alternatiflerle kullanıcıların devamlı 

olarak bilgi paylaşabilmelerine olanak sağlamaktadır. Facebook gibi sosyal medya 

platformları sosyal karşılaştırma için en uygun ortamı sağlamaktadır. Online 

iletişimin özellikleri gereği kullanıcılar kendilerini gerçekte olamayacağı kadar ideal 

şekillerde tanıtma imkânı bulmaktadır (Chae, 2018: 2; Fogel ve Nehmad, 2009: 153; 

Young vd., 2017: 24; Wang vd., 2018; 35). 

Kadın ve erkeklerin sosyal medya platformlarını kullanım amaçlarında çeşitli 

farklılıklar görülebilmektedir. Kadın kullanıcıların çoğu Facebook’u zaman 

geçirmek, arkadaşlarıyla iletişime geçmek ve eğlenmek için kullanırken, erkek 

kullanıcılar ise daha çok yeni arkadaşlıklar kazanmak ve ilişkiler geliştirmek için 

kullanmaktadır. Yine kadın kullanıcıların sosyal medya platformlarını erkek 

kullanıcılara göre daha sık kullandıkları, daha fazla arkadaşa sahip oldukları ve bu 

tarz platformlarda daha fazla etkileşimde bulundukları görülmektedir. Bununla 

birlikte her iki cinsiyetin de çeşitli sosyal medya platformlarında oldukça fazla 

sayıda fotoğraf paylaşımında bulundukları bir gerçektir. Sosyal medya 

platformlarında fotoğraf paylaşırken gizlilik ve güvenlik unsurları büyük önem 

taşımaktadır (Malik vd., 2016a: 467). Özellikle son zamanlarda Facebook 

kullanıcılarının bilgilerinin izinsiz şekilde belirli firmalarca kullanıldığının ortaya 

çıkmasının ardından Facebook ile ilgili gizlilik ve güvenlik endişelerinin daha da 

arttığı söylenebilir. 

Bu çalışmanın amacı; Facebook üzerinde fotoğraf paylaşımında gizlilik ve güven 

öncülleri ile fotoğraf paylaşma niyeti arasındaki ilişkilerin kadın ve erkek 

kullanıcılar açısından farklılıklarını analiz etmektir.  Bunun için kadın ve erkek 

kullanıcılar için iki farklı örnekleme ait veriler PLS-SEM yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiş ve elde edilen iki ayrı model karşılaştırılarak strateji önerilerinde 

bulunulmuştur. 
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2. METODOLOJİ 

Araştırmada kullanılan ölçek Malik vd. (2016a)’den uyarlanmıştır. Veriler 2018 

yılının Haziran ve Temmuz aylarında Facebook kullanıcılarına online ortamda anket 

uygulaması yapılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında kadın katılımcılardan 

toplanan 234 adet, erkek katılımcılardan toplanan 222 adet anket formu analize 

uygun bulunarak analiz edilmiştir.  

2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Örneklemin demografik özelliklerine dair bilgiler aşağıda tabloda verilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

Kadın Erkek 

Yaş Frekans Yaş Frekans 

18-24 yaş arası 61 18-24 yaş arası 30 

25-34 yaş arası 115 25-34 yaş arası 127 

35-44 yaş arası 30 35-44 yaş arası 45 

45-54 yaş arası 24 45-54 yaş arası 20 

55 yaş ve üzeri 4 55 yaş ve üzeri 0 

Toplam 234 Toplam 222 

Eğitim Durumu Frekans Eğitim Durumu Frekans 

İlköğretim Mezunu 3 İlköğretim Mezunu 0 

Lise Mezunu 6 Lise Mezunu 9 

Ön Lisans/Lisans Mezunu 141 Ön Lisans/Lisans Mezunu 113 

Yüksek Lisans Mezunu 63 Yüksek Lisans Mezunu 84 

Doktora Mezunu 21 Doktora Mezunu 16 

Toplam 234 Toplam 222 

Facebook Kullanım Süresi Frekans Facebook Kullanım Süresi Frekans 

Bir yıldan daha az 1 Bir yıldan daha az 6 

1-3 yıl 8 1-3 yıl 4 

3-5 yıl 28 3-5 yıl 14 

5 yıldan fazla 197 5 yıldan fazla 198 

Toplam 234 Toplam 222 
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Son Bir Ayda Facebook’ta 
Paylaşılan Fotoğraf Sayısı 

Frekans Son Bir Ayda Facebook’ta 
Paylaşılan Fotoğraf Sayısı 

Frekans 

5’ten daha az 201 5’ten daha az 186 

5-10 arası 26 5-10 arası 21 

11-20 arası 2 11-20 arası 7 

20’den fazla 5 20’den fazla 8 

Toplam 234 Toplam 222 

Facebook’u Ziyaret Etme 
Sıklığı 

Frekans Facebook’u Ziyaret Etme 
Sıklığı 

Frekans 

Günde bir defa 39 Günde bir defa 39 

Günde birkaç defa 119 Günde birkaç defa 123 

Haftada bir defa 26 Haftada bir defa 26 

Haftada birkaç defa 50 Haftada birkaç defa 34 

Toplam 234 Toplam 222 

Son Bir Ayda Diğer Sosyal 
Medyada Platformlarında 
Paylaştığınız Fotoğraf 
Sayısı 

Frekans Son Bir Ayda Diğer Sosyal 
Medyada Platformlarında 
Paylaştığınız Fotoğraf Sayısı 

Frekans 

10’dan daha az 183 10’dan daha az 189 

11-20 arası 38 11-20 arası 25 

20’den fazla 13 20’den fazla 8 

Toplam 234 Toplam 222 

Son Bir Ayda Facebook’ta 
Paylaşılan Hikâye Sayısı 

Frekans Son Bir Ayda Facebook’ta 
Paylaşılan Hikâye Sayısı 

Frekans 

Hiç Paylaşmadım 123 Hiç Paylaşmadım 82 

1-5 arası 93 1-5 arası 120 

5-10 arası 8 5-10 arası 13 

11-20 arası 6 11-20 arası 3 

20’den fazla 4 20’den fazla 4 

Toplam 234 Toplam 222 
 

2.2. Araştırma Modeli 

Araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. Araştırma modelinde gizlilik 

farkındalığı, gizlilik arayışı davranışı, gizlilik kaygısı, güven ve paylaşma niyeti 
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değişkenleri yer almaktadır. Gizlilik farkındalığı; bireyin Facebook’taki gizliliğin 

çeşitli yönleriyle ilgili dikkatini ve anlayışını ifade eder. Gizlilik arayışı davranışı; 

Facebook kullanıcılarının Facebook üzerindeki bilgilerini korumak amacıyla dahil 

oldukları eylemleri ifade etmektedir. Gizlilik kaygısı, bir diğer deyişle güvenlik 

riski, kullanıcıların bir web sitesindeki bilgilerinin gizliliğiyle ilgili endişelerini 

yansıtmaktadır. Güven; bir kişinin Facebook ve onun uygulamalarına inanmaya 

istekli olmasıdır (Malik vd., 2016b: 369). 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

PLS-Sem yöntemiyle elde edilen faktör yükleri, güvenilirlik ve geçerlilik 

sonuçları Tablo 2 ve 3’te özetlenmiştir.   

Tablo 2. Boyut Güvenilirliği ve Geçerliliği (Kadın Örneklemi) 

Boyut İfade Faktör 
Yükü 

Cronbach’s 
Alpha AVE CR 

Güven 

G1 0.723 

0.776 0.687 0.867 G2 0.906 

G3 0.847 

GAD1 0.616 
0.694 0.579 0.802 

GAD2 0.771 



 

1386 
 

Gizlilik 
Arayışı 

Davranışı 
GAD3 0.873 

Gizlilik 
Farkındalığı 

GF1 0.795 

0.804 0.547 0.856 

GF2 0.619 

GF3 0.848 

GF4 0.762 

GF5 0.648 

Gizlilik 
Kaygısı 

GK1 0.853 

0.872 0.720 0.911 
GK2 0.902 

GK3 0.835 

GK4 0.800 

Paylaşma 
Niyeti 

PN1 0.896 

0.878 0.735 0.917 
PN2 0.913 

PN3 0.850 

PN4 0.762 
 

Kadın örneklem grubundaki Cronbach’s Alpha değerleri 0.694 ve 0.878 arasında 

yer almaktadır. Boyut güvenilirliği ve geçerliliği sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Erkek örneklem grubundaki Cronbach’s Alpha değerleri ise 0.769 ve 0.947 arasında 

yer almaktadır. Boyut güvenilirliği ve geçerliliği sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

Fornell ve Larcker (1981)’e göre yapısal modelin geçerliliği için AVE (Average 

Variance Extracted) değerlerinin 0.50 ve üzerinde olması gerekmektedir. CR 

(Composite Reliability) değerinin ise 0.70 ve üzerinde olması gerekmektedir (Hair 

vd., 2014: 111). 

Tablo 3. Boyut Güvenilirliği ve Geçerliliği (Erkek Örneklemi) 

Boyut İfade Faktör 
Yükü 

Cronbach’s 
Alpha AVE CR 

Güven 

G1 0.718 

0.769 0.677 0.862 G2 0.902 

G3 0.839 

GAD1 0.746 0.774 0.677 0.862 
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Gizlilik 
Arayışı 

Davranışı 

GAD2 0.840 

GAD3 0.877 

Gizlilik 
Farkındalığı 

GF1 0.874 

0.848 0.617 0.889 

GF2 0.720 

GF3 0.810 

GF4 0.767 

GF5 0.746 

Gizlilik 
Kaygısı 

GK1 0.929 

0.947 0.863 0.962 
GK2 0.924 

GK3 0.935 

GK4 0.926 

Paylaşma 
Niyeti 

PN1 0.831 

0.822 0.652 0.882 
PN2 0.864 

PN3 0.773 

PN4 0.757 

Tablo 4’te kadın ve erkek örneklemlerine ait yol katsayıları ve t değerleri 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Tablo 4. Karşılaştırmalı Yol Katsayıları 

Kadın Örneklemi 

 

Erkek Örneklemi 

 

Yollar 
Yol 

Katsayıları 
T İstatistiği Yollar Yol 

Katsayıları T İstatistiği 

Gizlilik 
Farkındalığı-

Güven 
0.291 3.212*** 

Gizlilik 
Farkındalığı-

Güven 
0.278 2.666*** 

Gizlilik 
Arayışı- 
Güven 

0.368 3.813*** Gizlilik 
Arayışı- Güven 0.282 2.717*** 

Gizlilik 
Kaygısı- 
Güven 

-0.303 3.516*** 
Gizlilik 
Kaygısı- 
Güven 

-0.313 3.764*** 

Güven- 
Paylaşma 

Niyeti 

0.559 6.213*** 
Güven- 

Paylaşma 
Niyeti 

0.617 10.052*** 

*t-değeri1.65 (anlamlılık düzeyi=10%) 
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 **t-değeri1.96 (anlamlılık düzeyi=5%) 
 *** t-değeri 2.58 (anlamlılık düzeyi=1%) (Hair vd., 2011; Rezaei, 2015) 

SONUÇ 

Yapılan analizler sonucunda, kadın kullanıcılarının erkek kullanıcılara göre 

gizlilik farkındalıklarının Facebook’a duydukları güven üzerindeki etkisi az da olsa 

daha yüksektir denilebilir. Kadın kullanıcıların profillerinin ve paylaştıkları 

fotoğrafların erkek kullanıcılara göre daha fazla göz önünde olduğu ve ilgi çektiği 

gerçeği dikkate alındığında, bu durumun normal olduğu söylenebilir. Benzer şekilde 

kadınların erkeklere göre gizlilik arayışı davranışlarının güven üzerindeki etkisi daha 

yüksek olarak bulunmuştur. Özellikle toplumunda kadının yerinin hassasiyeti göz 

önünde bulundurulduğunda, kadın kullanıcıların daha fazla gizliliğe önem vermeleri 

anlaşılabilir durumdadır. Kadın kullanıcıların fotoğraf paylaşımlarına daha fazla ilgi 

gösterildiği ve olumlu-olumsuz çok sayıda yorum gelmesi ve bazen fotoğrafların 

kopyalanarak amacı dışında kullanılabilmesi kadın kullanıcılar arasında rahatsızlık 

yaratarak fotoğrafların silinmesine dahi yol açabilir. Erkek kullanıcıların ise bu 

konuda nispeten daha rahat oldukları ve kadınlar kadar bu konuyu umursamadıkları 

söylenebilir. Kadın kullanıcıların gizlilik konusunda daha fazla güvence elde 

ettikleri takdirde Facebook ve benzeri sosyal paylaşım sitelerine daha fazla güven 

duyacakları tahmin edilebilir. Erkek kullanıcıların Facebook’a duydukları güvenin 

fotoğraf paylaşma niyetlerini kadın kullanıcılara göre daha fazla etkilediği 

bulunmuştur. Facebook yöneticilerinin kullanıcıların gizlilik ve güven endişelerini 

giderici, gizlilik politikalarını gözden geçirerek daha güncel ve etkin önlemler almak 

gibi, somut adımlar atmaları gerektiği söylenebilir.  
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EKONOMİK KALKINMADA ULUSAL 
TASARRUFLARIN ÖNEMİ: TÜRKİYE İNCELEMESİ 

Mustafa Caner Timur1 
Bu çalışmanın amacı ülke kalkınmasında ulusal tasarrufların öneminin ortaya koyulması ve 
önemli ölçüde tasarruf ve dış ticaret açığı bulunan bir ülke olan Türkiye’nin ekonomik 
durumunu rakamlarla ifade etmektir. Bu amaçla hazırlanan çalışmada en güncel veriler 
makroekonomik teoriler kapsamında yorumlanarak ve dünya karşılaştırmaları yapılarak, 
yeterince tasarrufu olmayan ekonomilerin karşılaştığı ve gelecekte karşılaşabileceği 
muhtemel sonuçlar ortaya konulmuştur. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Dünya Bankası gibi güvenilir kuruluşlardan 
elde edilmiştir. Bu kuruluşlardan elde edilen veriler makroekonomik teoriler eşliğinde 
incelendiğinde Türkiye’de yatırım- tasarruf eşitsizliği bulunduğu dikkat çekmektedir. Sürekli 
olarak artan yatırım- tasarruf eşitsizliği ülkenin cari açığını ve dış ülkelere yapılan faiz 
ödemelerini arttıran önemli kavram olarak ele alınmıştır. Bu durum süreklilik arz etmesi ise 
Türkiye’nin dış tasarruflara bağımlılığını arttırmakta ve ekonomisini kırılgan hale getirdiği 
görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler— Tasarruflar, Finansal Piyasalar ve Makroekonomi İşletme 
Uygulamaları, Yatırımlar 
JEL Sınflama Kodları: E21, E22, E44 
 

IMPORTANCE OF NATIONAL SAVING IN ECONOMICAL 
DEVELOPMENT: REVIEW OF TURKEY 

This study aims to expose the importance of national savings for the national development 
and the economic situation of Turkey, which is a country with significant lack of savings and 
foreign trade deficit, is to express with figures. For this purpose, the most up-to-date data 
are gathered and interpreted within macroeconomic theories also world comparisons are 
made in the study, and the possible consequences of the lack of savings are presented. The 
data used in the study were obtained from trusted institutions such as the Central Bank of the 
Republic of Turkey, Ministry of Development of the Republic of Turkey, Treasury and finance 
Ministry of Turkey, Statistics authority of Turkey and the World Bank. The data obtained 
from these organizations are examined with macroeconomic theories, noting that investment-
saving inequality exists in Turkey. Continuously increasing investment-savings inequality is 
considered as an important concept that increases the country's current account deficit and 
interest payments to foreign countries.  The continuity of this situation increases the 
dependency of Turkish economy on foreign savings and makes the economy more fragile. 
 
Keywords—Savings, Financial Markets and the Macroeconomy, Investment 
JEL Classification Codes: E21, E22, E44 
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1. Giriş 

Ülkelerin iktisadi kalkınmasında en önemli rollerden birisi o ülkede 

gerçekleştirilen yatırımlardır. Gerek kamu gerekse özel sektör yatırımlarının vücut 

bulabilmesi için ise önemli miktarda kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu kaynağın 

sağlanmasında ise tasarruflar ön plana çıkmaktadır. Ekonomi bilimine göre bireyler 

şuan ihtiyaç duymadıkları veya gelecekte ihtiyaç duyacaklarını öngördükleri 

varlıklarını, bankalarda belirli bir karşılık oranında mevduat olarak bulundururlar. 

Yatırım sahipleri ise ihtiyaç duydukları fonları bireylerin mevduatlarını yatırdıkları 

bankalardan, yine belirli oranda karşılık ödeyerek kullanmak suretiyle yatırımlarını 

gerçekleştirebilirler. Ekonomi biliminde yer alan ve gerçekte de var olan bu döngü 

sayesinde hem yatırımcılar, hem mevduat sahipleri hem de finans sektörü karlı 

çıkabilmektedir. 

Ekonomi biliminde yer alan bu olumlu varsayımlara rağmen bazı ülkeler 

ulusal tasarruflar açısından diğerlerine oranla daha şansız olabilmekte ve yatırım-

tasarruf döngünün ortaya çıkmasında aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu durum ise 

çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bahsedilecek olan bazı ekonomik sorunların 

yaşanabilmesine yol açmaktadır. 

2. Tasarruf Kavramının İncelenmesi 

Tasarruf sözcüğü Arapça kökenli olup, Türk Dil Kurumunun yaptığı 

tanımlamaya göre “bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi” “tutum” veya “para 

biriktirme” anlamlarına gelmektedir. Ekonomi kaynaklarında kullanılan genel 

ifadeye göreyse “kullanılabilir gelirin harcanmayarak arttırılan miktarı” anlamına 

gelmektedir. Bu çalışma ekonomik açıdan tasarruf kavramını incelemeyi amaç 

güttüğünden dolayı tasarruf denildiğinde anlam karmaşası yaratmaması açısından, 

ekonomi kaynaklarında yer alan ifadenin anlaşılması önem taşımaktadır. 

Tasarruf kavramı önde gelen iktisat okullarının da başlıca tartışma konusu 

olarak süre gelmiştir. Bu iktisat okullarının iddia ettikleri kuramlar farklılıklar 

gösterse de başlıca tartışma konuları tasarruf güdüsünün nedenleri, ideal tasarruf 

oranının ne olması, tasarruf oranlarının neye göre belirlendiği ve tasarrufun 

kalkınmadaki önemi gibi başlıklar çerçevesinde oluşmaktadır. 
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3. Tasarruf Çeşitleri ve Yatırım-Tasarruf Özdeşliği 

Tasarruflar iç ve dış tasarruf olarak başlıca ikiye ayrılmaktadır. Bu başlıklar 

ise kendi içerisinde özel ve kamu tasarrufları olarak ikiye ayrılmaktadır. Özel 

tasarruflar, bir ülkedeki hane halkları ve özel sektörün gelirlerinin harcanmayan 

kısmını ifade etmektedir. Kamu tasarrufları ise devletin ülkedeki egemenlik 

haklarına dayanarak topladığı vergiler ve elde ettiği diğer gelirlerin harcanmayan 

kısmını ifade etmektedir. Özel ve kamu tasarruflarının toplamı bir ülkedeki toplam 

ulusal tasarrufları göstermektedir. Toplam ulusal tasarruflar ise bir ülkenin kendi 

finansman kaynaklarını kullanarak ne kadar yatırım yapılabileceğini göstermektedir.  

İç tasarruf miktarı ise bir ülkedeki hane halkı ve özel sektör yerleşikleri ile 

kamu sektörü harcamalarının GSYH’dan çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Benzer 

şekilde dış tasarruflar ise diğer ülke hane halkları ve özel sektör yerleşikleri ile kamu 

sektör harcamalarının GSYH’dan çıkarılmasıyla elde edilmektedir.  

Birçok iktisat okulunda ulusal tasarrufun önemi vurgulanmıştır. Örneğin; 

klasik iktisat okulunda tasarruflar sermaye birikiminin temel kaynağı olarak ifade 

ederken, daha sonra ortaya çıkan Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat okulu da 

temellerini bu görüşe yaslandırdığı analizlerini yatırım-tasarruf eşitliği üzerine 

kurgulamıştır. Bu yaklaşımların ortak noktası büyümek ve yatırım yapmak için 

tasarrufa olan ihtiyacın önemidir (Çolak ve Öztürkler: 2012:1).  

Bahsedilen yatırım-tasarruf özdeşliği durumunu devletin ve dış âlemin 

bulunmadığını varsayan bir denklem ile ifade edebilmek mümkündür. Ekonomide 

sadece özel sektörün ve tüketicilerin bulunduğu varsayılan bu denklemde (Y) toplam 

hasılayı, (C) tüketim harcamalarını ve (I) ise özel sektör yatırımlarını, (S) ise 

tasarrufları ifade etmek için kullanılmaktadır (Bocutoğlu, 2014:43).  

        (1) 

Bir (1) numaralı denkleme devletin ve dış âlemin bulunmadığı milli gelir 

özdeşliği adı verilmektedir. Denklemin sol tarafı yaratılan toplam hasılayı, sağ tarafı 



 

1394 
 

ise üreticilere ve tüketicilere satılan ürünü ifade etmektedir. Bazı durumlarda üretilen 

ürünün tamamı satılamayacağı için, ürünler ertesi yıla stok olarak aktarılacaktır.  

        (2) 

İki (2) numaralı denklemde ise gelirin tamamının tüketilmeyeceği ve belli 

bir kısmının tasarruflara ayrılacağı ifade edilmektedir. 

       (3) 

Bir (1) ve iki (2) numaralı denklemlerdeki ortak payda olan (Y) nedeniyle 

birleştirilerek yeni bir denklem olan 3 numaralı denkleme ulaşmak mümkündür.  

          (4) 

Üç (3) numaralı denklem yeniden düzenlendiğinde ise Dört (4) numaralı 

nihai denklem olan yatırım-tasarruf özdeşliği ortaya çıkmaktadır. Buna göre kapalı 

bir ekonomide yatırım ve tasarruf miktarları birbirine eşit miktarda gelişmektedir.  

  Kısaca eğer ki tasarruf açığı bulunan bu ülke halen dışa kapalıysa veya 

başka bir değişle ticaret ve finansman kanalları dışarıya açık değilse, bu durumda 

ülke yurt dışından tasarruf ithal edemeyecek ve sadece ulusal tasarruflarını 

kullanarak yatırım imkânlarını gerçekleştirmesi gerekecektir. Bu nedenle dışa açık 

olmayan bir ekonomide, özel ve kamu kesiminin gerçekleştirdiği ulusal tasarruflar 

kamu ve özel kesimin gerçekleştirdiği yatırımlara denk olarak gerçekleşmektedir. 

Bu bakış açısı 1980’li yıllara gelindiğinde finansal serbestleşme adımlarıyla 

birlikte değişiklik göstermeye başlamıştır. Finansal hareketlerin serbestleşmesiyle 

beraber beraber tasarruf yetersizliği yaşayan ülkelere, tasarrufu fazla olan ülkelerden 

kaynak aktarımı imkânı doğmuş bulunmuştur (Çolak ve Öztürkler: 2012:1). 

Günümüzde de tasarruf fazlası veren ülke belirli bir karşılık oranında ulusal 

tasarruflarını, tasarruf açığı olan başka bir ülkeye aktarabilmektedir. Bu nedenle 

kapalı bir ekonomide yurtiçi tasarruflar yatırımlara eşitken, açık ekonomilerde bu 

eşitlik cari işlemler dengesi bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Sonuç olarak 

açık bir ekonomide dönem sonunda özel ve kamu kesiminin yatırımları toplamı, 
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yurtdışı ve yurt içi tasarrufların toplamına eşit olarak gerçekleşmektedir (Kaygısız 

vd., 2016:278). 

Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak daha önce ifade edilen Bir (1) numaralı 

denklemi dışa açık bir ekonomiye uyarlamak suretiyle daha gerçekçi ve karışık hale 

getirerek dış âlemi ve devleti de denkleme kattığımızda ise karşımıza şu şekilde bir 

denklem çıkmaktadır (Mankiw, 2010:130):  

       (5) 

Beş (5) numaralı denkleme yeni katılan (G) ifadesi hükümet alımlarını (NX) 

ifadesi ise net dış ticaret dengesi ve dış âlemden ülkeye giren faktör ödemeleri 

toplamını göstermektedir. Denklemin sağ tarafında yer alan (C+G) ifadesini eşitliğin 

sol tarafına aldığımızda ise denklem aşağıda ifade edilen şekli alacaktır: 

       (6) 

Altı (6) numaralı denklemde eşitliğin sol tarafında bulunan (Y-C-G) ifadesi 

ülkede yaratılan toplam hasıladan, tüketim harcamalarının çıkarılmasını ifade 

etmektedir. Kalan ise ulusal tasarruflar (S) anlamına gelmektedir. Bu durumda 

eşitliği (Y-C-G=S) olarak ifade edebilir ve (6) numaralı denklemde yerine 

yazabiliriz. 

        (7) 

Yedi (7) numaralı denklem yorumlandığında ise sonuç olarak açık bir 

ekonomide tasarruflar ve yatırımlara arasındaki farkın cari dengeye eşit olduğu 

görülmektedir. Eğer ki tasarruflar yatırımlardan fazla olursa, ekonomi cari denge 

fazlası verecek ve ülke bu tasarruflarını başka ülkelere kullandırabilecektir. Tam 

aksine ülkenin yatırımları tasarruflarından fazla olursa, ekonomi cari denge açığı 

verecek ve ülkenin bu açığını kapatması için diğer ülkelerden kaynak transfer etmesi 

gerekecektir. 

3.1. Türkiye’de Tasarruflar ve Yatırım-Tasarruf Özdeşliği 

Her ülke mevcut nüfusuna daha iyi imkânlar ve artan yeni nüfusu içinde yeni 

iş imkânları yaratmak durumundadır. Bu durum gerçekleşebilmesi içinse yeni 
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yatırımların gerçekleştirilmesi, iş sahalarının geliştirilmesi ve ekonominin belli 

programlar dâhilinde sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde büyümesi gerekmektedir. 

Yatırımların ve ekonomik büyümenin sağlıklı bir şekilde sağlanması içinse 

ekonomide bozucu etkiler yaratmayacak finansman imkânlarının var olması veya 

başka ülkelerden temin edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Özellikle 2000’li yılların başından itibaren dünyada yaşanan likitide 

bolluğu, bütün ülkelerin yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri için ucuz ve kolay bir 

şekilde finansman imkânına ulaşmasını sağlamıştır. Bu şekilde elde edilen ucuz 

krediler dünya genelinde ve gelişmekte olan ülkeler özelinde yüksek büyüme 

rakamlarının görülmesini sağlamıştır. 

Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye’de bu dönemde 

likitide bolluğunun nimetlerinden yararlanarak ülkeye büyük oranda finansman 

çekmeyi başarmış ve bu dönemde dünya ortalamasının üstünde ekonomik büyüme 

performansı sergilemiştir.  Tablo 1’de Türkiye’nin seçilmiş diğer ülke grupları ve 

dünya ortalamasından yüzdesel olarak her yıl daha fazla büyüdüğü görülmektedir.  

Tablo 1: Ülke Gruplarının GSYH’lerinin Yıllık Büyüme Oranları 

Ülkeler/Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Türkiye 11,1135 4,78994 8,491309 5,166691 6,085887 3,183832 7,418644 

Yüksek Gelirli 1,883481 1,249632 1,394707 2,015649 2,338286 1,656341 2,231992 

Orta Gelirli 6,145174 5,230914 5,160586 4,533946 3,928398 4,212087 4,912996 

Orta-Düşük Gelirli 5,510037 5,156841 5,541563 5,665554 5,703221 5,18254 5,317657 

Dünya Ortalaması 3,180882 2,508079 2,614863 2,855754 2,856946 2,505728 3,15151 

Kaynak: Dünya Bankası Veri Sistemi (https://data.worldbank.org/ , 2018) 

Yüksek büyüme rakamlarının ortaya çıkması ekonomik anlamda birçok 

gelişmenin olumlu gittiğinin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu kadar yüksek 

oranlı büyüme rakamlarının elde edilebilmesi için büyük oranlarda yatırım ve 

finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu finansmanın elde ne kadarının ulusal 

tasarruflardan ne kadarının ise yurt dışı kaynaklarından elde edildiği de ekonomik 

anlamda büyük önem arz etmektedir.  
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Tablo 2 incelendiğinde Türkiye’de tasarruf bilincinin toplam GSYH 

içerisinde yüzdesel olarak kamu sektöründe her yıl arttığını, özel sektörde ise azalan 

bir eğilim gösterdiği göze çarpmaktadır. Toplam yurt içi tasarruflar ise dalgalı bir 

seyir izlemekle beraber çok fazla değişmemiştir. Toplam yatırımlar incelendiğinde 

ise ekonomide özel sektör payının artan bir eğilim gösterdiği, kamu sektörünün ise 

çok fazla değişmediği ve sabit bir eğilim gösterdiği söylenebilir. Kamu ve özel 

sektörün, tasarruf ve yatırım farkları yüzdesel olarak incelendiğinde ise özellikle 

2003 yılından sonra yurt içi tasarrufların, toplam yatırımları karşılayamadığı dikkat 

edilmektedir. Bunun anlamı ülke içindeki ulusal finansman kaynaklarının, 

yatırımları karşılayamadığı ve yurt dışından finansman kaynağına ihtiyaç duyulması 

şeklinde yorumlanabilir.  

Tablo 2: Tasarruf ve Yatırım oranlarının GSYH’ye yüzdesel oranları 

Yıllar YURT İÇİ TASARRUFLAR(%)  TOPLAM YATIRIMLAR(%) TASARRUF-

YATIRIM 

FARKI (%) 

  

  

KAMU ÖZEL Toplam KAMU ÖZEL 

 

Toplam KAMU- 

ÖZEL 

2001 -7,0 27,7 20,7 4,6 13,5 18,1 +%2.6 

2002 -4,7 26,4 21,7 4,8 14,8 19,6 +%2.1 

2003 -4,0 24,0 19,9 3,7 17,2 20,8 -%0.9 

2004 -0,9 22,4 21,5 3,1 22,3 25,4 -%3.9 

2005 2,7 20,2 22,9 3,6 23,0 26,7 -%3.8 

2006 4,0 20,0 24,0 3,6 25,1 28,7 -%4.7 

2007 2,3 21,0 23,3 3,7 24,4 28,1 -%4.8 

2008 1,6 22,3 24,0 3,9 22,9 26,8 -%2.8 
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2009 -0,8 22,2 21,4 3,9 18,5 22,4 -%1 

2010 1,5 19,8 21,3 4,1 20,8 24,9 -%3.6 

2011 3,4 19,0 22,5 3,8 24,2 28,1 -%5.6 

2012 2,6 20,1 22,8 3,8 23,5 27,3 -%4.5 

2013 2,9 20,2 23,2 4,3 24,2 28,5 -%5.3 

2014 2,7 21,8 24,4 3,9 25,0 28,9 -%4.5 

2015 3,6 21,1 24,8 4,1 25,6 29,7 -%4.9 

2016 2,7 21,7 24,5 4,1 25,3 29,3 -%4.8 

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı Veri Sistemi ve yazar tarafından 

hesaplamıştır. (www.sbb.gov.tr/Pages/EkonomikSosyalGostergeler.aspx,2018) 

Tablo 2’de gösterildiği şekilde ulusal tasarrufların, toplam yatırımları 

karşılayamaması durumu ülkedeki ulusal tasarrufların yetersiz olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. Bu amaçla hazırlanan Tablo 3’de seçilmiş ülke gruplarının 

GSYH’ye göre yüzdesel olarak oranları gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde 

Türkiye’nin GSYH’ye yüzdesel olarak her yıl tasarruflarını arttırdığını ve dünya 

ortalamasına yakın bir seyir izlediği görülmektedir. Bu ilişkiden yola çıkarak 

Türkiye’nin toplam yatırımlarını karşılayamasa da ulusal tasarruflarının yüzdesel 

olarak çok düşük olmadığını iddia etmek yanlış olmayacaktır. 

Tablo 3: Ülke Gruplarının Ulusal Tasarruf Oranları (%GSYH) 

Ülkeler/Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Türkiye 21,3182 22,46635 22,8058 23,19494 24,42794 24,79926 24,75188 

Yüksek Gelirli 20,73081 21,31933 21,71376 21,91252 22,33885 22,54216 22,11511 

Orta Gelirli 34,69581 34,42184 33,69381 32,24615 32,08789 31,36509 30,67687 

Orta-Düşük Gelir 31,15603 30,61913 30,47417 28,55639 28,60845 27,60093 27,13597 

Dünya Ort. 23,33262 24,60308 24,94593 25,02722 24,76573 25,03421 24,94139 

Kaynak: Dünya Bankası Veri Sistemi (https://data.worldbank.org/ , 2018) 
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Tablo 1 ve Tablo 4 kıyaslandığında Türkiye’nin her yıl cari açık vererek 

büyüyen bir ülke görünümünde olduğu görünmektedir. Bu durumun farklı sebepleri 

olmakla beraber Türkiye’nin her geçen yıl artan cari açığının gerisinde tasarrufların, 

yatırımları karşılayamamasının da önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bunun sebebi 

kullanılan dış kaynakların anapara transferleri finans hesabı içerisinde yer alırken, 

faiz ödemelerinin ise cari işlemler hesabında yer alması ve ülkenin her yıl kullandığı 

kaynaklar karşılığında faiz ödemesi yapması yer almaktadır.  

Tablo 4: Türkiye’de Cari İşlemler Hesabının Yıllara Göre Seyri (Milyon ABD 

Doları) 

Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tutar -44,616 -74,402 -47,693 -63,642 -43,644 -32,109 -33,137 -47,389 

Kaynak: TCMB Veri Dağıtım Sistemi (https://evds2.tcmb.gov.tr/ ,2018) 

Sürekli olarak artan oranlarda daha fazla dış kaynak kullanımı, ülkenin daha 

fazla faiz ödemesine yol açmaktadır. Tablo 5’te Türkiye’nin brüt dış borç stoku 

milyar dolar cinsinden gösterilmektedir. Buna göre kamu ve özel sektörün dış borç 

stoku yıllar içerisinde artış gösterirken, TCMB dış borç stoku ise azalış göstermiştir. 

2010 ve 2017 yılları karşılaştırıldığında dış borç stokunda toplamda %50’ye yakın 

bir artış gözlemlenmiştir.  

Tablo 5: Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stoku (Milyar ADB Doları) 

Yıllar Kamu 

Sektörü 

Özel Sektör TCMB Toplam 

2010 89,1 191 11,6 291,7 

2011 95,8 200,2 9,3 305,3 

2012 106,3 228,6 7,1 342 

2013 118,9 268,1 5,2 392,3 
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2014 121,3 281,6 2,5 405,3 

2015 116,6 281,7 1,3 399,7 

2016 123,3 284,6 0,8 408,7 

2017 136,4 317,2 0,7 454,3 

Kaynak (www.hazine.gov.tr ,27.07.2018) 

Tablo 5’te gösterildiği gibi genel borçluluk seviyesindeki artışla beraber 

borçlanmanın finansmanı için ihtiyaç olan kaynağında maliyeti artmıştır. Son 

yıllarda Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafından gerçekleştirilen faiz artışları 

özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yönelik nakit akışının 

yavaşlamasına ve bu tarz ülkelere maliyetinin artmasına yol açmıştır.  

Şekil 1: Türkiye’nin Gösterge Faiz Oranlarındaki Değişimi 

 

Kaynak:(www.bloomberght.com, 2018)  

Hazinenin kamu açıklarını ve diğer ödemelerini gerçekleştirebilmesi için 

gerekli olan kaynak ihtiyacını karşılayabilmesi için sürekli olarak ihraç etmesi 

gereken devlet tahvillerine ödediği faiz oranları sürekli olarak artmaktadır. Bu 

durumu en iyi ifade edebilecek kavramlardan biri olan gösterge faiz oranları FED’in 

faiz artırımlarına başladığı 2013 yılında Türkiye’de  %7-8 bandında dalgalanırken 
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2018 ağustosunda bu oran %28 seviyesine ulaşmıştır. Bahsedilen bu durum yukarıda 

Şekil 1’de ifade edilmeye çalışılmıştır. 

Sonuç 

Türkiye ekonomisinde kronik hale gelen dış açıklar, dış finansmana bağımlı 

hızlı büyüme oranları, kısa vadeli ekonomik planlar ve yatırım-tasarruf oranlarındaki 

eşitsizlikler gibi durumlar, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen olaylar neticesinde 

artık sürdürülemez bir hal almaya başlamıştır. Bu durum döviz piyasasındaki sert 

hareketlerden ve kaynak yetersizliğine bağlı olarak faiz oranlarındaki sürekli 

artışlardan rahatça anlaşılabilmektedir. Ülkenin bugüne kadar gerçekleştirdiği 

yüksek büyüme oranları,  yıllarca göz ardı edilen ulusal finansman kaynaklarının 

yetersiz olması nedeniyle yakın gelecekte bir daha gerçekleştirilememe ihtimaliyle 

karşı karşıya kalabilir. Ulusal finansmanın yetersiz oluşu ve dış finansman 

kaynaklarının artan maliyeti ekonomide ekonomik daralma ve yüksek oranlı 

enflasyon olarak adlandırılan stagflasyon kavramının gündeme gelmesine yol 

açabilir. Bu durum ise uzun vadede artan nüfusa yeni iş sahalarının açılamaması, 

stratejik öneme sahip yatırımların sürdürülememesi ve son yıllarda büyük 

kazanımlar olarak adlandırılan birçok yatırımın kaybedilmesine neden olabilecektir. 
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Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Kavramının 
Uluslararası Literatürdeki Konumu: Web of Science 

Kapsamındaki Yayınların Bilimetrik Yapısı 
Derya Altun1 , Güzin Özdağoğlu2, Muhammet Damar3 

Özet 
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kadınların ihtiyaç, öncelik ve tercihlerinin 
plan, program ve politikaların tasarımı, uygulaması ve izlenmesi aşamalarının tümünde 
hesaba katılmasını temel alan yeni bir yaklaşım olan Toplumsal Cinsiyetin Ana 
Akımlaştırılması(TCAA) yaklaşımı, gündeme geldiği Üçüncü Dünya Kadın Konferansı’ndan 
(1985) bugüne, uluslararası kuruluşların yanı sıra akademi dünyasında da farklı 
disiplinlerin ilgisini çekmeye devam etmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, konuya ilişkin 
bilimsel çalışmaların genel yapısının ve bu konuda yazarlar ve ülkeler arasında oluşan 
akademik sosyal ağların ortaya çıkarılmasıdır. Bilimetrik bir araştırma altyapısıyla 
kurgulanan çalışmada, yayınlar, en fazla atıf verilen dergiler, en fazla atıf verilen yazarlar 
ve en fazla yayın üreten ülkeler ve ilişkili özet istatistiklerle; yazarların ve anahtar 
kelimelerin kendi arasındaki ilişkileri ve kümelenmeleri gösteren ağ yapıları gibi analizler 
ile sunulmaktadır. Analizlere girdi oluşturan veri kaynağı, Web of Science (WoS) veri 
tabanında yer alan, 1985-2018 yılları arasında yayımlanmış ve başlığında “gender 
mainstreaming” kelimesinin yer aldığı makalelerdir. TCAA kavramını içeren uluslararası 
literatürün mevcut yapısını detaylı olarak ortaya koyan bu çalışmadan beklenen, söz konusu 
alanda araştırma ve uygulama yapmak isteyen kurum ve kişilere rehberlik etmesidir. 
Anahtar Kelimeler—Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması, Literatür Analizi, 
Bilimetri, Web of Science Veritabanı. 
JEL Sınflama Kodları: J16, C88 
 
The Position of the Gender Mainstreaming Concept in the International 

Literature: Scientometrics of Publications in the Scope of Web of 
Science 
Abstract 

The concept of gender mainstreaming (GM), which came to the forefront in the Third World 
Conference on Women in Nairobi (1985) for the first time, addresses the coverage of the 
needs, priorities, and preferences of women through an egalitarian approach to the design, 
implementation, monitoring and evaluation of policies and programs of political, cultural, 
economic and social areas. Researchers in the related field have interested in this concept 
as well as the international institutions contributing with projects. The main objective of this 
study is to reveal the general structure of the scientific studies and also the academic social 
network among the authors of the countries. In this study which is designed as a scientometric 
research, basic statistics are presented to summarize the top papers list, the most-cited 
journals, country contributions, and furthermore, relationships among the authors and 
countries are revealed via network analysis and text analytics. The data source that provided 
the  input for the research is the papers published in the range of 1985-2018 by the journals 
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involved in the Web of Science (WoS) Core Collection, and including the phrase “gender 
mainstreaming” in their titles. It is expected that this work will guide the institutions and 
researchers who are interested in conducting research or making applications on this area 
as it presents a detailed structure of the international literature on GM. 
Keywords—Gender Mainstreaming, Literature Analysis, Science, Web of Science Database. 
JEL Classification Codes: J16, C88 

 

1. GİRİŞ 

İlk kez Nairobi’de Üçüncü Dünya Kadın Konferansı(1985)’nda gündeme gelen 

Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması (TCAA) kavramı, politik, kültürel, 

ekonomik ve sosyal alanların politika ve programlarının tasarımı, uygulaması, 

izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarının tümünün eşitlikçi bir yaklaşımla 

kadınların ihtiyaç, öncelik ve tercihlerini kapsamasını ifade eder (Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü). 1995 yılında düzenlenen Eylem için Pekin Platformu’nda 

vurgulanan TCAA, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin program ve 

politikaların merkezinde yer alması için yıllarca süren çalışmaların üzerine inşa 

edilmiştir (UNDP, 2002: 9). Bu stratejide toplumsal cinsiyet politikası, küçük bir 

birimin merkez alınması yerine, örgütün tüm yapısına dağıtılmaktadır (Reeves & 

Baden, 2000: 12). Avrupa Konseyi TCAA Uzman Grubu (1998)’na göre politika 

süreçlerinin (yeniden) örgütlenmesi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve 

değerlendirilmesi anlamına gelen TCAA’da politika oluşturmada rol oynayan 

aktörler tarafından tüm düzeylerde ve her aşamada tüm politikalara toplumsal 

cinsiyet eşitliği perspektifi dahil edilir (Council of Europe, 2018: 6). 

 TCAA, ilk kez kullanılmaya başlandığı günden bu zamana kadar çok sayıda 

kurum ve kuruluşun ilgisini çekmiş, özellikle iktisat, kalkınma ve toplumsal cinsiyet 

alanında çok sayıda araştırmaya konu olmuştur (Pollack ve Hafner-Burton, 2000: 

432; True, ve Mintrom, 2001: 27). Bu yaklaşım, modern çağda feminizmin önemli 

kilit unsurlarının yeniden keşfi, yeniden inşası ve yeniden popülerleşmesi olarak da 

değerlendirilmektedir (Walby, 2005: 323). “Gender mainstreaming” kavramı ulusal 

literatürde, “toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması”, “eşitliğe entegre bir 

yaklaşım” ya da “cinsiyetlerle ilgili ayrıştırılmış bir yaklaşım” (Erkan vd., 2012: 

87)“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hedefinin plan, politika ve program hedefleri ile 
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kaynaştırılması stratejisi” (Yumuş, 2011: 34) olarak da adlandırılmıştır. Toplumsal 

cinsiyete vurguda bulunması ve çıkış noktası olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 

işaret etmesi sebebiyle bu çalışmada, “Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması 

(TCAA)” ifadesi kullanılacaktır.  

Hızla yaygınlaşan bu strateji, aynı zamanda pek çok bilimsel araştırmaya konu 

olmuştur. Bu bağlamda çalışma, TCAA konusunda oluşan literatürün genel 

perspektifini ortaya koymak amacıyla, uluslararası çerçevede, bu konuda önde gelen 

dergilerde yayınlanan çalışmalara odaklanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, belirli 

metrik hesaplamaları, istatistiksel teknikleri, ağ ilişkileri ve metin analitiği gibi nicel 

yaklaşımları içinde barındıran bilimetri yönteminden (Sengupta, 1992; Mingers and 

Leydesdorff, 2015) faydalanılmıştır. Bilimetrik yöntemler ile çalışmaların 

yayınlandığı dergiler, atıf ve referans bilgileri, yayınlayan kuruluş ve ülkeler ile 

araştırmacılar hakkında bilgi alınmakta olup, hem metin analitiği hem de ağ 

analizleriyle, bu boyutlar arasındaki ilişki ve etkileşimler zaman içindeki değişimi 

ile birlikte ortaya koyulabilmektedir. Bu çalışmanın, TCAA ile ilgili uluslararası 

literatürün mevcut yapısını eğilim ve son trendleri detaylı olarak ortaya koymasıyla, 

alanda araştırma ve uygulama yapmak isteyen kurum ve kişilere rehberlik etmesi 

beklenmektedir. 

2. YÖNTEM 

Çalışmada Web of Science (WoS) veri tabanında bulunan ve SCI-EXPANDED, 

SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI indekslerince taranan, 1985-2018 yılları 

arasında üretilmiş ve başlığında “gender mainstreaming” kelimesinin yer aldığı 303 

çalışmalar, bilimetrik yöntemler ile incelenmiştir. İlgili verinin WoS üzerinden 

10.09.2018 tarihinde toplanmıştır. Analiz sürecinde MS-Excel hesap tabloları ile 

VOSViewer (Van Eck, 2013) paket programları kullanılmıştır. Bunlara ek olarak 

Oracle veritabanına bütünleşik PHP programlama diliyle, WoS verilerini ilişkisel 

veri tabanına aktaran bir program yazılmıştır. Yazılan bu program ve yapılandırılmış 

sorgu dili aracılığı ile özel analizler için veri setinde özelleştirme ve ek analizler 

yapılabilmiştir. 
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

İlgili başlıklarla yayınlanan 303 çalışma; 186 sayıda farklı dergide, 62 farklı ülke ve 

279 kadar farklı üniversiteden, 432 sayıda yazarın katkısı ile oluşturulmuştur. TCAA 

alanında yayınlanan çalışmalar dokuman türü açısından incelendiğinde; araştırma 

makalesi (frekans(f):228,75.24%), kitap incelemesi (f:26, 8.58%), bildiri (f:22, 

7.26%), yazılı materyal (f:21, 6,93%), toplantı özeti (f:8, 2.64%), derleme (f:7, 

2.31%), düzeltme çalışmaları (f:2, 0.66%) şeklindedir. Çalışmanın temel bulgularını, 

ele alınan yayınlar, en fazla atıf verilen dergiler, en fazla atıf verilen yazarlar ve en 

fazla yayın üreten ülkelerle ilişkili özet istatistikler ile yazarların ve anahtar 

kelimelerin kendi arasındaki ilişkileri ve kümelenmeleri gösteren ağ yapıları 

oluşturmaktadır.    

3.1. Yıllar Bazında Değişim 

Yayın konusunda 2010 ve 2005 yılları tüm zamanların en üretken yıllarıdır. Yıllar 

içerisinde genel olarak yayın sayılarında dalgalanma söz konusudur. Bu durumun 

nedeni olarak veri setinin ilgili konuda başlık üzerinden aranmasından da kaynaklı 

olabileceği gibi bu tür konuların devletlerin ve kurumların dönemsel yürüttüğü 

politika ve aldıkları karar ile ilgi odağı olabilmektedir (Bernstein, 2014: 345; 
Perrons, 2005: 389). Özellikle 2010 ve 2005 yıllarında yayın sayılarındaki önemli 

artış nedeni farklı bir çalışmaya konu olabilir. 

Şekil 1. Yıllara Göre Yayın Sayısı Dağılımı 
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3.2. Yazarlar 

Elde edilen 303 çalışmayı ortaya koyan 433 yazar, literatüre verdikleri katkı 

bakımından dört ve üzerinde doküman sayısına göre incelediğimizde sırasıyla; 

Debusscher P(f:7, atıf (a): 47), Theobald S(f:6, a:66), Lombardo E (f:5, a:120), Elsey 

H (f:4, a:36), Greed C (f:4, a:21), Pollack MA (f:4, a:245), Tolhurst R (f:4, a:66) 

şeklindedir. 

Şekil 2, zaman bazında yazarlar arasındaki birlikte çalışma durumlarını 

göstermektedir. 2010’lara kadar bu konudaki çalışmaların merkezinde yer alan öncü 

isimler Standing H, Elsey H, Tolhurs R ve Theobald S gibi yazarlar olmuşlardır. 

Ardından şekilde sarı ve turuncu renklerle işaretlenen yazar gruplarının birlikte 

çalışma yaptıkları görülmektedir. 

Alana ilgi duyan araştırmacıların özellikle Debusscher P, Theobald S., Lombardo 

E, Elsey H, Greed C, Pollack MA, Tolhurst R ‘nin çalışmalarını takip etmeleri ve 

Social Politics, Womens Studies International Forum, Gender Work And 

Organization, Journal of International Development, Ids Bulletin Institute of 

Development Studies gibi alanın önemli dergilerini takip etmeleri önerilebilir. 

Şekil 2. Literatüre Katkıda Bulunan Yazarların Yıllara Göre Üretkenlik Görünümü  

 

3.3. Ülke İstatistikleri ve Kurum Dağılımları 

Ülkeler boyutunda 62 farklı ülkeden farklı yazarların çalışmaları bu kapsamda 

incelenmiştir. Bu alanda literatüre en fazla katkı veren ilk 10 ülke sırasıyla; ABD 

(f:51, a:834, %16.83), İngiltere (f:48, a:809, %15.84), Kanada (f:25, a:208, %8.25), 

Hollanda (f:22, a:357, %7.26), Almanya (f:17, a:33, %5.61), İspanya (f:15, a:124, 
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%4.95), Belçika (f:14, a:142, %4.62), Avustralya (f:12, a:106, %3.96), İsviçre(f:8, 

a:92, %2.64), İsveç(f:7, a:47, %2.31) şeklindedir. 

Şekil 3. Ülkelerin Ortak Yazarlık Bazında Üretkenlikleri 

 

Türkiye’de bu alanda yapılmış ve SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 

CPCI-SSH, ESCI indekslerince taranan dergilerde yayınlanmış hiç bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır. İlk 10’daki ülkeler incelendiğinde konunun AB ülkeleri, ABD, 

Avustralya ve Kanada tarafından ağırlıkla çalışıldığı gözlenmiştir.  

Çalışmalar incelendiğinde, 303 çalışma, toplamda 300 üniversiteden yazarlar 

tarafından üretildiği görülmüştür. Dünya sıralamasında bu alanda en fazla katkı 

sunan ilk iki üniversite Nijmegen Radboud Üniversitesi (f:10) ve Madrid 

Complutense Üniversitesi (f:6) şeklindedir. Bu kurumları beşer yayınla Ghent 

Üniversitesi, Tropikal Tıp Liverpool Okulu, Florida Eyalet Üniversitesi Sistemi, 

Antwerp Üniversitesi, Liverpool Üniversitesi, Londra Üniversitesi, Batı İngiltere 

Üniversitesi izlemektedir. 

3.4. Yayın Kaynakları ve Çalışmaların Araştırma Alanlarının Dağılımı 

303 çalışma 71 farklı WoS araştırma alanı kategorisinde sınıflandırılmıştır. 

Çalışmaların yoğun olarak Kadın Çalışmaları (f:81, %26.73) ve Politik Bilim (f:58, 

%19.14) alanlarında yoğunlaştığı görülmektedir. İlgili konuda en fazla çalışmayı 

yayınlamış ve ilgili konuda araştırmacıların özellikle takip etmeleri tavsiye 

edilebilecek dergiler Tablo 1 üzerinde gösterilmektedir. 
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Tablo 1. İlgili Konuda En Fazla Yayına Sahip İlk 10 Dergi 

# Dergi Ülke Araştırma Alanı BYED 

1 Social Politics İngiltere Social Issues; 

Women’s Studies 

2.524 

2 Womens Studies International Forum İngiltere Women’s Studies 1.241 

3 Gender Work and Organization ABD Business & Economics;  

Women’s Studies 

2.76 

4 Journal of International Development ABD Public Administration 1.085 

5 Ids Bulletin Institute of Development 
Studies 

ABD Area Studies ; 

Public Administration 

0.617 

6 International Feminist Journal of Politics İngiltere Government & Law;  

Women’s Studies 

1.231 

7 Politics Gender ABD Government & Law;  

Women’s Studies 

2.168 

8 European Journal of Women Studies İngiltere Women’s Studies 1.552 

9 Gender Place and Culture İngiltere Geography; 

Women’s Studies 

1.693 

10 Journal of Women Politics Policy İngiltere Government & Law;  

Women’s Studies 

0.674 

BYED: Beş Yıllık Etki Değeri - EBAAS: Eser Başına Alınan Atıf Sayısı 

3.5. Dergi, Referans, Atıf ve Araştırma Alanı 

İlgili konuda en fazla atıf alan ilk 10 çalışma Tablo 2 üzerinde gösterilmektedir. 

Bu çalışmalar arasında 2001 yılında International Studies Quarterly dergisinde yer 

alan “Transnational networks and policy diffusion: The case of gender 

mainstreaming” başlık çalışma 253 atıfla ilk sıradadır.  

Tablo 2. İlgili Konuda En Fazla Atıf Alan İlk 10 Çalışma 
# İlgili Yayın Dergi Yıl Yazarlar a 

1 Transnational networks and policy 
diffusion: The case of gender 
mainstreaming 

International 
Studies Quarterly   

2001 True, J;  

Mintrom, M 

253 

2 Gender mainstreaming: Productive 
tensions in theory and practice 

Social Politics 2005 Walby, S 221 

3 Mainstreaming gender in the 
European Union 

Journal of 
European Public 
Policy 

2000 Pollack, MA; 
Hafner-Burton, E 

121 
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4 Gender mainstreaming in theory 
and practice 

Social Politics 2005 Daly, M 112 

5 Displacement and empowerment: 
Reflections on the concept and 
practice of the Council of Europe 
approach to gender mainstreaming 
and gender equality 

Social Politics 2005 Verloo, M 102 

6 Gender mainstreaming in the 
European Union - Towards a new 
conception and practice of equal 
opportunities? 

European Journal 
of Womens 
Studies  

2002 Booth, C;  

Bennett, C 

99 

7 Gender Mainstreaming vs positive 
action - An ongoing conflict in EU 
gender equality policy 

European Journal 
of Womens 
Studies 

2005 Stratigaki, M 97 

8 Sisyphus’ sisters: Can gender 
mainstreaming escape the 
genderedness of organizations? 

Journal of Gender 
Studies   

2006 Benschop, Y;  

Verloo, M 

75 

9 Gender mainstreaming in the EU - 
Incorporating a feminist reading? 

European Journal 
of Womens 
Studies    

2006 Lombardo, E;  

Meier, P 

64 

10 Mainstreaming gender in global 
governance 

European Journal 
of International 
Relations    

2002 Hafner-Burton, 
E; Pollack, MA 

63 

303 yayında, beş ve üzerinde atıf verilen çalışma sayısı 110 iken, 10 ve üzerinde 

ortak atıf verilen çalışma sayısı 38’dir. Tablo 3, veri setinde en fazla atıf verilen ilk 

beş çalışmayı göstermektedir.  

 Tablo 3. En Fazla Atıf Verilen İlk 5 Referans 

# Atıf Verilen Referans a 

1 Walby, S. (2005). Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice. 
Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 12(3), 321-343. 

48 

2 Daly, M. (2005). Gender mainstreaming in theory and practice. Social Politics: 
International Studies in Gender, State & Society, 12(3), 433-450. 

39 

3 Rees, T. (1998). Mainstreaming Equality in the European Union: Education. Training. 38 

4 Squires, J. (2005). Is mainstreaming transformative? Theorizing mainstreaming in the 
context of diversity and deliberation. Social Politics: International Studies in Gender, 
State & Society, 12(3), 366-388. 

36 

5 Jahan, R., & Mumtaz, S. (1996). The Elusive Agenda: Mainstreaming Women in 
Development [with Comments]. The Pakistan Development Review, 35(4), 825-834. 

35 
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3.6. Anahtar Kelimeler ve Konular 

303 çalışmada toplamda 711 anahtar kelime kullanıldığı görülmüştür. Bu 

kelimeler genel olarak bildiri, derleme ve makale gibi doküman türlerinin 

tanımlayıcısı olarak kullanılmıştır (Şekil 4).  

Şekil 4. Çalışmalarda Kullanılan Anahtar Kelimelerin Yıllara Göre Dağılımı 

 

Çalışmalar iki ve üzerinde tekrar eden 141 anahtar kelime mevcuttur. Şekil 4 

verildiği gibi, “gender mainstreaming” kavramı ile ilişkili anahtar kelimeler ele 

alındığında, en çok kullanılan kelimelerin yoğunluk ve zaman bazında, kadın, 

Avrupa Birliği, politika, göç, sivil toplum örgütleri, güvenlik, kırsal kalkınma, 

eşitlik, cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, güçlendirme, çeşitlilik, yönetişim, 

feminist teori, katılım, kalkınma, şiddet, sağlık politikaları, eşitlikçi politikalar gibi 

olduğu görülmektedir. 

SONUÇ 

Çalışmada, TCAA konusunda uluslararası literatürdeki durumun ve eğilimlerin ne 

olduğu araştırma sorusu olarak gözetilmiş ve bu temel sorunun yanıtı bilimetrik 

analizlerle yanıtlanmaya çalışılmıştır. TCAA alanındaki eğilimler, seçilen veri 

kaynağı üzerinden farklı analizlerle, yayınların, yıllar bazındaki yoğunlukları, ülke 

dağılımları, yayın için en çok tercih edilen dergiler, bu alanda önde gelen ve en çok 
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yayın yapan yazarlar, anahtar kelime dağılımları gibi farklı boyutlardaki istatistikler 

elde edilmiştir. Bu sonuçlar ile kavramın gelişimi arasındaki paralellik dikkati 

çekmektedir. Uluslararası gündemde toplumsal cinsiyetin gelişimi ile TCAA’nın 

literatürdeki zaman ve konu bazlı gelişimi, anahtar kelimelerin dağılımındaki 

gibidir. Buradaki gelişim, cinsiyet, toplum, aile, kadın, çevre politikaları, yönetişim, 

yoksulluk, katılım, sağlık politikaları, sivil toplum, eşitlik politikaları gibi anahtar 

kelimelerle örneklendirilebilir. 
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The Usage of Information Technology by  
Local Governments in Decision Making Process  

Nur Sinem Partigöç1 , Çiğdem Tarhan2 
Abstract 

Developments in information technology starting from the end of the 20th century have 
changed the use of computer and information systems in local governments. The main 
challenge for managers and/or planners is to decide how information technologies should 
be incorporated into work by local governments and to put them into practice. That's why; 
local governments should explore new ways to bring together and distribute a large number 
of inputs from a variety of sources to respond to new challenges. Computer-based 
applications perform complex analysis to learn how to decide on problem solving by 
converting data into information, after having enabled administrators to retrieve data. 
Within the scope of this study, the effect of local government understanding and developing 
information technologies on decision making process in local administrations is discussed. 
This article investigates some theoretical perspectives in respect of decision making in local 
government. 
Key Words: Information Technology, Local Government, GIS, Sustainability, Urban 
Areas 
JEL Classification Codes: O32 

Yerel Yönetimlerde  
Karar Verme Sürecinde Bilgi Teknolojisinin Kullanımı 

Özet 
20. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan bilgi teknolojisindeki gelişmeler, yerel 
yönetimlerde bilgisayar ve bilgi sistemleri kullanımını değiştirmiştir. Yöneticiler ve/veya 
plancılar için temel sorun, bilgi teknolojilerinin yerel yönetimlerce çalışmalara nasıl dahil 
edilmesi gerektiği ve bunları uygulamaya koymaya karar vermektir. Bu yüzden; yerel 
yönetimler, yeni sorunlara cevap vermek için çeşitli kaynaklardan gelen çok sayıda girdiyi 
bir araya getirmek ve dağıtmak için yeni yöntemler keşfetmelidir. Bilgisayar tabanlı 
uygulamalar, yöneticilerin veri almasını sağladıktan sonra, verileri bilgiye dönüştürerek, 
problem çözme konusunda karar vermeyi öğrenmek için karmaşık analizleri gerçekleştirir. 
Bu çalışma kapsamında ülkemizdeki yerel yönetim anlayışı ve gelişen bilgi teknolojilerinin 
yerel yönetimlerde karar verme sürecine etkisi ele alınmış ve yerel yönetimde karar verme 
konusunda bazı kuramsal bakış açıları araştırılmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Bilgi Teknolojisi, Yerel Yönetim, CBS, Sürdürülebilirlik, Kentsel Alanlar 
JEL Sınflama Kodları: O32 
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1. INTRODUCTION 

Starting from the late 20th century, developments in information technology (IT) 

has changed the act of computers and information systems (IS) in local governments. 

Information technologies are developing so fast and thus these developments have 

created many opportunities for local governments. Quick and easy attainment to 

data/information when requested is so valuable and important; especially, local 

governments need information for powerful management. Main problem for 

managers and/or planners is to determine that how these IT should be incorporate 

into their facilities and go about implementing them. That is why; local governments 

have to discover different methodologies for collecting and distributing large 

amounts of input from many sources to answer to new challenges.  

Computer based applications let managers get data, then to convert data to 

information, finally to realize complex analyses in order to get knowledge for 

decision making in problem solving. These administrative facilities are used to keep 

records of decision support systems (DSS) that cause unprecedented opportunities. 

In the literature, information technologies are defined as that they can help to local 

government facilities. These are listed as:  

• Electronic document management system: It lets the users store and distribute 

documents electronically. 

• DSS such as geographical information and data ware housing technologies let 

the users to analyze and represent the information to citizens. 

Besides these definitions and assessments, it can be easily said that DSS is more 

widely available via platform-free network computing, enterprise-wide computing 

and World Wide Web (WWW). This technology has altered the local government’s 

organizational structure as well as the way information and communication are 

managed relative to citizens or other organizations. At this point, the purpose of this 

paper is to discuss how IT has a role in decision making process for developing 

sustainable scenarios in urban areas by local governments and to reveal the role of 

GIS in this process.  
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2. LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY 

The metropolitan municipality term has begun to use in 1984 for the cities 

Istanbul, Ankara and Izmir in Turkey. In the process of time, the number of 

metropolitan municipality was increased to 16 cities. In 2013, the cities which have 

population larger than 750,000 was become metropolitan municipality, and the total 

number was 30. The local government system was reorganized because of this 

increasing. Extended the boundaries of metropolitan municipalities assumed the 

local government services in the whole province. Metropolitan municipalities have 

approximately 60 million of the citizens of 77,695,904. This means that 77% of the 

population live within metropolitan boundaries (Türkiye Belediyeler Birliği, 2018; 

Savaş-Yavuzçehre, 2016; Önez Çetin, 2015 ). 

Local governments have many responsibilities in the cities: infrastructure, 

environment, transport, water and sewer etc. (Türkiye Belediyeler Birliği, 2018; 

Local Government Infrastructure, 2018). It is required technically know-how to plan 

and manage the services for the entire urban area. A strengthened management is 

needed to plan and execute these services effectively and economically. At this point, 

decision support systems help managers for decision making (Durak, 2015; Habitat, 

2014).  

In Turkey, metropolitan and district municipalities generally operate in the same 

service area, because of this, both the metropolitan and the district municipalities 

have to work in cooperation. Otherwise, gaps or overlaps may occur in the services, 

or even conflicts of functions or powers. The metropolitan municipality has a role 

for arranging coordination and solving disputes among municipalities and citizens. 

(Bouton et al., 2018; Chen, et al., 2017). 

3. DECISION MAKING AND INFORMATION TECHNOLOGY  

Managers need IT usage during decision making in order to perform quick and 

right decisions. The IT concept is composed of the systems written below: 
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– Decision support systems (DSS) – Flexible and interactive IT system which is 

designed to support decision making process when the problem is not structured 

(Tripathi, 2011; Barbarie, 1981). 

– Group decision support system (GDSS) –formulate and solve the problems by 

a team (Poole and DeSanctis, 1990; Gray, 1987). 

– Geographical information systems (GIS) –specifically to work with spatial 

information (Chrisman, 2002; Goodchild, 1991). 

– Artificial intelligence (AI) – This is a computer based system which consists of 

both hardware and software and attempt to emulate human behavior (Laudon and 

Laudon, 2012). 

– Expert systems – This is an intelligent technique for capturing tacit knowledge 

in a very specific and limited domain of human expertise (Laudon and Laudon, 

2012). 

– Genetic algorithm – This information represents as a string of 0s and 1s. Also, 

in examining a very large number of possible solutions, it is useful for finding the 

optimal one (Laudon and Laudon, 2012). 

Decision-making is a part of management. Decisions are performed at every level 

of management to ensure organizational goals are achieved. Additionally, the 

decisions make up core functional values that every organization for ensuring 

optimum growth of services and or products offered. Moreover, decision making 

process can be regarded as control and balance system for local government’s 

vertical and linear directions. At this point, the goals are pre-set management 

objectives, government missions and its vision. To success these goals, the local 

government may have lots of obstacles at management level. Such problems are 

sorted out through comprehensive decision making process.  

4. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Use of information technology helps local governments to operate in a more 

efficient way. The managers of the local governments manage resources in an 
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effective way. The manager of the local governments used to engage an elevated 

number of employees to manage incoming and outgoing resources many times. 

Through developing technological progress, the process has started to change as 

digital informational processes or Information Technology based Decision Making 

Process. Any local government develops its certain methods to assist decision 

making which can be evaluated as ‘technology of choice’. At this level, the process 

of planning in local government needs a technology of choice that clearly recognizes 

the particular types of challenge posed. 

Today, there needs to be improved the technical capacities in local governments 

for sustainable decisions. In spite of both from theory and practice points of views, 

managers in the local governments do not clearly understand how to use and 

integrate IT in decision making process. Especially, GIS data provide ease to 

increase the productivity of organizations to manage public works. GIS technology, 

as one of spatial decision support systems (DSS), has provided spatial data analysis 

opportunity to local governments.  

According to the sustainability point of view, DSS consists not only of providing 

information about the status quo, but also about making predictions and in 

considering the effects of various available alternatives (scenarios, what-if 

questions). In view of the increasing quality of life especially in urban areas, the 

necessity for ecological systems and economic systems and available alternatives for 

sustainability have been a target. The sustainable development can be defined as the 

improvement of quality of life remaining within the limits of the carrying capacity 

of ecology. In addition, this concept causes a contradiction between the unlimited 

consumption and limited resources. To manage these resources effectively is the 

main role of a sustainable local government. The concept of “sustainable 

development” that is a determinant of environmental policies across the globe 

starting in the 1980s is defined in the Brundtland Report as “Sustainable 

development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.”.  
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As a result, it is the fact that at least 70-80% percent of the average local 

government’s work is composed of geographically related tasks. GIS has a powerful 

tool for storing, analyzing and displaying spatial-based data.  
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Örgüt Kültürü ve Hastane Kalitesi İlişkisi 
Zeynep ÖLÇERLER GÖNEN1,Gökhan ÜRKMEZ2, Özkan TÜTÜNCÜ3  

Özet 
Örgüt kültürü, en kısa haliyle bir örgütte tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş değerler, 
inançlar kurallar bütünü olarak ifade edilebilir. Bu kültür yapısı örgütün gelişim, değişim, 
ilerleme, yenilik gibi geleceğe dair gerçekleştirdiği çabalara yön verebilir, destekleyebilir ya 
da direnç göstererek örgütün yerinde saymasına neden olabilir. Sağlık hizmeti sunan bir 
kurumda kaliteli hizmet sunumu temel çıktıdır ve ihtiyaç ve beklentilerin sürekli artmasıyla 
değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda, örgüt kültürünün, örgütte yaşanan her türlü 
ilerleme ve değişim üzerinde etkili olabileceği varsayımıyla, çalışmanın amacı örgüt kültürü 
ve hastane kalitesi arasındaki ilişkiyi inceleyerek, örgüt kütürünün hastane kalitesi 
üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Antalya’da aynı gruba ait altı özel 
hastanede çalışan personel oluşturmaktadır. Ön değerlendirme sonrasında toplam 424 anket 
analizlere dahil edilmiştir. Ankette; Cameron ve Quinn’in geliştirdiği, “Örgüt Kültürü 
Değerlendirme Ölçeği” ve demografik özelliklere ilişkin sorular yer 
almaktadır.Gerçekleştirilen çalışmada, kalite ve örgüt kültürü boyutlarının birbiriyle pozitif 
yönde kuvvetli ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Hastanede kalite algısını örgüt kültürünün tüm 
bileşenlerinin etkilediğini söylemek mümkündür 
Anahtar Kelimeler— Örgüt Kültürü, Kalite, Hastane 
JEL Sınflama Kodları: L20, M10 
 

Relationship Between Organizational Culture  
And Hospital Quality 

Abstract 
Organizational culture can briefly be expressed as a set of rules, values and beliefs adopted 
by all employees in an organization. This cultural structure in an organization can be a 
groundbreaking or supportive for the future in progress, development, change and 
innovation or can lead to stagnation through resistance. The provision of quality services in 
a health care provider is fundamental and varies with the ever-increasing need and 
expectation. With the assumption that the organizational culture can be influential on all 
kinds of progress and change in the organization, the purpose of the study was to determine 
the effect organizational culture on the hospital quality. In this relationship the influence of 
organizational culture on the hospital quality was detected. The universe of the research is 
composed of personnel working in six private hospitals owned by the same group in Antalya. 
A total of 424 questionnaires were included in the analyzes after preliminary assessment.  In 
the survey there are questions about "Organizational Culture Assessment Scale", developed 
by Cameron and Quinn, and questions related to demographic characteristics.  In the study 
conducted, it was determined that the dimensions of quality and organizational culture are 
strongly related to each other positively. It is possible to say that the quality perception at 
the hospital is affected by all components of organizational culture. 
Keywords— Organizational Culture, Quality, Hospital 
JEL Classification Codes: L 20, M10 

                                                      
1 Kalite Yönetim Direktörü, S.B Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Kalite yönetim Birimi, Türkiye, zeynepolcerler@gmail.com  
2 Başhekim, Özel Opera Yaşam Hastanesi, Başhekimlik, Türkiye, dr.urkmez@gmail.com 
3 Profosör Doktor,  Dokuz Eylül Üniversitesi, Rekreasyon Bölüm Başkanı, Türkiye, 
ozkan.tutuncu@deu.edu.tr 



 

1424 
 

1. GİRİŞ  

Örgüt kültürü, en kısa haliyle bir örgütte tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş 

değerler, inançlar kurallar bütünü olarak ifade edilebilir. Bu kültür yapısı örgütün 

gelişim, değişim, ilerleme, yenilik gibi geleceğe dair gerçekleştirdiği çabalara yön 

verebilir, destekleyebilir ya da direnç göstererek örgütün yerinde saymasına neden 

olabilir. Sağlık hizmeti sunan bir kurumda kaliteli hizmet sunumu temel çıktıdır ve 

ihtiyaç ve beklentilerin sürekli artmasıyla değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda, 

örgüt kültürünün, örgütte yaşanan her türlü ilerleme ve değişim üzerinde etkili 

olabileceği varsayımıyla, çalışmanın amacı örgüt kültürü ve hastane kalitesi 

arasındaki ilişkiyi inceleyerek, örgüt kütürünün hastane kalitesi üzerindeki etkisini 

tespit etmektir. 

2. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

Literatürde işletme kültürü, kurum kültürü, şirket kültürü ya da firma kültürü 

şeklinde de rastlanılan örgüt kültürü kavramıyla ilgili pek çok tanım bulunmaktadır. 

Bu tanım zenginliğinin sebebi farklı ekollerden gelen araştırmacıların örgüt 

kültürünü farklı açılardan incelemelerinden kaynaklanmaktadır. Örgütsel kültür 

kavramına ilişkin tanımlar, konuyla ilgilenen araştırmacının çalışma alanına göre 

farklı bakış açıları kazanmakta ve kavrama farklı işlevler yüklenmektedir. Örneğin 

antropoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve ekonomi gibi birçok alanda araştırmacılar 

örgüt kültürü ile ilgili araştırmalar yapmış ve örgüt kültürü kavramına katkıda 

bulunmuşlardır (Yılmaz, 2007:40). 

Örgüt kültürü tanımları incelendiğinde tanımlar arasında bazı farklar olsa da 

birçok ortak nokta bulunmaktadır. Dikkati çeken ilk unsur, tanımların işletme 

çalışanlarını hedef alarak, örgüt kültürünü işletme içinde çalışanlar tarafından 

paylaşılan değerler sistemi olarak nitelendirmeleridir. Diğer bir ortak nokta ise örgüt 

kültürünü, oluşturan değerlerin olduğu gibi kabul edilmesidir. Tanımlarda rastlanılan 

üçüncü ortak nokta ise örgüt kültürü değerlerinin işletme çalışanları için taşıdığı 

anlamlar ve sembollerden oluşmasıdır. 

Yapılan tanımlar ve ortak noktalar ışığında örgüt kültürünü şöyle tanımlamak 

mümkündür. Bir işletmede, işletme çalışanları tarafından paylaşılan ve bir takım 
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değerlerden oluşmuş ve bu değerlerin işletme içindeki çalışanların istenen ve 

istenmeyen davranışlarını belirleyen ve onlara rehberlik eden, yeni gelen çalışanlara 

aktarılan tarihi bir geçmişi, sembolleri olan değerler sistemidir (Özkalp ve Kırel, 

1996:143). 

İşletmenin sahip olduğu örgüt kültürü, onu diğer işletmelerden ayırmakta, 

faaliyetlerin nasıl yapılacağına ışık tutmakta, örgüt amaçlarının önceliğini 

çalışanlara hissettirmekte ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde denetim 

mekanizması olarak işlev görmektedir (Ülgen ve Mirze, 2007: 383). Bu açıdan 

kültür, örgütü topluma bağlayan, onun toplum içindeki yerini, önemini ve başarısını 

belirleyen önemli bir araçtır (Şimşek vd., 2008: 46). Örgüt kültürü, bir işletmeyi 

diğerlerinden ayırt eden bir özellik taşımaktadır. Bu anlamda kültür, parmak izi 

gibidir (Örücü, 2005: 98). 

Örgütün daha iyi yönetilebilmesi için örgüt kültürünün çok iyi analiz edilmesi 

önemlidir. Kültür farklı temel bileşenlerine ayrılarak analiz edilmeli, her birinin 

güçlü ve zayıf yönleri belirlenmelidir. Örgüt faaliyetlerinde yüksek performansa 

ulaşmak için uygun bir kültür yapısı inşa etmek ancak bu verilerin elde edilmesiyle 

mümkün olabilir (Collins, 1996:745). 

2.1. Hastanelerde Örgüt Kültürü  

Sağlık bakım organizasyonlarının kültürü, yönetim ve organizasyon 

yapılarındaki özelliklerinden dolayı diğer kültürlerden farklılık göstermektedir. 

Hizmetin üretilmesinde insan faktörünün ön planda olduğu hastaneler, birçok 

meslekten insanın çalıştığı ve hastalar aracılığıyla toplumla sürekli etkileşim içinde 

olan örgütlerdir (Göktaş vd., 2005:353) ve hizmetin yapısı ve özellikleri bakımından, 

gittikçe karmaşıklaşan örgüt yapıları nedeniyle yöneticilik ve örgüt kültürünün 

işletme düzeyinde daha önemli hale geldiği işletmeler grubunu oluşturmaktadır 

(Karahan, 2008:457).  

Her hastane, sağlık bakım endüstrisindeki diğer hastanelerden farklı kendine özel 

bir örgütsel kültür yaratmaktadır. İşlevlerinin ileri düzeyde uzmanlaşmış olmasından 

dolayı karmaşık bir yapıya sahip olan hastaneler, hastaların teşhis ve tedavisine 
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yönelik çok çeşitli hizmetlerin sunulduğu, karmaşık bir sosyo ekonomik sistem olup, 

yaşanan hızlı teknolojik değişim, uzmanlaşma, maliyetlerin artışı, toplumdaki 

demografik değişiklikler ve hastaların artan beklentisi gibi pek çok soruna 

sahiptirler.  Tanı ve tedavi yaklaşımlarının sürekli gelişmesi/değişmesi ve 

beraberinde riskler taşıması, dolayısı ile doğrudan insan hayatıyla ilgili olmasından 

dolayı sağlık hizmetinin sunumundan önce çok iyi planlanması ve etkin bir yönetim 

sürecinden geçmesi gerekmektedir (Tapan vd., 2016:1; Pekkaya, 2016:975).  

Sağlık alanında  örgüt kültürüne yönelik yapılan çalışmalar ve literatür bilgisi 

sonucunda, en iyi örgüt  kültürü tipinin ne olduğu henüz belirlenememiştir. Özellikle 

hasta güvenliği ve örgüt kültürü üzerine daha fazla çalışma yapılması gerekliliği 

vurgulanmaktadır (Tütüncü ve Küçükusta, 2006). Ancak, problemlere çözüm bulan, 

yeniliklere açık ve bu yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayabilen, çalışanların da en az 

yöneticiler kadar karar verme yetkisine sahip olduğu ve yaratıcılığın ön plana 

çıkarıldığı bir kültür yapısının en iyisi olabileceği ifade edilmektedir. Hastanelerin 

bu yönlerini geliştirecek şekilde örgüt kültürlerinde bazı değişikliklere gitmeleri, 

günümüzde kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır (Simms, et. al., 1994: 

659). 

3. HASTANE KALİTESİ 

     Kalite kavramının tek bir tanımı olmayıp, bilim adamlarına göre farklı şekillerde 

tanımlanmaktadır. Deming kaliteyi; iş gören motivasyonunu sağlayıp sürekli 

iyileştirmeyi temel alan bir yaklaşım olarak ifade etmiştir (Deming, 1995). Juran ise 

kaliteyi üretilen mal veya hizmetlerin tüketicilerinin beklentilerine uygunluğu veya 

karşılama derecesi olarak tanımlamıştır (Juran, 2000). Gross’a göre ise ürünün 

spesifikasyonlara uygunluk derecesi yani hataların azlığı olarak belirtilmektedir 

(Gross, 1968).  

     Hizmetlerin çok çeşitli olması sebebiyle hizmetin akademik çevre için kabul 

görmüş net bir tanımının olmadığı bildirilmektedir (İpekgil vd, 2003; Oral, 2006). 

Ancak genel bir ifade ile hizmet insanların gereksinimlerini doyuma ulaştıran 

eylemler olarak tanımlanmaktadır (Oluç, 1988). Parasuramana göre bir hizmetin 
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kaliteli olabilmesi için, hizmet sunumu esnasındaki fiziksel özellikler yeterli olmalı, 

hizmet güvenli bir ortamda işinin ehli istekli ve yeterli personel tarafından sosyal 

hayat kurallarına uygun ulaşılabilir bir şekilde sunulmayı gerektirir. Bu görüşe göre 

hizmet kalitesinin boyutları; fiziksel özellikler, güvenilirlik, isteklilik, yeterlilik, 

nezaket, inanılabilirlik, güvenlik, ulaşılabilirlik, anlayış ve iletişim olarak ifade 

edilmektedir (Parasuraman vd, 1988). Hizmet sektörünün emek yoğun niteliği, 

kalitenin doğrudan insan unsuru ile ilgisini ortaya koymaktadır (Öter ve Tütüncü, 

2001).   

     Kaliteli hizmet her alan için gereklidir; ancak bu sağlık için bir zorunluluktur 

(Kömürcü, 2006). Bunun nedeni söz konusunun insan sağlığı olması, yapılan hiçbir 

hatanın geri dönüşünün olamayacağı gerçeğidir. Bu bakımdan sağlık örgütlerinin 

kendilerini sürekli geliştirmeleri, yenilikleri takip etmeleri ve hizmette kaliteyi 

yakalamaya çalışmaları ihtiyaçtan çok bir zorunluluktur  (Bakan vd., 2014: 189). 

Nitekim son 30 yılda pek çok sağlık örgütü sunulan sağlık hizmetlerinde verimliliği 

arttırmak adına toplam kalite yönetim ilkelerini benimsemiştir. 

     Kalite yönetimi anlayışı benimsenmeden önceki geleneksel yönetim anlayışında 

verilecek kararlar tek kişi tarafından alınırken, bu anlayışta tüm çalışanlar söz 

hakkına sahip, yönetsel önderlik yerini mesleki önderliğe, yönetsel ve mesleki 

otorite tüm çalışanların katılımına, amaca yönelik olan kısa vadeli beklentiler 

performans ve sürece yönelik beklentilere, katı planlar daha esnek planlara, 

şikayetler sonucu sorun çözümünden örnek edinmeye, geçmişteki başarı 

değerlendirmesi için denetimden sürekli başarı değerlendirmeye kalite kavramı 

anlayışında da kalite güvencesinden sürekli geliştirmeye evrilmiştir (Kavuncubaşı, 

2000). 

     Sağlık sektörü içerisindeki farklı söz sahibi olan birimler için kalite birbirinden 

farklı anlamlar taşımaktadır. Sağlık kurumu personelinin, hastaların ve doktorların 

farklı beklentileri dikkate alınmalı, izlenmeli ve bu beklentilerin arasında denge 

kurulması gerektiği ifade edilmektedir (Mcglynn, 1997).  
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     Sağlık sektöründeki hizmet sağlayanlar; bilgi ve becerilerini uygulayan, içinde 

bulundukları süreçlere uyum sağlayan ve hizmet sürecinin her aşamasında kendini 

değerlendiren profesyonel kişilerden oluşmaktadır (Tütüncü vd., 2007). Ayrıca 

hizmet alıcısı durumunda olan hastalar aldıkları sağlık hizmeti hakkında profesyonel 

bilgiye sahip olmadıkları için hizmeti sadece hizmeti aldıkları yerin çevresi, 

temizliği, gürültülü bir ortam olup olmaması, muayene sürecindeki bürokratik 

işlemler ve sağlık personelinin tavrını değerlendirerek kaliteli hizmet alıp almadığı 

düşünülebilmektedir (Kavuncubaşı, 2000). 

     İnsan sağlığı ile doğrudan ilişkisi bulunan sağlık hizmetleri sunumunda, sağlık 

hizmetleri kalitesini ölçmek için birçok gösterge bulunmasına rağmen çalışanın 

kalite algısı da önemli kalite göstergeleri arasında yerini almaktadır. 

4. GEREÇ VE YÖNTEM 

     Araştırmanın evrenini Antalya’da aynı gruba ait altı özel hastanede çalışan 

personel oluşturmaktadır. Araştırma gerçekleştirilen hastanelerde, çalışmaya 

katılmayı kabul eden tüm sağlık personeline anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Amaç tüm personele ulaşıp anket uygulamasını kabul eden herkesten veri 

toplamaktır. Ön değerlendirme sonrasında toplam 424 anket analizlere dahil 

edilmiştir. Ankette; Cameron ve Quinn’in geliştirdiği, “Örgüt Kültürü 

Değerlendirme Ölçeği” ve demografik özelliklere ilişkin sorular yer almaktadır. 

Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket 

programı kullanılmıştır. 

     Çalışmada, anketin geçerliliğini test etmek için faktör analizi ve güvenilirliğini 

test etmek için içsel tutarlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma boyutları 

arasındaki ilişkinin yönü ve kuvveti korelasyon analizi ile tespit edilmiştir. 

İstatistiksel önemlilik düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. Hastanede kaliteye, örgüt 

kültürü boyutlarından “hastanenin baskın özelliği, liderlik ve yönetim tarzı” ve 

“birliktelik, strateji ve başarı” faktörünün etkisi çok değişkenli regresyon analizi ile 

ele alınmıştır. 
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5. BULGULAR 

     Ön değerlendirme sonrasında toplam 424 anket analizlere dahil edilmiştir. Tablo 

1’de katılımcıların bireysel özelliklerinin sayısal ve yüzdesel dağılımı belirtilmiştir. 

Tablo 13: Katılımcıların Bireysel Özelliklerinin Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı 

 Sayı Yüzde % 

YAŞ GRUBU (n=424) 19 ve ↓ 19 4,5 

20-29 207 48,8 

30-39 114 26,9 

40-49 56 13,2 

50 ve ↑ 28 6,6 

CİNSİYET (n=424) Kadın 313 73,8 

Erkek 111 26,2 

EĞİTİM DURUMU 

(n=424) 

Ortaokul/İlköğretim 56 13,2 

Lise 136 32,1 

Önlisans 114 26,9 

Lisans 73 17,2 

Lisansüstü 45 10,6 

MESLEKTEKİ 

ÇALIŞMA YILI 

(n=424) 

1-5 yıl 233 55,0 

6-10 yıl 76 17,9 

11-15 yıl 52 12,3 
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16-20 yıl 31 7,3 

21 yıl ve üzeri 32 7,5 

İŞ YERİNDEKİ 

ÇALIŞMA YILI 

(n=424) 

1-5 yıl 375 88,4 

6-10 yıl 31 7,3 

11-15 yıl 16 3,8 

16-20 yıl 0 0 

21 yıl ve üzeri 2 0,5 

MESLEK  

(n=424) 

Hastane Yönetimi 4 0,9 

Doktor  45 10,6 

Hemşire/Ebe 134 31,6 

Teknisyen 65 15,3 

Diğer 176 41,5 

YAŞ 

(n=424) 

Ortalama ± SS 30,90 ± 9,66 

Min - Maks 18 - 67 

MESLEKİ DENEYİM 

(n=424) 

Ortalama ± SS 7,74 ± 8,41 

Min - Maks 1 – 45 

 

     Çalışmada ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği sınanmıştır. Örgüt kültürü ölçeğinin 

genel Cronbach’s alpha değeri 0.96, kalite algısı ölçeğinin genel Cronbach’s alpha 

değeri 0.96, olarak belirlenmiştir. Bu değerler kabul edilebilir sınırlar içerisindedir 

(Nunnally, 1967).  
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     Daha sonra örgüt kültürü veri setine faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör 

analizlerinin uygunluğunu belirlemek amacıyla veri setine uygulanan Küresellik 

Testi (Barlett’s Test of Spirity) sonucu 0.001 düzeyinde anlamlı, Kaizer-Mayer-

Olkin örneklem değeri de 0,96 olarak bulunmuştur. 

Örgüt kültürü veri setine gerçekleştirilen faktör analizi sonucu 24 ifadenin 2 

boyut altında toplandığı ve açıklanan toplam varyansın 57,56 olduğu belirlenmiştir.  

Bu faktörler “Birliktelik, Strateji ve Başarı” ve “Baskın Özellik, Liderlik ve Yönetim 

Tarzı” başlıkları altında toplanmıştır.Faktör analizi sonuçları Tablo 2’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 2: Faktör Analizi (Örgüt kültürü) 

 

Fa
kt

ör
   

  
Y

ük
ü 

Ö
zd

eğ
er

 

A
çı

kl
an

an
 

V
ar

ya
ns

 

1. FAKTÖR –Birliktelik, Strateji ve Başarı  7,12 29,68 

Hastanemiz başarıyı en farklı, en yeni hizmetleri üretme olarak 
tanımlar. Hastanemiz ürettiği hizmetler konusunda hizmet verdiği 
alanda liderdir ve yenilikçiliği ile tanınır. 

,787 
  

Hastanemizin temel stratejisi süreklilik ve istikrara dayalıdır. 
Verimlilik, kontrol ve uyumlu işleyiş öncelikli konulardır. 

,774   

Hastanemiz başarıyı insan kaynaklarının gelişimine, takım 
çalışmasına, çalışanların bağlılığına ve genel anlamıyla insan 
faktörüne verilen önem olarak tanımlar. 

,751 

 
  

Hastanemiz başarıyı rakiplerinin arasından sıyrılmak olarak 
tanımlar. Hizmet verdiği alanda varlığını güçlü bir biçimde 
hissettirmek başarının anahtarıdır. 

   ,743 
  

Hastanemizin temel stratejisi rekabetçiliğe ve başarıya dayalıdır. 
Hedeflere ulaşmak ve hizmet verilen alanda başarılı olmak bu 
stratejinin temel ilkeleridir. 

,654 
  

Hastanemiz başarıyı verimlilik olarak tanımlar. Faaliyetlerin 
zamanında ve düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesi önemlidir. 

,654   

Hastanemizin temel stratejisi yeni kaynaklar ve yeni çalışma 
alanları yaratmaya dayalıdır. Yenilik peşinde koşma ve olası 
imkanları ortaya çıkartma önemlidir. 

,639 
  

Hastanemizin temel stratejisi çalışanların gelişimi üzerine 
kuruludur. Katılımcılık, açıklık ve güven bir stratejinin temel 
öğeleridir. 

,618 
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Hastanemizi bir arada tutan yeniliğe ve gelişime olan bağlılığıdır. 
,614   

Hastanemizde benimsenen yönetim tarzı, çalışanlarıyla ilişkilerinde 
iş güvencesine uyma, öngörülebilirliğe ve istikrara önem verir. 

,587 

 
  

Hastanemizi bir arada tutan resmi kurallar ve politikalardır. 
Birliktelik uyumlu ve düzenli bir işleyiş ile sağlanır. 

   ,586   

Hastanemizi bir arada tutan başarı ve amaçların 
gerçekleştirilmesine verilen önemdir. Mücadeleci olma ve kazanma 
ortak temel anlayıştır. 

 ,561 
  

Hastanemizi bir arada tutan sadakat ve karşılıklı güvendir. 
Çalışanlar çalıştıkları kuruma son derece bağlıdırlar. 

 

, ,552 
  

2. FAKTÖR – Baskın Özellik, Liderlik ve Yönetim Tarzı  6,69 27,89 

Hastanemizde hakim liderlik anlayışı çalışanları yetiştirmeyi (usta-
çırak ilişkisi gibi), onların gelişmelerini sağlamayı ve onlara 
işlerinde yardımcı olmayı ön planda tutar. 

,736 
  

Hastanemizde hakim liderlik anlayışı girişimcilik, yenilikçilik ve 
risk almayı ön planda tutar. 

,716   

Hastanemizde sonuca nasıl ulaştığınız değil, sonuç elde etmek çok 
önemlidir. Çalışanlar, rekabetçi ve başarı istekleri yüksek kişilerdir. 

,704   

Hastanemizde hakim liderlik anlayışı mantıksızlığı asla kabul 
etmez, mücadeleci ve sadece sonuç elde etmeye önem verir. 

,688   

Hastanemizdeki hakim liderlik anlayışı koordinasyona, 
örgütlenmeye ve işlerin uyumlu ve verimli bir şekilde 
yürütülmesine önem verir. 

,633 
  

Hastanemizde benimsenen yönetim tarzı takım çalışmasına, 
uzlaşmaya ve katılımcılığa dayalıdır. 

,607   

Hastanemizde kontrol sistemleri ve bu sistemleri destekleyen 
yapılanmalara çok önem verilir. Çalışanların yapacakları işleri 
belirleyen ve onlara yön gösteren resmi kurallar, standartlar, 
prosedürler vardır. 

,601 
  

Hastanemizde benimsenen yönetim tarzı bireysel risk almaya, 
yenilikçiliğe ve özgünlüğe dayalıdır. 

,600   

Hastanemiz çok dinamik ve girişimci bir kuruluştur. Çalışanlar 
gerektiğinde risk almaktan kaçınmazlar. 

,589 

 
  

Hastanemiz çok özel bir kuruluştur. Çalışanlar kendilerini büyük 
bir ailenin parçası olarak hissederler ve birbirleriyle pek çok şeyi 
paylaşırlar. 

,536 

 
  

Hastanemizde benimsenen yönetim tarzı rekabete ve başarıya 
dayalıdır. 

,507   
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KMO= 0,96*; Bartlett's Test of Sphericity= 6883,75 ; Açıklanan Varyans Oranı: 57,56;  Cronbach’s 

alpha=0,96*; * p<0,001 

     Faktör analizlerinin uygunluğunu belirlemek amacıyla  kalite algısı veri setine 

uygulanan Küresellik Testi (Barlett’s Test of Spirity) sonucu 0.001 düzeyinde 

anlamlı, Kaizer-Mayer-Olkin örneklem değeri de 0,83 olarak bulunmuştur. 

     Kalite algısı veri setine gerçekleştirilen faktör analizi sonucu 5 ifadenin 1 boyut 

altında toplandığı ve açıklanan toplam varyansın 58,85 olduğu belirlenmiştir. Faktör 

analizi sonuçları Tablo 3’de gösterilmektedir.  

Tablo 3: Faktör Analizi (Kalite Algısı) 

 

Fa
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1. FAKTÖR – Kalite Algısı  2,94 58,85 

Yönetimler sorunların kök nedenlerine inerek, gerçek çözümüne 
odaklanmaktadır. 

,874   

Hasta ve çalışanların beklentileri kâğıt üstünde olmamak üzere 
araştırılmaktadır. 

,837   

Usulen değil, bilimsel ve adil bir performans değerlendirmesi 
gerçekleştirilmektedir.  

,833 

 
  

Geleceğe yönelik uzun vadeli (5-10 yıllık) planlar ve hedefler 
oluşturulabilmektedir. 

    ,772   

Uzun vadeden ziyade, kısa vadeli düşünmeye ve kazançlara 
odaklanılmaktadır. 

,436   

KMO= 0,83*; Bartlett's Test of Sphericity= 800,84 ; Açıklanan Varyans Oranı: 58,85;  Cronbach’s 

alpha=0,96*; * p<0,001 

Korelasyon analizi sonucunda hastanedeki kalite algısı ve örgüt kültürü boyutları 

arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4: Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Birliktelik, 
Strateji ve 

Başarı 

Baskın Özellik, 
Liderlik ve 

Yönetim Tarzı 
Kalite Algısı 

5. Birliktelik, Strateji ve 
Başarı        1,00   

6. Baskın Özellik, Liderlik 
ve Yönetim Tarzı        0,85**          1,00  

7. Kalite Algısı        0,66**          0,63**        1,00 

** p<0,01 

 

     Regresyon analizi, örgüt kültürü boyutlarının kalite algısı üzerindeki etkisini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir (Tablo 5). Stepwise yöntemi ile 

gerçekleştirilen regresyon analizinde, genel olarak modelin açıklanma oranı 0.45 

olarak tespit edilmiştir (F (2, 421) = 173,99, p<0.001, R = 0.67, Adjusted R2 = 0.45). 

R2 değeri sosyal bilimlerde gerçekleştirilen araştırmalar açısından yeterli düzeydedir 

(Hair vd. 2007).  Regresyon analizinden elde edilen bulgulara göre, hastane kalite 

algısını  “hastanenin baskın özelliği, liderlik, yönetim tarzı” ve “birliktelik, strateji 

ve başarı” değişkenleri etkilemektedir.  

Tablo 5: Regresyon Analizi 

DEĞİŞKENLER                                           β t p 

Birliktelik, Strateji ve Başarı 0.46* 6,73 0.001 

Baskın Özellik, Liderlik ve Yönetim Tarzı 0.24* 3,45 0.001 

R2      0.45   

F 173,99*   

  * p<0.001, n = 424  
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6. SONUÇ 

     Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde işletmeler performanslarını geliştirme, 

üretkenliklerini arttırma, yönetsel etkinliği sağlama, karlarını maksimize etme, 

diğerlerinin bir adım önüne geçme veya pazar payını yükseltme gibi amaçlara 

ulaşmanın değişik yollarını aramaya başlamıştır. Bu yollardan bir tanesi de örgütte 

işlerin yapılış şekilleri ile örgüte egemen olan temel değerleri, davranış kalıplarını ve 

örgütsel yaşamda kullanılan somut nesneleri anlamaya ve gerekli durumlarda 

değiştirmeye çalışmaktır. Bu noktada örgüt kültürü kavramı karşımıza çıkmaktadır. 

     Çalışma kapsamında her iki ölçeğin faktör analizi sonucunda geçerli olduğu 

belirlenmiştir. Güvenilirlik analizi sonucuna göre ölçeklerin güvenilir olduğu 

belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda hastanedeki kalite algısı ve örgüt kültürü 

boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. 

     Sonuç olarak kalite algısını örgüt kültürünün birliktelik, strateji ve başarı ve 

hastanenin baskın özelliği, liderlik ve yönetim tarzı boyutları etkilemektedir. Bu 

hastanelerde kalite algısına daha büyük etki yapan, birliktelik, strateji ve başarı 

yönünde yapılacak iyileştirmeler kalite algısını daha da olumlu kılabilir.    
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Türkiye'de Mutluluk Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme 
Melih Özçalık1 , Tuba Esra Baskak 2 

Özet 
Sosyal bir bilim dalı olan İktisat, birçok iktisat okulunda farklı çerçevelerle incelenmiştir. Bu 
incelemeler sırasında, diğer bilim dalları ile desteklenmiş ve geliştirilmiştir. Birçok bilim 
dalı ile etkileşim halinde olan iktisadın, psikoloji bilimi ile olan ilişkisi yeni iktisat akımını 
ortaya çıkarmıştır. Kilit noktaları birey ve bireyin davranışları olan, iktisat ve psikolojinin 
birleşmesiyle oluşan davranışsal iktisat ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada davranışsal iktisadın 
ortaya çıkışı ve gelişmesi, bireylerin iktisadi karar verme sürecindeki psikolojik unsurları 
hakkında bilgi verilmiştir. İnsan psikolojisinin temelinde var olan mutlu olma isteğinin 
varlığı sebebiyle mutluluğu etkileyen faktörler incelenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu 
Yaşam Memnuniyeti anket araştırmaları kullanılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.  
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A Review on The Economics of Happiness in Turkey 
Abstract 

Economics, a branch of social science, has been studied in different frameworks in various 
economics schools. During these examinations, other sciences have been supported and 
developed. The relationship between economics and psychology, which interacts with many 
scholars, reveals a new economic movement. Behavioral economics emerged as a result of 
the merging of economics and psychology, the key points of individual and individual 
behavior. In this study, information about the emergence and development of behavioral 
economics, the psychological elements of individuals in the economic decision making 
process. Factors affecting happiness have been examined because of the existence of the 
desire to be happy at the core of human psychology. Turkey Statistical Institute used Life 
Satisfaction survey and the results were evaluated. 
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1. GİRİŞ 

 Birden fazla dala ayrılan İktisat bilimi, diğer bilim dallarıyla da etkileşim 

içinde bulunmaktadır. Sosyoloji,  antropoloji ve psikoloji bilimi bu bilim dalları 

arasında yer almaktadır. 

 İktisat, özünde bireyi ve bireyin davranışlarını konu edinmektedir. Kendi 

çıkarını maksimum seviyeye çıkarmak isteyen birey, iktisat literatürüne göre homo 

economicus olarak adlandırılmaktadır. Homo economicus adlandırılması altında 

bireyler farklı seçimler karşısında kişisel çıkarlarını gözeterek en fazla fayda 

sağlayacakları alternatifi seçmektedirler. Ancak bu seçimin yapılmasında etkin olan 

birçok faktör bulunmaktadır. Ekonomik faktörler dışında kişisel, sosyal, kültürel ve 

psikolojik faktörler tercih ve davranışlarda etkin rol oynamaktadır. Psikolojik 

faktörlerin iktisat üzerindeki etkisi ile yeni bir kavram ortaya çıkmaktadır.  

 İktisat bilimine psikoloji biliminin dahil edilmesiyle ortaya çıkan davranışsal 

iktisat,  günümüz bilim insanları tarafından büyük ilgi görmektedir. Davranışsal 

iktisadın babası olarak bilinen George Katona, aynı zamanda birinci nesil 

davranışsal iktisadın öncüsüdür. Ardından ortaya çıkan ikinci nesil davranışsal 

iktisat öncüleri de Amos Tuersky ve Daniel Kahneman'dır.  

 Davranışsal iktisadın ele aldığı birçok konu vardır. Bunlar arasında insan 

psikolojisinden etkilenen mutluluk da yer almaktadır. Mutluluk, bireylerin yaşam 

kalitelerini derecelendirme hususunda önemlidir. İktisat açısından bakıldığında 

tüketim, gelir, mutluluk ilişkisi dikkat çekmektedir. Geliri artan birey, mutluluğunun 

ve refah düzeyinin de artmasıyla birlikte tüketimini arttırmaktadır. Mutlu bir birey, 

mutlu ekonomi demektir. Psikoloji açısından bakıldığında, mutluluğu etkileyen hem 

ekonomik hem sosyal faktörler bulunmaktadır. Mutluluğun ölçülmesinde cinsiyet, 

yaş, eğitim ve iş durumu önemli faktörler arasında yer almaktadır. 
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2. DAVRANIŞSAL İKTİSAT TANIMI VE GELİŞİMİ 

2.1. İktisat ve Psikoloji İlişkisi 

 İktisat biliminde insan davranışlarının homojen olduğunu ifade eden ve 

insanların her fırsatta kendi çıkarlarını gözeterek mantıksal davrandığını varsayan 

rasyonalite kavramı uzun yıllar geçerliliğini korumuştur. Bu durum, homo 

economicus varsayımı olarak adlandırılmıştır.  

 Adam Smith başta olmak üzere birçok iktisadi düşünür tercihlerin 

davranışlar üzerinde etkili olmasını incelemiştir. Smith sadece iktisatçı değil aynı 

zamanda ahlak felsefesi profesörüdür. İktisadi olayları analiz ederken kişinin 

erdemli olmasının daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Önemli eserlerinden biri 

olan ''Theory of Moral Sentiments'' (Ahlaki Duygular Teorisi)'nı 1759 yılında 

yazmıştır (Thaler, 2018: 1268). Bu eseri ile hem toplumsal hem de kişisel ahlak 

felsefesi üzerine önemli fikirler geliştirmiştir. Toplumda var olan doğal düzenin 

insan davranışları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bireylerin bencil ve çıkar 

gözetme duygularının varlığını kabul etmiştir. Ancak, bu bencilliklerin oluşturduğu 

toplumsal sonuçların olumlu olduğunu da kabul ederek bireylerin eylemlerini 

etkileyen şeyin sadece bireyin çıkarı olmadığını, başkalarının da bu eylemlerden 

olumlu etkilendiğini düşünmüştür (https://www.adamsmith.org/, 2018). 

 İlerleyen yıllarda  Neo-Klasik iktisadın ortaya çıkması ile birlikte psikoloji 

ile iktisat arasındaki ilişkiye mesafe konmuştur (Kitapçı, 2017: 86). Neo-Klasik 

iktisadi düşünürler, bireylerin her koşulda rasyonel ve akılcı davranacağını, 

tercihlerinde faydasını maksimum yapacağını ileri sürerek iktisadı, sosyal 

bilimlerden uzaklaştırmış ve pozitif bilim olmaya yöneltmiştir (Kurtoğlu, 2014: 3).  

 Neo-Klasik iktisada göre, bireyler birbirinden bağımsız tercihlerde 

bulunabilmektedir. Bireyler, Klasiklerdeki gibi sadece kendi çıkarını ve zenginliğini 

maksimize etmek yerine, rasyonel birey olarak önüne çıkan her fırsat tatminini en 

çoğa çıkaracak şekilde değerlendirmektedir (Sarfati, 2005: 110-112).  

 Temel amacı faydasını maksimum yapmak olan rasyonel birey, duygularını 

geri planda tutarak mantığı ile hareket etmektedir. Bu doğrultuda sosyal etkileşimleri 

sadece kendi çıkarları yönünde kullanmaktadır (Çiftçi ve Ayyıldız, 2016: 64). İktisat 

biliminde bireysel bütçe kısıtına bağlı olarak kişisel refahını maksimum yapan 
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rasyonel bireye homo economicus denmektedir. Tüm bu özellikleri göz önüne 

alındığında, gerçek bir bireyin tüm özelliklerine sahip olduğu söylenebilmektedir 

(Soydal vd., 2010: 217-220).  

 Özetle, homo economicus varsayımı, kendi faydasını en çoklaştırabilmek 

için çıkarlarını birinci plana almakta, duygusal ve sosyal ilişkilerini ikinci plana 

atmaktadır. Bu yönüyle, akılcı ve mantıksal davranan bir bireyi ifade etmektedir. Bu 

varsayım Neo-Klasik İktisadın pozitif bilimlere geçişi hususunda da büyük bir 

öneme sahiptir. Rasyonel insan varsayımı, temeli rasyonelliğe dayanan Neo-Klasik 

iktisadı, pozitif bilimlere yaklaştırmaktadır (Hatipoğlu, 2012: 5-8). 

 İktisat bilimi hem doğa bilimleriyle hem de ekonometrik analizlerde 

matematik ile güçlü ilişki kurarak yeni bakış açıları getirmesine rağmen, karmaşık 

yapıya sahip olan insanın tahmin edilemez yapısını çözümleme konusunda yetersiz 

kalmaktadır (Kamilçelebi, 2012; 56-58). Bu yetersizlik noktasında insan 

davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgilenen psikoloji bilimi ile insanın iktisadı 

davranışlarını konu alan iktisat bilimini bütünleştirmek gerekmektedir (Eser ve 

Togionbaeva, 2011: 288). 

2.1.1. Psikolojik İktisat ve İktisat Psikolojisi 

 Konusu birey olan psikoloji bilimi de iktisat bilimi gibi sosyal bir bilimdir. 

Ancak, iktisat bilimi insan davranışları ile doğrudan ilgilenirken, psikoloji bilimi bu 

davranışların altında yatan nedenlerle ilgilenmektedir (Can, 2012: 92-94). İktisat, 

matematikle yoğun ilişki içinde olduğu için, bireyleri etkileyen psikolojik faktörleri 

göz ardı etmektedir. Her ne kadar iki bilim dalı birbiri ile ilişkili olsa da aralarında 

bulunan bu farktan dolayı literatürde bir arada kullanımına çok fazla 

rastlanılmamaktadır (Şen ve İncekara, 2012: 236-238). Ancak, iktisat psikolojisi, 

psikolojik iktisat ve davranışsal iktisat gibi yeni kavramlar ile ekonomik 

çalışmalarda psikolojik süreçlere yer verilmektedir.  

 İktisat ve psikolojinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan İktisat psikolojisi, 

tüketim ve diğer iktisadi davranışlar bakımından psikolojik süreçleri inceleyen bir 

disiplindir. Bireylerin sonsuz ihtiyaçlarının tatmin edilebilmesi ile ilgili yapmış 

olduğu tercihleri ele almakta ve iktisadi olguların insanların davranışları ve 
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mutlulukları üzerindeki etkilerinin ne olduklarını ve ne yönde olduklarını 

incelemektedir (Demirel ve Artan, 2016: 5-6). 

2.1.2. Davranışsal İktisat 

20. yy.'ın başlarında iktisat üzerine çalışmalarda bulunan bilim insanları, 

rasyonellikte psikolojinin önemini barındıran bir çok yayın yapmışlardır. (Erkan, 

2016: 32-34). Yeni bir akım gibi ortaya çıkan ve psikoloji ile iktisadın birleşmesi ile 

var olan davranışsal iktisat, ana akım iktisadın yerine geçememiştir. (Duch and 

Gennetian, 2018: 66). Fakat, hem ilk duyulmaya başlandığı dönemlerde hem de 

günümüzde iktisatçıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. İlk olarak Kenneth, 

Boulding ve Harold Johnson tarafından 1958 yılında kullanılan davranışsal iktisat 

kavramı, sosyoloji ve antropoloji gibi diğer sosyal bilimlerden yararlansa da en çok 

psikoloji biliminden faydalanmaktadır (Eser ve Togionbaeva, 2011: 296). 

 Davranışsal iktisat Sent tarafından birinci nesil ve ikinci nesil davranışsal 

iktisat olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Carneige, Michigon, Oxford ve Stirling 

Üniversiteleri birinci nesil davranışsal iktisada katkıda bulunan okullar arasında yer 

almaktadır. Davranışsal iktisadın babası olarak bilinen Michigon okulunun 

temsilcisi George Katona, birinci nesil davranışsal iktisatçıların öncüsü kabul 

edilmektedir.  

 Katona, tüketici psikolojisinin iktisat biliminde uygulanmasına öncülük 

etmiştir. Çalışmalarında, iktisat bilimi ile psikoloji bilimi arasında güçlü bir bağ 

olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre, psikoloji olmadan iktisadi süreçleri açıklamak 

mümkün olmamaktadır (Kitapçı, 2016: 61-65). 

 Davranışsal iktisada katkısı olan ve davranışsal iktisat üzerinde çalışmalar 

yapan diğer isim, Carniege okulunun temsilcisi Herbet Simondur. Simon, insan 

davranışlarının nedenlerini açıklama ve davranışları deneylendirme üzerine 

çalışmıştır (Kurtoğlu ve Fırat, 2014: 38-40). 

 İkinci nesil davranışsal iktisadın öncüleri ise Amos Tuersky ve Daniel 

Kahneman olmuştur. En önemli katkıları, beklenen fayda kuramının problemlerini 

açıklamada bilişsel bilimden faydalanmak, beklenti teorisini geliştirmek ve 

çerçeveleme tuzağının insan tercihlerinde önemli olduğunu vurgulamak olmuştur 

(Şeker ve Çetin, 2012: 280-285). Bireylerin seçimlerini yaparken psikolojik 
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kriterleri göz önünde bulundurduğunu, beklenen fayda teorisinden ziyade beklenti 

teorisinin bireylerin nasıl karar aldığı hususunda daha doğru tanımlamalar yaptığını 

ifade ermişlerdir. Bu fikirleri üzerine, Tuersky ölümünden dolayı ödülü alamamış 

olsa da Kahneman her ikisi adına 2002 yılında Nobel Ödülü almıştır (Basılgan, 2013: 

69). 

 Davranışsal iktisat açısından önemli olan diğer iki isim George Akerlof ve 

Richard Thaler'dir. Bu konu ile ilgili George Akerlof 2001 yılında, Richard Thaler 

ise 2017 yılında Nobel Ekonomi Ödülü almışlardır (Altıntaş vd., 2016: 136). 

 Davranışsal iktisadı etkileyen bilim dalı bilişsel bilimdir. Bu sebeple, bazı 

bilim insanları davranışsal iktisat kavramı yerine bilişsel iktisat kavramını 

kullanmaktadır (Çiftçi, 2017: 7). 

3. MUTLULUK EKONOMİSİNİN TEMEL SÜRECİ VE DAVRANIŞSAL 

İKTİSATLA İLGİSİ 

Mutluluk, herkesin ulaşmak istediği nihai amaçtır. Bireyler, hem bireysel hem 

çevresel hem de toplumsal görevlerini yerine getirirken çıkarları doğrultusunda 

davranmaktadır. Rasyonel davranan her birey, mutlu olmayı tercih etmektedir. 

Bireysel davranışların psikolojik boyutuyla ilgilenen davranışsal iktisat, insan 

psikolojisinin temelinde var olan mutlu olma isteğini de barındırmaktadır (Köksal 

vd., 2014: 74). 

 Mutluluk nedir? sorusu eski çağlardan günümüze kadar tartışılan bir konu 

olmuştur. İlk olarak Antik Yunan filozofu Sokrates, erdemin kaynağının iyilik 

olduğunu dile getirmiş, iyi ve bilge olmanın mutluluğu beraberinde getirdiğini 

belirtmiştir. Orta Çağ Avrupa'sında, ''Mutluluk sadece ölümden sonra yaşanacaktır.'' 

düşüncesi hakim olmuştur. O dönemde Hz. İsanın çektiği acılar göz önünde 

bulundurularak, dünyevi mutlulukların bir getirisi olamayacağı, yaşanılan dünyanın 

mutluluğa ulaşmada sadece bir araç olduğu düşünülmektedir. Ancak, 17. yy.'da akıl 

ve mantığın hakim olmasıyla birlikte, mutluluk kavramı yeniden ön plana çıkmıştır. 

Akıl ve bilimi ön plana çıkarmaya çalışan aydınlanma dönemi olarak da adlandırılan 

18. yy.'da mutluluk, yeniden ilgi görmeye ve araştırılmaya başlanmıştır (Veenhoven 

ve Dumludağ, 2015: 3-4). 
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  Mutluluğun cinsiyetle ilgisini ilk tespitini yapan Wilson, cinsiyetin 

mutlulukla ilişkisi olmadığını belirtmiştir. Ancak, daha sonra yapılan çalışmalar ve 

anketler bu durumun farklı olduğunu ortaya koymuştur. Mutluluğun yaş faktörü ile 

ilgili olarak bazı yazarlar yaşlı bireylerin genç bireylerden daha mutlu olduğu 

görüşündeyken, diğer yazarlar bu görüşün tam tersini desteklemektedir. 

 Mutluluğun eğitim ölçütüyle ilgili büyük çalışma yapan Witter, eğitim ile 

mutluluk arasında ilişki olduğunu belirtmiştir (Kangal, 2013: 220-225). Cinsiyet ile 

ilgili araştırmalarının yanı sıra mutluluğun evlilikle ilgili olduğunu belirten Wilson, 

evliliğin mutlululuğun bir belirtisi olduğunu ifade etmiştir. Yapılan birçok çalışma, 

artan gelirin rahat bir yaşamı beraberinde getirmesinden dolayı mutluluğu da 

beraberinde getirdiğini açıklamıştır (Akgiş, 2015: 70). Bunların yanı sıra haz, arzu 

ve mutluluk ölçütleri bireylerin karakter ve kişilik özelliklerine göre de 

değişebilmektedir (Aktaş, 2015: 54-56). 

 Mutluluğu sağlamanın en önemli yolu ekonomik büyümeden geçmektedir. 

Bireylerin yaşam memnuniyetinin ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden biri olarak 

hoşnutsuzluk endeksi (miserable index) kullanılmaktadır. Bir ülkenin ne kadar mutlu 

ya da mutsuz olduğunu ölçmede kullanılan bu endeks, Arthur Okun tarafından 

geliştirilmiş olup, endeksin hesaplanması enflasyon ve işsizlik oranlarının eşit 

ağırlıklarla toplanmasıdır (Özcan, 2016; 299). Türkiye'de bu endeks 2017 yılında 

22,2'dir ve yedinci sıradadır. 2018 yılında endeksin 20,6 ve sıranın da beş olması 

beklenmektedir. Bu durum 2018'de endeks skorunun iyileşmesinin beklendiğini 

göstermektedir.  

 Mutluluğun sağlanmasında ekonomik büyümenin önemini ortaya koyan bir 

diğer endeks de Tüketici Güven Endeksi (TGE)'dir. Tüketicilerin gelirleri, 

tüketimleri, tasarrufları ve beklentileri yaş, cinsiyet vb. unsurlara göre 

değişmektedir. Ülkelerin ekonomik gelişmeleri hakkında bilgi veren ve ekonomik 

büyümeyi tahmin etme hususunda öneme sahip olan TGE, tüketicilerin yaş ve 

cinsiyetlerine göre hesaplanmaktadır. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hazırlanmakta ve tüketicilere 

uygulanan anket sonucunda hesaplanmaktadır. Bu endeks 0-200 arasında değer 
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almaktadır. 100 ve üstündeki değerler tüketicinin ekonomide beklentisinin pozitif 

olduğunu, 100 ve altındaki değerler ise negatif olduğunu belirtmektedir 

(https://www.gcmforex.com/, 2018). 

Türkiye'de bu endeks 2017 yılının ilk çeyreği 66,82; ikinci çeyreği 71,35; üçüncü 

çeyreği 70,38; dördüncü çeyreği 70,38, 2018 yılının ilk çeyreğinde 71,96; ikinci 

çeyreğinde 70,68; üçüncü çeyreğinde ise 66,89 olarak hesaplanmıştır. 

(http://www.tuik.gov.tr, 2018). 100 birimin altında değerler olduğu için ekonomik 

büyüme ile ilgili beklentiler negatiftir. Ekonomik beklentilerinin olumsuz olması 

özellikle 2018 yılında mutlu bireylerin azaldığını göstermektedir. 

3.1. Veriler İle Mutluluk Ölçütleri 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2003 yılı itibariyle, düzenli olarak 

her yıl Yaşam Memnuniyeti Araştırması yapılmaktadır. Bu araştırma tüm ülkede 

hane halklarıyla yüz yüze görüşerek anket uygulaması biçiminde gerçekleşmektedir 

(Servet, 2017: 19). Araştırmada ''Ne kadar mutlusunuz?'' sorusuna verilen 

cevapların, ''Çok Mutlu, Mutlu, Orta, Mutsuz, Çok Mutsuz'' şeklinde 

derecelendirilmesi istenmektedir.  

Mutluluğu etkileyen faktörler olarak cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve çalışma 

durumu TÜİK web sayfasından alınmıştır. Cinsiyet faktörü, 2013 ile 2017 yılları 

arasını kapsamakta iken; yaş, eğitim durumu ve çalışma durumu en son hesaplanmış 

olan 2017 yılına ait anket verilerden oluşmaktadır. 

 

Tablo 1: Türk Hane Halkı Cinsiyete Göre Mutluluk Dağılımı (2013-2017) (%)  
Yıllar 2013 2014 2015 2016 2017 

Cinsiyet K E K E K E K E K E 

Çok 
Mutlu 

10,06 

 

9,05 8,53 7,61 8,9 6,96 8,2 6,9 8,35 6,08 

Mutlu 51,8 47,03 51,91 44,35 51,27 45,94 56,32 51,16 54 47,54 

Orta 28,5 32,01 29,19 34,91 29,79 34,31 26,35 30,22 28,06 33,83 

Mutsuz 7,27 9,1 7,61 10,22 7,59 10,11 7,52 10,2 7,77 10,14 

Çok 
Mutsuz 

2,36 2,8 2,75 2,92 2,45 2,67 1,61 1,52 1,82 2,41 

Kaynak: TÜİK, Genel Yaşam Memnuniyeti Araştırması.  
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 Tablo 1'de görüldüğü üzere, cinsiyet faktörüne göre mutluluk dağılımı, 

kadın ve erkeklerde ''Ne kadar mutlusunuz?'' sorusuna verilen cevaplarda çok mutlu 

derecelendirmesi 2013 yılından 2017 yılına kadar azalmıştır. Orta derecede mutlu 

olanlar artmış; mutsuz, çok mutsuz derecelendirmesinde büyük farklar 

yaşanmamıştır. Sorulan soruya mutlu olarak verilen cevaplarda kadınlar için 2016 

yılında artmış, 2017 yılında azalmıştır. 

Tablo 2: Türk Hane Halkı Yaş Dağılımına Göre Mutluluk Dağılımı (2017) (%)  

Yıl 2017 

Yaş Dağılımları 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Çok Mutlu 
10,36 10,82 5,81 4,71 5,51 5,02 

Mutlu 
50,94 47,75 50,05 48,38 50,71 61,07 

Orta 
29,9 31,94 33,28 32,99 31,02 22,94 

Mutsuz 
7,05 7,51 9,01 11,79 10,17 8,28 

Çok Mutsuz 
1,75 1,98 1,86 2,13 2,59 2,69 

Kaynak: TÜİK, Genel Yaşam Memnuniyeti Araştırması.  

 Tablo 2'de TÜİK verilerinin güncel sonuçlarına bakıldığında, fazla 

yüzdeliğe sahip olanlar açısından, çok mutlu olanlar 25-34 yaş aralığı, mutlu olanlar 

65 yaş üstündekiler, orta düzeyde mutlu olanlar 35-44 yaş aralığı; mutsuz olanlar 55-

64 yaş aralığında, çok mutsuzlar ise 65 yaş ve üstünde bulunan bireylerdir. Yaş 

arttıkça çok mutlu ve orta cevabı verenlerin yüzdeliği azalmakta; mutlu, mutsuz ve 

çok mutsuz cevabı verenlerin yüzdeliği artmaktadır. 

Tablo 3: Türk Hane Halkı Eğitim / İş Durumuna Göre Mutluluk Dağılımı 

(2017)   

Yıl 2017 

Eğitim 
Durumu / İş 
Durumu 

Bir Okul 

Bitirmedi / 

Çalıştı 

İlkokul  / 

İş 

Bulamaması 

İlköğretim 

ve Ortaokul / 

Lise 

Dengi 

Yükseköğretim / 

Emekli 
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Ev İşleri İle 

Meşgul 

Meslek / 

Eğitim 

Öğretim 

Çok Mutlu 5,08  /  

7,56 

6,09 / 

1,82 

10,45 / 

8,78 

7,17 / 

7,95 

8,57 / 

6,03 

Mutlu 57,44 / 

48,43 

51,57 /  

32,3 

45,67 / 

56,06 

50,22 / 

55,57 

48,35 / 

49,85 

Orta 25,82 / 

33,94 

30,54 / 

43,77 

32,11 / 

25,81 

32,67 / 

29,78 

33,38 / 

30,93 

Mutsuz 8,87 / 

8,31 

9,57 / 

16,52 

8,89 / 

7,46 

8,18 / 

5,56 

8,75 / 

11,31 

Çok Mutsuz 2,79 / 

1,76 

2,23 / 

5,58 

2,88 / 

1,89 

1,76 / 

1,14 

0,95 / 

1,88 

Kaynak: TÜİK, Genel Yaşam Memnuniyeti Araştırması.  

 Tablo 3'de Türk Hane Halkının ''Ne kadar mutlusunuz?'' sorusuna verdiği 

cevapların eğitim ve iş durumuna göre karşılaştırılması verilmiştir. Eğitim durumuna 

göre bakıldığında, eğitim seviyesi arttıkça mutluluk düzeyinin arttığı görülmektedir. 

Mutluluğun iş durumuna göre ölçütlerine bakıldığında ise çalışan, ev işleri ile 

meşgul olan, eğitimine devam eden ve emekli olanların derecelendirme yüzdelerinde 

en büyük pay mutlu olarak belirlenmiştir. İş bulamayanların ise soruya verdikleri 

cevabın derecesi en çok orta düzeyde mutlu olarak çıkmıştır. 

SONUÇ 

Sosyal bilimler içinde kendini en çok yenileyen İktisat bilimi, diğer bilim 

dallarıyla sürekli etkileşim halindedir.  

  19. yy.'ın ortalarına doğru egemen olmaya başlayan Neo-Klasik iktisadi 

ekolün varsayımlarına tepki olarak davranışsal iktisat ortaya çıkmıştır. İlk olarak 
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Kenneth, Boulding ve Harold Johnson tarafından kullanılan davranışsal iktisat 

George Katona, Amos Tuersky ve Daniel Kahnemann'ın çalışmalarıyla gelişmiştir. 

 Davranışsal iktisat ile ilgili çalışmaları başlatan bilim insanları, birey 

faktörünü ön plana çıkarmaya çalışırken insana özgü ve sınırsız olan motivasyon, 

haz, mutluluk, korku ve riskten kaçınma gibi duyguların ekonomik kararlarda nasıl 

etkili olduğunu incelemektedirler. Gözlemlere ve deneylere dayanan bu incelemeler 

son yıllarda giderek artmaktadır.  

 Çalışmada hoşnutsuzluk endeksi, tüketici güven endeksi ve TÜİK Yaşam 

Memnuniyeti Anket Araştırmasından yararlanılmıştır. Mutluluğu etkileyen faktörler 

arasında bulunan yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma durumu ele alınmıştır. Cinsiyet 

faktörüne göre bakıldığında, kadın ve erkeklerde ''Ne kadar mutlusunuz?'' sorusuna 

verilen cevaplarda çok mutlu derecelendirmesi 2013 yılından 2017 yılına kadar 

azalmıştır. Yaş faktörüne göre, yaş arttıkça çok mutlu ve orta cevabı verenlerin 

yüzdeliği azalmakta; mutlu, mutsuz ve çok mutsuz cevabı verenlerin yüzdeliği 

artmaktadır. Eğitim düzeyi mutluluğu olumlu etkilemektedir. Eğitim seviyesi artan 

bireylerin daha mutlu olduğu görülmektedir. İş durumuna bakıldığında ise, iş 

bulunamaması halinde orta düzeyde mutlu olan bireylerin fazlalığı dikkate 

çarpmaktadır. Çok mutlu cevabını verenlerde en yüksek yüzdeliğe sahip olanlar da 

ev işleri ile meşgul olan bireyler olmaktadır. 
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Vergilendirmenin Sosyal Yaşama Etkileri 
 

Bilge Kaan ALTUNOĞLU1, Ahmet ÖZEN2 
 

Özet 
Kamu harcamaların finansmanında en önemli kaynaklardan biri olan vergiler, konuluş 
amaçları bakımından kamu gelirlerini artırma amacı veya yönlendirme amacı taşımaktadır. 
Tarihsel süreçte baca vergisi, şömine vergisi, pencere vergisi ve tuğla vergisi gibi vergiler 
kamu gelirlerini artırma amacı taşırken sakal vergisi ve tütün ve alkol üzerinden alınan 
vergiler toplumu yönlendirme amacı taşımaktadırlar. Vergilerin amacı ne olursa olsun 
toplumların ve insanların yaşamları üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olmaktadır. 
Vergiler toplumların alışkanlıklarını, genel sağlık durumunu, mimariyi ve üretim 
yöntemlerini değiştirebilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: vergi, vergi geliri, sosyal etki 
JEL Sınıflama Kodu: H29 
 

Taxes and Effects on Social Life 
 

Abstract 
 

Taxes, one of the most important sources of public expenditure financing, are intended to 
increase public revenues or steer society. In the historical process, taxes such as chimney 
tax, fireplace tax, window tax and brick tax are intended to increase public revenues, while 
beard tax and taxes on tobacco and alcohol are intended to direct society. Taxes have a direct 
and indirect impact on the lives of societies and people, regardless of their purpose. Taxes 
can change the habits, general health status, architecture and production methods of 
societies. 
 
Keywords: tax revenue, social influence 
JEL Classification Codes: H29 
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1. GİRİŞ 

Devletin egemenlik gücüne dayanarak karşılıksız olarak cebren aldığı 

parasal değerlere vergi denilmektedir. Kamusal ihtiyaçların finansmanında vergi 

gelirleri, borçlanma, emisyon gelirleri ve diğer gelirler kullanılmaktadır. Bu sayılan 

gelir türleri içerisinde ise en büyük pay vergi yoluyla elde edilen gelirlerindir. 

Kamusal ihtiyaçların finansmanı vergiler ile sağlanırken vergiler toplumların gelişim 

düzeylerinde farklı şekillerde kendini göstermiştir. İlk zamanlarda yöneticilere 

toplumun bağlılığının göstergesi olan vergiler özellikle tarım toplumuna geçişle 

birlikte dinsel bir amaç haline gelmiştir. İlerleyen süreçte vergiler gönüllülük 

esasından çıkmış ve zorunlu bir ödeme haline gelmiştir. Kamu erki artan kamu 

harcamalarının finansmanını sağlamak amacıyla vergi konusu olabilecek farklı 

kaynakların da vergilendirilmesi yoluna gitmiştir. Devletler bir taraftan kamu 

gelirlerini vergiler ile artırmaya çalışırken diğer taraftan toplumsal düzeni yine 

vergiler yoluyla sağlamaya çalışmışlardır. Rus Çarı Pedro’nun sakal bırakan 

erkeklerden Sakal vergisi alması toplum düzeni ile ilgili iken, İngiltere’de uygulanan 

Tuğla Vergisi, Şömine Vergisi ve Pencere Vergisi kamu gelirlerini artırmaya yönelik 

vergiler olarak ele alınmaktadır.  

Vergiler amaçları yönünden; mali amaçlı vergiler ve mali amacı olmayan 

vergiler olarak ifade edilebilir. Mali amaçta gelir elde etmek birincil hedef iken mali 

olmayan amaçlı vergilerde hedef istenilen veya istenilmeyen bir durumun 

kontrolüdür. Bu kapsamda Baca Vergisi, Pencere Vergisi, Şömine Vergisi, Tuğla 

Vergisi gibi vergiler mali amaçlı vergiler olarak değerlendirilebilir. Devletlerin 

toplumu belirli bir yöne yönlendirmek amacıyla saldığı vergileri kapsamında ise 

Sakal Vergisi ve tütün ve alkol üzerinden alınan vergiler değerlendirilebilir. 

Vergilerin ister mali amaçlı olsun isterse yönlendirme amacı taşısın toplumların 

yaşamları üzerinde direk ve dolaylı etkileri bulunmaktadır.  
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2. KAMU GELİRLERİNİ ARTIRMA AMACI GÜDEN VERGİLER 

Kamu finansmanının sağlanması için konulan vergilerin birincil amacı 

ekonomik nedenlerdir. Devlet vergiye konu olabilecek alanların vergilendirilmesi ile 

ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşmak ve bütçe dengesini sağlamak ister. Fakat çıkış 

noktası ekonomik nedenler olmasına rağmen mükelleflerin vergi karşısında 

gösterdikleri tutumlar insanların yaşamları üzerinde çeşitli değişikliklere neden 

olabilmektedir. Tarihsel süreçte kamu gelirlerini artırma amacı ile konulan fakat 

insanların yaşamları, sağlıkları ve mimari üzerinde etki eden vergilerden söz 

edebiliriz.  

Baca vergisi ya da şömine vergisi tarımsal ürünlerden alınan vergi 

gelirlerinin azalması ve bu kaybın telafisi için ortaya atılmıştır. Vergilendirmede 

merkezileşmenin de göstergesi olan baca vergisi aynı zamanda ödeme gücünü de 

esas olan bir vergiydi. Gelir düzeyi, evlerde bulunan şömineler ve dolayısıyla ısıtılan 

oda sayısına göre belirlendiği varsayılabilir. 17. Yüzyılın sonlarına kadar 

İngiltere’de uygulanan Şömine Vergisinde her ocak veya şömine için altı ayda bir 

ödeme yapılmaktaydı ve vergi toplamaktan sorumlu olan memurlar tarafından gün 

içerisinde evlere girerek kontrol edilirdi. (Riches, 1960: 59) Baca vergisinde bacanın 

özellikleri dikkate alınmazdı ama evde bulunan baca sayısına göre vergilendirme 

yapılırdı. (Jutte, 1986: 174) İngiltere’de uygulanan düzenli ve sürekli baca vergisi 

bütçe açısından gelir kaynaklarından bir tanesiydi. Ancak Fransa ve İspanya 

örnekleri ile karşılaştırıldığında ilkel kaldığı görülmekteydi.(Bush, 1991: 315) 

İngiltere’nin 1640’lı yıllardaki İç Savaş döneminde aldığı başlıca doğrudan 

vergilerden bir tanesi de şömine vergisidir. (Kiser E. ve Linton A. 2001: 420) 

Şömine vergisi ile kişilerin gelir durumu arasında doğrusal bir ilişki olduğunu 

söylemek zordur ancak yine de vergi kapsamı ve değerlendirme yöntemi nedeniyle 

yararlıdır.(French, 2000: 78-79) 

Pencere vergisi İngiltere’nin artan fon ihtiyacını karşılamak amacıyla 1696 

yılında çıkmıştır. (Glantz, 2008: 19) Pencere vergisinde vergi mükellefi bina ya da 

evin sahibi değil kullanıcısı olan kişilerdi. Pencere vergisinde vergi miktarı her ilave 

edilen her pencere ile artmaktaydı. (Oates ve Schwab, 2015: 164-165) Pencere 



 

1456 
 

vergisi mevzuatının boşluklarından yararlanan mükellefler vergiden kaçınmak için 

evlerin mimarisinde değişiklikler yapmışlardır. (Glantz, 2008: 18) İngiltere’nin 

1600’lü yılların sonlarında yapılan görkemli evlerinde pencere verginin izlerini 

görmek mümkündür. Pencere vergisinin uygulanmasındaki temel amaç mülkün 

büyüklüğü ve lüksü hakkında bilgi vermesi, verginin tanımlanması ve toplanmasında 

kolaylık olacağı düşüncesiydi. Fakat pencerelerin vergi konusu olmasından sonra 

yapılarda pencerelerin vergi konusu olmayacak şekilde yapılmaya çalışılması zaman 

içerisinde bir sorun olarak idarenin karşısına çıkmıştır.(Kay, 1990: 29) Mükelleflerin 

merdiven ve evin diğer kısımlarının ışıklandırılması için vergiye tabi olmadan 

(pencere vergisi) yaptıkları düzenlemeler vergi dairesinin dikkatini çekmiştir ve bu 

konuda sınırların açıkça çizilmesi için Avam Kamarasına ve Hazineye talepte 

bulunulmuştur.(Ward, 1952: 531) İngiltere’de özellikle mali durumu iyi olan 

pencere vergisinin yükünü karşılamada sorun yaşamayan zenginler, hayat 

standartlarını gösteren gösterişli evler yapma yoluna gittiler. (Glantz, 2008: 28)  

Pencere vergisinin mükellefi olmaktan kaçınmak için insanlar evlerinin pencere 

boşluklarını duvarla örmüşlerdir. Fakat bununda maliyeti insanların karanlıkta 

oturmaları anlamına gelmekteydi.(Wigger, 2006: 282) Pencere vergisinin 

uygulanması neticesinde pencerelerden ve dolayısıyla gün ışığından vazgeçen 

insanlar artan haşere ve bulaşıcı hastalıklarla uğraşmak zorunda kalmışlardır.( 

Rosenthal, 1919: 512) Pencere vergisi nedeniyle pencerelerin yerini tuğlalar almış 

ve uygun havalandırma ve temizliğin olmamasından dolayı dizanteri, kangren ve 

tifüs gibi hastalıklar için ortam oluşmuştur.( Oates ve Schwab, 2015: 167) Pencere 

vergisinin uygulanması kendisinden önce gelen ocak vergisinin uygulanmasından 

daha farklıydı. Ocak vergisinde değerlendiriciler evlere girerek evlerdeki şömine ve 

ocakları saymak zorundaydı. Bu durum ise evlerin mahremiyetini ihlal etmesi 

nedeniyle tepki çeken bir durum oluşturuyordu. Fakat pencere vergisinde de 

uygulamada bir takım sıkıntılar yaşanmıştır. Pencerenin tanımının yapılmaması 

vergilendirmede karışıklıklara neden olmuştur. Örneğin kömür mahzeninin 

duvarındaki bir delik nedeniyle vergi ödeyenler olduğu gibi duvardan tuğla düşmesi 
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nedeniyle vergi borcu ile karşı karşıya kalanlar olabiliyordu. (Oates ve Schwab, 

2015: 165) 

İngiltere’de Kraliçe Victoria tarafından tuğla vergisinin kaldırılmasıyla 

birlikte süs tuğlasının kullanımının arttığı görülmektedir. (Floyd,1973: 88) Tuğla 

vergisinin kaldırılması ile birlikte tuğla yapım endüstrisinde birtakım değişiklikler 

görülmeye başlandı. Özellikle farklı üretim tekniklerinin kullanılması, tuğlaların 

birden farklı renkte üretilmesine ve boyutlarının farklılaşmasına neden oldu. Farklı 

boyuttaki tuğlalar ise mimari yapıların farklılaşmasına olanak tanıdı. Örneğin tuğla 

boyutlarının büyümesi ile birlikte evlerin cumba gibi özelliklere kavuştuğu 

söylenebilir. (Jackson, 2000: 241) 

 

3. YÖNLENDİRİCİ VERGİLER 

Devletin belirli bir amaç için mükellefleri belirli bir amaca yöneltmesine 

yönlendirici vergiler denilmektedir. Yönlendirici vergilendirmede caydırma ve 

özendirme yöntemleri kullanılarak insanların belirlenmiş amaç doğrultusunda 

davranış sergilemesi beklenmektedir. Caydırma yönteminde bireylerin belirli bir 

davranışı yapmamaları amaçlanırken, özendirme yönteminde bireylere veya topluma 

tanınan birtakım vergisel avantajlar, vergi afları veya sübvansiyonlar ile bireyin 

davranış tercihi etkilenmeye çalışılmaktadır.( Göker, 2014: 21-22) 

Yönlendirici vergilerin sosyal alanda düzenleme yapmak amacıyla kullanılmasına 

tarihi bir örnek sakal vergisidir. Rus Çarı Pedro tarafından çıkarılan sakal vergisi, 

Rusların Avrupalıların gözünde medeniyetsiz ve gülünç görüldüğünü düşündüğü 

için çıkarılmıştır. Pedro’nun  sakallı birini gördüğünde herhangi bir uyarıda 

bulunmadan makasla sakallarını kestiği görülmüştür. (Jensen, 2004: 431) Rus 

erkekleri sakal vergisi çıkarıldıktan sonra belirli bir dönem sakallarını gizleme 

yoluna gitseler de birkaç sakal tıraşından sonra sakalsız hallerinde memnun olmaya 

başladılar. (Jensen, 2004: 432) Sosyal alanda düzenleme yapmak amacıyla çıkarılan 

sakal vergisi beklenen sonuçları doğurmasa da örnek teşkil etmesi açsından 

önemlidir. 
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Yönlendirici vergilerin günümüzde görüldüğü alanlardan bir tanesi de toplum 

sağlığını koruma adına alkol ve sigaradan alınan vergilerde görülmektedir. Sigara ve 

alkol tüketimi negatif dışsallığı olan ürünlerdir. Sigaranın içen insanlar yanında pasif 

içicilere de ciddi zararlar verdiği bilinmektedir. Sigara tüketimi başta kanser ve kalp 

rahatsızlıkları olmak üzere cilt ve diğer organlara ciddi zararlar vermektedir. 

Gebelikte kullanımının çocuk sağlığı açısından önemli riskler taşıdığı bilinmektedir. 

Ayrıca sigaraya başlama yaşının giderek düşmesi gelecek nesillerin sağlığı açısından 

kaygı vericidir. 

Sigaranın tüketiminin neden olduğu hastalıkların tedavisi ise başlı başına bir 

konudur. Gerek kanser tedavisinde kullanılan makine ve ilaçların pahalılığı gerekse 

söz konusu materyallerin yurt dışından ithal edilmesi milli ekonomiye önemli bir 

yük teşkil etmektedir.  

Alkol tüketimi konusunda ülkelerin vergi düzenlemeleri ile kullanımı azaltmaya 

yönelik çeşitli uygulamaları bulunmaktadır. Örneğin alkopop içeceklerin (alkol ve 

tatlı içeceklerin karıştırılması ile hazırlanan karışım) gençler arasında hızla 

yayılmasını önlemek amacıyla Almanya’da söz konusu içeceklere 2004 yılında vergi 

artışı getirilmiş ve fiyatları iki katına çıkmıştır. Fiyat artışından sonra alkopopların 

satışları %12 oranında azalmıştır. (Ekinci ve Turan, 2013: 112-115) 

Sigaraya yapılan vergi artışları; bırakanların sayısı artıracak veya başlamak 

isteyeceklere engel olacak, toplum sağlığı açısından fayda sağlayacak ve artan kamu 

geliri sağlayacaktır. (Uğur ve Kömürcüler, 2015: 329)  

Türkiye’de sigara satışlarında azalma olmasına rağmen tütün kullanımının artış 

göstermesi ciddi sigara kaçakçılığının yapıldığının göstergesidir. Türkiye’de 

yakalanan kaçak sigara paketlerinin sayısı yıllar içerisinde katlanarak devam 

etmektedir. (Uğur ve Kömürcüler, 2015: 341-342) Bu durum Türkiye için sigaradaki 

vergi artışları ile beklenen etkinin oluşturulamadığının bir göstergesidir. 

SONUÇ 

Kamusal ihtiyaçların finansmanında en önemli kaynak olan vergiler ister kaynak 

oluşturmak için olsun isterse yönlendirme amacı taşısın toplumları ve alışkanlıkları 
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etkilemişlerdir. Vergilerin aynı zamanda toplum sağlığı, mimari ve üretilen ürün 

çeşitliliğinde de farklılaşmalara neden olduğu bilinen bir gerçektir. Bu neden hangi 

kaynaktan ve hangi amaçla alınacağı belirlenirken verginin dışsallığı iyi 

değerlendirilmelidir. Çıkarılacak olan verginin ödeme gücünü dikkate alan, sınırları 

yasalar ile kesin olarak belirlenmiş ve adaletli bir vergi olmasına özen 

gösterilmelidir. 
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Türkiye’de Enerji Kullanımında Ayrıklaştırma Etkisi1 
Kumru Türköz2, Utku Utkulu3 

Özet 
Ekonomik girdiler ile çevresel yıkımlar arasındaki bağlantının koparılması şeklinde ifade 
edilen ayrıklaştırma kavramı, ekonomik büyüme ve kalkınma ile birlikte ihtiyaç duyulan 
kaynak kullanım miktarındaki azalmayı ifade etmektedir.  Bu sayede aynı miktarda çıktı için 
gerekli olan enerji girdilerindeki düşüş ya da aynı miktardaki enerji girdisiyle daha fazla 
çıktı elde etmek bir ayrıklaştırma göstergesi olarak ele alınmaktadır. GSYH’daki her bir 
birim artışa karşılık, kullanılan kaynak miktarı artmakta ancak bu artış GSYH’daki artışın 
gerisinde kalmakta ise göreceli ayrıklaştırma, GSYH’da meydana gelen her bir birimlik artış 
kaynak kullanımı üzerindeki baskıyı belirgin bir şekilde azaltmaktaysa da mutlak 
ayrıklaştırma söz konusu olmaktadır. Bu amaçla çalışmada, Türkiye’de ekonomik büyümeye 
paralel olarak enerji kullanımında herhangi bir ayrıklaştırma etkisi olup olmadığı Lu vd. 
(2011) tarafından geliştirilen ayrıklaştırma indeksi yardımıyla incelenmiştir. 1998-2016 
döneminde tarım, sanayi, konut ve hizmetler ile ulaştırma sektörlerindeki enerji 
kullanımlarının ve bu sektörlerdeki büyümelerin ayrı ayrı ele alındığı çalışmada genel olarak 
her dönemde göreceli bir ayrıklaştırma ilişkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıklaştırma 
indeksi sonuçları; ele alınan dönemde sektörel büyümelerin genel olarak enerji girdilerinde 
göreceli bir azalmayla birlikte büyümüş olduğunu göstermektedir. Buna göre söz konusu 
dönemde Türkiye’de belirtilen sektörlerde meydana gelen büyümelerin enerji kaynaklarına 
olan bağımlılığı göreceli olarak azalmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Ayrıklaştırma, Enerji Kullanımı, Ekonomik Büyüme.  
JEL Sınıflama Kodları: O13, Q43, O44. 

Decoupling Effect of Energy Use in Turkey 
Abstract 

Decoupling effect, which is expressed as the breakdown of the link between economic inputs 
and environmental destructions, represents a decrease in the amount of resource use needed 
together with economic growth and development. Reducing the amount of energy input while 
output is constant or increasing the output while energy input is constant indicates the 
decoupling effect. In contrast to each unit increase in GDP, the amount of resources used is 
increasing, but if this increase is behind the increase in GDP it is called relative decoupling. 
However if the increase in GDP per unit significantly reduces the pressure on resource use 
is called absolute decoupling. This study focuses on whether Turkey is the decoupling effect 
between energy use in each sector and sectoral growth rate through the decoupling index 
developed by Lu et al. (2011).  In the study, growth rates and energy use in agriculture, 
industry, housing and services and transportation are analyzed separately in 1998-2016 
period. According to this, it has been observed that there is relative decoupling effect in all 
of the sectors in each period. The results of decoupling index; it shows that the growth in 
each sector grows with a decrease in energy input. Thus, it has been observed that the 
sectoral growths is decreasing dependence on energy sources relatively in Turkey.  
Keywords: Decoupling, Energy Consumption, Economic Growth. 
JEL Classification Codes: O13, Q43, O44. 
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1. GİRİŞ 

 İklim değişikliğinin insan sağlığı, doğal yaşamın döngüsü ve çevresel 

tahribat üzerindeki ciddi boyutlara varan etkilerinin gözle görülebilir noktaya 

ulaşmasının ardından ‘’ayrıklaştırma (decoupling)’’ kavramı ortaya atılmıştır. 

Uluslararası alanda gittikçe daha fazla önemsenmeye başlayan ayrıklaştırma 

kavramı; Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organization for Economic 

Cooperation and Development-OECD) tarafından ekonomik mallar ile çevresel 

tahribat arasındaki bağın koparılması şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre 

ayrıklaştırma; belli bir süre boyunca çevresel baskı üzerindeki büyüme hızının, 

ekonominin itici gücünün (örneğin GSYH) büyüme hızından daha fazla olduğu 

durumlarda gerçekleşmektedir (OECD, 2002:1). 

 Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment 

Programme-UNEP) tarafından ise ayrıklaştırma; ekonomik büyümeyi sağlamak için 

kullanılan su ve fosil yakıtlar gibi kaynakların miktarının azaltılması ve ekonomik 

kalkınmanın çevresel bozulmadan ayrıştırılması olarak ele alınmaktadır. Buna göre 

ayrıklaştırma; çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı önemli ölçüde azaltırken, insan 

refahı ve sosyal eşitliğin iyileştirilmesi ile sonuçlanan küresel bir yeşil ekonomiye 

ulaşmak için stratejik bir yaklaşımı temsil etmektedir (UNEP, 2011: 4). 

 Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tutturulması, iklim değişikliklerinin 

önüne geçilmesi ve çevresel sınırları zorlamadan büyümenin gerçekleşebilmesi için 

kilit bir rol oynayan ayrıklaştırma kavramından yola çıkarak bu çalışmada; 

Türkiye’de 1998-2016 döneminde sektörel bazda kullanılan enerji kaynaklarının, 

sektörlerin büyümesinden ayrıklaşıp ayrıklaşmadığını analiz etmek hedeflenmiştir. 

Çalışmada, ayrıklaştırma ile ilgili teorik çerçeveye yer verildikten sonra, söz konusu 

bu ilişkiyi inceleyen çalışmalara değinilmiş, daha sonra yöntem ve veri seti 

tanıtılarak analiz sonucunda ulaşılan bulgular hakkında genel değerlendirmede 

bulunulmuştur. 
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2. AYRIKLAŞTIRMA: TEORİK ÇERÇEVE 

 Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi için ayrıklaştırma büyük 

önem taşımaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ayrıklaştırma olmadan 

ekonomik büyümenin devam etmesi halinde ekosistemin taşıma kapasitesini yok 

edecek çevresel baskılarla karşı karşıya kalınacaktır. Fosil yakıtların yanmasından 

kaynaklı emisyonlardaki artış ekonomik büyümeden ayrıştırılmazsa felaketle 

sonuçlanacak etkilerden kaçınmak için gerekli olan hafifletme hedeflerine ulaşmak 

mümkün değildir (Gupta, 2015:510). 

 Şekil-1’de ifade edilen ve ekonomik aktivite düzeyindeki artışın kaynak 

kullanımındaki artışın üzerinde seyrettiği durumda gerçekleşen kaynak 

ayrıklaştırması, ekonomik faaliyet gerçekleşirken birim başına birincil kaynak 

oranının azaltılması anlamına gelmektedir. Bu, aynı ekonomik çıktı için daha az 

materyal, enerji, su ve toprak kaynakları kullanımına dayanmaktadır. Kaynak 

ayrıklaştırması; kullanılan kaynakların verimliliğinde bir artışa yol açmakta ve bu 

verimlilik ulusal bir ekonomi, bir ekonomik sektör ya da belli bir ekonomik süreç 

için yaratılan katma değerin kaynak kullanımına oranlanmasıyla (GSYH/Yerli 

Materyal Tüketimi) ölçülebilmektedir. Etki ayrıklaştırması ise; ekonomik çıktı 

artarken azalan olumsuz çevresel etkiyi göstermektedir. Ancak bu etkiyi ölçmek 

güçtür, çünkü çevresel etki eğilimleri zaman içinde oldukça farklı hareket 

etmektedir, bu nedenle izlenmesi mümkün değildir (UNEP, 2011:4).  

Şekil 1: Kaynak ve Etki Ayrıklaştırması 
                                                                    Refah Düzeyi 

                                                                                 Ekonomik Aktivite (GSYH) 

                                                                
Kaynak Kullanımı                                                 

   

                                                                            

                                                                                              Çevresel Etki 
       Kaynak: UNEP, 2011:5.                                                                                                                             

Kaynak Ayrıklaştırması

Etki A rıklaştırması

Zaman
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 Ayrıklaştırma göstergeleri, öncelikli olarak, tek bir ülke için, çevresel 

baskılar ile ekonomik itici güçler (GSYH gibi)  arasındaki ilişkide meydana gelen 

zamansal değişimleri takip etmeyi amaçlamaktadır. Ülkelerin ayrıklaştırma 

performanslarını değerlendirebilmek için ayrıklaştırmanın türü önem taşımaktadır.  

     Göreceli ayrıklaştırma; ekonomik çıktıdaki her bir birimlik artışa rağmen 

çevresel tahribatta azalma meydana gelmesini ifade etmektedir. Burada çevre 

üzerindeki baskı artmakta ancak GSYH büyüme oranından daha yavaş artmaktadır 

(Yu vd., 2013:178).  Diğer bir deyişle; GSYH’da meydana gelen her bir birimlik 

artışa karşılık, her bir birim çıktıyı üretmek için ihtiyaç duyulan kaynak miktarı 

üzerindeki baskı tam anlamıyla ortadan kalkmamakta ancak göreceli olarak 

azalmaktadır.  Yani göreceli ayrıklaştırmada; daha az kaynak girdisiyle ve daha az 

emisyonla daha fazla mal ve hizmet üretilmektedir. Ancak göreceli ayrıklaştırma bu 

noktada yalnızca bir ön adımdır. Çünkü bu ayrıklaştırma metodu sadece ekonomik 

çıktı başına kullanılan kaynak miktarını ölçmekte ve çevresel etki ile çıktı arasındaki 

bağın koparılması yerine, verimlilikte bir kazanç anlamına gelmektedir. Oysa 

büyümenin ikileminden (yani büyümenin çevrenin yok olması pahasına 

gerçekleşmesinden) çıkış yolu için kaynak verimliliği en azından ekonomik çıktı 

kadar hızlı artmalıdır. Aksi takdirde büyüme ve gelişme devam ettikçe kaynaklar 

üzerindeki baskı artmaya devam edecektir. Bu noktada tam verimliliğe ulaşmak için 

mutlak ayrıklaştırmayı sağlamak gerekmektedir (Jackson, 2009: 68-71; Ward vd., 

2016: 2). 

 Mutlak Ayrıklaştırma; Göreceli ayrıklaştırma; çevreyle ilgili değişkenin 

büyüme hızının pozitif fakat ekonomik aktivitenin büyümesinden daha düşük bir 

oranda gerçekleştiği zaman ortaya çıkmaktayken, mutlak ayrıklaştırma; çevreyle 

ilgili değişkenin büyüme hızının ekonomik aktivitenin büyümesine zıt olarak ve 

zaman içerisinde sabit ya da azalan bir eğilim gösterdiğinde meydana gelmektedir 

(Freitas ve Kaneko, 2011: 1465).  

  Mutlak ayrıklaştırmaya kıyasla göreceli ayrıklaştırmanın oldukça yaygın 

olduğu görülmektedir. Mutlak ayrıklaştırmada ekonomik büyüme oranından 

bağımsız olarak, kaynak kullanımı azalmaktadır. Bu ilişki, Çevresel Kuznets Eğrisi 
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tarafından gösterilmekte olup, refahın belirli bir noktadan sonra yükselmesi 

durumunda, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisinin azaldığını 

iddia etmektedir. Kaynak kullanımında mutlak azalma nadirdir, sadece kaynak 

verimliliğinin büyüme oranının ekonominin büyüme hızını aştığı zaman ortaya 

çıkmaktadır (UNEP, 2011:5).  Ekonominin çevre üzerindeki baskısını azaltmanın 

daha kolay ve uygulanabilir yolu aslında ekonomik büyümeyi durdurarak küçülmeye 

(degrowth) geçmektir. Oysa mutlak ayrıklaştırma büyüme artarken bunun çevre 

üzerindeki baskısının ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. Bu ise küçülmeye 

kıyasla teknik olarak daha zorlu bir çabayı gerektirmektedir (Ucal vd., 2017:379). 

Bu bağlamda ilk adım olarak konvansiyonel enerji tüketiminin ekonomik 

büyümeden ayrıklaştırılması gerekmekte, bu da ekonomik faaliyetin enerji 

tüketimiyle olan ilişkisini değiştiren dört yaklaşım ile kolaylaştırılabilmektedir. 

Bunlar (Handrich vd., 2015:8); Ekonominin yapısal değişimi (enerji yoğun 

sektörlerin daha az yoğun sektörlerle yer değiştirmesi),  arz tarafında artan enerji 

verimliliği (daha verimli enerji dönüşüm süreçleri, enerji santralleri ve diğer fosil 

yakıtlara geçiş), talep tarafında artan enerji verimliliği (alınan hizmet birimi başına 

daha düşük enerji tüketimi olan cihazlar), fosil enerji kaynaklarının düşük karbonlu 

enerji kaynaklarıyla ikame edilmesi (kömür yerine yenilenebilir enerji kaynaklara 

geçiş) dir. 

3. AMPİRİK LİTERATÜR 

 Lise (2006) çalışmasında; Türkiye’de 1980-2003 döneminde karbondioksit 

emisyonları ile ekonomik genişleme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sun (1998) 

tarafından geliştirilen metodun kullanıldığı çalışmada, emisyonlar ile ekonomik 

büyüme arasında herhangi bir ayrıklaştırma ilişkisine rastlanmamıştır.  

 Andreoni ve Galmarini (2012) çalışmalarında; İtalya’da ekonomik 

büyümenin enerji kaynaklı karbondioksit emisyonlarından ayrıştırılması üzerinde 

durmuşlardır. 1998-2006 dönemi için tarım, sanayi, ulaştırma ve hizmetler 

sektörünün ayrı ayrı ele alındığı çalışmada Sun (1998) tarafından geliştirilen 

ayrıklaştırma metodu kullanılmış ve söz konusu dönemde değişkenler arasında 

mutlak bir ayrıklaşma olmadığı tespit edilmiştir. 
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 Bithas ve Kalimeris (2013) çalışmalarında; 1900-2008 döneminde küresel 

enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ayrıklaştırma ilişkisini 

incelemişlerdir. Fischer- Kowalski vd. (2011) tarafından geliştirilen ayrıklaştırma 

indeksi sonuçları; değişkenler arasında hiçbir dönemde mutlak ayrıklaştırma 

olmadığını ama belli dönemlerde göreceli ayrıklaştırmanın mevcut olduğunu 

göstermiştir. 

 Wang vd. (2013) çalışmalarında; BRIC ülkelerinde ve iki OECD (Çin ve 

Rusya) ülkesinde GSYH’nın, enerji kullanımından ve sülfür dioksit emisyonlarından 

ayrıklaşıp ayrıklaşmadığını test etmişlerdir. 2000-2007 döneminin ele alındığı 

çalışmada; kaynak kullanımı ve atık emisyonları için iki farklı ayrıklaştırma 

göstergesi sonuçlarına göre, iki OECD ülkesinde çevresel göstergeler ile GSYH 

arasındaki ayrışmanın daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

 Conrad ve Cassar (2014) çalışmalarında; Malta’da ekonomik büyümenin 

çevresel bozulmadan ayrıştırılması sorununu ele almışlardır. DSPIR metodolojisi 

sonuçlarına göre; 2003-2012 döneminde ekonomik büyüme ile çevresel göstergeler 

(iklim değişikliği, hava kirliliği, atık yönetimi gibi) arasında göreceli bir 

ayrıklaştırma ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.  

  Gupta (2015) çalışmasında; OECD ülkelerindeki ekonomik büyüme çevresel 

bozulma ilişkisini ele almıştır. 1999-2012 dönemi için DSPIR yönteminin 

kullanıldığı çalışmada; çevresel basıncın ekonomik performanstan daha düşük bir 

seviyede gerçekleştiği yani göreceli ayrıklaştırma ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 

 Yılmaz vd. (2016) çalışmalarında; 1970-2013 döneminde Türkiye’de 

sektörel enerji tüketimini toplamsal tipte ayrıştırma analizi yöntemiyle 

incelmişlerdir. Analiz sonuçları; sektörel enerji tüketiminin çıktı ve yapısal etki 

nedeniyle arttığını, yoğunluk etkisi nedeniyle ise düştüğünü göstermiştir.  

 Song ve Zhang (2017) çalışmalarında; geliştirdikleri ZM ayrıklaştırma 

indeksiyle 1991-2012 döneminde Çin’de ekonomik büyüme ve enerji tüketimi 

arasındaki ayrıştırma durumunu incelemişlerdir. Sonuçlar ekonomik büyüme 

etkisinin enerji tüketiminin büyümesinde kritik bir faktör olduğunu göstermiştir.  
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4. YÖNTEM, VERİ SETİ VE ANALİZ SONUÇLARI 

4.1. Yöntem 

 Ayrıklaştırma analizi, aslında çevresel baskılar (etkiler) ve bunların itici 

güçleri arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Endüstriyel ekolojide temel denklem 

olarak bilinen basit, sistematik ve sağlam bir model olan IPAT çerçevesi 

ayrıklaştırma göstergelerinin incelenmesi için iyi bir teorik temel oluşturmaktadır 

(Wang vd., 2013:619).  

 I=P*A*T şeklinde ifade edilen denklemde I; çevresel etkiyi (impact), P; 

nüfusu (population), A; refahı (affluence) ve T; teknolojiyi (technology) ifade 

etmektedir. Bu eşitlikten; teknolojideki olumsuz bir değişimin ortaya çıkardığı 

çevresel bozulmanın büyüklüğünün, hem başlangıçtaki nüfus düzeyine hem de refah 

düzeyindeki değişime güçlü bir şekilde bağlı olduğu görülmektedir (Ehrlich ve 

Holdren, 1972:20). Bu bağlamda ekonomik büyüme ile birlikte sera gazı 

emisyonlarında ve kaynak kullanımında bir artış olmaması fikrine dayanarak 

oluşturulan ayrıklaştırmanın emisyonları düşürürken artan ekonomik çıktıyı 

sürdürebilmesi için gerekli temel bileşenler; teknolojik ilerleme, yenilikler, 

verimlilik ve verimlilik kazancıdır (Andreoni ve Galmarini, 2012:682).  

 Denklemde yer alan nüfus ve refah çarpımı GSYH’yı vermekte ve denklem 

Lu vd. (2011) tarafından geliştirilerek I=G*T şeklinde yeniden yorumlanmaktadır. 

Burada I; kaynak kullanımını, G; GSYH’yı, T ise GSYH birimi başına kaynak 

kullanımını temsil etmektedir. GSYH büyümesi sırasında kaynak kullanımındaki 

değişimi incelemek için, IGT denklemine iki değişken eklenmiştir. Bunlardan biri; 

GSYH büyüme oranı (g), diğeri ise GSYH başına düşen kaynak kullanım oranındaki 

azalma (t)’dır. (GSYH başına kaynak kullanımı azaldığında t pozitif; kaynak 

kullanımı arttığında ise t negatif değer almaktadır). Eğer GSYH artışı karşısında 

kaynak kullanımı sabit kalıyorsa bu durum kritik durum olarak 

değerlendirilmektedir. Bu kritik durum altında t ve g arasındaki ilişkiyi ifade eden 

formül; tk=g / (1+g) şeklindedir. Burada tk, t kaynak kullanımı için kritik değeri; g 

ise GSYH büyüme oranının temsil etmektedir. Böylece elde edilen t/tk oranı, kaynak 
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kullanımı ile GSYH arasındaki ilişkiyi incelemek için anahtar değişken olmakta ve 

kaynak kullanımı için ayrıklaştırma göstergesi Di= t/tk olarak ele alınmaktadır. 

Tablo 1: Kaynak Kullanımının Ayrıklaştırma Göstergeleri ve Dereceleri 

Ayrıklaştırma Derecesi                Ayrıklaştırma Göstergesi                 Kaynak  Kullanımı 

Mutlak Ayrıklaştırma                        Di=1 ya da Di>1                              t=tk ya da t>tk 

Göreceli Ayrıklaştırma                            0˂ Di ˂ 1   0 ˂ t ˂ tk 

Ayrıklaştırma Yok                             Di=0 ya da Di ˂ 0                           t=0 ya da t ˂ 0 

Kaynak: Wang vd., 2013:620.   

4.2. Veri Seti ve Analiz Sonuçları 

 Türkiye’de enerji kullanımının ekonomik büyümeden ayrıklaşıp 

ayrıklaşmadığını test etmek amacıyla çalışmada 1998-2016 dönemi için sektörel bir 

analiz yapılmıştır. Bu kapsamda tarım, sanayi, konut ve hizmetler ile ulaştırma 

sektörleri ayrı ayrı ele alınarak her sektörde bir birim GSYH üretmek için kullanılan 

birincil enerji kaynak miktarının çevre üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı Lu vd. 

(2011) tarafından geliştirilen ayrıklaştırma indeksi yardımıyla incelenmiştir. 

Sektörel bazda ele alınan enerji tüketim istatistikleri T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı-Enerji Denge Tablolarından bin ton eşdeğer petrol cinsinden, iktisadi 

faaliyet kollarına göre GSYH verileri ise Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 

zincirlenmiş hacim endeksi olarak Bin TL cinsinden ele alınmıştır.   

 Ayrıklaştırma ile ilgili hedeflerin izlenmesi ve sunulması için doğrudan bir 

yöntem aynı grafik üzerinde iki zaman serisi endeksindeki değişimlerin veya bu 

değişkenlerin oranlarının çizilmesidir. Burada ekonominin itici gücü ile birlikte 

kullanılan kaynak miktarının büyümekte mi yoksa küçülmekte mi olup olmadığı 

belirlenebilir. Bu yöntem belli bir dönemde ayrıklaştırma performansını sunmak için 

yaygın olarak kullanılsa da ayrıklaştırma derecelerinin niceliksel değerini 

göstermekten uzaktır (Wang vd., 2013:619). Bu ilişkiyi görsel olarak izleyebilmek 

amacıyla Tablo-2’de sektörel bazda kullanılan toplam enerji miktarının (E), sektörel 

GSYH içerisindeki (GSYH) payları gösterilmiştir.  



 

1469 
 

 

 

Tablo 2: Sektörlere göre Enerji Tüketimi/ GSYH Oranları (E/GSYH) 

      

     

                            

 Tablo-2’de söz konusu dönemde tarım sektöründe 2009 yılından itibaren, 

sanayi sektöründe 2004 yılından itibaren, konut ve hizmetler sektöründe ise 2010 

yılından itibaren enerji yoğunluğunda bir düşüş olduğu gözlemlenmektedir. 
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Ulaştırma sektöründe enerji yoğunluğunda bir düşüş gözlemlenemezken, sektörlere 

toplu olarak bakıldığında 2009 yılından itibaren küçük düzeylerde de olsa kullanılan 

toplam enerji kaynak miktarının toplam GSYH içindeki payının azaldığı 

görülmektedir. Enerji yoğunluğunda meydana gelen söz konusu bu etkiler bir 

ayrıklaştırma ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Ancak bu ilişkinin mutlak mı 

yoksa göreceli mi olduğunun belirlenebilmesi için Lu vd. (2011) tarafından 

geliştirilen ayrıklaştırma indeksi sonuçlarına Tablo-3’de yer verilmiştir.   

Tablo 3: Sektörel Bazda Ayrıklaştırma İndeksi Sonuçları 

Dönem Tarım 
Sektörü 

Sanayi 
Sektörü 

Konut ve 
Hizmetler 
Sektörü

Ulaştırma 
Sektörü 

Sektörler 
Toplamı 

1997-1998 0.002 0.036 0.007 0.040 0.014 

1998-1999 -0.005 -0.012 -0.012 0.040 -0.014 

1999-2000 0.003 0.012 0.005 0.008 0.007 

2000-2001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.020 -0.007 

2001-2002 0.002 0.013 0.005 0.007 0.007 

2002-2003 -0.014 0.008 0.008 0.011 0.009 

2003-2004 0.006 0.005 0.003 0.009 0.005 

2004-2005 0.003 0.006 0.004 0.008 0.005 

2005-2006 0.015 0.005 0.005 0.013 0.006 

2006-2007 -0.004 0.008 0.005 0.014 0.009 

2007-2008 0.007 -0.061 0.015 -0.500 0.041 

2008-2009 0.008 -0.005 -0.031 -0.009 -0.010 

2009-2010 0.003 0.005 0.004 0.104 0.006 

2010-2011 0.006 0.002 0.003 0.015 0.004 

2011-2012 0.009 0.012 0.005 0.006 0.008 

2012-2013 0.009 0.004 0.003 0.025 0.005 

2013-2014 0.034 0.008 0.003 0.021 0.006 

2014-2015 0.002 0.008 0.004 0.017 0.007 

2015-2016 -0.008 0.010 0.005 -0.156 0.012 

  

 Tablo-3’de verilen ayrıklaştırma indeksi sonuçlarına göre; ele alınan 

dönemde bütün sektörlerde ve sektörlerin toplamına genel olarak bakıldığında 1998-
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1999, 2000-2001, 2008-2009 arası dönemde yoğunluklu olarak sektörlerde bir 

ayrıklaştırma yokken, diğer her dönemde göreceli ayrıklaştırma mevcuttur. Ele 

alınan hiçbir dönemde ise sektörlerde mutlak ayrıklaştırma gözlemlenmemektedir. 

Göreceli ayrıklaştırma sonuçları, bütün sektörlerde enerji kaynakları kullanımının 

arttığını ancak bu artış oranının GSYH büyüme oranından daha yavaş gerçekleştiğini 

işaret etmektedir. Ortaya çıkan göreceli ayrıklaştırma olumlu bir gelişme olmasına 

karşın istikrarsız bir eğilim sergilemektedir. Özellikle kriz dönemlerinde 

ayrıklaştırma kısmen ortadan kalkmaktadır. Çünkü kriz dönemlerinde Türkiye gibi 

enerjide dışa bağımlılığı yüksek ülkelerde kredi yetersizliği nedeniyle enerjiye 

yapılan yatırımlar düşmekte ve iktisadi faaliyet kollarındaki yavaşlamanın önüne 

geçmek için çevrenin bozulması pahasına da olsa kaynak kullanımına devam 

edilmektedir.  

5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME   

 Ekonomik çıktılar üretilirken ekolojik limitlerin zorlanmaması fikrine 

dayanan ayrıklaştırma kavramı, daha az kaynak kullanarak daha çok üretim 

yapılmasını ve bu süreçte çevre üzerindeki baskıların minimuma indirilmesini 

savunmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’de ekonomik büyümenin enerji kaynakları 

kullanımından ayrıklaşıp ayrıklaşmadığını yani ekonominin büyürken enerji 

kaynaklarına daha az bağımlı hale gelip gelmediğini araştırmak hedeflenmiştir. 

Analiz sonuçları; 1998-2016 döneminde hem sektörel bazda hem de sektörlerin 

toplamında genel olarak her dönemde göreceli bir ayrıklaştırma ilişkisinin ortaya 

çıktığını göstermiştir. Bu; her bir sektörde bir birim GSYH üretilirken gerekli olan 

enerji kaynaklarındaki kullanım oranlarının azaldığı anlamına gelmektedir. Ancak 

bu azalma kaynak kullanımının çevresel baskıları tamamen ortadan kaldırdığını 

değil, yalnızca kaynak kullanımındaki artışın GSYH’nın artışından daha yavaş bir 

hızla arttığını ifade etmektedir. Sektörler bazında farklılık gösteren bu durum, her 

bir sektörün GSYH içerisindeki büyüme oranlarının farklı gelişim aşamalarında 

olmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu dönemde hem tarımın GSYH 

içerisindeki payının düşmesine karşılık, sanayi ve hizmetler sektörlerinin paylarının 



 

1472 
 

artması hem de çevreye duyarlı teknolojilerin sektör bazında farklılık göstermesi 

ayrıklaştırma ilişkisini farklılaştırmaktadır. 

 Çevresel baskının tamamen ortadan kalkması için gerekli olan mutlak 

ayrıklaştırma gerçekleşmesi zor bir hedeftir. Bu nedenle söz konusu dönemde 

Türkiye’de genel olarak tüm sektörlerde gözlemlenen göreceli ayrıklaştırmanın 

varlığı; iklim değişikliklerinin önüne geçilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

ulaşılabilmesi ve verimlilikte artış için olumlu bir gelişmedir. Ancak bu durumdan 

net fayda sağlanabilmesi için ayrıklaştırma ilişkisinin süreklilik taşıması, bunun için 

de olası kriz dönemlerinden kaçınmak büyük önem taşımaktadır.   
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Bulanık Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Yüksek Dereceden 
Momentlere Dayalı Nicelik Kısıtlı Portföy Seçimi 

Osman Pala1, Mehmet Aksaraylı2 
Özet 

Portföy optimizasyonu, belirli varsayımlar ve kriterler dikkate alınarak riskli varlık grubu 
olarak adlandırılan hisse senetleri arasından seçim yapılarak, yatırımcı için en iyi portföyü 
oluşturmak olarak ifade edilmektedir. Ortalama varyans modeli ile ilk defa etkin bir şekilde 
portföy getiri ve risk unsurları birlikte ele alınmıştır. Fakat çoğu zaman hisse senetleri 
normal dağılmamaktadır. Bu nedenle ortalama ve varyans etkin portföy seçiminde yeterli 
olmamakta ayrıca çarpıklık ve basıklık gibi yüksek dereceden momentlerin modele dahil 
edilmesi gerekmektedir. Portföyde belirli sayıda hisse senedinin bulunması istendiğinde ise 
portföy seçim problemi Nicelik Kısıtlı Portföy Optimizasyonu haline gelmektedir. Çalışmada, 
klasik Parçacık Sürü Optimizasyonu, Nicelik Kısıtlı Portföy Optimizasyonu probleminde 
önerilen Bulanık Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritması ile kıyaslanmıştır. Amerikan 
hisse senedi piyasasında yer alan hisse senetlerinden farklı nicelik kısıt değerlerine ve yüksek 
dereceden momentleri içeren farklı amaç fonksiyonlarına göre portföyler elde edilerek 
önerilen algoritmanın etkinliği değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler— Parçacık Sürü Optimizasyonu, Portföy Seçimi, Yüksek Momentler 
JEL Sınflama Kodları: G11, C61 
 

Fuzzy Particle Swarm Optimization and Cardinality 
Constrained Portfolio Selection Based On Higher Moments 

Abstract 
Portfolio optimization is defined as creating the best portfolio for the investor by choosing 
among stocks called risky assets group considering certain assumptions and criteria. With 
the mean variance model, for the first time, portfolio returns and risk factors are dealt 
together effectively. But most of the time, stocks are not normally distributed. For this reason, 
mean and variance are not sufficient in selecting effective portfolios, but also higher order 
moments such as skewness and kurtosis must be included in the model. When a portfolio is 
required to have a certain number of stocks, the portfolio selection problem becomes 
Cardinality Constrained Portfolio Optimization and the problem is called the Mixed Integer 
Nonlinear Programming model. In the study, classical Particle Swarm Optimization, and the 
proposed Fuzzy Particle Swarm Optimization algorithm are compared in the Cardinality 
Constrained Portfolio Optimization problem. The effectiveness of the proposed algorithm 
have been evaluated by obtaining portfolios from stocks in the American stock market 
according to different cardinality constraint values. 
 
Keywords— Particle Swarm Optimization, Higher Moments, Portfolio Selection. 
JEL Classification Codes: G11, C61 
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1. GİRİŞ  

Bir optimizasyon problemi olan portföy seçimi, farklı tipte riskler barındıran 

hisse senetlerinin bileşiminden yeni bir yapı elde edilmesidir. Fon yöneticilerinin 

üzerinde uğraştıkları çok önemli bir konu olmakla beraber, portföy 

optimizasyonunun etkin yapılması ülke kaynaklarının etkin tahsisini de etkilediği 

için bir ülkenin ekonomik gelişimini etkileyen bir husustur. Markowitz’in (1952) 

çalışması olan, ortalama-varyans modeli (OVM) ile ilk etkin portföy modeli 

geliştirilmiştir. Çalışmada portföy getirisi ve riski sırasıyla portföyün beklenen 

ortalaması ve portföy varyansı olarak tanımlanmaktadır. Hisse senetlerinin belirli bir 

geçmiş dönemdeki tarihsel getiri serilerinin ortalamalarının portföydeki oranlarına 

göre ağırlıklı ortalaması olarak portföyün beklenen ortalaması hesaplanmaktadır. 

Hisse senetlerinin tarihsel getiri serilerinin ağırlıklı korelasyon değerlerinin 

portföydeki oranları doğrultusunda bileşiminden portföy varyansı elde edilmektedir. 

OVM, hisse senetlerinin tarihsel getiri serilerinin normal dağıldığı ve yatırımcıların 

fayda fonksiyonlarının kuadratik olduğu varsayımına dayanmaktadır (Markowitz, 

1991). Hisse senedi tarihsel getirilerinin normal dağılmadığı koşullarda OVM’nin 

performansı azalmaktadır (Konno vd., 1993). Normal dağılım varsayımının 

bulunmadığı koşullarda çarpıklık ve basıklık gibi fonksiyonlar modele 

eklenmektedir ve bu alandaki son dönemdeki bazı çalışmalar, Ray ve Majumder 

(2017), Yue ve Wang (2017), Aksaraylı ve Pala (2018) tarafından yapılmıştır. 

Portföy seçiminde karar vericilerin belirli hisse senedi sayısına göre portföy 

optimizasyonu yapmak istemesi olağan bir tutumdur. Portföy seçiminde nicelik kısıt 

ile problem karma tam sayılı doğrusal olmayan programlama problemine 

dönüşmekte ve kesin çözüm veren algoritmalarla etkin çözümünün olmaması 

nedeniyle yaklaşık iyi sonuç veren sezgisel algoritmalarla çözülmektedir. Bir 

sezgisel arama algoritması olan Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) nicelik kısıtlı 

portföy seçiminde sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır. Kendal ve Su (2005) ilk defa 

nicelik kısıtlı portföy seçiminde PSO kullanmışlardır. Zhu vd. (2011) çalışmalarında 

PSO ile önemli bir portföy performans ölçütü olan Sharpe Oranı’na (SR) göre 

optimum nicelik kısıtlı portföyü elde etmişlerdir. PSO çözüm performansında 
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sezgisel parametreler önemli bir rol oynamaktadır. Parametreler sabit değerler 

alabildiği gibi çözüm aşamasında belirli aralıkta değişen değerler de 

kullanılabilmektedir. Problemin çözüm sürecindeki bilgiyi kullanmayan bu tip 

yaklaşımlarının yeterli başarıya ulaşması zor olmaktadır. Bu nedenle iterasyonlar 

süresince elde edilen çözüm bilgilerini kullanan, bulanık adaptif yöntemler ortaya 

çıkmıştır. Çalışmanın ana motivasyonu ise nicelik kısıtlı portföy seçiminde, Bulanık 

PSO (BPSO) ile klasik PSO yaklaşımlarına göre daha iyi sonuçlara ulaşılabileceği 

öngörüsüdür. Çalışmada nicelik kısıtlı portföy seçim probleminde PSO algoritması 

farklı versiyonlarıyla kullanılmış ve önerilen BPSO ile uluslararası hisse senedi 

piyasalarında portföy seçim performansları kıyaslanmıştır.  

2. NİCELİK KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ 

Çalışmada, uygunluk fonksiyonu olarak Zhu vd. (2011) tarafından kullanılan SR 

ve türevleri kullanılmıştır. Sharpe (1966) SR’yi, Zakamouline ve Koekebakker 

(2009) Çarpıklık İçin Düzeltilmiş SR’yi (ASR), Pezier ve White (2008) Çarpıklık ve 

Basıklık İçin Düzeltilmiş SR’yi (ASKR) aşağıdaki gibi tanımlamaktadır;

2

( )

( )
p

p

E R
SR

R

( )
1

3
pSk R

ASR SR SR

2( ) ( ) 3
1

6 24
p pSk R Ku R

ASKR SR SR SR  

Burada ( )pE R  beklenen ortalama getiriyi, 2 ( )pR  ise getirinin standart 

sapmasını, ( )pSk R getirinin göreli çarpıklığını, ( )pKu R getirinin göreli basıklığını 

ifade etmektedir. Zhu vd. (2011) SR amaç fonksiyonlu nicelik kısıtlı portföy modeli 

P(1) aşağıdaki gibidir. P(1)’de amaç fonksiyonu SR yerine ASR ve ASKR sırasıyla 

yerine konarak nicelik kısıtlı ASR modeli P(2) ve nicelik kısıtlı ASKR modeli P(3) 

elde edilmiştir. Burada 1N  n adet birler satır vektörünü, W  n adet hisse senedi oran 

vektörünü, Z  0-1 tam sayılı değişkeni ise hisse senedinin portföyde olma ya da 

olmama durumunu, K ise hisse senedi nicelik kısıt değerini ifade etmektedir.  



 

1478 
 

T

 
  ;   Z 1 K 

(1)
 1 1

  [0,1], 0

N
T

N

Maks SR
kst

P
W

Z W

    
T

 
  ;   Z 1 K 

(2)
 1 1

   [0,1], 0

N
T

N

Maks ASR
kst

P
W

Z W

       
T

 
  ;   Z 1 K 

(3)
 1 1

   [0,1], 0

N
T

N

Maks ASKR
kst

P
W

Z W

 

        
3. PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU 

PSO, Kennedy ve Eberhart (1995) tarafından canlı topluluklarının besin arama 

anlayışından esinlenerek ortaya atılan bir yaklaşımdır. Shi ve Eberhart (1999) WIN 

değişkeni ekleyerek global ve yerel arama için PSO’yu geliştirmişlerdir. Aladağ vd. 

(2012) Modifiye edilmiş PSO ile sosyal ve bilişsel parametrelerin zamana bağlı 

değişimini algoritmaya eklemişlerdir. Aladağ vd. (2012) önerdikleri PSO 

algoritmasını beş adımda tanımlamaktadır; 

Adım 1: Her bir j. (j=1,2,…,pn) parçacığı rassal olarak Xj vektörüne ve n adet 

pozisyona yerleştirip sakla. 

n)1,2,...,(i    ,pnj(    xxxX njjjj ),...,2,1,,...,, ,2,1,  

Adım 2: Hız vektörünü rassal olarak oluştur ve Vj’de sakla. 

pnj    vvvV njjjj ,...,2,1,,...,, ,2,1,  

Adım 3: Her bir parçacığın en iyi performasını belirle ve Pbest’de sakla. Tüm 

parçacıklar içerisinde o ana kadarki en iyi performansı belirle ve Gbest’de sakla. 

Adım 4: Parametrelerin güncellenmesi. Burada bilişsel parametre 1 1 1( , )i fc c c , 

sosyal parametre 2 2 2( , )i fc c c  ve global ile yerel arama gücünü etkileyen 

1 2( , )IN IN INW W W aralığında değer almaktadır. Maksimum iterasyon sayısı max t ile 

gösterilirken t  iterasyon numarasıdır. 

iif c
t

tccc 1111 max
)(

                           
iif c

t
tccc 2222 max

)(
 

112 max
max)( ININININ W

t
ttWWW
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Adım 5: Hızın ve konumun güncellenmesi ise aşağıdaki eşitliklerdeki gibidir. 

)()( ,,22,,11,
1

, ningnini
t

niIN
t

ni xPrandcxPrandcvWv  

1
,,

1
,

t
ni

t
ni

t
ni vxx  

Çalışmada PSO1 Kennedy ve Eberhart (1995), PSO2 Shi ve Eberhart (1999), 

PSO3 Aladağ vd., (2012) tarafından önerilen PSO algoritmalarıdır. Çalışmadaki 

parametreler  Aladağ vd., (2012) tarafından önerilen parametreler olup, c1=(1,2), 

c2=(1,2), WIN=(0.4,0.9), parçacık sayısı (pn=30), maksimum iterasyon sayısı 

(maxt=100) parametre değerleri tüm modeller için kullanılmıştır. Parametreler c1, 

c2 için sabit oldukları modellerde aralık değerlerinin ortalamaları kullanılmıştır. 

4. BULANIK ADAPTİF PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU 

Çalışmada önerilen BPSO’da Shi ve Eberhart (2001) tarafından ortaya atılan 

normalize edilmiş mevcut en iyi performans (NCBPE), Niknam (2010) tarafından 

tanımlanmış global en iyinin değişmediği iterasyon sayısı (NUGLO) ve ayrıca yeni 

bir parametre olarak lokal en iyinin değişmediği iterasyon sayısı (NULOC) girdi 

parametreleri ile c1 ve c2 çıktı parametreleri belirlenmiştir. WIN ise global ve yerel 

arama için c1 ve c2’nin bulanıklaştırılması nedeniyle kullanılmamıştır. Şekil 1 ve 

2’de bulanık üyelik fonksiyonları küçük (S), orta (M), büyük (L) ve çok büyük (XL) 

şeklinde NCBPE, NUGLO ve c2 için tanımlanmıştır. NULOC ile c1 elde edilirken 

c2, NCBPE ve NUGLO ile elde edilmiştir. Niknam (2010) tarafından önerilen 

bulanık kurallar c2 üretilirken kullanılırken, c1 ise NULOC’un çarpmaya göre 

tersinden elde edilmiştir. Bulanık kurallar Tablo 1’deki gibidir.  

 

Şekil 1: NBCPE ve NUGLO için bulanık üyelik fonksiyonları 
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Şekil 2: c2 bulanık üyelik fonksiyonları 

Tablo 1: c2  için bulanık kurallar 

  NUGLO    
  S M L XL 
NCBPE S XL L M M 
 M L M S S 
 L M M S S 
 XL M S S S 

 

5. UYGULAMA 

Çalışmada ele alınan veri seti Amerikan hisse senedi piyasalarında işlem gören 

ve Kenneth-French’in internet sitesinde bulunan; Gıda, madencilik, petrol, tekstil, 

dayanıklı tüketim malzemeleri, kimya, dayanaksız tüketim malzemeleri, inşaat, 

çelik, imalat sanayi, iş ekipmanları, otomobil, ulaşım, yardımcı hizmetler, 

perakendecilik, finans ve diğerleri şeklinde adlandırılan on yedi adet sektörel 

portföyün Ocak 1995 – Aralık 2015 aralığındaki getiri serilerinden oluşmaktadır. 

Veri setinde bulunan hisse senetleri getiri serilerinin istatistiksel değerleri ve Jarque-

Bera (JB) normallik testi sonuçları Tablo 2’deki gibidir. Olasılık (P) değerlerine 

bakıldığında tüm hisse senetleri için %5’in altında değer çıktığı için getiri serilerinin 

normal dağılmadığı %5 anlamlılık düzeyinde söylenebilmektedir. Yüksek dereceden 

momentlerin, normalllik varsayımı sağlanmadığı için portföy seçimine dahili 

anlamlı görülmektedir.  
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Tablo 2:  Veri Seti Özet İstatistikleri 

 Ortalama Varyans Çarpıklık Basıklık JB  P 

X1 0.0114 0.0019 0.1677 9.070958 388.17 0.001 

X2 0.0072 0.0079 -0.0585 4.169174 14.50 0.005582 

X3 0.0105 0.0082 -0.2386 3.959363 12.05 0.009023 

X4 0.0087 0.0043 0.4774 9.247357 419.38 0.001 

X5 0.0064 0.0042 0.2973 6.911444 164.36 0.001 

X6 0.0094 0.0042 -0.3219 4.959341 44.66 0.001 

X7 0.0167 0.0049 0.1537 4.546375 26.10 0.001 

X8 0.0086 0.0042 -0.0939 5.349655 58.34 0.001 

X9 0.0064 0.0066 -0.0580 4.927568 39.15 0.001 

X10 0.0113 0.0035 -0.4293 4.314553 25.88 0.001013 

X11 0.0130 0.0066 0.1381 4.364128 20.34 0.002126 

X12 0.0069 0.0055 0.0855 6.51273 129.87 0.001 

X13 0.0109 0.0035 -0.2374 4.837123 37.80 0.001 

X14 0.0103 0.0013 -0.5814 4.203171 29.40 0.001 

X15 0.0096 0.0044 0.4669 8.597516 338.14 0.001 

X16 0.0106 0.0018 -0.9397 6.247859 147.85 0.001 

X17 0.0117 0.0055 0.1726 5.582588 71.28 0.001 

 

P(1), P(2) ve P(3) modelleri nicelik kısıt kullanılmadan çözülmüş ve Tablo 3’de 

sonuçlar verilmiştir. 
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Tablo 3: Modellerin Nicelik Kısıtsız Çözümleri 

Modeller Amaç Fonksiyonları Hisse Senedi Sayısı Çözüm Değeri 

P(1) SR 4 0.327831 

P(2) ASR 3 0.315443 

P(3) ASKR 3 0.313404 
 

Modellerin nicelik kısıtsız optimum çözümüyle elde edilen portföylerdeki hisse 

senedi sayıları 4, 3 ve 3 değerleri kısıt olarak sırasıyla P(1), P(2) ve P(3) için 

kullanılarak 3 adet PSO algoritması ve önerilen BPSO için çözüm elde edilmiştir. 

Her bir algoritma modeller için 100’er kere ayrı ayrı çalıştırılmıştır ve sonuçlar Tablo 

4’de verilmiştir. Algoritmalar ile elde edilen maksimum değerlere bakıldığında tüm 

algoritmalar her üç model için de nicelik kısıtsız elde edilen maksimum değerlere 

ulaşarak etkinliklerini göstermişlerdir. 

Farklı nicelik kısıt durumlarında PSO ve BPSO algoritmalarının performansını 

karşılaştırabilmek için hisse senedi sayısı sırasıyla 5 ve 10 ile kısıtlanmıştır. Her bir 

algoritma 3 problem için de 100’er defa çalıştırılmıştır. Sonuçlar Tablo 5 ve 6’daki 

gibi gerçekleşmiştir.  

Tablo 4: PSO ve BPSO Nicelik Kısıtlı Portföy Çözümleri 

P(1) ve Yöntemler P(1)PSO1 P(1)PSO2 P(1)PSO3 P(1)BPSO 

En İyi Sonuç 0.327831 0.327831 0.327831 0.327831 

P(2) ve Yöntemler P(2)PSO1 P(2)PSO2 P(2)PSO3 P(2)BPSO 

En İyi Sonuç 0.315443 0.315443 0.315443 0.315443 

 P(3) ve Yöntemler P(3)PSO1 P(3)PSO2 P(3)PSO3 P(3)BPSO 

En İyi Sonuç 0.313404 0.313404 0.313404 0.313404 
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Tablo 5: PSO ve BPSO Nicelik Kısıtlı Portföy Çözümleri K=5 

P(1)  ve Yöntemler P(1)PSO1 P(1)PSO2 P(1)PSO3 P(1)BPSO 

En İyi Sonuç 0.327238 0.327209 0.327223 0.327238 

P(2)  ve Yöntemler P(2)PSO1 P(2)PSO2 P(2)PSO3 P(2)BPSO 

En İyi Sonuç 0.314866 0.314822 0.314786 0.314868 

P(3)  ve Yöntemler P(3)PSO1 P(3)PSO2 P(3)PSO3 P(3)BPSO 

En İyi Sonuç 0.312822 0.312747 0.312765 0.312823 
 

Hisse senedi sayısı 5 ile sınırlandığında P(1) için en iyi sonuçlar PSO1 ve BPSO 

ile elde edilirken P(2) ve P(3) için BPSO en iyi sonuç değerlerine ulaşmıştır. PSO1 

diğer PSO2 ve PSO3 algoritmalarına göre daha iyi sonuç elde etmiştir. 

Tablo 6: PSO ve BPSO Nicelik Kısıtlı Portföy Çözümleri K=10 

P(1)  ve Yöntemler P(1)PSO1 P(1)PSO2 P(1)PSO3 P(1)BPSO 

En İyi Sonuç 0.322491 0.321704 0.321882 0.322527 

P(2)  ve Yöntemler P(2)PSO1 P(2)PSO2 P(2)PSO3 P(2)BPSO 

En İyi Sonuç 0.310451 0.310092 0.309869 0.310481 

P(3)  ve Yöntemler P(3)PSO1 P(3)PSO2 P(3)PSO3 P(3)BPSO 

En İyi Sonuç 0.308397 0.307783 0.307490 0.308602 
 

Hisse senedi sayısı 10 ile sınırlandığında BPSO tüm modeller için en yüksek 

sonuç değerine sahipken ayrıca ikinci en iyi değerlere sahip PSO1 ile aradaki farkı 

hisse senedi sayısı 5 ile sınırlanmış modellere göre sonuç değeri açısından biraz daha 

açmıştır. Bu durum kısıtlama sayısı arttıkça BPSO’nun etkinliğinin devam ettiğini 

ve diğerlerine göre en iyi çözüme ulaşma konusunda daha başarılı olduğunu 

göstermektedir. 

  



 

1484 
 

SONUÇ 

Portföy seçimi, etkin yatırımlar için dikkatli ele alınması gereken bir süreçtir.  

Hisse senetleri tarihsel getiri serilerinin normal dağılım varsayımına uymadığında 

yüksek dereceden momentlerin modele dahil edilmesi önemli hale gelmektedir. 

Portföyde bulunacak hisse senedi sayısı bazı özel durumlarda portföy yöneticisi 

tarafından belirlenmektedir. Çalışmada üç farklı PSO ve önerilen BPSO yüksek 

dereceden momentler içeren farklı uygunluk fonksiyonları ve nicelik kısıt 

değerlerine göre nicelik kısıtlı portföy optimizasyonu probleminde 

karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak önerilen BPSO bulanık adaptif yapısı sayesinde 

iterasyon sonuç bilgilerini dikkate alarak her üç PSO algoritmasına göre daha iyi 

çözüm elde etmiştir. Gelecek çalışmalarda yeni geliştirilecek bulanık adaptif sezgisel 

algoritmaların çözüm konusunda iyi sonuçlar sunabileceği öngörülmektedir. 
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Riske Dayalı Sermaye Düzenlemelerinin Bankaların Risk 
Düzeyi ile Etkinliği Üzerindeki Etkisi 

Ramazan Ekinci1 
Özet 

Bu çalışmanın amacı, riske dayalı sermaye gereksinimlerinin bankaların risk alma davranışı 
üzerindeki etkisiyle birlikte bankaların etkinliği üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Riske 
dayalı sermaye gereksinimlerinin yanı sıra risk-yansız /geleneksel sermaye oranları da 
analize dahil edilmektedir. Böylece, bankaların riske dayalı ve risksiz sermaye oranlarının 
risk ve etkinlik üzerinde ortaya çıkardığı sonuçlar karşılaştırmalı olarak ortaya 
konulmaktadır. Çalışmanın örneklemi Türkiye’de faaliyet gösteren 26 mevduat bankasının 
2005 – 2017 dönemine ait verilerini kapsamaktadır.  Etkinlik skorları Stokastik Sınır 
Analizinden elde edilirken, temel hipotezin testinde Panel Sabit Etkiler modeli 
kullanılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre sermaye oranı ile bankanın maliyet etkinliği 
arasında pozitif bir ilişki görülmektedir. Risk ağırlıklı sermayenin maliyet etkinliği 
üzerindeki etkisi ise negatiftir. Öte yandan geleneksel sermaye oranları ile risk arasında 
negatif yönlü ilişki saptanırken, risk ağırlıklı sermaye oranlarından riske doğru pozitif 
korelasyon görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler— Riske Dayalı Sermaye, Basel III, Etkinlik, Risk, SFA 
JEL Sınflama Kodları: G21, G28, G29 
 
The Effect of Risk-Based Capital Regulations on the Risk and 

Efficiency of Banks 
Abstract 

The aim of this paper is to analyze the impact of risk-based capital requirements on banks 
risk-taking behavior and efficiency. In addition to risk-based capital requirements, 
conventional capital ratios are included in the study. Thus, the effect of risk-based and risk-
free capital ratios of banks on risk and efficiency are presented comparatively. The dataset 
consist of 26 commercial banks operating in Turkey between 2005 - 2017. While the 
efficiency scores are obtained from the Stochastic Frontier Analysis, the Panel Fixed Effect 
model is used in the test of the basic hypothesis. According to the results, there is a positive 
relationship between capital ratio and cost efficiency of the bank. In addition, the effect of 
risk-weighted capital on cost efficiency is negative. On the other hand, while there is a 
negative correlation between traditional capital ratios and risk, there is a positive 
correlation between risk weighted capital ratios and risk. 
 
Keywords— Risk Based Asset, Basel III, Efficiency, Risk, SFA 
JEL Classification Codes: G21, G28, G29 
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1. GİRİŞ  

1989'da Basel I, 2004'te Basel II ve son olarak 2010 yılında yapılan değişiklikler 

yürürlüğe giren Basel III Anlaşmasından bu yana banka sermayesinin tanımı 

Bankacılık sisteminin istikrarını artırmak ve finansal krizlere neden olan 

uyumlaştırma boşluklarını doldurmak amacıyla önemli ölçüde yeni yaklaşımların 

gelişmesine yol açmıştır. Özellikle 2007 – 2008 krizi tek başına sermaye 

gereksinimlerinin banka iflaslarını önlemede yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. 

Bununla birlikte krizler de hükümetler tarafından kurtarılan birçok banka krizin 

hemen öncesine kadar yeterli sermayeye sahip olmasına rağmen iflas ettiği 

görülmüştür (Demirgüç-Kunt vd, 2013). Bu durum eski Basel Anlaşmalarının 

yetersizlikleri için önemli bir bilgi sunmuştur. Bu, Basel Bankacılık Denetim 

Komitesini (BCBS) bankacılık sisteminin düzenlemesi için farklı kurallar bütünü 

oluşturmaya teşvik etmiştir. Böylece BCBS’nin çalışmalarının sonucunda, 

bankaların sermaye yapısını yeniden tanımlanmış ve krize karşı tampon 

mekanizmalarının oluşturulması için gerekli Basel III kriterleri belirlenmiştir.     

Basel III Kriterlerinin temel amacı, bir bankanın özsermaye tabanını genişletmek 

ve özsermayenin kalitesini artırmaktır. Yeni kurallar sermaye gereksinimine yönelik 

üç ölçüm kriteri getirmektedir: (i) özsermayenin risk – ağırlıklı toplam aktiflere 

oranının minimum %8 olarak belirlendiği sermaye yeterlilik oranı; (ii) ana 

sermayenin risk – ağırlıklı toplam aktiflere oranının minimum %6 olarak belirlendiği 

ana sermaye yeterlilik oranı (Tier 1) ve (iii) çekirdek sermayenin risk – ağırlıklı 

toplam aktiflere oranının minimum %4.5 olarak belirlendiği çekirdek sermaye 

yeterlilik oranı (Tier 1)’dır. Bu çalışmada minimum %8 olarak belirlenen riskli 

sermaye oranı ve geleneksel risksiz sermaye oranlarının bankaların etkinlik ve risk 

düzeyleri üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Bu amaçla Türk bankacılık 

sektöründe faaliyet gösteren 26 mevduat bankası için ele alınan 2005 – 2017 dönemi 

verilerinden hareketle konu ampirik yaklaşımla incelenmektedir.  

Sermaye gelecekte oluşacak finansal krizlerden kaçınmada önemli bir araç ve 

herhangi bir bulaşma etkisinin bertaraf edilmesinde bir tampon mekanizması işlevi 

görmektedir. Bankaların sahip olduğu yüksek sermaye oranları olası krizlerde 
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yapılacak müdahalelerin maliyetini azaltmaktadır. Ayrıca sermaye oranı gibi bir 

tampon mekanizması yüksek kaldıraçtan ortaya çıkan iflas riskini düşürmektedir.  

Sermaye oranlarına yönelik diğer bir görüş ise sahip olunan yüksek sermaye 

oranlarının bankacılık faaliyetlerini kısıtladığı, ekonomik büyümeyi yavaşlattığı, 

bankanın riskini artırdığı, etkinlik ve karlılığını azalttığı yönündedir. Öte yandan 

bankanın sermaye oranları döngüsel olabilmektedir (Repullo ve Suarez, 2012). Bu 

durum minimum sermaye gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla kriz 

dönemlerinde yapılan sermaye artırımının daha zor olacağı anlamına gelmektedir. 

Örneğin, finansal kurumların reel ekonomiyi finanse edemediği ekonomik kriz 

dönemlerinde yüksek sermaye tutma gereksinimi, bankacılık sektörü için daha 

maliyetli ve sektörün likiditesi üzerinde kısıtlayıcı olacağı söylenebilir (Dullien vd, 

2010).       

Sermaye oranının risk ve etkinlik üzerindeki etkisini inceleyen önceki çalışmalar 

genel olarak özsermaye toplam aktif oranını kullanırken, bu çalışmanın katkısı 

çerçevesinde geleneksel sermaye oranının yanı sıra risk ağırlıklı sermaye oranının 

risk ve etkinlik düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bu yaklaşım hükümet 

ve ekonomi politika yapıcılara hangi sermaye türünün bankacılık sisteminin 

istikrarını ve performansını artırmada daha etkin olduğunu belirleme imkanı 

vermektedir. Ayrıca mikro iktisadi açıdan Basel III düzenlemelerinin etkisini 

maliyet yönünden göstermektedir. Böylece söz konusu düzenlemelerin arz yönlü 

etkisi de ortaya konulmuş olmaktadır.  

Çalışmanın ikinci kısmında literatür özeti verilmektedir. Üçüncü kısımda veri seti 

ve değişkenlerin tanımı, dördüncü kısımda ampirik bulgular yer almaktadır. 

Çalışmanın son kısmı ise sonuç ve politika önerileri ile tamamlanmaktadır.   

2. LİTERATÜR ÖZETİ  

2007–2009 küresel finans krizine yol açan faktörlere bağlı olarak riske dayalı 

sermaye gereksinimleri bankaların aşırı risk alma davranışını kısıtlamak amacıyla 

yeni Basel III düzenlemeleri çerçevesinde güçlendirilmiştir. Literatürde Riske dayalı 

sermaye gereksinimlerinin bankanın riski alma davranışı üzerinde meydana 
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getireceği kısıtlayıcı etkiyi araştıran teorik ve ampirik çalışmalar mevcuttur. Ancak 

Basel III düzenlemesi çerçevesinde getirilen yeni kuralların, bankaların kaynak 

tahsisi etkinliği üzerindeki olası etkileri konusunda yapılan araştırmaların sayısı 

oldukça azdır. Bu çerçevede bu düzenlemelerin arz yönlü etkileri konusunda temel 

alınacak çalışma da yoktur. 

Literatürde risk temelli sermaye oranlarının, bankacılık sisteminde risk düzeyi 

üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu 

çalışmaların çoğu risk temelli sermaye oranlarının bankanın risk düzeyi üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Örneğin Blum (2008)’a göre bankalar 

kendi risk düzeylerini bağımsız olarak belirlediği zaman, daha yüksek sermaye 

gereksinimlerini önlemek için risklerini olduğundan düşük gösterme eğilimi içine 

girmektedir. Bankanın bu asimetrik bilgiye yol açan yönlendirmeleri ters seçim 

sorunu olan daha riskli faaliyetlere yapılan daha yüksek yatırımlarla 

sonuçlanmaktadır. İktisat teorisi sermayenin bankanın istikrarı ve risk algısı 

üzerindeki etkisine yönelik farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Anginer ve 

Demirgüç-Kunt (2014) bankaların emek maliyeti olan ücretten kaynaklanan şoklara 

karşı direnç gösterme ve diğer yükümlülükleri yerine getirme amacıyla daha yüksek 

oranda sermayeye sahip olmayı amaçladıklarını ortaya koymuştur. Yazarlar ayrıca, 

daha yüksek sermaye tamponlarının banka sahiplerini yatırım seçimlerinde daha 

ihtiyatlı ve akıllı davranmaları konusunda belirleyici olduğunu göstermişlerdir. 

Jacques ve Nigro (1997) yüksek risk temelli sermaye oranlarının bankanın riskini 

azaltabileceğini ortaya koymuştur. Ediz vd. (1998) regülasyon ile bankanın istikrarı 

arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. İngiltere ticari bankaları üzerine yapılan çalışmada 

yazarlar minimum sermaye gereksiniminin bankanın istikrarı ile pozitif korelasyonlu 

olduğunu ancak bankanın borç verme faaliyetlerinde engelleyici bir etkisinin 

olmadığı bulgusuna ulaşmışlardır.  

Literatür sermaye ve etkinlik arasında genellikle pozitif bir ilişkinin olduğunu 

göstermektedir. Örneğin Barth vd. (2013) özsermaye toplam aktif oranı ile bankanın 

etkinliği arasında pozitif bir ilişkiye ulaşmıştır. Chortareasa vd.(2012), 22 Avrupa 

Birliği ülkesinde 5227 gözlemden oluşan dengesiz panel çalışmasında sermayenin 
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etkinlik üzerinde pozitif, bankanın maliyetleri üzerinde ise düşürücü etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaşmıştır.  Yazarların elde ettiği sonuçlar yüksek kapitalizasyonun 

yöneticiler ve hissedarlar arasındaki çıkar çatışmalarını hafiflettiğini göstermektedir. 

Böylece hissedarlar yönetici performansını daha yakından izlemekte, bu ise bankayı 

daha etkin hale getirmektedir. Staub vd. (2010) ellerinde yüksek oranda sermaye 

bulunduran bankaların yüksek etkinlik skorlarına dönüşen daha ihtiyatlı risk alma 

davranışı içine girdiklerini belirtmektedirler. Benzer şekilde Banker vd. (2010), 14 

Kore bankası üzerine yaptığı çalışmada sermaye oranı ile genel etkinlik, teknik 

etkinlik ve tahsis etkinliği arasında pozitif bir ilişkinin varlığı ile literatüre katkı 

sağlamışlardır. Son olarak Ariff ve Can (2008) daha etkin bankaların dağıtılmamış 

karlar olarak daha fazla sermaye tamponları biriktirdiğini ifade etmektedirler 

3. VERİ SETİ VE DEĞİŞKENLERİN TANIMI 

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren 26 mevduat bankasının 2005 – 2017 

dönemine ait verileri kullanılmaktadır. Söz konusu örneklem oluşturulurken veri 

kaybı olan bankalar ile negatif değerli girdi ve çıktısı bulunan bankalar analizin 

dışında bırakılmıştır. Kullanılan veriler bin (1000) TL cinsinden tanımlanmıştır. 

Sonuç olarak Türkiye Bankalar Birliği’nden (www.tbb.org.tr) temin edilen ve 

konsolide olmayan bütçe verileri kullanılarak 311 gözlemden ve dengesiz panelden 

oluşan veri seti bu çalışmaya konu örneklem büyüklüğünü oluşturmaktadır.  

Tablo 1: Girdi ve Çıktı Değişken Tanımları 

Değişkenler Sembol İsim Tanımı 

Bağımlı 
Değişken TC Toplam maliyet Toplam Faiz Giderleri + Toplam 

Faiz Dışı giderler  

Girdi Fiyatları 

 Emeğin fiyatı Personel giderleri/Personel Sayısı 

 Sermayenin fiyatı Amortisman Giderleri/Maddi Duran 
Varlıklar 

 Mevduatın Fiyatı Mevduata Verilen Toplam 
Faiz/Toplam Mevduat 

Çıktılar  Toplam krediler Kısa ve Uzun Dönem Krediler 
Toplamı 

1W

2W

3W

1Q
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 Menkul Değerler 
Alım Satım Amaçlı Finansal 

Varlıklar + Satılmaya Hazır Finansal 
Varlıklar (net) 

Diğer 
Değişkenler  Özsermaye oranı Özsermaye/Toplam Aktifler 

Etkinsizliğin Etkileri Değişkenleri 

 δ1 
Sermaye 

yeterlilik oranı Özkaynaklar/Toplam Aktifler 

 δ2 Likidite Riski Krediler/Toplam Aktifler 

  δ3 Kredi Riski 
Kredi ve Diğer Alacaklarına İlişkin 
Değer Düşüş Karşılıkları /Krediler 

ve Alacaklar 

 δ4 Aktif büyüklüğü Toplam Varlıkların Logaritması 

 δ5 
Aktif Karlılık 

Oranı Net Kar/Aktif Toplamı 

 δ6 Aracılık Rasyosu Krediler/Toplam Mevduatlar 

Kaynak: Kendi hesaplamalarım. 

Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri ile etkinsizliği etkileyen 

değişkenler ve tanımları Tablo 1’de yer almaktadır. Tahmin sonuçlarına dayalı 

olarak ulaşılan bulguların elde edilmesinde “R” istatistiksel yazılım programından 

yararlanılmıştır. 

4. AMPİRİK BULGULAR 

    Ampirik bulgular kısmı iki aşamadan oluşmaktadır.  İlk aşamada bankaların 

etkinlik skorları maliyet fonksiyonundan elde edilmektedir. İkinci aşamada ise 

bankaların özsermaye oranlarının bankaların etkinlik ve risk düzeyleri üzerindeki 

etkisi analiz edilmektedir.    

4.1. Maliyet Etkinliğinin Tahminine Yönelik Olarak Maliyet Fonksiyonun 
Tanımlanması 

Çalışmada her bir bankanın ele alınan zaman dönemi boyunca maliyet 

etkinliklerinin hesaplanmasında Battese ve Coelli (1995) kullanılmıştır.  Battese ve 

Coelli (1995: 327) modeli tek aşamalı olup, ilk aşamada tahmin edilen etkinlik 

değerleri ve bu etkinlik değerlerine etki eden diğer faktörler modellenmektedir. 

Böylece model iki aşamalı yöntemlere (birinci aşamada stokastik sınır analizinden 

2Q

EQ

_SER YT

_LİK RİSK

_CRD RİSK

_AK BY

ROA

_INT R
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etkinlik değerlerini hesaplayan, ikinci aşamada elde edilen etkinlik değerlerinin 

açıklayıcı değişkenlere göre regresyonunu hesaplayan yöntemlere) göre önemli bir 

üstünlük sağlamaktadır. Dolayısıyla Battese ve Coelli (1995: 325) modeli, SFA 

parametrelerini etkinsizlik modeli ile birlikte eş-anlı olarak tahmin ederek çevresel 

faktörlerin etkisini dikkate almaktadır.   

Maliyet etkinlik modelinin tanımlanmasında Cobb-Douglas tipi üretim 

fonksiyonuna göre daha esnek olan translog tipi üretim fonksiyonu kullanılmıştır. 

Buna göre çok değişkenli bir translog maliyet fonksiyonu aşağıdaki gibi 

tanımlanmaktadır:  

2 2
0 1 2 3 1 4 2 5 1 6 2 7 1 2

2 2

8 9 10 11 1 12 2

13

1 2 1 1 1ln ln ln ln ln ln ln ln
3 3 3 2 2 2
1 1 1 2 1 1 2 1 1ln ln ln ln ln ln ln ln
2 3 2 3 2 3 3 3 3

2ln
3

TC W W Q Q Q Q Q Q
W W W

W W W W W WQ Q
W W W W W W

W
W

2
1 14 2 15 16 17 18 19 1

2
20 2 21 22 23 24 25 1

26 2 27

2 1 1 2ln ln ln ln ln ln
3 2 3 3

1 2ln ln ln ln ln ln ln ln ln
3 3

ln ln ln it it

W W WQ Q T T T T Q T
W W W

W WQ T EQ EQ EQ EQ Q EQ
W W

Q EQ EQ T v u (1) 

Burada maliyet etkinliklerinin elde edilmesinde aracılık yaklaşımından 

yararlanılmaktadır. Bankanın iki çıktısı ve bu çıktıları üretmek amacıyla da üç girdi 

kullandığı varsayılmaktadır.   

Doğrusal homojenlik kısıtı için (1) numaralı denklemde yer alan bağımlı 

değişken ve girdi fiyatları mevduat fiyatıyla ( ) normalize edilmiştir. Teknolojik 

değişmenin etkisini dikkate almak amacıyla modele doğrusal ve karesel zaman 

trendi ( ) değişeni dahil edilmiştir. Ayrıca bankalar arasındaki risk tercihlerindeki 

farklılıkların kontrolü amacıyla modele yarı sabit girdi olarak özsermaye oranı 

(özsermaye/toplam aktifler, ) eklenmiştir. 

Etkinsizliğin etkileri ( ), eşitlik (1)’den yola çıkarak aşağıdaki gibi 

tanımlanabilmektedir:  
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0 1 2 3 4 5 6_ _ _ _ _itu SER YT LİK RİSK CRD RİSK AK BY ROA INT R  (2) 

Eşitlik (2)’de bankalar arası etkinsizlik farklılıklarını kontrol etmek amacıyla 

bankaya özgü kontrol değişkenleri kullanılmıştır. Söz konusu değişkenler arasında 

sermaye/iflas riskini gösteren sermaye yeterliliği rasyosu, likidite riski, kredi riski, 

bankanın toplam varlıklarının büyüklüğünü ifade eden aktif büyüklüğü, aktif 

karlılığı oranı, bankanın aracılık fonksiyonunu yerine getirmedeki başarısını ölçen 

aracılık rasyosu değişkenleri yer almaktadır. Her bir bankanın etkinlik düzeyi 

aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir:  

                                              expit itEFF u                                        (3) 

Bu eşitlik yoluyla her bir banka ve yıla ait zamana göre değişen etkinlik skorları 

elde edilmektedir.  

4.2. Maliyet Fonksiyonu Tahmin Sonuçları 

Tablo 2’de stokastik sınır analizi kullanılarak (SFA) translog maliyet 

fonksiyonunun parametrelerinin maksimum olabilirlik tahminleri yer almaktadır.  

Tablo 2: Translog Maliyet Fonksiyonu Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayılar Standart 

hata 

t değeri 

                   β0    -1.532*** 0.536 -2.856 

     (β1) ln(W1/W3) 
 

   1.306*** 0.291  4.475 

       (β2) ln(W2/W3)        -0.164 0.158 -1.034 

       (β3) lnQ1     0.926*** 0.131 7.051 

       (β4) lnQ2     0.416*** 0.113 3.686 

       (β5) 0.5lnQ1lnQ1     0.105*** 0.019 5.344 

       (β6) 0.5lnQ2lnQ2     0.073*** 0.018 4.038 
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       (β7) 0.5lnQ1 lnQ2     -0.198*** 0.038 -5.099 

      (β8) 0.5ln(W1/W3) ln(W1/W3)        -0.005 0.074 -0.068 

     (β9) 0.5ln(W2/W3)ln(W2/W3)     0.055*** 0.013 4.177 

       (β10) 0.5ln(W1/W3)ln(W2/W3)         0.024 0.065 0.367 

       (β11) ln(W1/W3)lnQ1        -0.039 0.033 -1.168 

       (β12) ln(W1/W3)lnQ2        -0.017 0.031 -0.563 

       (β13) ln(W2/W3)lnQ1         0.005        0.024       0.235 

       (β14) ln(W2/W3)lnQ2        -0.008 0.020 -0.398 

        (β15) T         0.054 0.041 1.334 

       (β16) 0.5T2       -0.001 0.002 -0.446 

       (β17) ln(W1/W3) T       -0.006 0.009 -0.751 

       (β18) ln(W2/W3) T       -0.011** 0.005 -2.076 

        (β19) lnQ1 T       -0.012**        0.005      -2.077 

        (β20) lnQ2 T        0.003 0.004 0.811 

       (β21) lnEQ        1.131*** 0.303 3.724 

       (β22) 0.5lnEQlnEQ        0.057 0.082 0.700 

       (β23) ln(W1/W3)lnEQ  0.201** 0.065 3.094 

       (β24) ln(W2/W3)lnEQ -0.128** 0.052 -2.453 

       (β25) lnQ1lnEQ       -0.039 0.035 -1.123 

       (β26) lnQ2lnEQ       -0.016 0.032 -0.503 
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       (β27) lnEQ T  -0.029** 0.013 -2.120 

Etkinsizlik Kaynağı Olarak Öngörülen Değişkenler 

                            δ0  5.585*** 0.533  10.471 

  -0.040*** 0.005 -8.058 

   -2.182*** 0.198  -10.976 

 4.490*** 0.609 7.364 

 -0.209*** 0.028  -7.245 

      -0.114 0.116 -0.988 

      -0.106*** 0.026  -3.985 

Hata Bileşenlerinin Varyans Parametreleri 

  σ2: (Sigma) 0.045*** 0.006 7.042 

 γ: (Gama) 0.955*** 0.033  28.667 

Log Olabilirlik 139.499 

   LR test istatistiği     324.47*** 

Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyindeki anlamlılıkları ifade 
etmektedir. Parantez içindeki değerler asimtotik standart hataları göstermektedir.  ve  
sırasıyla girdi fiyatlarını ve çıktıları temsil etmektedir. EQ ise öz sermaye oranını 
göstermektedir. 2 2 2

u v u  ifade etmektedir. Tahminler Battese ve Coelli (1995) 

modeline dayalı olarak ve R istatistiksel yazılım programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 

 
Tablo 2’de yer alan sonuçlar incelendiğinde normalize edilmiş girdi fiyatları (Ws) 

ve çıktıların (Qs) pozitif ve anlamlı oldukları görülmektedir. Buna göre toplam 

kredilerdeki (Q1) %1’lik bir artış toplam maliyetlerde %0.92’lik bir artışa neden 

olmaktadır. Menkul değerlerdeki (Q2) %1’lik bir artış ise toplam maliyetlerde 
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%0.41’lik bir artış meydana getirmektedir. Girdi fiyat katsayıları incelendiğinde ise 

emeğin fiyatının (W1) pozitif ve anlamlı ve toplam maliyetlerde %1.30 oranında bir 

artışa yol açacağını göstermektedir. Sermayenin fiyatının (W2) ise istatistiksel olarak 

anlamsız olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre Türk bankacılık sisteminde 

özellikle toplam kredilerin ve emek maliyetlerinin toplam maliyetler üzerinde baskın 

bir etkisinin olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, çıktı olarak krediler, girdi 

olarak da emek maliyetleri bankanın önemli etkinsizlik (yani toplam maliyetlerin 

üretimin çıktısı olarak kredilere, girdi olarak emek maliyetine karşı duyarlılığı diğer 

faktöre göre daha büyüktür) kaynakları olarak görülebilmektedir. Risk 

tercihlerindeki farklılığı gösteren (EQ) katsayısı ise pozitif olup, toplam varlıklara 

göre özsermaye miktarındaki artışın, toplam maliyetleri artıracağı anlamına 

gelmektedir. Buna karşın özsermaye rasyosunun zaman trendi ile olan etkileşim 

katsayısı (lnEQ ×T) negatif ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum risk 

tercihlerinin toplam maliyetler üzerindeki etkisinin zamanın bir fonksiyonu 

olduğunu ve toplam maliyetleri azalttığını göstermektedir. Gama parametresi (γ) ise 

toplam varyansın içerisinde etkinsizlikten kaynaklanan kısmı göstermekte ve 0 ile 1 

arasında değer almaktadır. Tablo 2’ye göre γ parametresinin değeri 0.955 olup, 

toplam varyansın %96’sının etkinsizlikten, %4’ünün ise istatistiksel hatalardan 

kaynaklandığı görülmektedir. 

Bankaların maliyet etkinsizliklerinin muhtemel belirleyenlerini araştırmak 

amacıyla Tablo 2’de etkinsizlik etkileri değişkenlerine ait katsayı sonuçları yer 

almaktadır. Buna göre, özsermaye rasyosunun (δ1) maliyet etkinsizliği üzerindeki 

etkisi negatif ve anlamlıdır. Bunun iktisadi sonucu özsermaye rasyosunun artması 

bankaların maliyet etkinliğini artıran bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde tüm ekonomi için Basel III düzenlemesi pozitif dışsallık ortaya 

çıkarmıştır. Bankanın toplam kredilerinin toplam aktiflere oranı (δ2) ile ifade edilen 

likidite riski ile maliyet etkinsizliği arasında negatif ve anlamlı bir ilişki 

görülmektedir. Kredi riskini temsil eden ve kredi kayıp karşılığı olarak kabul gören 

kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığının toplam kredilere oranı (δ3) arttıkça 

maliyet etkinsizliği artmaktadır. Bankanın toplam aktiflerinin logaritması ile ölçülen 
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aktif büyüklüğünün (δ4), maliyet etkinsizliği üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi 

görülmektedir. Bu sektör açısından ölçek ekonomisinin parametresidir. Bankanın 

özsermaye karlılığının (δ5) ise maliyet etkinsizliği üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. 

Toplam kredilerin toplam mevduatlara oranındaki artış (δ6) ise maliyet etkinsizliğini 

azaltmaktadır.  

4.3. Sermaye Yapısı ile Etkinlik ve Risk Düzeyi Arasındaki İlişki 

       Sermaye oranları, risk ve etkinlik arasındaki ilişkiyi test eden temel panel sabit 

etkiler regresyon modeli aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:  

 

    Burada bağımlı değişkenler sırasıyla i bankasının t yılındaki maliyet etkinlik 

skorları ve kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığının toplam kredilere oranı 

(kredi kayıp karşılığı) ile ölçülen risk göstergesidir. Sermaye yapısı modelde 

tanımlanan riskli ve risksiz özsermaye oranlarını ile açıklanmaktadır. Banka kontrol 

değişkenleri ise bankanın likidite riskini, aracılık fonksiyonunu, özsermaye 

karlılığını ve aktif büyüklüğünü içermektedir.   

Tablo 3: Sermaye - Etkinlik Modeli 

Bağımlı Değişken: ETKİNLİK                            

Sermaye Değişkenleri Katsayılar Dirençli Std Hata t değeri 

EQ/TA 1.463*** 0.089 16.35 

EQ/RWA -0.371*** 0.101 -3.67 

Bankaya Özgü Değişkenler 

CR 0.700*** 0.082 5.52 

INT 0.033*** 0.002 14.33 
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ROAE 0.165*** 0.051 3.18 

LNTA 0.091*** 0.011 8.13 

SABİT -1.379*** 0.199 -6.92 

Banka Sabit Etkisi VAR 

Zaman Sabit Etkisi VAR 

Gözlem Sayısı 301 

Banka Sayısı 26 

R2 0.76 

Not: EQ/TA=Özsermaye/Toplam Aktifler, EQ/RWA=Özsermaye/Risk Ağırlıklı Toplam Aktifler, 
CR=Toplam Krediler/Toplam Aktifler, INT= Toplam Krediler/Toplam Mevduatlar, ROAE = 
Özsermaye Karlılık Oranı, LNTA = Toplam Aktiflerin Logaritması. 
***, **, * sırarsıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılıkları göstermektedir.

 

    Tablo 3’te sermaye – etkinlik modeline ait sonuçlar yer almaktadır. Sonuçlar 

geleneksel (EQ/TA) ve geleneksel olmayan risk ağırlıklı (EQ/RWA) sermaye 

oranlarının etkinlik üzerindeki etkisinin birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. 

Geleneksel sermaye oranı ile bankanın maliyet etkinliği arasında pozitif ve anlamlı 

bir ilişki görülmektedir. Buna karşın, risk ağırlıklı sermayenin maliyet etkinliği 

üzerindeki etkisi negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre geleneksel 

sermaye tanımı içerisinde yüksek sermaye oranları bankanın etkinliğini 

artırmaktadır (Banker vd. 2010). Ancak bankanın risk ağırlıklı varlıklarındaki artış 

bankanın maliyet etkinliği üzerinde azaltıcı etki yaratmaktadır. Sermaye 

düzenlemesi ile etkinlik arasında görülen bu negatif ilişkiyi vekalet teorisi ile 

açıklamak mümkündür (Calomiris ve Kahn, 1991). Buna göre yönetici ve hissedarlar 

arasındaki vekalet maliyeti yöneticilerin borcu geri ödeme taahhütleri üzerine 

getirilen kısıtlamalar nedeniyle sermaye oranları yükseldikçe artma eğilimindedir. 

Finans literatüründe vekalet maliyetleri, firma hissedarları ile yöneticilerin 
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amaçlarının farklılaşması sonucunda ortaya çıkan ve firma değerinin düşmesi ile 

sonuçlanan maliyetler olarak tanımlanmaktadır.  

Tablo 4: Sermaye - Risk Modeli 

Bağımlı Değişken: RİSK                           
Sermaye Değişkenleri Katsayılar Dirençli Std Hata t değeri 
EQ/TA -0.268*** 0.047 -5.699 
EQ/RWA 0.126*** 0.031 3.985 
Bankaya Özgü Değişkenler 
CR  -0.071*** 0.022 -3.244 
INT    -0.001 0.001 -0.953 
ROAE -0.052*** 0.015 -3.414 
LNTA -0.024*** 0.007 -3.090 
SABİT    0.477*** 0.134  3.542 
Banka Sabit Etkisi VAR 
Zaman Sabit Etkisi VAR 
Gözlem Sayısı 301 
Banka Sayısı 26 
R2 0.38 

Not: EQ/TA=Özsermaye/Toplam Aktifler, EQ/RWA=Özsermaye/Risk Ağırlıklı Toplam Aktifler, 
CR=Toplam Krediler/Toplam Aktifler, INT= Toplam Krediler/Toplam Mevduatlar, ROAE = 
Özsermaye Karlılık Oranı, LNTA = Toplam Aktiflerin Logaritması 
***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılıkları göstermektedir

 

Tablo 4’te sermaye risk modeline ait tahmin sonuçları yer almaktadır. Geleneksel 

sermaye oranları ile risk arasında negatif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. Buna 

karşın risk ağırlıklı sermaye oranının bankanın risk düzeyi arasında üzerinde etkisi 

ise pozitiftir. Buradan hareketle kredi kayıp karşılığı yüksek olan bankaların daha 

çok risk ağırlıklı sermaye tutmak zorunda kaldıkları söylenebilir. Bunun sonucunda 

risk ağırlıklı sermaye oranın (EQ/RWA)  artan riske bağlı olarak etkinliği azaltacağı, 

riski ise artıracağı yönde bir eğilime sahip olması beklenir. Bu çalışmada Tablo 3 ve 

Tablo 4 deki risk ağırlıklı sermaye oranının parametrelerine karşılık gelen 

katsayıların işaretleri söz konusu beklentiyi destekleyen bir bulgudur. Bu bulguya 

göre bankaların risk düzeyini artıran faaliyetlerinin gerek risk düzeyini artırıcı etkisi 

gerekse etkinlik üzerindeki negatif etkisi ilave maliyet unsuru olarak ortaya 

çıkmaktadır.  
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SONUÇ 

Bu çalışma sermaye oranlarının bankacılık sektörünün risk ve etkinliği 

üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Çalışmada mevcut literatürün zenginleştirilmesi 

amacıyla geleneksel sermaye tanımının yanısıra Basel Kriterleri çerçevesinde 

getirilen risk ağırlıklı sermaye oranı analize dahil edilmiştir. Çalışmanın örneklemi 

Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren 26 mevduat bankası ile sınırlıdır. 2005 

– 2017 dönemi verileri ve parametrik yöntemlerle yapılan analizler sonucunda 

öncelikle bankaların etkinlik skorları elde edilmektedir. Sermaye oranlarının 

bankanın risk düzeyi (kredi kayıp karşılığı) ve etkinlik değerleri üzerindeki etkisi ise 

sabit etkiler modeli tahmin edilmiştir.  

Sabit etkiler modeline göre sermaye oranı ile bankanın maliyet etkinliği arasında 

pozitif bir ilişki görülürken, risk ağırlıklı sermayenin maliyet etkinliği üzerindeki 

etkisi negatiftir. Risk ağırlıklı varlıklarla etkinlik arasındaki bu negatif yönlü ilişki, 

finans literatüründe görülen vekalet maliyetlerinin maliyet etkinsizliğini artırması ile 

açıklanabilir. Öte yandan geleneksel sermaye oranlarının risk üzerinde negatif etkiye 

sahip olması ele alınan bankalar açısından sistemin maliyet yönünden negatif şoklara 

karşı zayıf olduğu yönünde bir bulgudur.  

Türk Bankacılık sektörüne dayalı olarak ele alınan bankaların analizinden 

hareketle;  Basel III düzenlemelerine göre risk düzeyinin artması arz yönlü olarak 

maliyetlerin artmasına yol açan bir unsurdur. Bu açıdan bankaların yeni maliyet 

üstlenmemek amacıyla davranacakları varsayımı altında, Basel III düzenlemelerinin 

etkili bir araç olabileceği söylenebilir. Bu kapsamda düzenlemeler finansal istikrarın 

sağlanması içinde kullanılacak bir politika aracı olarak tanımlanabilir. 
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