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I

ÖN SÖZ
Günümüz küreselleşme sürecinin iktisadi ve finansal gelişmeler temelinde önemli 
yapısal değişimlere konu olduğu söz konusu güncel değişimlerin farklı finansal-
ekonomik gelişmelere yönelik tartışmaların anlamlı gerekçelerini de oluşturduğu 
izlenmektedir. Şüphesiz bu gelişmelerin en önemli etki düzeyi oluşturduğu alanlardan 
biri iktisadi ve işletme alanları olmakla birlikte, bu yapısal değişim olgusu yeni 
finansal bakış açıları ve teorik model arayışlarının bu değişimlerden önemli düzeyde 
etkilendiğini de ortaya koymaktadır. Bu açıdan günümüzde gerek iktisadi ve gerekse 
de işletme alanındaki güncel gelişmeler ilgili etki dinamiklerinin daha kapsamlı 
tartışıldığı önemli akademik bilgi ve tartışma platformlarına ihtiyaç duymaktadır. 

Güncel gelişim süreçlerinin tüm alanlarda kendi iç dinamikleriyle ele alınması 
ve yenilikçi yaklaşımların çok disiplinli akademik platformlarda paylaşılmasının 
önemi, analitik saptamaların fayda değerlerinin ortak bir paydasının oluşturulmasıyla 
anlamlıdır. Değişik alanlarda önemli akademik çalışmaları olan akademisyenlerin 
sundukları çalışmalar bu açıdan büyük bir önem arz etmektedir. Diğer taraftan 
çok disiplinli platformlarda ele alınan bu akademik çalışmalar, farklı alanlardaki 
değerli bilim insanlarının bir araya geldiği ve ileriye yönelik ortak yeni çalışmalar 
oluşturabileceği bir zemini sunması açısından da büyük bir öneme sahiptir.

Ülkemizdeki değişik bilim dallarında çalışan değerli akademisyenlerinin 
katkılarıyla hazırlanan bu kitap, ulusal olduğu kadar uluslararası ölçekte de 
yapılan akademik çalışmaları içermesiyle sağladığı anlamlı katkı düzeyini 
daha da ileriye taşımaktadır. Kitaptaki çalışmaların içeriğindeki yaklaşım ve 
saptamalar, küresel finansal piyasalarda anlamlı düzeyde yer bulmakla birlikte 
uluslararası trend ve beklentilere yönelik önemli öngörüleri de ortaya koyan 
bir niteliktedir. Kitabımızın oluşturulmasında önemli katkılar sağlayan tüm 
akademisyen ve çalışma mensuplarına şükranlarımı sunmak isterim.

Prof. Dr. Ahmet Niyazi Özker 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi      
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TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ 
AKTİF VE ÖZ KAYNAK 

KARLILIĞINI ETKİLEYEN 
BİLANÇO DIŞI SİSTEMATİK RİSK 

FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ

Analysis of Off-Balance Sheet Systematic Risk Factors Affecting That 
Profitability to Assets and Equity of The Turkish Banking Sector

Mehmet Kuzu
(Dr. Öğretim Üyesi ), Bayburt Üniversitesi

E*mail: mehmetkuzu86@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5354-4368

1. Giriş

Geleneksel işletme ve finans teorisine göre firma amacı kârlılık ve 
büyümedir. Bununla birlikte; modern işletme ve finans teorisine göre 
ise firma amacı ortakların servetlerinin maksimizasyonu ifade eden 

firmanın piyasa değerinin maksimizasyonudur. Bu noktada kârlılık fonksiyonu 
işletmeler için önemini yitirdi mi? problematiği akıllara gelmektedir. Tabi ki de 
bu sorunun cevabı hayır. Her ne kadar modern yaklaşımlara göre firma amacı 
değer maksimizasyonu olsa da; kâr maksimizasyonu olgusu bu amaca ulaşmada 
erişilmesi gerekebilecek mali hedeflerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kaldı ki firma değerini saptama konusunda kullanılan yöntemlerin birçoğunda 
hepsinde kârlılık; firma değerini saptamaya yarayan temel parametrelerden biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda farklı firma tiplerine göre gerek 
kârlılık, gerekse firma-piyasa değeri ve mali performansın ölçüm kriterleri 
değişebilmektedir. Bu firma tiplerinin faaliyet konusuna göre üçe ayrılması söz 
konusudur. Bunlar; hizmet, üretim ve finansal hizmet üreten mali işletmeler 
olarak sıralanabilir. Finansal hizmet üreten işletmelerden en çok öne çıkanı 
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ve yaygın olanı ister kamu, ister özel sektör olsun bankalardır. Bu bağlamda 
finansal hizmetler ve işlemlerin ticari işlemlere göre değişen karakteristiği bu 
işletmelerde muhasebe sistemi, muhasebe organizasyonu, finansal yönetim, 
finansal raporlama ve mali analiz tekniklerinin üretim ve hizmet işletmelerine 
kıyasla daha farklı parametrelerden oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu 
kapsamda bankalarda kârlılığı etkileyen içsel bir başka ifade ile bilanço ile 
ilişkili faktörler farklılık arz edebilecektir. 

Bir diğer yönden bankacılıkta kârlılığı etkileyen faktörleri incelerken 
mutlaka bilanço dışı faktörlerin de analiz edilmesi gerekir. Çünkü bankaların 
genel finansal sistem ve ekonomik sistem ile etkileşiminin en yüksek olan 
firma tiplerinden biri olması sebebiyle döviz kuru, faiz oranı, enflasyon, 
risk primi vb. faktörlerden oluşan sistematik riskin kaynakları bankaların 
kârlılığı, firma ve piyasa değerinin tespitinde daha belirgin rol oynamaktadır. 
Çünkü sistematik risk kanalları bankalarda çok daha etkin çalışmaktadır. Bir 
ülkedeki döviz kurlarının riski bankaların yabancı para olarak izlediği mevduat 
hesaplarına uygulanacak faiz oranlarını etkileyebileceği gibi bankanın döviz 
pozisyon açığının yönetiminde de etkili olacaktır. Bir diğer yönden artan 
veya düşen piyasa faiz oranları bankaların gerek mevduatlara uygulayacağı 
faiz oranları, gerekse ticari ve tüketici kredilere uygulayacağı faiz oranları 
üzerinde belirleyici olacaktır. Ekonomik birimlerin marjinal mevduat tutma 
eğilimin, marjinal likidite pozisyonu eğiliminden yüksek olması durumunda 
enflasyon oranlarının yükselmesi ise nominal faizleri artırarak firma kârlılığı 
üzerinde olumlu etki yapabilecektir. Faaliyette bulunulan ülkenin risk priminin 
yüksekliği ise firmanın yurtdışı piyasalara açacağı kredilerin faizleri üzerinde 
etkili olabilecekken bir diğer yönden yabancı kaynak ihtiyacı olan bankanın daha 
yüksek faiz oranlarından borçlanmasına sebep olarak artan finansman giderleri 
banka kârlığını düşürebilecektir. Buradan hareketle bankaların gerçekleştirdiği 
finansal işlemlerin muhtevasının sistematik risk kaynakları ile daha çok ilişkili 
olması; banka kârlılığında bilanço dışı faktörlerin etkisini diğer işletme tiplerine 
göre artırmaktadır. Tek başına faiz oranları bile bankaların sistematik risk 
kanalları ile daha yakından ilişkili olmasını etkilemektedir. Çünkü en temel 
olarak bankalar tuttuğu mevduata uyguladığı faizden daha büyük faiz oranından 
kredi satarak kâr elde etmektedirler.

Bu kapsamda sistematik risk temelli bilanço dışı faktörlerin banka 
kârlılığı üzerindeki etkilerini kavramsallaştırma gereği ortaya çıkmaktadır. 
Buna göre banka kârlılığının fonksiyonları tespit edilmelidir. Literatürde banka 
kârlılığını belirleyen piyasa ile ilgili temel fonksiyonlar göze çarpmaktadır. Bu 
fonksiyonlar; piyasa yapısı, firma verimliliği ve pazar payı olarak sıralanabilir. 
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Ayrıca bu fonksiyonlar bilanço ile ilgili ve bilanço dışı faktörlerin esasında 
kârlılığa etkisini bileşik olarak değerlendirme imkânı da sunmaktadır. 

Literatürde kârlılığa ilişkin sayılan fonksiyonları kullanan iki temel karşıt 
hipotez söz konusudur. Bunlar verimlilik yapısı (EFS- Efficiency Structure) ve 
geleneksel yapı-davranış performansı (SCP- Structure Conduct Performance) 
hipotezleridir. EFS’ ye göre piyasa rekabetinin yoğun, firma verimliliğinin 
yüksek olması durumunda banka pazar payını artırarak yüksek kârlılık oranlarına 
ulaşabilecektir. SCP’ ye göre ise yoğunlaşma oranının yüksek olduğu piyasada 
yüksek kredi oranları-düşük mevduat oranları ile banka, piyasada tekel haline gelip 
olağanüstü kârlılık oranları yakalayabilecektir. Bu kapsamda SCP yaklaşımın 
EFS ‘ye kıyasla sistematik riskin kaynakları temelli bilanço dışı dışsal faktörleri 
kârlılığın fonksiyonu olarak kullanmakta iken, EFS; firmanın verimliliği ile içsel 
faktörleri ön plana çıkarmaktadır (Ulusoy ve Demirel, 2021:4).

Gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde 2013 yılı Mayıs ayında FED ‘in 
parasal genişlemeyi kademeli olarak azaltacağını ilanı ile başlayan süreç bilhassa 
finansal kırılganlıkları yüksek olan Türkiye gibi ekonomilerde sistematik riskleri 
artırmıştır. Bu dönemde gelişen ülkelerde gösterge tahvil faizlerinde oluşan artış 
baskısı gelişmekte olan ekonomilerden fon çıkışlarına sebep olarak; döviz kuru, 
faiz oranı ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmuştur. Bir başka ifade ile bu 
ekonomilerde 2013 Mayıs öncesi temel ekonomi politik paradigma olan “Düşük 
Kur-Yüksek Faiz” politika çerçevesi yerini “Yüksek Kur-Yüksek Faiz-Yüksek 
Enflasyon” çerçevesine bırakmıştır. Bu bağlamda devam eden sürecin sonunda 
Türkiye ekonomisi 2018 yılı ağustos ayında Dolar/TL’de görülen yüksek artış 
sonrası döviz kuru ve borç krizine sürüklenmiştir. Devamında 2020 yılında ortaya 
çıkan Covid-19 pandemisi sonrası ekonomik daralma ve küresel kriz sonrası 
2021 yılında da tüm dünya ekonomisi lojistik ağları ve tedarik zincirlerinde 
meydana gelen kırılmalar, hammadde ve enerji sorunu ile küresel enflasyonist 
dalga ortaya çıkararak gelişen ve gelişmekte ülkelerde faizler üzerinde baskı 
oluşturmuştur. Bu kapsamda Türkiye’de döviz kuru daha çok yükselmiş ve döviz 
kuru üzerinden yeniden faizler ve enflasyon üzerinde çok daha yüksek şiddette 
baskı oluşturmuştur. Bu nedenle 2013 Mayıs’ın dan günümüze kadar gelen 
süreçte Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların kârlılık oranlarının sistematik 
risklerden çok yüksek düzeyde etkilenebileceği hipotezinden varsayımla 
araştırmanın tasarımı Türk bankacılık sektörü kârlılığını etkileyen bilanço dışı 
risklerin tespiti ve analizi üzerine kurulmuştur. Bu çalışmanın amacı; bilanço 
dışı sistematik risk faktörlerinin Türk bankacılık sektöründe aktif ve öz kaynak 
kârlılığına etkilerini kısa ve uzun dönemde denge analizleri ile saptamaktır. 
Aktif kârlılığı ve öz kaynak kârlılığı iki farklı eş bütünleşme ve hata düzeltme 



4     İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori

modelinde kullanılacak bağımlı değişkenler olarak seçilmiştir. Bilanço dışı 
sistematik risk değişkenleri ise; CDS (Kredi Temerrüt Takası), Türkiye TÜFE 
yıllık enflasyon, Dolar/TL kuru, ve Türkiye 10 yıllık devlet tahvili-ABD 10 
yıllık devlet tahvili faizi farkından oluşan spread değişkenleridir. Değişkenler 
aylık frekansta gözlemlenmiş olup logaritmik dönüşüm uygulanmıştır. Buna 
göre uzun dönem denge Johansen eş bütünleşme testi, kısa dönem denge 
vektör hata düzeltme modeli, değişkenler arası etkileşimler ise veri setinin 
sınırlı sayıda gözlemden oluşması sebebiyle hata düzeltme modelinden 
türetilen varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizleri vasıtasıyla saptanmaya 
çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlarda faiz farkı ve enflasyon değişkenine ilişkin 
anomaliler tespit edilmiştir. Bu duruma Türkiye’de var olan negatif reel faiz 
olgusunun olabileceği varsayılarak araştırma tasarımına reel faiz değişkeni de 
dahil edilmiştir. Bu aşamada negatif reel faiz zaman serisi oluşturularak grafiği 
hazırlanmıştır. Bu grafikte negatif reel faiz dönemlerini karşılaştırabilmek için 
reel faiz değişkeninin aktif ve öz kaynak kârlılığı değişkenleri üzerinde tarihsel 
etkilerini hesaplama ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle ilk olarak aktif, öz kaynak 
kârlılığı ve reel faiz değişkenlerinin üçünün Philips Perron testine göre düzey 
değerlerinde durağanlaşması sebebiyle eş bütünleşme ve vektör hata düzeltme 
modelleri kurulmuştur. Daha sonra hata düzeltme modellerinden türetilen 
tarihsel ayrıştırma sonuçları elde edilerek reel faiz grafiğindeki sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. Tarihsel ayrıştırma metodunun tüm değişkenlerin bir arada 
olduğu modelden ziyade, aktif ve öz kaynak kârlılığı değişkenleri ile birlikte 
ikili ikili ayrı olarak araştırılmasının sebebi ise; literatürde tarihsel ayrıştırma 
metodunu kullanan çalışmalarda bu tip bir araştırma tasarımının kurulmasıdır. 
Bu nedenle tarihsel ayrıştırma metodu kullanılırken bu çalışmalar referans 
alınmıştır (Balcilar vd, 2018 (a), Balcilar vd. 2018 (b)).

2. Literatür Taraması

Literatür taraması gerçekleştirilirken çalışmanın temel araştırma tasarımına 
uygun bir literatür taraması perspektifi geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu 
perspektifin gereği olarak seçilmiş literatürde banka kârlılığını etkileyen temel 
sistematik risk kaynaklarına göre bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Ardından 
çalışmalarının sonuçları negatif ilişki, pozitif ilişki ve ilişki yok durumlarına 
göre ayrıştırılmıştır. Seçilen sistematik risk kaynakları ise; ekonomik büyüme, 
faizler, enflasyon, CDS, Covid-19 pandemisi, diğer pandemiler, coğrafi koşullar 
ve istihdam olarak sıralanmıştır. Yapılan çalışmalarda büyüme ile ilgili olan 
çalışmaların çoğunlukla pozitif ilişki saptanmıştır. Faizler ile ilgili çalışmalarda 
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pozitif ilişki saptamıştır. Enflasyon ile ilgili yapılan çalışmalarda çoğunlukla 
pozitif ilişki saptanmış olsa da negatif ilişki ve ilişki saptanmayan çalışmalarda 
yapılmıştır. CDS primleri ve pandemiler negatif etkilemişken, coğrafya ve 
istihdamın pozitif ilişkileri görülmektedir (Bkz. Tablo 1).

Tablo 1: Seçilmiş Literatür

DEĞİŞKEN
ÇALIŞMALAR

POZİTİF İLİŞKİ NEGATİF 
İLİŞKİ

İLİŞKİ YOK

BÜYÜME Demirgüç vd. (1998), 
Bikker vd (2002), 
Hassan vd. (2003), 
Pasiouras vd.

Atasoy (2007) Del Giudice 
vd. (2016), 
Barra ve Zotti 
(2018)

FAİZ Samuelson (1945), 
Demirgüç vd. (1998), 
Kaya (2002) Alper vd. 
(2011)
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3. Yöntem

Araştırmada Augmented dickey Fuller, Johansen eş bütünleşme, vektör hata 
düzeltme modeli, etki-tepki analizi, varyans ayrıştırması, Philips-Perron testi ve 
tarihsel ayrıştırma yöntemleri kullanılmıştır.

Dickey Fuller testi ile değişkenlerin hangi seviyede durağanlaştıkları 
araştırılmıştır. Aynı düzeyde durağanlaşan seriler arasındaki uzun dönem ilişki 
Johansen eş bütünleşme testi yardımıyla araştırılmaktadır. Çalışmada zaman 
serileri birinci farklarında durağanlaştığı için ARDL modeli yerine Johansen 
testi kullanılmıştır. 

Uzun dönem denge analizinin geçerliliğini saptamak, kısa dönem 
ilişkileri ve kısa dönemde dengeden sapmalar ise hata düzeltme modeli 
ile incelenmektedir. Kısa ve uzun dönem ilişkilerden sonra değişkenler 
arası etkileşimler VAR modeli ile incelenmektedir. Değişkenlerin bağımlı 
değişkenleri açıklamada dönemsel ağırlığı varyans ayrıştırması yöntemi ile 
incelenmiştir. Etki-tepki analizi ile değişkenlerin politika değişkenliği olabilme 
durumu ve kârlılık değişkenlerinin sistematik risk faktörlerinde meydana gelen 
şoklara tepkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda kısaca varyans ayrıştırması ve 
etki-tepki analizini açıklayalım.

Varyans ayrıştırması, bir zaman serisinde hangi değişkenin en etkili 
olduğunu belirlerken, Etki-tepki işlevleri bu etkin değişkenin bir politika 
aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını inceler. Etki-tepki fonksiyonları; 
rastgele hata terimlerinden birinde oluşacak standart bir hatanın, şokun etkisini 
içsel değişkenlerin şimdiki ve gelecekteki değerlerine yansıttığı bir yöntemdir  
(Özgen ve Güloğlu, 2004:97, Barışık ve Kesikoğlu, 2006:71). Devamında reel 
faiz oranı değişkeninin kârlılık değişkeni üzerindeki etkilerini saptamak için 
tarihsel ayrıştırma metodu kullanılmıştır.

4. Veri Seti ve Araştırma Tasarımı

Çalışmada seçilen değişkenler aylık frekansta, 2013 Mayıs ayı ve 2021 yılı 
Eylül ayı döneminde logaritmik olarak gözlemlenmiştir. Seçilen değişkenler 
Türk bankacılık sektörü aktif ve öz kaynak kârlılığı, Türkiye 5 yıllık CDS primi, 
Dolar/TL paritesi, Türkiye için yıllık TÜFE değişimi, ve Türkiye 10 yıllık tahvil 
faizleri- ABD 10 yıllık tahvil faizleri farkından oluşan faiz farkı değişkenleridir 
(Bkz. Tablo 2, 3). Buna göre araştırma gerçekleştirirken aktif ve öz kaynak 
kârlılıklarının ayrı ayrı bağımlı değişkenler olduğu iki farklı model üzerinden 
analiz yapılmaya çalışılmıştır.
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Tablo 2: Değişkenlere ilişkin Bilgiler

DEĞİŞKENLER KOD FREKANS DÖNEM DÖNÜŞÜM KAYNAK
Aktif Kârlılığı AP Aylık 2013.05-

2021.09
Logaritmik BDDK

Öz Kaynak 
Kârlılığı

EP Aylık 2013.05-
2021.09

Logaritmik BDDK

Kredi Temerrüt 
Takası

CDS Aylık 2013.05-
2021.09

Logaritmik İnvesting.
com

Döviz Kuru DOLAR_
TL

Aylık 2013.05-
2021.09

Logaritmik İnvesting.
com

Enflasyon TÜFE CPI Aylık 2013.05-
2021.09

Logaritmik İnvesting.
com

Faiz Farkı SPREAD Aylık 2013.05-
2021.09

Logaritmik İnvesting.
com

Tablo 3: Değişkenlere ait Tanımlayıcı İstatistikler

AP EP DOLAR_
TL

CPI CDS SPREAD

Ortalama -0.496670  1.753345  10.20039 -2.229722  10.05073  8.979039
Medyan -0.265998  1.974043  10.31715 -2.279846  10.09613  9.019301
Maksimum  0.481232  2.765120  11.39484 -1.376740  13.16863  9.707838
Asgari -2.633732 -0.324300  7.670895 -2.791975  7.428333  6.383507
Std. Geliştirici  0.767532  0.777039  0.974720  0.346488  0.995590  0.657303
Çarpıklık -1.027354 -1.040984 -1.128182  0.572266 -0.360277 -2.266885
Basıklık  3.292716  3.287620  3.448390  2.369796  5.638473  8.649934
Jarque-Bera  18.12744  18.58954  21.83045  7.184091  31.48143  220.8400
Olasılık  0.000116  0.000092  0.000018  0.027542  0.000000  0.000000
Toplam -50.16363  177.0879  1009.839 -225.2020  1015.124  906.8829
Toplam Sq. 
Geliştirici

 58.91055  60.37892  93.10776  12.00541  99.11992  43.20466

Gözlemler  101  101  99  101  101  101

İlk olarak Augmented Dickey Fuller birim kök testi (Dickey ve Fuller, 1979) 
uygulanmıştır. Zaman serilerinin logaritmik dönüşümleri üzerinde birim kök 
testleri yapılırken bilgi kriteri olarak akaike bilgi kriteri seçilmiş olup trend ve 
sabit terim içermeyen modeller seçilerek model parametreleri oluşturulmuştur. 
Elde edilen sonuçlara göre zaman serileri 1.fark seviyelerinde durağanlaşmaktadır 
(Bkz Tablo 4).
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Tablo 4: Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi Sonuçları

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process) 
Series: AP, EP, DOLAR_TL, CPI, CDS, SPREAD
Date: 12/02/21   Time: 17:47
Sample: 2013M05 2021M09
Exogenous variables: None
Automatic selection of maximum lags
Automatic lag length selection based on AIC: 3 to 12
Total number of observations: 533
Cross-sections included: 6
Method Statistic Prob.**
ADF - Fisher Chi-square 608.846  0.9116
ADF - Choi Z-stat  0.94823  0.8285
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
Intermediate ADF test results UNTITLED
Series Prob. Lag  Max Lag Obs
AP  0.7235 12 12 88
EP  0.5559 12 12 88
DOLAR_TL  0.7350 5 10 81
CPI  0.2593 12 12 88
CDS  0.8084 9 12 91
SPREAD  0.7686 3 12 97
Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process) 
Series: AP, EP, DOLAR_TL, CPI, CDS, SPREAD
Date: 12/02/21   Time: 17:48
Sample: 2013M05 2021M09
Exogenous variables: None
Automatic selection of maximum lags
Automatic lag length selection based on AIC: 2 to 11
Total number of observations: 533
Cross-sections included: 6
Method Statistic Prob.**
ADF - Fisher Chi-square 407.097  0.0000
ADF - Choi Z-stat -158.259  0.0000
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
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Intermediate ADF test results D(UNTITLED)
Series Prob. Lag  Max Lag Obs
D(AP)  0.0008 11 12 88
D(EP)  0.0005 11 12 88
D(DOLAR_TL)  0.0000 4 10 81
D(CPI)  0.0005 11 12 88
D(CDS)  0.0000 8 12 91
D(SPREAD)  0.0000 2 12 97

5. Araştırma Sonuçları

Aynı düzeyde durağanlaşan seriler arasındaki uzun dönem ilişki Johansen eş 
bütünleşme testi yardımıyla incelenmektedir. Çalışmada zaman serileri birinci 
farklarında durağanlaştığı için ARDL modeli yerine Johansen testi kullanılmıştır. 
İlk olarak uygun gecikme uzunluğu araştırılmıştır. Buna göre LR bilgi kriterlerine 
göre 4.gecikme uygun gecikme uzunluğu olarak seçilmiştir (Bkz. Tablo 5). 
Ancak 4.gecikme ve bir önceki gecikme olan 3.gecikmede (Çünkü değişkenler 
birinci farklarında durağanlaşıyorsa tablo değeri 1 eksik olarak bakılır, Eviews, 
User Guide, 2004) uzun dönem denge analizinden sonraki aşamada yapılacak 
vektör hata düzeltme modeli varsayımları sağlanamamıştır. Bu nedenle oto 
korelasyon sorununun olmadığı en düşük gecikme araştırılarak aktif ve öz kaynak 
kârlılığının bağımlı değişken olduğu 6.gecikme seçilmiştir. Bu gecikmede hata 
düzeltme modelinin oto korelasyon, değişen varyans ve normallik varsayımı 
sağlanmaktadır. Bu çerçevede seçilecek uygun eş bütünleşme modelini 
saptamak için tekrar bilgi kriterlerine başvurulmuştur. Sonuçta her iki model 
içinde 2.model tipi olan sabit terim içeren- trend içermeyen model seçilmiştir 
(Bkz Tablo 6).
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Tablo 5: Eş Bütünleşme Testi İçin Uygun Gecikme Uzunluğu Seçimi

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: AP DOLAR_TL CPI CDS SPREAD 
Exogenous variables: C 
Date: 12/02/21   Time: 17:53
Sample: 2013M05 2021M09
Included observations: 69

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -330.0541 NA  0.011360  9.711712  9.873604  9.775940

1 -230.3564  182.0565   0.001306*  7.546564   8.517914*   7.931931*

2 -212.2570  30.42810  0.001614  7.746579  9.527388  8.453085

3 -201.5811  16.40058  0.002517  8.161772  10.75204  9.189418

4 -170.3089   43.50912*  0.002221  7.979969  11.37970  9.328755

5 -154.8255  19.29826  0.003220  8.255810  12.46500  9.925735

6 -127.8357  29.72789  0.003531  8.198135  13.21678  10.18920

7 -104.8224  22.01264  0.004683  8.255723  14.08383  10.56793

8 -87.63988  13.94527  0.008166  8.482315  15.11988  11.11566

9 -40.48644  31.43563  0.006952  7.840187  15.28721  10.79467

10  8.906951  25.77046  0.006999   7.133132*  15.38961  10.40875

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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Tablo 6: Eş Bütünleşme Testi İçin Uygun Model Seçimi

Date: 12/02/21   Time: 18:07
Sample: 2013M05 2021M09
Included observations: 78
Series: AP DOLAR_TL CPI CDS SPREAD 
Lags interval: 1 to 6
 Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model

Data 
Trend:

None None Linear Linear Quadratic

Test 
Type

No 
Intercept

Intercept Intercept Intercept Intercept

No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Trace 1 2 3 1 3

Max-Eig 1 1 1 1 1

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-
Michelis (1999)

 Information Criteria by Rank and Model

Data 
Trend:

None None Linear Linear Quadratic

Rank or No 
Intercept

Intercept Intercept Intercept Intercept

No. of 
CEs

No Trend No Trend No Trend Trend Trend

 Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns)

0 -2.025.967 -2.025.967 -2.024.800 -2.024.800 -2.013.201

1 -1.813.364 -1.808.477 -1.807.333 -1.797.589 -1.789.360

2 -1.711.392 -1.689.344 -1.688.203 -1.677.032 -1.675.603

3 -1.631.753 -1.591.890 -1.591.662 -1.580.196 -1.579.439

4 -1.617.022 -1.540.647 -1.540.645 -1.526.863 -1.526.528

5 -1.616.786 -1.532.165 -1.532.165 -1.493.886 -1.493.886
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 Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)

0 9.040.942 9.040.942 9.166.153 9.166.153 9.264.618

1 8.752.217 8.765.327 8.864.956 8.865.612 8.947.078

2 8.747.158 8.741908* 8.815.906 8.838.544 8.911.803

3 8.799.367 8.774.076 8.824.774 8.872.296 8.921.638

4 9.018.006 8.924.736 8.950.371 9.017.597 9.042.380

5 9.273.811 9.185.040 9.185.040 9.215.092 9.215.092

 Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns)

0 13.57307* 13.57307* 1.384.936 1.384.936 1.409.889

1 1.358.649 1.362.982 1.385.030 1.388.117 1.408.349

2 1.388.357 1.393.875 1.410.339 1.418.646 1.435.036

3 1.423.793 1.430.328 1.441.440 1.455.257 1.466.234

4 1.475.871 1.478.629 1.484.214 1.503.023 1.508.522

5 1.531.665 1.537.895 1.537.895 1.556.008 1.556.008

Date: 12/02/21   Time: 18:07
Sample: 2013M05 2021M09
Included observations: 78
Series: EP DOLAR_TL CPI CDS SPREAD 
Lags interval: 1 to 6
 Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model

Data 
Trend:

None None Linear Linear Quadratic

Test 
Type

No 
Intercept

Intercept Intercept Intercept Intercept

No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Trace 1 2 3 1 3

Max-Eig 1 1 1 1 1

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
 Information Criteria by Rank and Model

Data 
Trend:

None None Linear Linear Quadratic
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Rank or No 
Intercept

Intercept Intercept Intercept Intercept

No. of 
CEs

No Trend No Trend No Trend Trend Trend

 Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns)

0 -2.038.575 -2.038.575 -2.037.388 -2.037.388 -2.025.753

1 -1.836.825 -1.826.412 -1.825.298 -1.810.676 -1.802.585

2 -1.733.341 -1.706.511 -1.705.399 -1.689.502 -1.687.995

3 -1.654.485 -1.607.989 -1.607.739 -1.591.409 -1.590.688

4 -1.639.074 -1.556.553 -1.556.543 -1.538.183 -1.537.867

5 -1.638.896 -1.548.235 -1.548.235 -1.504.801 -1.504.801

 Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)

0 9.073.270 9.073.270 9.198.431 9.198.431 9.296.801

1 8.812.371 8.811.312 8.911.019 8.899.169 8.980.986

2 8.803.438 8.785925* 8.859.996 8.870.519 8.943.577

3 8.857.653 8.815.357 8.865.998 8.901.050 8.950.483

4 9.074.549 8.965.521 8.991.137 9.046.623 9.071.453

5 9.330.502 9.226.243 9.226.243 9.243.080 9.243.080

 Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns)

0 13.60540* 13.60540* 1.388.163 1.388.163 1.413.108

1 1.364.665 1.367.580 1.389.637 1.391.473 1.411.740

2 1.393.986 1.398.277 1.414.748 1.421.843 1.438.214

3 1.429.621 1.434.456 1.445.563 1.458.132 1.469.118

4 1.481.525 1.482.708 1.488.291 1.505.925 1.511.430

5 1.537.334 1.542.016 1.542.016 1.558.807 1.558.807

6.gecikmede seçilen 2.model tipine göre Johanssen eş bütünleşme testi 
uygulanmıştır. Buna eigenvalue testlerine göre sırasıyla her iki model de 1’er 
adet eş bütünleşme vektörü tespit edilmiştir. Yani uzun dönemde her iki 
modelde değişkenler birlikte dengeye gelmektedirler (Bkz. Tablo 7).
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Tablo 7:  Johansen Eş Bütünleşme Testi Sonuçları

MODEL 1 AKTİF KÂRLILIĞI BAĞIMLI DEĞİŞKEN
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None *  0.427456 4.349.799 3.480.587  0.0036
At most 1  0.263223 2.382.667 2.858.808  0.1805
At most 2  0.221108 1.949.090 2.229.962  0.1179
At most 3  0.123126 1.024.855 1.589.210  0.3122
At most 4  0.021512 1.696.282 9.164.546  0.8370
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

MODEL 2 ÖZ KAYNAK KÂRLILIĞI BAĞIMLI DEĞİŞKEN

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None *  0.419584 4.243.273 3.480.587  0.0051
At most 1  0.264672 2.398.017 2.858.808  0.1738
At most 2  0.223237 1.970.434 2.229.962  0.1108
At most 3  0.123560 1.028.723 1.589.210  0.3089
At most 4  0.021103 1.663.657 9.164.546  0.8432
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Devamında eş bütünleşme testinde elde edilen katsayılar ve bunlara ilişkin 
“t” istatistiki değerleri araştırılmıştır. Çalışmada kullandığımız modellerde 
kullanılan değişken sayısı 5 olduğu için 4.serbestlik derecesinde 0,05 ve0,1 
olasılık değerine tekabül eden t istatistiği tablo değerlerine bakılmıştır. Buna 
göre % 5 düzeyinde anlamlılık için katsayıların t istatistikleri 2,132, %10 
düzeyinde anlamlılık için 1,533’ten büyük olması gerekmektedir. Buna göre 
her iki modelde döviz kuru değişkeni %5 düzeyinde anlamlıdır. CDS değişkeni 
ise her iki modelde %10 düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Enflasyon değişkeni ise 
%15 düzeyinde anlamlıdır. Eş bütünleşme katsayıları yorumlanırken denklemin 
bütünü eşitliğin bir tarafında toplandığı için katsayılar ters işaretli olarak 
yorumlanmalıdır. Buna göre döviz kuru, değişkeni ve kârlılık değişkenleri 
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arasında negatif yönlü, diğer değişkenlerle pozitif yönlü bir uzun dönem ilişki 
söz konusudur (Bkz. Tablo 8).

Tablo 8:  Johanssen Eş Bütünleşme Testi Denklemi ve Katsayıları

Vector Error Correction Estimates
Date: 12/02/21   Time: 18:21
Sample (adjusted): 2013M12 
2021M09
Included observations: 78 after 
adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics 
in [ ]

Vector Error Correction Estimates
Date: 12/02/21   Time: 18:22
Sample (adjusted): 2013M12 
2021M09
Included observations: 78 after 
adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics 
in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1 Cointegrating 
Eq:

CointEq1

AP(-1) 1.000.000 EP(-1) 1.000.000
DOLAR_TL(-1) 0.593555 DOLAR_TL(-1) 0.578729

(0.20923) (0.21636)
[ 2.83685] [ 2.67483]

CPI(-1) -0.333050 CPI(-1) -0.380762
(0.28703) (0.29661)
[-1.16034] [-1.28369]

CDS(-1) -0.199403 CDS(-1) -0.246557
(0.12220) (0.12617)
[-1.63181] [-1.95418]

SPREAD(-1) -0.170482 SPREAD(-1) -0.176869
(0.23767) (0.24530)
[-0.71729] [-0.72103]

C -2.741.942 C -4.415.209
-246.239 -254.285
[-1.11353] [-1.73632]

Buna göre devamında uzun dönem denge modelinin çalışıp çalışmadığı 
tespit etmek ve kısa dönemde dengeden sapmaların yeniden dengeye gelip 
gelmediklerini belirlemek için VAR modelinden türetilen hata düzeltme 
modelleri kurulmuştur. Hata düzeltme modeline göre eigen value değerleri 
baz alındığında en az 1’er adet katsayısı negatif ve istatistiki olarak anlamlı 
hata düzeltme katsayı tespit edilmelidir. Ayrıca modelde değişen varyans, 
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otokorelasyon sorunları yok ve normallik varsayımları sağlanmış ve model 
süreçleri durağandır (Bkz.Tablo 9, Şekil 1). 

Elde edilen sonuçlara göre aktif kârlılığı değişkeninin olduğu modelde 
hata düzeltme katsayısı -1,235 ve öz kaynak kârlılığının olduğu modelde hata 
düzeltme katsayısı -1,225 olarak saptanmıştır. Her iki katsayıda %5 anlamlılık 
düzeyinde anlamlıdır (Bkz. Tablo 10) Bu nedenle her iki modelimizde hata 
düzeltme dinamiği çalışmakta, kısa dönemde dengeden meydana gelen sapmalar 
uzun dönemde yeniden dengeye gelmektedir. 

Tablo9: Hata Düzeltme Modeli Varsayımları

Olasılık Değerleri (Ters Hipotez Geçerli)
1.model 2.model

Otokorelasyon LM Testi 0.8865 0.8741
Normallik Varsayımı (Kurtosis) 0.1724 0.1762

Değişen Varyans Testi 0.8226 0.8098

Şekil 1: AR Karakteristik Polinomlarının Ters Kökleri ve Birim Çember

Tablo 10:  Vektör Hata Düzeltme Modeli Sonuçları

Error 
Correction:

D(AP) D(DOLAR_
TL)

D(CPI) D(CDS) D(SPREAD)

CointEq1 -1.235.277 -0.349858  0.029565  0.421476 -0.089925
 (0.27075)  (0.41581)  (0.04049)  (0.37216)  (0.26236)
[-4.56235] [-0.84139] [ 0.73013] [ 1.13253] [-0.34276]

Error 
Correction:

D(EP) D(DOLAR_
TL)

D(CPI) D(CDS) D(SPREAD)

CointEq1 -1.225.692 -0.316953  0.029919  0.413804 -0.080623
 (0.27209)  (0.40883)  (0.03980)  (0.36612)  (0.25805)
[-4.50471] [-0.77526] [ 0.75167] [ 1.13025] [-0.31243]
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Devamında değişkenlerin içsel ve dışsallıklarını tespit etmek için 
VAR modeline dayalı Granger nedensellik/Blok dışsallık testi yapılmıştır. 
Eş bütünleşme gösteren seriler arasında VECM (Vektor Error Correction 
Model) Granger testi uygulanması daha doğru olurken, eş bütünleşme ilişkisi 
göstermeyen değişkenler arasında VAR Granger testi uygulanmalıdır (Chimobi 
&Igwe, 2010). 

Buna göre her iki model anlamlı olup her iki modelde döviz kuru değişkeni 
%5 düzeyinde anlamlıdır. Bir başka ifade ile en içsel olan değişken döviz kuru 
değişkenidir (Bkz.Tablo 11).

Tablo 11:  Blok Dışsallık Testi Sonuçları

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 12/02/21   Time: 18:49
Sample: 2013M05 2021M09
Included observations: 78
Dependent variable: D(AP)
Excluded Chi-sq df Prob.
D(DOLAR_TL) 2.932.183 6  0.0001
D(CPI) 2.831.384 6  0.8297
D(CDS) 3.343.901 6  0.7646
D(SPREAD) 8.744.278 6  0.1885
All 4.363.753 24  0.0084
VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 12/02/21   Time: 18:50
Sample: 2013M05 2021M09
Included observations: 78
Dependent variable: D(EP)
Excluded Chi-sq df Prob.
D(DOLAR_TL) 2.841.784 6  0.0001
D(CPI) 2.834.927 6  0.8293
D(CDS) 4.330.275 6  0.6321
D(SPREAD) 9.222.582 6  0.1614
All 4.295.057 24  0.0101

Blok dışsallık testi vektör hata düzeltmeye göre yapıldığı için devamında 
değişkenlerin bağımsız değişkenleri etkilemede dönemsel önem sıralarını 
saptamak ve bu değişkenlerdeki şoklara karşı kârlılık değişkenlerin verdikleri 
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dönemsel tepkileri hesaplamak için varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi 
yapılmıştır. 

Veri seti büyüklüğü 100 gözlemden oluştuğu için analizlerin yapılacağı 
dönem 100 dönem olarak seçilmiştir. Buna göre ilk dönemlerde aktif ve öz 
kaynak kârlılığını etkileyen en önemli değişken faiz farkı değişkeni olmasına 
rağmen ilerleyen dönemlerde en önemli değişken kısa, uzun dönem denge 
ve dışsallık testlerinde olduğu gibi döviz kuru değişkeni olmuştur (Bağımlı 
değişkenlerin kendi etkileri dışında). 

En önemli ikinci değişken her iki modelde CDS değişkeni olmuştur. Öz 
kaynak kârlılığında CDS’ in açıklama gücü çok daha yüksektir. Daha sonra her 
iki modelde bu değişkenleri faiz farkı ve enflasyon değişkenleri takip etmiştir 
(Bkz. Şekil 2). 

Etki-tepki analizi her iki modelde birbirine çok yakın sonuçlar vermiştir. 
Bu sonuçlara göre faiz farkı değişkenindeki şoklara ilk başta kârlılık değişkeni 
pozitif tepki verse de ilerleyen dönemlerde bu etki doğrusal ve statik bir şekilde 
negatife dönmektedir. Döviz kuru değişkeninin etkisi ilk başlarda daha sert 
negatif tepki verirken ilerleyen dönemlerde yine negatifte doğrusal seyretmiştir. 

Enflasyon değişkenine ilk başlarda kârlılık değişkenleri negatif tepki 
vermiş iken; ilerleyen dönemlerde bu etki yine negatif ancak; sıfıra çok yakın 
seyretmiştir. CDS değişkenine olan tepkiler ise pozitifte seyretmiştir.

 

Şekil 2: Varyans Ayrıştırması Sonuçları
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Şekil 3: Etki-Tepki Analizi Sonuçları

Teorik olarak faizlerin bankalarda kârlılığı olumlu etkilemesi beklenir. Ancak 
Türkiye’de dönemsel olarak piyasa enflasyonunun altında gerçekleşen politika 
faizleri Türkiye için negatif reel faiz olgusunu ortaya çıkarmaktadır (Bkz. Şekil 4).

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

.08

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

REELFAIZ

Şekil 4: Türkiye Reel Faiz Oranı (2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizine Göre)
Kaynak: İnvesting.com Faiz ve Enflasyon Verilerden Hazırlanmıştır.

Negatif reel faiz olgusunun varlığı bilhassa faiz oranlarının diğer değişkenlere 
olan etkileri ve etkileşimleri noktasında geleneksel tüm teorik kabullerin 
aksine sonuçlara yol açabilmektedir. Bu doğrultuda analizi yapılan dönemde 
faiz farkı değişkeninden ziyade döviz kuru değişkeninin etkileri daha anlamlı 
çıkmıştır. Çünkü tahmin aralığında yer alan negatif faiz olgusu aktif ve öz 
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kaynak kârlılığında faiz fonksiyonunun etki dinamiğini nötralize edebileceği 
ileri sürülebilir. Her ne kadar CDS değişkeni varyans ayrıştırması sonuçlarına 
göre kârlılığı açıklamada ikinci değişken olsa da uzun dönem denge analizi 
ve dışsallık testinde anlamlı sonuçlar elde edilmemesi nedeni ve bilanço dışı 
sistematik risk kaynaklarında katsayılarının anlamlı çıkması nedeniyle en fazla 
döviz kuru (Dolar/TL) değişkeni dikkate alınmalıdır. Döviz kuru değişkeninin 
negatif etkisi ise en 2018 ‘den bu yana yine Türkiye’de özellikle gerçekleşen 
negatif faiz olgusu ile yorumlanabilir. 

Döviz kurlarındaki baskı arttıkça Türkiye’de aynı ölçüde politika faizi 
artışı yapılması, artış gerçekleşse bile bu artışın piyasa enflasyonu altında 
gerçekleşmesi her döviz kuru artışı negatif reel faiz olgusunu güçlendirerek 
bankaların aktif ve öz kaynak kârlılığını düşürmektedir. Ayrıca model tasarımları 
yapılırken Türkiye ve ABD 10 yıllık tahvil faizi farkı yerine direk Türkiye 
2 yıllık gösterge tahvil piyasa faizi de değerlendirilmiştir. Ancak yapılan 
analizlerde sonuçların aynı doğrultuda çıkması sebebiyle faiz farkı değişkeni 
kullanılmıştır. Bununla birlikte Türkiye için gösterge faiz 2 yıllık, ABD içinse 10 
yıllık tahvil faizi olmasına rağmen; Türkiye için vade anomalisi olmaması için 
10 yıllık tahvillerin faizleri kullanılmıştır. CDS değişkenlerinin olumlu etkisi 
ise bankaların yurtdışına açtığı kredilerin faiz oranları ile ilişkilendirilebilir. Bu 
nedenle CDS değişkenlerinin etkisi; bilanço içi faktörler ile ilişkili olarak yurtdışı 
kredilere açılan faiz oranları ile ilgili olduğu için çalışma kapsamı dışındadır. 
Çünkü çalışmamız bilanço dışı sistematik riskleri araştırmaktadır. Kısaca 
bilanço dışı sistematik riskin kaynakları kısa ve uzun dönemde Türk bankacılık 
sektörü için aktif ve öz kaynak kârlılığı ile dengeye gelmekte ve kısa dönemde 
dengeden meydana gelen sapmalar uzun dönemde yeniden düzelmektedir. 
Bankaların kârlılığına ilişkin en çok öne çıkan değişken negatif etkisi ile döviz 
kuru değişkenidir. Enflasyon ve faizlerin etki dinamikleri ise negatif reel faiz 
olgusu sebebiyle bozulmaktadır. CDS’ in etkileri ise sistematik riskin kaynakları 
dışında etki kanalları ile ilişkili olabileceği için başka araştırmalara konu olabilir.

Bu noktadan sonra araştırmada ikinci aşamaya geçilmiştir. Buna göre 
Türkiye’de gösterge faizlere göre hesaplanacak logaritmik reel faiz oranı 
değişkeninin aktif ve öz kaynak kârlılığı değişkenlerini açıklamada tarihsel 
ayrıştırma sonuçları reel faiz oranı grafiği ile karşılaştırılacaktır. Literatürde 
tarihsel ayrıştırmaya ilişkin çalışmalar referans alındığında genellikle ikili 
değişkenler olarak analiz gerçekleştirildiği için araştırma tasarımının ikinci 
aşaması bu şekilde yapılandırılmıştır (Balcilar vd, 2018 (a), (b)). 

İlk olarak kârlılık değişkenleri ile reel faiz değişkeninin durağanlıklarına 
birlikte bakılarak aynı düzeyde durağanlaştığı tespit edilmiştir (Bkz Tablo 12)  
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ve her iki modelde eş bütünleşme vektörleri tespit edilmiştir (Bkz Tablo 13). 
Buna göre aktif kârlılığı ve öz kaynak kârlılığının bağımlı değişken olduğu eş 
bütünleşme, hata düzeltme modellerine ilişkin parametreler tabloda özetlenmiştir 
(Bkz. Tablo 14). 

Buna göre reel faiz değişkeni aktif ve öz kaynak kârlılığı değişkenleri ile 
sırasıyla 15 ve 16.gecikmede hata düzeltme modeli varsayımlarını sağlayarak 
eş bütünleşmektedir. Eş bütünleşme katsayılarını daha önceki kısımlarda ifade 
ettiğimiz gibi tersten okuduğumuzda reel faizdeki artış kârlılık değişkenlerini 
pozitif etkilemektedir ve bu katsayılar %10 düzeyinde anlamlıdır. Hata 
düzeltme modeli katsayıları ise negatif ve %10 düzeyinde anlamlıdır. Kısa 
dönemde dengeden sapmalar uzun dönemde yeniden dengeye gelmektedir. Bir 
diğer yönden yapılan Granger blok dışsallık testine göre reel faiz oranı kârlılık 
değişkenlerinin %5 düzeyinde nedenidir (Bkz. Tablo 14).

Tablo 12: Tarihsel Ayrıştırma Modelleri İçin 
Yapılan Birim Kök Testleri (Philps Perron Yöntemine Göre)

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process) 
Series: EP, AP, LREELFAIZ
Date: 12/04/21   Time: 17:20
Sample: 2013M05 2021M09
Exogenous variables: Individual effects, individual linear
        trends
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Total (balanced) observations: 300
Cross-sections included: 3
Method Statistic Prob.**
PP - Fisher Chi-square  39.7725  0.0000
PP - Choi Z-stat -5.11379  0.0000
** Probabilities for Fisher tests are computed using an
        asymptotic Chi-square distribution. All other tests
        assume asymptotic normality.
Intermediate Phillips-Perron test results UNTITLED

Series Prob. Bandwidth Obs
EP  0.0004  9.0  100
AP  0.0003  8.0  100
LREELFAIZ  0.0188  6.0  100
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Tablo 13: Tarihsel Ayrıştırma Modelleri İçin Eş bütünleşme Testleri

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None *  0.180491 1.691.929 1.589.210  0.0344
At most 1  0.010831  0.925669 9.164.546  0.9606
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None *  0.173149 1.597.096 1.589.210  0.0486
At most 1  0.025113 2.136.416 9.164.546  0.7504
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

Şekil 5: Reel Faiz Hata Düzeltme Modelleri Durağanlığı
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Tablo 14: Reel Faiz Modelleri Parametreler ve Sonuçlar 

Modeller 
(Bağımlı 
Değişken)

Aktif Kârlılığı Öz kaynak Kârlılığı

Bağımsız 
Değişken 

Reel Faiz Oranı Reel Faiz Oranı

Gözlem Aralığı 2013.05-2021.09 2013.05-2021.09

Dönüşüm Logaritmik Logaritmik

Eş Bütünleşme 
Model Seçimi

C, no trend, for Akaike C, no trend, for Akaike

Eş Bütünleşme 
Gecikme

15 (Akaike Kriterine Göre) 16 (Akaike Kriterine Göre)

Eş bütünleşme 
katsayıları

LREELFAIZ(-1) -17,47.428 LREELFAIZ(-1) -12,10.867

Standart Hata -529.393 -477.758

T istatistiği [-3.30081] [-2.53448]

Hata Düzeltme 
Katsayısı

D(AP) -0.391638 D(EP) -0.474681

Standart Hata (0.12782) (0.14561)

T istatistiği [-3.06395] [-3.25997]

Normallik 
Varsayımı 
Skewness

0.0693 0.0902

Oto Korelasyon 
Varsayımı

0.9505 0.7274

Değişen Varyans 
Varsayımı

0.2677 0.3021

Granger Blok 
Dışsallık Testi

D(LREELFAIZ) D(LREELFAIZ)

0.0000 0.0000

All 0.0000 0.0000

Bu aşamadan sonra tarihsel ayrıştırma metoduna geçilmiştir. Tarihsel ayrıştırma 
sonuçlarına göre negatif reel faiz dönemlerinde reel faiz değişkeni aktif ve öz 
kaynak kârlılığı değişkenlerini negatif etkilemekte, pozitif olduğu dönemlerde 
ise kârlılığı pozitif etkilemektedir. Elde edilen sonuçlar iki aşamalı araştırma 
tasarımımızın varsayımları ve teorik varsayımlar ile örtüşmektedir.
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Şekil 6: Tarihsel Ayrıştırma Sonuçlar ve Reel Faizler ile Karşılaştırma

6. Sonuç

Kârlılık fonksiyonu modern işletme ve finans teorisine göre firmanın temel 
asal amacı olmasa bile; firma değerinin saptanmasında temel parametrelerden 
ve mali analiz tekniklerinde izlenen temel değişkenlerden biridir. Bu bağlamda 
kârlılığın ölçümü noktasında çeşitlenen firma tipleri önem arz etmektedir. 
Finansal hizmet üreten işletmelerde farklılaşan muhasebe sistemi, finansal 
yönetim ve finansal raporlama, kârlılığın ölçümü ve diğer içsel-dışsal faktörlerle 
etkileşiminde farklılık gösterebilmektedir. Bu kapsamda literatürde iki temel 
karşıt hipotez öne çıkmıştır. Bunlar verimlilik yapısı (EFS- Efficiency Structure) 
ve geleneksel yapı-davranış performansı (SCP- Structure Conduct Performance) 
hipotezleridir. EFS’ ye göre piyasa rekabetinin yoğun, firma verimliliğinin 
yüksek olması durumunda banka pazar payını artırarak yüksek kârlılık oranlarına 
ulaşabilecektir. SCP’ ye göre ise yoğunlaşma oranının yüksek olduğu piyasada 
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yüksek kredi oranları-düşük mevduat oranları ile banka piyasada tekel haline 
gelip olağanüstü kârlılık oranları yakalayabilecektir.

Bu çalışmada araştırmanın ilk safhasında Türk bankacılık sektöründe 
kârlılığı etkileyen bilanço dışı sistematik risk kaynaklarının aktif ve öz kaynak 
kârlılığına etkisi iki farklı model üzerinde araştırılmıştır. Seçilen bağımsız 
değişkenler ise; döviz kuru (Dolar/TL), enflasyon (TÜFE), 5 yıllık Türkiye CDS 
primi ve faiz farkı (Türkiye 10 yıllık-ABD 10 Yıllık) değişkenleridir. Yapılan eş 
bütünleşme analizine göre her iki modelde değişkenler uzun dönemde dengeye 
gelmekte, hata düzeltme modeline göre ise kısa dönemde dengeden sapmalar 
yeniden uzun dönemde dengeye gelmektedir. Değişkenlerden döviz kuru %5, 
CDS %10, enflasyon %15 düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Döviz kurunun kârlılık 
değişkenleri ile negatif yönlü ilişkisi var iken diğer değişkenler pozitif ilişkilidir. 
Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre değişkenlerin önem sırası döviz kuru, 
CDS, faiz farkı ve enflasyon olarak gerçekleşmiştir. Etki-tepki analizi diğer 
sonuçlara paralel olarak döviz kuru şokları kârlılık oranlarını düşürmektedir. Bu 
bağlamda faiz farkı değişkeninin anlamlı çıkmaması ve faiz değişkenine ilişkin 
sonuçlarda gözlemlenen anomaliler araştırmanın ikinci safhasının tasarımında 
temel teşkil edilmiştir. Çünkü teorik olarak bakıldığında faizler banka kârlarını 
etkileyen en temel değişken olması gerekmektedir. Türkiye ekonomisine 
ilişkin gösterge tahvil faizleri üzerinden reel faiz grafiği çıkarıldığında 
bazı dönemlerde Türkiye ekonomisinde negatif reel faiz olgusunun olduğu 
gözlemlenerek bu durumun faiz farkı ile ilgili sonuçlarda neden olan anomalileri 
açıklayabilme durumu araştırılmak istenmiştir. İzleyen süreçte negatif reel faiz 
dönemleri ile reel faizlerin kârlılık değişkenleri üzerindeki tarihsel etkilerini 
karşılaştırabilmek için tarihsel ayrıştırma modeline geçilmiştir. Bunun için 
değişkenler arasında eş bütünleşme sağlanmış, nedensellik ve hata düzeltme 
mekanizması çalışmaktadır. Uzun dönem katsayılarda da reel faizlerdeki artışın 
kârlılığını artırdığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda aktif ve öz kaynak kârlılığı 
değişkenlerinin bağımlı değişken olduğu iki farklı tarihsel ayrıştırma modeli 
vektör hata düzeltme modeli üzerinden kurulmuştur. Her modelin iki değişken 
üzerinden kurulmasında literatürdeki çalışmaların yaklaşımı benimsenmiştir 
(Balcilar vd., 2018 (a),(b)). Elde edilen sonuçlara göre reel faizlerin kârlılık 
değişkenlerine etkilerinin pozitif olduğu dönemlerin pozitif reel faiz dönemleri, 
negatif etkilerin olduğu dönemde ise negatif reel faiz olgusunun gerçekleştiği 
tespit edilmiştir. 

Kısaca bilanço dışı sistematik risk kaynakları Türk bankacılık sektörü aktif 
ve öz kaynak kârlılığını kısa ve uzun dönemde etkilemektedir. Olumsuz etkiyi 
gösteren hususun döviz kurlarında meydana gelen değişme olduğu saptanmıştır. 
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Faiz farkı değişkeninin istatistiki olarak anlamlı çıkmaması üzerine Türkiye’de 
var olan negatif reel faiz olgusu sebebiyle araştırma derinleştirilerek ve 
daraltılarak reel faizlerin kârlılık oranlarını teori ile uyumlu olarak artırdığı 
negatif reel faiz dönemlerinde ise kârlılığı azalttığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca 
yapılan tüm analizlerde hem aktif kârlılığı hem öz kaynak kârlılığına ilişkin 
sonuçların birbiri ile çok yakın paralel seyrettiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak 
sistematik riskin kaynaklarından döviz kuru kârlılığı düşürürken Türkiye’de 
negatif faiz olgusu model dinamiklerini bozucu etki yapmaktadır. Bu nedenle 
faizlerin kârlılık olgusu üzerine etkilerinin bireysel olarak incelenmesi teori ile 
daha yakın sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.
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1. Giriş

Kripto paralar, ülke ve kurumlardan bağımsız bir varlık olarak kabul 
edilmektedir. Kripto paraların sayısı bugün itibariyle 8665 adettir 
(tr.investing.com). Henüz para piyasasında yaygın olarak işlem 

görmemektedirler. Ancak bir yatırım aracı olarak gittikçe yaygınlaşmaktadırlar 
(Dilek, 2018:28). Bunun nedeni ilk zamanlar madencilikten kazanma arzusu 
iken daha sonraları sürekli bir yükseliş trendinde oluşundan kaynaklı spekülatif 
bir kazanma iştahıdır. Yükseliş trendleri de ülke paralarına göre farklılık 
göstermektedir. Bu farklılığın ekonometri analiz yöntemleriyle ölçülmesi kripto 
paraların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Para piyasasında hala istenilen 
düzeyde ödeme aracı olarak kullanılmamasına rağmen yatırım aracı olarak 
menkul varlıklar arasındaki yerini artırmaktadır. Diğer yatırım araçlarından 
daha fazla getiri ve oynaklık gösteren kripto paraların şu anki konumu, iyi bir 
hedge aracı olabilmesidir. Yatırımcıların kriz dönemlerindeki tepkisi normal 
zamandaki kararlarından daha farklı olmaktadır. KOVİD-19 salgın döneminde 
kripto paraların farklı para birimleriyle etkileşimi bu açıdan önemlidir. Kripto 
paralar birçok ülke birimi parasıyla alınıp satılmaktadır. Bitcoin işlem hacmi 
olarak kripto para piyasasının yaklaşık %29,79’sine sahiptir (tr.investing.com). 
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İşlem hacimleri para birimlerine göre de farklılık göstermektedir. Para birimleri 
arasındaki farkın KOVİD-19 salgın döneminde nasıl etkilendiğini görmekte 
önemli bir bakış açısı sağlayacaktır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 11 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği 
KOVİD-19 pandemisi günümüze kadar hala devam etmektedir. KOVİD-19 
salgını, insan sağlığını etkilediği kadar ekonomiyi de etkilemiştir. Etkilerinin 
bundan sonrada devam edeceği öngörülmektedir. Ekonomiye olan etkilerinin 
görebilmek için bu çalışmada, KOVİD-19 pandemisinin BTC/TRY, BTC/
USD ve BTC/EUR ikilileri üzerine olan etkileri analiz edilecektir. Elbette ki 
Bitcoin’in bütün para birimleriyle etkileşimi ölçülmesi daha iyi olacaktır. 
Ancak, bu makale sadece Türk Lirası ve en fazla işlem hacmine sahip olan dolar 
ve Euro ile etkileşimi ölçülerek bir bakış açısı oluşturulacaktır. 

2. Literatür

KOVİD-19 krizinin yansımalarıyla ilgili çokça makale çalışması yapılmıştır. 
Ancak bu çalışma konusuyla ilgili olan çalışmalar şunlardır. 

Akar (2020) çalışmasında¸ turizmin uluslararası ticaret üzerindeki etkisini 
2012:1-2019:3 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılarak ARDL Sınır Testi 
Yaklaşımı yardımıyla analiz etmiştir. Sonuç olarak, uzun dönemde turizmin 
ithalat üzerine istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü etkisi olduğunu, 
ihracat üzerinde ise uzun dönemli etkisine dair anlamlı bir ilişki olmadığını 
belirtmiştir.

Alev (2019) çalışmasında, 2006:Q1-2018:Q2 dönemine ait para arzı, 
Dolar/TL döviz kuru, döviz kuru oynaklığı, kredi ve mevduatlara uygulanan faiz 
oranı, GSYİH ve bütçe açığına ait çeyreklik verileri kullanılarak tüketici fiyat 
endeksi arasındaki ilişkilerini ARDL Sınır Testi ile araştırmıştır. Sonuç olarak, 
para arzı, bütçe açığı ve ihtiyaç kredilerine uygulanan faiz oranının tüketici fiyat 
endeksi üzerinde uzun dönemli pozitif ilişki oluşturduğunu ve kısa dönemde ise 
para arzı ve bütçe açığı değişkenlerinin tüketici fiyat endeksi üzerinde pozitif 
yönde ilişkinin olduğunu belirtmiştir. 

Demir vd. (2020) çalışmalarında, Bitcoin, Ethereum, Ripple ve KOVİD-
19 pandemisi 01/09/2019-31/03/2020 dönemi verilerini kullanarak ARDL 
yöntemiyle Dalgacık tutarlılık analizi yapmışlardır. Sonuç olarak, Bitcoin ile 
vaka ve ölüm sayısı arasında ilk önce negatif bir ilişki oluşurken daha sonra bu 
ilişkinin olumluya dönüştüğünü ve Ethereum ve Ripple de benzer ancak daha 
zayıf bulgular gösterdiğini belirtmişlerdir. Kripto para birimlerinin KOVİD-
19 pandemisiyle oluşan belirsizliğe karşı korunma sağladığı sonucunun 
desteklendiğini belirtmişlerdir.
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Fırat ve Daşdemir (2021) çalışmalarında, Ağustos 2010 ve Nisan 2021 
dönemini Bitcoin’in piyasa değeri ve miktarı aylık verilerini kullanılarak zaman 
serisi analizi yapmışlardır. Sonuç olarak, Covid-19 salgınının Bitcoin miktarı ve 
değeri arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ve Fisher Miktar Teorisinin geçerli 
olmadığını belirtmişlerdir.

Gülhan (2020) çalışmasında, 22.01.-08.04.2020 tarihleri arası günlük 
verileri kullanarak altın fiyatlarına KOVİD-19 pandemisi, Dolar kuru, politika 
faizi ve akaryakıt fiyatlarının etkisini ARDL modeli kullanılarak tahmin 
edilmiştir. Sonuç olarak, kısa dönemde altın fiyatları ile dolar kuru ve politika 
faizi arasında negatif, akaryakıt fiyatları, KOVİD-19 Dünya vaka sayısı, KOVİD-
19 Türkiye vaka sayısı gecikme değerleri, altın fiyatı gecikme değerleri arasında 
ise pozitif yönlü ilişki olduğunu bulmuştur. Uzun dönemde ise, KOVİD-19 
Türkiye vaka sayısı değişkeni dışındaki tüm değişkenlerle altın fiyatları arasında 
eş bütünleşik bir ilişkinin olduğunu bulmuştur. 

Khelifa vd. (2021) çalışmalarında, Ocak 2014-Nisan2020 tarihleri arasında 
KOVİD-19, kripto para piyasası ve hedge fonları arasındaki ilişkileri VAR-
VECM ve ARDL-ECM modellerini kullanarak analiz etmişlerdir. Sonuç olarak, 
kripto para birimi ile geleneksel hedge fonları arasında önemli etkileşimler 
olduğunu belirtmişlerdir. KOVİD-19 pandemisi, olay odaklı, göreceli değer ve 
sıkıntılı borç fonu stratejilerini içeren hedge fonlarının performansı üzerinde 
önemli olumsuz etkiye sahip olduğunu, ancak, KOVİD-19 pandemisinin bitcoin 
ve Ethereum arasındaki ilişkiyi etkilemediğini belirtmişlerdir. 

Kubar ve Toprak (2021) çalışmalarında, 21.08.2020-07.01.2021 dönemini 
içeren Bitcoin ile ilk ona giren Ethereum, Tether, Ripple, Litecoin, Cardano, 
Polkadot, Bitcoin Cash, Stellar ve Chainlink günlük kapanış dolar cinsinden 
fiyatlarını kullanarak Granger Nedensellik Testi ile analiz etmişlerdir. Sonuç 
olarak, Tether hariç, Bitcoin’in diğer kripto paralarla güçlü ve pozitif bir 
ilişkisinin olduğu ve kripto para fiyatlarındaki değişimlerinin kısa dönemde 
birbirlerini etkiledikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Kılıç ve Zeren (2021) çalışmalarında, 2013-2020 yılları arası en yüksek 
işlem hacimli ilk 10’daki Bitcoin, Tether, Ripple, Tron, Litecoin, Ethereum, 
Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Eos ve Ethereum Klasik sanal paraların dolar bazında 
günlük kapanış fiyatlarını kullanarak Maki Eşbütünleşme ARDL Sınır Testi 
analizi yapmışlardır. Sonuç olarak, 13 adet uzun dönemli ve pozitif yönlü 
birlikte hareket gösteren eşleşmeler gözlemlenmiş, 30 eşleşme içinse herhangi 
bir ilişki saptanamamış ya da negatif yönlü ilişki belirlemişlerdir. 

Mokni ve Ajmi (2021) çalışmalarında, 1 Ocak 2015’ten 26 Eylül 2019’a 
kadar ilk beş kripto para birimi olan Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ve 
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Bitcoin Cash ve ABD doları arasındaki ilişkiyi KOVİD-19 Pandemi öncesi ve 
sonrasını Granger nedensellik testi ile analiz etmişlerdir. Sonuç olarak, KOVİD-
19 Pandemisinin kripto para ile geleneksel para birimleri üzerinde önemli bir 
etkisi olduğunu ve finansal sistemde kripto para birimleri için daha önemli bir 
yer oluşturduğunu belirtmişlerdir.

Münyas ve Atasoy (2021) çalışmalarında, 08.2010-01.2021 dönemini aylık 
Bitcoin, gelişmiş ülke borsaları ve gelişmekte olan ülke borsalarının fiyatlarını 
kullanarak nedensellik analizi yapmışlardır. Sonuç olarak, Bitcoin fiyatlarının 
gelişmekte olan ülke borsalarının nedeni olduğu ve Bitcoin geçmiş değerlerinin 
BIST, BOVESPA, MOEX Russia ve BSE Sensex 30 üzerinde etkili olduğu 
bulmuşlardır.

Naser (2021) çalışmasında, 31.12.2019-20.05.2020 dönemini içeren 
KOVİD-19 ile Bitcoin, S&P 500 Hisse Senedi Fiyatları, Finansal Oynaklık 
Endeksi, petrol fiyatları ve Ekonomik Politika Belirsizliği verilerini kullanarak 
ARDL sınır testi analizi yapmıştır. Sonuç olarak, günlük vaka sayısının uzun 
vadede Bitcoin fiyatı üzerinde marjinal bir olumlu etki yaparken ve finansal 
piyasa stresi ve KOVİD-19 salgını korkusu dolaylı bir etki oluşturduğunu 
belirtmiştir. Kısa vadede, ekonomi politikası belirsizliği Bitcoin fiyatı üzerinde 
hiçbir etkisi olmazken, yeni COVID-19 enfeksiyonu vakalarındaki büyüme ve 
finansal piyasa oynaklığının getirileri Bitcoin getirileri üzerinde daha olumlu ve 
anlamlı bir etkiye sahip olmuştur.

Öncü (2021) çalışmasında, 2 Nisan 2020-21 Mart 2021 dönemi Bitcoin, 
Ethereum, Binance Coin ve Ripple kripto paraların birbirleriyle ilişkisini 
Granger nedensellik testi ile analiz etmiştir. Sonuç olarak, Bitcoin Binance 
Coin’in ve Ripple ise Bitcoin ve Etherum’un granger nedeni olduğunu ve 
sadece Etherum ile Binance Coin arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 
olduğunu belirtmiştir.

Telek ve Şit (2020) çalışmalarında, 2012-2019 dönemi Bitcoin, altın 
ons ve dolar endeksi aylık verileri kullanarak ARDL Sınır testi yaklaşımıyla 
eşbütünleşme analizi yapmışlardır. Sonuç olarak, Bitcoin’le altın ve döviz 
arasında uzun dönem için eş bütünleşme olduğunu ve kısa dönemde eş 
bütünleşme olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Sovbetov (2018) çalışmasında, 2010-2018 dönemini içeren Bitcoin, 
Etherem, Dash, Litcoin ve Monero’dan oluşan en yaygın 5 kripto para biriminin 
haftalık verilerini kullanarak sınırsız uzun dönem ARDL ve kısıtlı kısa dönem 
hata düzeltme analizleri yapmıştır. Şu sonuçlara ulşmıştır. İlk olarak, işlem 
hacmi ve oynaklık hem kısa hem de uzun vadede beş kripto para birimi için 
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belirleyici durumdadır. İkincisi, kripto paraların çekiciliği, yalnızca uzun vadede 
fiyat belirlemeleri açısından önemlidir. Üçüncüsü, SP500 endeksinin Bitcoin, 
Ethereum ve Litcoin üzerinde uzun vadede zayıf bir pozitif etkisi varken Bitcoin 
hariç, işareti kısa vadede negatif etkiye dönüyor. Son olarak, hata düzeltme 
modeline göre Bitcoin, Etherem, Dash, Litcoin ve Monero, eş bütünleşik olup 
uzun dönem dengesine yakınsadığını gösteriyor.

Şahbalı ve Kaya (2021) çalışmalarında, 11.03.2020-21.01.2021 dönemi 
KAT50 endeksi, altın, Dolar ve Euro, politika faizi ve Covid-19 günlük vaka 
sayılarını kullanarak ARDL sınır testi analizi yapmışlardır. Sonuç olarak, kısa 
dönemde Kat50 endeksi üzerinde vaka sayısının ve altın fiyatının pozitif yönlü 
ilişkisi olduğunu ve uzun dönemde vaka sayısının ve döviz kuru sepetinin Kat50 
endeksi üzerinde pozitif yönlü ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir.

Topaloğlu (2019) çalışmasında, 3.02.2012- 04.10.2017 dönemi Bitcoin, 
Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Avustralya Doları, Kanada Doları, İsviçre 
Frankı, Yuan Renminbisi ve İsveç Kronu döviz kurlarını kullanarak yapısal 
kırılmalı Gregory ve Hansen eş bütünleşme ve Granger nedensellik analizi 
yapmışlardır. Sonuç olarak, döviz kurlarında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi 
olduğunu ve CNY/USD döviz kuru ile BTC/USD döviz kuru arasında tek yönlü 
pozitif nedensellik ilişki olduğunu tespit etmiştir. 

Yiğit ve Yiğit (2021) çalışmalarında, Mayıs 2013-Nisan 2021 ve Aralık 
2019 – Nisan 2021dönemleri için Bitcoin, BİST100 endeksi, altın ve Dolar kuru 
kullanarak Johansen Eşbütünleşme Analizi yapmışlardır. Sonuç olarak, her iki 
dönem için değişkenler arasında uzun dönemde bir ilişki bulunmadığını Kısa 
dönemde ise farklılık bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

3. Veri Seti 

Sağlık Bakanlığı KOVİD-19 salgınına ait verileri 25.11.2020 tarihinde 
asemptomatik (belirti göstermeyen) vakaların da ekleyerek yayınlamıştır. 
Dolayısıyla bu tarihten sonraki verilerle çalışmanın daha uygun olacağı 
düşünülmüştür. Bu çalışmada, KOVİD-19 salgınına ait 26.11.2020-16.11.2021 
tarihleri arasındaki 356 adet günlük veri Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden 
alınmıştır (saglik.gov.tr). Dolayısıyla verilerin tek tip olması açısından bu tarih 
sonrası veriler kullanılmıştır. Çalışılan bu dönemde KOVİD-19 salgının günlük 
vaka sayısı kullanılmıştır. Toplam vaka sayısı ile günlük vaka sayıları Grafik 
1’de gösterilmiştir.
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Grafik 1: KOVİD-19 salgınının toplam ve günlük vaka sayıları

KOVİD-19 salgın döneminde Bitcoin’in farklı para birimleriyle etkileşimini 
görebilmek için BTC/TRY, BTC/USD ve BTC/EUR ikililerden oluşan birkaç 
kripto para birimi kullanılmıştır. Bu ikililere ait veriler, “tr.invest.com” internet 
sitesinden alınmıştır. BTC/TRY, BTC/USD ve BTC/EUR ikililerine ait veriler 
KOVİD-19 salgınında olduğu gibi 26.11.2020-16.11.2021 tarihleri arasındaki 
356 adet günlük verileri içermektedir. 

Finansal zaman serileri durağan olmayan ve trend içeren serilerdir 
(Yıldırtan, 2017:243). Finansal zaman serilerinin ortalaması ve varyansı zaman 
içinde değişiyorsa durağan değildir (Gujarati, 2016:320). Finansal zaman 
serileri aynı zamanda normal dağılmayan serilerdir (Candan ve Özün, 2006:85). 
Dolayısıyla, trend içeren, durağan olmayan ve normal dağılmayan finansal 
verilerin yerine sürekli bileşik getiri dağılımının kullanılması daha uygun 
olacaktır. Dolayısıyla, serilerin logaritmik getirisi alınarak durağanlaştırılmıştır. 
Sürekli bileşik getiri 1 nolu formülle hesaplanabilir (Brooks, 2008:7).  

   ln
1

æ ö
= ç ÷-è ø

t
ptR

pt
 (1)

Rt serinin sürekli bileşik getirisini, pt endeksin t günündeki değerini pt-1 endeksin 
bir önceki gün değerini göstermektedir. KOVİD-19 salgınına ait verilerle BTC/
TRY, BTC/USD ve BTC/EUR ikililerine ait orijinal verilere sürekli bileşik 
getiri formülü uygulanarak durağanlaştırılmış ve trendden kurtarılarak Grafik 
2’de gösterilmiştir. 
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Grafik 2: BTC/TRY, BTC/USD, BTC/EUR ikilileri ve KOVİD-19 pandemisi 
orijinal ve sürekli bileşik getiri serilerine ait grafikler.

4. Metodoloji

Yöntem olarak, Peseran vd. (2001) geliştirdikleri ARDL sınır testi (ARDL 
Bound Test) kullanılmıştır. ARDL sınır testi, farklı derecede durağan veya 
seviyede durağan olan değişkenler arasındaki eşbütünleşmeyi analiz etmek için 
kullanılmaktadır (Süslü ve Bekmez, 2010:99). Eşbütünleşme testi, bir modelin 
ampirik olarak anlamlı uzun dönemli ilişkiler gösterip göstermediğini belirlemek 
için gerekli bir adımdır (Nkoro vd., 2016:75). Birden fazla eşbütünleşme varsa 
bu model uygulanmaz (Peseran vd., 2001:315).  Eşbütünleşme kurulmazsa, yani 
değişkenler arasında anlamlı uzun dönemli ilişkiler bulunmazsa, bu durumda 
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modelde uzun vadeli bilgiler bulunmadığı için koentegrasyon da sağlanmamış 
olur. Uzun dönemli ilişkiyi gösteren ARDL model, 2 nolu denklemdeki gibi 
kurulabilir (Ardiansyah vd., 2020:5). 

∆𝑌𝑌𝑡𝑡 = ∑ 𝑎𝑎1𝑖𝑖
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 ∆𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝑎𝑎2𝑖𝑖

𝑚𝑚
𝑖𝑖=0 ∆𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝑎𝑎3𝑖𝑖

𝑚𝑚
𝑖𝑖=0 ∆𝑍𝑍𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝑎𝑎4𝑌𝑌𝑡𝑡−1 +

𝑎𝑎5𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + 𝑎𝑎6𝑍𝑍𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡  (2) 

Denklemde bağımlı değişken Y, bağımsız değişkenler ise X ve Z ile ifade 
edilirken kısa dönem ilişki katsayıları α1, α2, α3 ve uzun dönem ilişki katsayıları 
α4, α5, α6 ile ifade edilmiştir. Birinci farklar D ile, gecikme uzunlukları m ile 
ve hata terimi ise ut ile ifade edilmiştir. ARDL sınır testinde seriler arasındaki 
eş bütünleşme olup olmadığı analiz edilirken ilk önce serilerin gecikme 
uzunluklarının belirlenmesi gerekir. Gecikme uzunluklarının belirlenmesinde 
Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SC) ve Hannan-Quinn Bilgi 
Kriteri (HQ) en çok kullanılan ölçütlerdir. Bu gecikme uzunlukları kullanılarak 
yapılan ARDL analizi sonucunda aşağıdaki hipotezler Wald test veya F 
istatistiğini bulmak için sınanarak eş bütünleşme olup olmadığı belirlenir. 

H0: a4 = a5 = a6 = 0 (Eşbütünleşme yoktur.)

H1: a4 ≠ a5 ≠ a6 ≠ 0 (Eşbütünleşme vardır.)
Asimptotik olarak türetilen I(0) alt değer ve I(1) üst değerlerle karşılaştırıldığında 
Wald veya F istatistik kritik değeri üst değerin üzerinde ise, eş bütünleşme 
vardır, alt üst değer arasında ise, karar verilememekte ve alt değerin altında ise 
eş bütünleşme yoktur (Peseran vd., 2001:290).

ARDL sınır testinde birim kök analizi şartı bulunmamaktadır (Nkoro 
vd., 2016:64). ARDL sınır testinde durağanlık dereceleri farklı farklı olsa bile 
I(0) veya I(1) eşbütünleşme ilişkisinin varlığını test edebilmektedir (Peseran 
vd., 2001:289). Serilerin I(0) veya I(1) olmasına bakılmaksızın, uzun vadeli 
katsayılarla tutarlı parametre tahmini üretebilmesi ARDL yaklaşımının bir 
avantajıdır (Ardiansyah vd., 2021:2). Ancak değişkenlerden bir tanesinin dahi 
I(2) olması durumunda ARDL testi kullanılmaz (Chigusiwa vd,. 2011:116; 
Nkoro vd., 2016:86; Kılıç vd., 2018:117). Dolayısıyla, değişkenlerin I(2) olup 
olmaması durumunu görebilmek için birim kök analizini yapılması gerekir. 

ARDL sınır testi yaklaşımı aynı modelde hem koentegrasyona hem de kısa 
ve uzun dönemli ilişki tahminine izin verir (Sheikh ve Chaudhry 2013:204). 
Kısa ve uzun dönemli ilişki tahmininde kısıtsız hata düzeltme modeli kullanarak 
koentegrasyon analizi yapılabilmektedir.  Kısıtsız hata düzeltme modele 
eklenerek 3 nolu denklemde gösterilmiştir (Shoko vd., 2019:365; Menegaki, 
2019:5). 
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𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑎𝑎0 + ∑ 𝑎𝑎2𝑖𝑖
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 D𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝑎𝑎3𝑖𝑖

𝑚𝑚
𝑖𝑖=0 D𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝑎𝑎4𝑖𝑖

𝑚𝑚
𝑖𝑖=0 D𝐸𝐸𝑡𝑡−𝑖𝑖 +

𝑎𝑎1𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1+𝑢𝑢𝑡𝑡        (3) 

Hata Düzeltme Modeli (Error Correction Model-ECM), uzun dönem bilgilerini 
kaybetmeyip yeniden parametrelendirerek kısa dönem bilgisiyle eş bütünleşme 
derecesini gösterir (Nkoro vd., 2016:87; Pazarlıoğlu ve Gülay, 2005:211). Bu 
açıdan, hata düzeltme modelinde elde edilen sonuçlar, diğer eşbütünleşme 
modellerine göre daha güvenilirdir (Cañal-Fernández ve Fernández, 2018:7). 

Kurulan ARDL sınır testi uzun dönemli ilişki denkleminde Wald veya 
F-istatistikleriyle karşılaştırılarak serilerin eş bütünleşik olup olmadığına 
bakılır (Davidescu ve Dobre, 2015:50-51). Koentegrasyon analizi Wald veya 
F-istatistikleri tek bir uzun dönemli ilişki olduğunu gösterirse, Johansen veya 
diğer eşbütünleşme yaklaşımları yerine ARDL yaklaşımı kullanılabilir (Nkoro 
vd., 2016:78). Wald veya F-istatistiklerine bakılarak değişkenler arasında uzun 
dönemde meydana gelen bir sapmanın ne kadar sonra birbirine yakınlaştığını 
görülebilir (Özkan ve Ünlü, 2021:249). Wald veya F-istatistik katsayılarında, 
sıfırdan küçük ve anlamlı olma kısıtları sağlamalıdır (Vveinhardt vd., 2017:433). 
Aksi durumda, değişkenler arasında eş bütünleşme olmadığı sonucuna varılır. 

5. Bulgular

KOVİD-19 salgınına ait verilerle BTC/USD, BTC/EUR ve BTC/TRY ikililerine 
ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: KOVİD-19 serisi ve BTC/USD, BTC/EUR ve 
BTC/TRY ikilileri için ait tanımlayıcı istatistikler

KOVİD-19 BTC/USD BTC/EUR BTC/TRY
 Mean -0.000342 0.003372 0.003501 0.004017
 Median -0.011228 0.002510 0.002662 0.003234
 Maximum 0.326822 0.177421 0.176920 0.164961
 Minimum -0.207832 -0.155870 -0.149657 -0.164961
 Std. Dev. 0.087241 0.042696 0.041614 0.038266
 Skewness 0.365364 -0.084818 -0.088234 -0.205876
 Kurtosis 3.289430 4.485873 4.634773 5.582763
 Jarque-Bera 9.163065 33.17616 40.10377 101.4631
 Probability 0.010239 0.000000 0.000000 0.000000
 Sum -0.121755 1.200313 1.246197 1.430149
 Sum Sq. Dev. 2.701932 0.647155 0.614773 0.519810
 Observations 356 356 356 356
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ARDL sınır testinde birim kök analizi şartı bulunmamakla birlikte 
KOVİD-19 serisi ve BTC/USD, BTC/EUR ve BTC/TRY ikilileri için durağanlık 
seviyelerini görebilmek için birim kök analizini yapılması gerekir. KOVİD-19 
serisi ve BTC/USD, BTC/EUR ve BTC/TRY ikililerine ait Augmented Dickey 
Fuller (ADF) birim kök analizi yapılarak Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: KOVİD-19 serisi ve BTC/USD, BTC/EUR ve 
BTC/TRY ikilileri için birim kök analizi

I(0) KOVİD-19 BTC/USD BTC/EUR BTC/TRY

Critical value -3,01377 -19,75425* -19,72603* -1,89981*

Constant

%1 level -3,44889 -3,44857 -3,44857 -3,44857

%5 level -2,86961 -2,86947 -2,86947 -2,86947

%10 level -2,57114 -2,57106 -2,57106 -2,57106

Critical value -3,04712 -19,76873* -19,73217* -18,98414*

Constant 
and trend

%1 level -3,98457 -3,98412 -3,98412 -3,98412

%5 level -3,42275 -3,42253 -3,42253 -3,42253

%10 level -3,13427 -3,13414 -3,13414 -3,13414

I(1)

Critical value -26,90096* -15,15686* -15,08884* -11,31099*

Constant

%1 level -3,44889 -3,44884 -3,44884 -3,44905

%5 level -2,86961 -2,86958 -2,86958 -2,86968

%10 level -2,57114 -2,57112 -2,57112 -2,57117

Critical value -26,86067* -15,13282* -15,06492* -11,29309*

Constant 
and trend

%1 level -3,98457 -3,98450 -3,98450 -3,98480

%5 level -3,42275 -3,42272 -3,42272 -3,42287

%10 level -3,13427 -3,13425 -3,13425 -3,13434
* %1 düzeyde anlamlıdır.

Tablo 2’de KOVİD-19 serisinin I(0) düzeyde; sabit (Constant) istatistik değeri 
%1 seviyede kritik değerlerden büyük olduğu için ve sabit ve trendde (Constant 
and trend) ise %10 seviyede kritik değerlerden büyük olduğu için anlamsızdır. 
BTC/USD, BTC/EUR ve BTC/TRY ikililerinin I(0) düzeyde; sabit ve sabit ve 
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trendde %1 seviyede kritik değerlerden küçük olduğu için anlamlıdır. KOVİD-
19 serisinin birinci farkı alındığında ise, sabit ve sabit ve trendde %1 seviyede 
anlamlı duruma gelmektedir.  BTC/USD, BTC/EUR ve BTC/TRY ikililerinin 
birinci farkı alındığında ise, sabit ve sabit ve trendde %1 seviyede anlamlıdırlar. 
Yani, KOVİD-19 serisi I(1)’de ve BTC/USD, BTC/EUR ve BTC/TRY ikilileri 
ise I(0)’da durağandır. Farklı düzeylerde durağanlaşan bu seriler için Peseran 
vd. (2001) geliştirdikleri ARDL sınır testi uygun analiz yöntemi olacaktır. 

KOVİD-19 pandemisinin etkisini görebilmek için ARDL sınır testini her 
bir para ikilisi için ayrı ayrı analiz etmek gerekir. Yapılan analiz sonucunda 
yapısal kırılma olduğu görülerek modellere kukla (dummy) değişken eklemeye 
karar verilmiştir. Dolayısıyla, 2 nolu denkleme serilerdeki yapısal kırılmaları 
dikkate alan bir adet kukla değişken de eklenerek üç adet model aşağıdaki gibi 
oluşturulmuştur.

Model 1: KOVİD-19 pandemisinin BTC/USD para ikilisi üzerindeki etkisini 
görebilmek için, ARDL denklemi şu şekilde gösterilebilir. 

∆KOVİD-19𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + �𝑎𝑎1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∆KOVİD-19𝑡𝑡−𝑖𝑖 + �𝑎𝑎2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=0

∆BTC/USD𝑡𝑡−𝑖𝑖

+ 𝑎𝑎3KOVİD-19𝑡𝑡−1 + 𝑎𝑎4BTC/USD𝑡𝑡−1 + 𝑎𝑎5𝐷𝐷 + 𝑢𝑢𝑡𝑡  

Model 2: KOVİD-19 pandemisinin BTC/EUR para ikilisi üzerindeki etkisini 
görebilmek için, ARDL denklemi şu şekilde gösterilebilir.

∆KOVİD-19𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + �𝑎𝑎1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∆KOVİD-19𝑡𝑡−𝑖𝑖 + �𝑎𝑎2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=0

∆BTC/EUR𝑡𝑡−𝑖𝑖

+ 𝑎𝑎3KOVİD-19𝑡𝑡−1 + 𝑎𝑎4BTC/EUR𝑡𝑡−1 + 𝑎𝑎5𝐷𝐷 + 𝑢𝑢𝑡𝑡  

Model 3: KOVİD-19 pandemisinin BTC/TRY para ikilisi üzerindeki etkisini 
görebilmek için, ARDL denklemi şu şekilde gösterilebilir.

∆KOVİD-19𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 +�𝑎𝑎1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∆KOVİD-19𝑡𝑡−𝑖𝑖 + �𝑎𝑎2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=0

∆BTC/TRY𝑡𝑡−𝑖𝑖

+ 𝑎𝑎3KOVİD-19𝑡𝑡−1 + 𝑎𝑎4BTC/TRY𝑡𝑡−1 + 𝑎𝑎5𝐷𝐷 + 𝑢𝑢𝑡𝑡  

Seriler arasındaki eş bütünleşme analiz edilirken ilk önce serilerin gecikme 
uzunlukları belirlenmiştir. AIC, SC ve HQ kriterlerinden uygun gecikme 
uzunluğunu en düşük değer için AIC kriteri 7 gecikme uzunluğunda sağlamış 
olup Tablo 3’de sunulmuştur. 
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Tablo 3: Uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi

Lag AIC SC HQ LM

0 -18.72687 -18.68259* -18.70924 0,8235

1 -18.90274 -18.68135 -18.81460* 0,8929

2 -18.88539 -18.48689 -18.72674 0,8945

3 -18.91601 -18.34040 -18.68685 0,8297

4 -18.88025 -18.12752 -18.58058 0,9127

5 -18.85196 -17.92211 -18.48177 0,8853

6 -18.83710 -17.73014 -18.39640 0,9295

7 -19.25125* -17.96718 -18.74003 0,8319

8 -19.21548 -17.75430 -18.63376 0,8235

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ile gecikme uzunluklarında 
otokorelasyon olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 3’de görüleceği üzere bütün 
gecikme uzunluklarında otokorelasyon sorunu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 
gecikme uzunluğu 7 kabul edilerek ARDL sınır analizi yapılmıştır. Uzun 
dönemde seriler arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi için değişkenlerin 
Wald veya F istatistiği için hipotezler aşağıdaki gibi kurulmuştur.

Model 1 için; H0: a3 = a4 = 0 (KOVİD-19 pandemisi ile BTC/USD para ikilisi 
arasında eşbütünleşme yoktur.)

Model 2 için; H0: a3 = a4 = 0 (KOVİD-19 pandemisi ile BTC/EUR para ikilisi 
arasında eşbütünleşme yoktur.)

Model 3 için; H0: a3 = a4 = 0 (KOVİD-19 pandemisi ile BTC/TRY para ikilisi 
arasında eşbütünleşme yoktur.) 

5.1. Model 1 için ARDL Bound test analizi

Model 1 için yapılan ARDL Bound test analizi sonucunda uzun dönemde 
KOVİD-19 pandemisi ile BTC/USD ikilisi arasında eşbütünleşme yoktur 
olan H0 hipotezi ret edilmiş ve model (1,4,4) olarak seçilmiştir. Uzun dönem 
ilişkisi olduğunu gösterir ARDL Bound ve F-Test sonuçları Tablo 4’te 
sunulmuştur. 



KOVİD-19 PANDEMİSİNİN KRİPTO PARA İKİLİLERİYLE İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ     41

Tablo 4: Model 1 uzun dönem ARDL Bound ve F-Test sonuçları

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*
KOVİD-19 0.101783 0.053816 1.891301 0.0594
DUMMY 0.000543 0.004534 0.119817 0.9047
F-Statistic değeri Kritik değerler %10 %5 %2,5 %1
125,1478 Alt sınır değeri I(0) 3,17 3,79 4,41 5,15

Üst sınır değeri I(1) 4,14 4,85 5,52 6,36

Tablo 4’te görüleceği üzere, F-Statistic değerleri kritik üst değerlerden (I(1)) 
büyük olduğu için uzun dönemde eş bütünleşme vardır. Bu aşamada modelin 
doğru çalıştığına dair bazı spesifikasyon testleri yapılmış ve Tablo 5’te 
sunulmuştur.

Tablo 5: Otokorelasyon, Değişen Varyans ve Ramsey RESET Test Sonuçları

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic 0.113322 Prob. F(2,338) 0.8929

Obs*R-squared 0.235874 Prob. Chi-Square(2) 0.8888

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.856388 Prob. F(11,340) 0.5837

Obs*R-squared 9.489821 Prob. Chi-Square(11) 0.5768

Scaled explained SS 16.20699 Prob. Chi-Square(11) 0.1336

Ramsey RESET Test Value df Probability

t-statistic 0.281026  339 0.7789

F-statistic 0.078975 (1, 339) 0.7789

Likelihood ratio 0.081994  1 0.7746

Tablo 5’te görüleceği üzere, Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 
sonucuna göre otokorelasyon yoktur. Breusch-Pagan-Godfrey Test sonucuna 
göre değişen varyans yoktur. Ramsey RESET Test sonucuna göre ise, model 
kurma hatasının olmadığını görülmektedir. Modelde yapısal kırılmanın olup 
olmadığını görebilmek için CUSUM ve CUSUM Square testleri yapılmış ve 
Grafik 3’de sunulmuştur.  
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Grafik 3: CUSUM ve CUSUM Square testleri

Grafik 3’de görüleceği üzere grafik değerleri sınır değerlerin arasında olduğu 
için yapısal kırılma yoktur. Yapılan spesifikasyon testleri sonucuna göre Model 
1 kullanılabilir. Tablo 4’teki KOVİD-19 uzun dönem katsayısı %10 düzeyde 
anlamlı olup, KOVİD-19 pandemisinde %1’lik bir artış BTC/USD para 
ikilisinde %0,1 oranında artışa neden olmaktadır.

BTC/USD para ikilisi uzun dönemde KOVİD-19 pandemisi ile hareket 
etmektedir. Ancak kısa dönemde oluşabilecek sapmaların uzun dönem dengesine 
ne kadar sürede yaklaşacağının belirlenmesi gerekir. Bunun için hata düzeltme 
modeli kullanılarak kısa dönemdeki sapmalar belirlenmiştir. ARDL Bound test 
hata düzeltme her bir model için tekrar çalıştırılarak hata düzeltme katsayıları 
bulunmuştur. Model 1 için hata düzeltme modeli ve katsayıları Tablo 6’da 
sunulmuştur. 

Tablo 6: Model 1 için ARDL Bound test hata düzeltme modeli sonuçları

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*
C 0,0037 0,0022 1,6443 0,1010
∆(KOVİD-19) 0,0511 0,0233 2,1974 0,0287
∆(KOVİD-19(-1)) -0,0979 0,0263 -3,7281 0,0002
∆(KOVİD-19(-2)) -0,0784 0,0266 -2,9493 0,0034
∆(KOVİD-19(-3)) -0,0398 0,0235 -1,6912 0,0917
∆(DUMMY) 0,0233 0,0300 0,7771 0,4377
∆(DUMMY(-1)) 0,0088 0,0297 0,2972 0,7665
∆(DUMMY(-2)) 0,0144 0,0296 0,4869 0,6266
∆(DUMMY(-3)) -0,0841 0,0296 -2,8381 0,0048
CointEq(-1)* -1,0462 0,0538 -19,4333 0,0000
R-squared 0.5541 Prob(F-statistic) 0.0000

Tablo 6’da görüleceği üzere Model 1 için ARDL Bound Test hata düzelme 
katsayısı, negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Hata düzelme 
katsayılarının negatif olmaları ve Prob. değerlerinin anlamlı olması, modelin 
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doğru çalıştığı anlamına gelmektedir. Hata düzelme katsayısı, Model 1 için 
-1,0532’dir. Hata düzelme katsayısının -1’den (-1<CointEq(-1)) küçük olması 
veya (-1 > CointEq(-1) <-2) arasında olması, dengeye ulaşma yolunda yavaş 
yakınsama yerine sürecinin uzun dönem değeri etrafında sönümleyici bir 
şekilde dalgalanmasına, ancak daha sonra süreç tamamlandığında denge 
yoluna yakınsamanın hızlanmasına neden olur (Narayan ve Smyth, 2006:339). 
KOVİD-19 pandemisinin devam etmesi durumunda BTC/USD ikilisi, uzun 
dönem değeri etrafında sönümleyici bir şekilde dalgalanır. Yani, verilerin günlük 
olarak işlendiğini düşünürsek, uzun dönemde KOVİD-19 pandemisindeki 
dalgalanmaların BTC/USD ikilisinde oluşturacağı uzun dönem sapma 
değerlerine gün içerisinde tekrar geri döneceği anlamına gelir. Geri dönme süresi, 
1/|(ECM)| formül ile hesaplanabilir (Balat, 2020:168; Süleymanlı:2019:133). 
BTC/USD ikilisi için uzun dönem dengesine (1/|-1,0532| = 0,95 gün) gün 
bitmeden dönmektedir. 

Tablo 6’daki kısa dönem katsayıları incelendiğinde KOVİD-19 %5 
düzeyde anlamlı olup, %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,05 oranında 
artışa neden olmaktadır. KOVİD-19 bir gecikmeli değeri, %1 düzeyde anlamlı 
olup, %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,1 oranda azalışa neden 
olmaktadır. KOVİD-19 iki gecikmeli değeri, %1 düzeyde anlamlı olup, %1’lik 
bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,08 oranında azalışa neden olmaktadır. 
KOVİD-19 üç gecikmeli değeri, %10 düzeyde anlamlı olup, %1’lik bir artış 
BTC/USD para ikilisinde %0,04 oranında azalışa neden olmaktadır.

5.2. Model 2 için ARDL Bound test analizi

Model 2 için yapılan ARDL Bound Test analizi sonucunda uzun dönemde 
KOVİD-19 pandemisi ile BTC/EUR ikilisi arasında eşbütünleşme yoktur 
olan H0 hipotezi ret edilmiş ve model seçimi (1,0,3) olarak seçilmiştir. Uzun 
dönem ilişkisi olduğunu gösterir ARDL Bound ve F-Test sonuçları Tablo 7’de 
sunulmuştur. 

Tablo 7: Model 2 uzun dönem ARDL Bound ve F-Test sonuçları

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*
KOVİD-19 0.102707 0.052187 1.968041 0.0499
DUMMY 0.000676 0.004493 0.150565 0.8804
F-Statistic değeri Kritik değerler %10 %5 %2,5 %1
125,2932 Alt sınır değeri I(0) 3,17 3,79 4,41 5,15

Üst sınır değeri I(1) 4,14 4,85 5,52 6,36
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Tablo 7’de görüleceği üzere, F-Statistic değerleri kritik üst değerlerden (I(1)) 
büyük olduğu için uzun dönemde eş bütünleşme vardır. Bu aşamada modelin 
doğru çalıştığına dair bazı spesifikasyon testleri yapılmış ve Tablo 8’de 
sunulmuştur.

Tablo 8: Otokorelasyon, Değişen Varyans ve Ramsey RESET Test Sonuçları

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
F-statistic 0.756161 Prob. F(2,344) 0.4702
Obs*R-squared 1.545096 Prob. Chi-Square(2) 0.4618
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic 0.611015 Prob. F(6,346) 0.7215
Obs*R-squared 3.701046 Prob. Chi-Square(6) 0.7171
Scaled explained SS 6.490725 Prob. Chi-Square(6) 0.3705
Ramsey RESET Test Value df Probability
t-statistic 0.831972 345 0.4060
F-statistic 0.692177 (1, 345) 0.4060
Likelihood ratio 0.707518 1 0.4003

Tablo 8’de görüleceği üzere, Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 
sonucuna göre otokorelasyon yoktur. Breusch-Pagan-Godfrey Test sonucuna 
göre değişen varyans yoktur. Ramsey RESET Test sonucuna göre ise, model 
kurma hatasının olmadığını görülmektedir. Modelde yapısal kırılmanın olup 
olmadığını görebilmek için CUSUM ve CUSUM Square testleri yapılmış ve 
Grafik 4’de sunulmuştur.
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Grafik 4: CUSUM ve CUSUM Square testleri

Grafik 4’de görüleceği üzere grafik değerleri sınır değerlerin arasında olduğu 
için yapısal kırılma yoktur. Yapılan spesifikasyon testleri sonucuna göre Model 
2 kullanılabilir. Tablo 7’deki KOVİD-19 uzun dönem katsayısı %5 düzeyde 
anlamlı olup, KOVİD-19 pandemisinde %1’lik bir artış BTC/USD para 
ikilisinde %0,1 oranında artışa neden olmaktadır. 
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BTC/EUR para ikilisi uzun dönemde KOVİD-19 pandemisi ile hareket 
etmektedir. Ancak kısa dönemde oluşabilecek sapmaların uzun dönem dengesine 
ne kadar sürede yaklaşacağının belirlenmesi gerekir. Bunun için hata düzeltme 
modeli kullanılarak kısa dönemdeki sapmalar belirlenmiştir. ARDL Bound Test 
hata düzeltme her bir model için tekrar çalıştırılarak hata düzeltme katsayıları 
bulunmuştur. Model 2 için hata düzeltme modeli ve katsayıları Tablo 9’da 
sunulmuştur. Kısa dönemde, 

Tablo 9: Model 2 için ARDL Bound Test hata düzeltme modeli sonuçları

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*
C 0,0038 0,0022 1,7367 0,0833
∆(KOVİD-19) 0,0454 0,0227 1,9990 0,0464
∆(KOVİD-19 (-1)) -0,0954 0,0257 -3,7138 0,0002
∆(KOVİD-19 (-2)) -0,0765 0,0259 -2,9493 0,0034
∆(KOVİD-19 (-3)) -0,0386 0,0230 -1,6785 0,0942
∆DUMMY) 0,0217 0,0293 0,7389 0,4605
∆(DUMMY (-1)) 0,0122 0,0289 0,4200 0,6748
∆(DUMMY (-2)) 0,0140 0,0289 0,4841 0,6286
∆(DUMMY (-3)) -0,0823 0,0289 -2,8483 0,0047
CointEq(-1)* -1,04791 0.053892 -19,44455 0.0000
R-squared 0.552307 Prob(F-statistic) 0.0000

Tablo 9’da görüleceği üzere, BTC/EUR para ikilisi hata düzelme katsayısı 
(-1,0478) negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı olması modelin doğru 
çalıştığı anlamına gelmektedir. KOVİD-19 pandemisinin devam etmesi 
durumunda BTC/EUR ikilisi, uzun dönem değeri etrafında sönümleyici bir 
şekilde dalgalanır. Yani, KOVİD-19 pandemisindeki dalgalanmaların BTC/EUR 
ikilisinde oluşturacağı uzun dönem sapma değerlerine gün içerisinde tekrar geri 
döneceği anlamına gelmektedir. 

Tablo 9’deki kısa dönem katsayıları incelendiğinde KOVİD-19 %5 
düzeyde anlamlı olup, %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,05 oranında 
artışa neden olmaktadır. KOVİD-19 bir gecikmeli değeri, %1 düzeyde anlamlı 
olup, %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,1 oranında azalışa neden 
olmaktadır. KOVİD-19 iki gecikmeli değeri, %1 düzeyde anlamlı olup, %1’lik 
bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,08 oranında azalışa neden olmaktadır. 
KOVİD-19 üç gecikmeli değeri, %10 düzeyde anlamlı olup, %1’lik bir artış 
BTC/USD para ikilisinde %0,04 oranında azalışa neden olmaktadır.
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5.3. Model 3 için ARDL Bound test analizi

Model 3 için yapılan ARDL Bound Test analizi sonucunda uzun dönemde 
KOVİD-19 pandemisi ile BTC/TRY ikilisi arasında eşbütünleşme yoktur 
olan H0 hipotezi ret edilmiş ve model seçimi (1,4,1) olarak seçilmiştir. Uzun 
dönem ilişkisi olduğunu gösterir ARDL Bound ve F-Test sonuçları Tablo 10’da 
sunulmuştur. 

Tablo 10: Model 3 uzun dönem ARDL Bound ve F-Test sonuçları

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*
KOVİD-19 0.093630 0.048357 1.936227 0.0537
DUMMY -0.002759 0.004080 -0.676173 0.4994
F-Statistic 
değeri

Kritik değerler %10 %5 %2,5 %1

120,5708 Alt sınır değeri I(0) 3,17 3,79 4,41 5,15
Üst sınır değeri I(1) 4,14 4,85 5,52 6,36

Tablo 10’da görüleceği üzere, F-Statistic değerleri kritik üst değerlerden (I(1)) 
büyük olduğu için uzun dönemde eş bütünleşme vardır. Bu aşamada modelin 
doğru çalıştığına dair bazı spesifikasyon testleri yapılmış ve Tablo 11’de 
sunulmuştur.

Tablo 11: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM  
Test, Breusch-Pagan-Godfrey Test ve Ramsey RESET Test Sonuçları

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
F-statistic 0.346028 Prob. F(2,341) 0.7077
Obs*R-squared 0.712933 Prob. Chi-Square(2) 0.7001
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic 1.488109 Prob. F(8,343) 0.1601
Obs*R-squared 11.80743 Prob. Chi-Square(8) 0.1600
Scaled explained SS 27.33091 Prob. Chi-Square(8) 0.0006
Ramsey RESET Test Value df Probability
t-statistic  1.116049  342  0.2652
F-statistic  1.245566 (1, 342)  0.2652
Likelihood ratio  1.279658  1  0.2580

Tablo 11’de görüleceği üzere, Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 
sonucuna göre otokorelasyon yoktur. Breusch-Pagan-Godfrey Test sonucuna 
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göre değişen varyans yoktur. Ramsey RESET test sonucuna göre ise, model 
kurma hatasının olmadığını görülmektedir. Modelde yapısal kırılmanın olup 
olmadığını görebilmek için CUSUM ve CUSUM Square testleri yapılmış ve 
Grafik 5’de sunulmuştur.
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Grafik 5: CUSUM ve CUSUM Square testleri

Grafik 5’de görüleceği üzere grafik değerleri sınır değerlerin arasında olduğu 
için yapısal kırılma yoktur. Yapılan spesifikasyon testleri sonucuna göre Model 
3 kullanılabilir. Tablo 10’daki KOVİD-19 uzun dönem katsayısı %10 düzeyde 
anlamlı olup, KOVİD-19 pandemisinde %1’lik bir artış BTC/USD para 
ikilisinde %0,09 oranında artışa neden olmaktadır. 

BTC/TRY para ikilisi uzun dönemde KOVİD-19 pandemisi ile hareket 
etmektedir. Ancak kısa dönemde oluşabilecek sapmaların uzun dönem dengesine 
ne kadar sürede yaklaşacağının belirlenmesi gerekir. Bunun için hata düzeltme 
modeli kullanılarak kısa dönemdeki sapmalar belirlenmiştir. ARDL Bound Test 
hata düzeltme her bir model için tekrar çalıştırılarak hata düzeltme katsayıları 
bulunmuştur. Model 3 için hata düzeltme modeli ve katsayıları Tablo 12’de 
sunulmuştur.

Tablo 12: Model 3 için ARDL Bound Test hata düzeltme modeli sonuçları

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*
C 0,0054 0,0020 2,6891 0,0075
∆(KOVİD-19) 0,0313 0,0208 1,5006 0,1344
∆(KOVİD-19 (-1)) -0,0980 0,0236 -4,1553 0,0000
∆(KOVİD-19 (-2)) -0,0737 0,0238 -3,0910 0,0022
∆(KOVİD-19 (-3)) -0,0483 0,0211 -2,2911 0,0226
∆(DUMMY) 0,0617 0,0267 2,3103 0,0215
CointEq(-1)* -1,0142 0,0532 -19,0741 0,0000
R-squared 0.5314 Prob(F-statistic) 0.0000

Tablo 12’de görüleceği üzere, BTC/TRY para ikilisi hata düzelme katsayısı 
(-1,0142) negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı olması modelin doğru 



48     İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori

çalıştığı anlamına gelir. KOVİD-19 pandemisinin devam etmesi durumunda 
BTC/TRY ikilisi, uzun dönem değeri etrafında sönümleyici bir şekilde 
dalgalanır. Yani, KOVİD-19 pandemisindeki dalgalanmaların BTC/TRY 
ikilisinde oluşturacağı uzun dönem sapma değerlerine gün içerisinde tekrar geri 
döneceği anlamına gelmektedir. 

Tablo 12’deki kısa dönem katsayıları incelendiğinde KOVİD-19 
anlamsızdır. KOVİD-19 bir gecikmeli değeri, %1 düzeyde anlamlı olup, %1’lik 
bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,1 oranında azalışa neden olmaktadır. 
KOVİD-19 iki gecikmeli değeri, %1 düzeyde anlamlı olup, %1’lik bir artış 
BTC/USD para ikilisinde %0,07 oranında azalışa neden olmaktadır. KOVİD-19 
üç gecikmeli değeri, %5 düzeyde anlamlı olup, %1’lik bir artış BTC/USD para 
ikilisinde %0,05 oranında azalışa neden olmaktadır.

6. Sonuç

Çalışmada, KOVİD-19 salgın döneminde Bitcoin’in farklı para birimleriyle 
etkileşimini görebilmek için BTC/TRY, BTC/USD ve BTC/EUR ikililerden 
oluşan 26.11.2020-16.11.2021 tarihleri arasındaki 356 adet günlük veri 
kullanılmıştır. Yöntem olarak, Peseran vd. (2001) geliştirdikleri ARDL sınır testi 
kullanılmıştır. ARDL sınır testi, farklı derecede durağan veya seviyede durağan 
olan değişkenler arasındaki eşbütünleşmeyi analiz etmek için kullanılmaktadır. 
ARDL sınır testinin kullanılması için ilk önce serilerin durağanlık düzeyleri 
incelenmiştir. KOVİD-19 serisi I(1) ve BTC/TRY, BTC/USD ve BTC/EUR 
ikililer I(0) düzeyde durağan oldukları bulunmuştur. Serilerin ARDL sınır testi 
için uygun olduğu kabul edilerek her bir ikili için ayrı bir model kurarak bu üç 
model analiz edilmiştir. Üç modelde de BTC/TRY, BTC/USD ve BTC/EUR 
ikililerinin KOVİD-19 serisi ile eş bütünleşik olduğu görülmüştür. Bu aşamada 
modelin doğru çalışıp çalışmadığını görebilmek için Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test, Breusch-Pagan-Godfrey Test, Ramsey RESET Test, 
CUSUM Test ve CUSUM Square testleri yapılmıştır. Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test sonucuna göre her üç modelde otokorelasyon yoktur. 
Breusch-Pagan-Godfrey Test sonucuna göre her üç modelde değişen varyans 
yoktur. Ramsey RESET test sonucuna göre, her üç modelde model kurma hatası 
bulunmamaktadır. CUSUM ve CUSUM Square testlerine göre, yapısal kırılma 
yoktur. Dolayısıyla her üç model içinde ARDL sınır testi uygulanabilir. 

Model 1’de KOVİD-19 uzun dönem katsayısı %10 düzeyde anlamlı 
olup, KOVİD-19 pandemisinde %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde 
%0,1 oranında artışa neden olmaktadır. Kısa dönem katsayıları incelendiğinde 
KOVİD-19 %5 düzeyde anlamlı olup, %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde 
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%0,05 oranında artışa neden olmaktadır. KOVİD-19 bir gecikmeli değeri, %1 
düzeyde anlamlı olup, %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,1 oranda 
azalışa neden olmaktadır. KOVİD-19 iki gecikmeli değeri, %1 düzeyde anlamlı 
olup, %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,08 oranında azalışa neden 
olmaktadır. KOVİD-19 üç gecikmeli değeri, %10 düzeyde anlamlı olup, %1’lik 
bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,04 oranında azalışa neden olmaktadır. 
ARDL Bound Test hata düzelme katsayısı, negatif işaretli ve istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Günlük veriler kullanıldığı için, uzun dönemde KOVİD-19 
pandemisindeki dalgalanmaların BTC/USD ikilisinde oluşturacağı uzun dönem 
sapma değerlerine gün içerisinde tekrar geri dönecektir. 

Model 2’de KOVİD-19 uzun dönem katsayısı %5 düzeyde anlamlı olup, 
KOVİD-19 pandemisinde %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,1 
oranında artışa neden olmaktadır. Kısa dönem katsayıları incelendiğinde 
KOVİD-19 %5 düzeyde anlamlı olup, %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde 
%0,05 oranında artışa neden olmaktadır. KOVİD-19 bir gecikmeli değeri, %1 
düzeyde anlamlı olup, %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,1 oranında 
azalışa neden olmaktadır. KOVİD-19 iki gecikmeli değeri, %1 düzeyde anlamlı 
olup, %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,08 oranında azalışa neden 
olmaktadır. KOVİD-19 üç gecikmeli değeri, %10 düzeyde anlamlı olup, %1’lik 
bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,04 oranında azalışa neden olmaktadır. 
BTC/EUR para ikilisi hata düzelme katsayısı negatif işaretli ve istatistiksel 
olarak anlamlı olması modelin doğru çalıştığı anlamına gelmektedir. KOVİD-19 
pandemisinin devam etmesi durumunda BTC/EUR ikilisi, uzun dönem değeri 
etrafında sönümleyici bir şekilde dalgalanır. Yani, KOVİD-19 pandemisindeki 
dalgalanmaların BTC/EUR ikilisinde oluşturacağı uzun dönem sapma 
değerlerine gün içerisinde tekrar geri döneceği anlamına gelmektedir. 

Model 3’de KOVİD-19 uzun dönem katsayısı %10 düzeyde anlamlı 
olup, KOVİD-19 pandemisinde %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde 
%0,09 oranında artışa neden olmaktadır. Kısa dönem katsayıları incelendiğinde 
KOVİD-19 anlamsızdır. KOVİD-19 bir gecikmeli değeri, %1 düzeyde anlamlı 
olup, %1’lik bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,1 oranında azalışa neden 
olmaktadır. KOVİD-19 iki gecikmeli değeri, %1 düzeyde anlamlı olup, %1’lik 
bir artış BTC/USD para ikilisinde %0,07 oranında azalışa neden olmaktadır. 
KOVİD-19 üç gecikmeli değeri, %5 düzeyde anlamlı olup, %1’lik bir artış 
BTC/USD para ikilisinde %0,05 oranında azalışa neden olmaktadır. BTC/
TRY para ikilisi hata düzelme katsayısı (-1,0142) negatif işaretli ve istatistiksel 
olarak anlamlı olması modelin doğru çalıştığı anlamına gelir. KOVİD-19 
pandemisinin devam etmesi durumunda BTC/TRY ikilisi, uzun dönem değeri 
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etrafında sönümleyici bir şekilde dalgalanır. Yani, KOVİD-19 pandemisindeki 
dalgalanmaların BTC/TRY ikilisinde oluşturacağı uzun dönem sapma 
değerlerine gün içerisinde tekrar geri döneceği anlamına gelmektedir. 

Sonuç olarak, KOVİD-19’un BTC/TRY, BTC/USD ve BTC/EUR ikilileri 
üzerinde kısa ve uzun dönemde çok düşük seviyelerde etkisi vardır. Genel 
olarak, KOVİD-19’un etkileri kısa vadede çok hızlı sönümlendiği ve tekrar 
uzun dönem etki seviyesine geri döndüğü söylenebilir. KOVİD-19’un kripto 
para üzerinde kısa ve uzun dönemde etkisi olduğu sonucuyla benzer sonuçlara 
literatürde de görülmüştür. Kripto para ikilileriyle yapılmış herhangi bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla, çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.
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GİRİŞ

Dünya iklimde meydana gelen hızlı değişimler sonucu, küresel ısınma 
sorunuyla karşı karşıyadır. İnsanoğlunun karşılaştığı en büyük 
problemlerden biri olan küresel ısınma ile başa çıkmak için hem 

bireysel hem toplumsal faaliyetler yanında işletmeler ve hükümetlerde ulusal ve 
uluslararası düzeyde birlikte hareket etmelidir. Değişen çalışma şartları, teknoloji, 
üretim teknolojileri ve yaşam şekilleri her geçen gün çevrenin daha fazla tahrip 
olmasına neden olmaktadır ve bu durumdan çok fazla etkilenen çevrenin kirliliği 
ve iklim değişikliği üzerine olumlu adımlar atılmaya başlamıştır. 

Her alanda olduğu gibi finansal alanda da sürekli bir değişim yaşanmaktadır 
ve bu değişim üzerinde pek çok araştırma yapılmasına neden olmaktadır. 
Yapılan çalışmalarla yeni finansal görüşler oluşturmak ve yeni finansal modeller 
geliştirmek amaçlanmaktadır. Karbon finansı da bu anlayışla ortaya çıkmış bir 
alandır.

Karbon finansmanı, düşük maliyetli emisyon azaltımını teşvik etme 
noktasında büyük ilgi görmektedir. Dünya üzerinde zengin karbon emisyon 
kaynaklarına sahip gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer alan Çin, sağlam bir 
karbon ticaretinin kurulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Çevresel koruma 
ve ekonomik kalkınma, sürdürülebilir kalkınmanın temel hedefleri arasındadır 
ve dünya genelinde çevre bilinci oluşturmak ve daha akılcı kaynak dağılımı 
yapmak için ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesinde finansal araçlara önem 
verilmektedir. 1992’den beri Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, 



56     İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori

Birleşmiş Milletler Unep bildirisini yayınlamıştır. Finans ve çevre arasındaki 
etkileşim giderek artmakta ve bunun sonucunda çevre finansmanı karşımıza 
çıkmaktadır. Çevre koruması düşük karbonlu ekonominin gelişimine, çevre 
finansmanı da karbon finansının geliştirilmesine odaklanmaktadır (Li & Liu, 
2011).

Küresel karbon emisyonu talepleri artmakta ve karbon ticareti pazarı da 
hızla büyümektedir. Bu gelişmeler akademisyenlerin ve hükümetlerin dünyadaki 
karbon finansmanına yönelmelerine neden olmuştur. Finansal sistemin yeniden 
düzenlenmesi çalışmalarında düşük karbonlu ekonomik kalkınma sorunlarının 
çözümüne dikkat çekilmeye başlanmıştır. Bu nedenle karbon finansal sistemini 
anlamaya çalışmak ve karbon ticareti fiyatlandırmasını ve karbon ticareti ödeme 
şekillerini öğrenmek gerekmektedir. Karbon finansını doğru anlamak ve bu 
konuda doğru adımlar atabilmek için gerekli eğitimler yapılmalı, bu alanda 
uzmanlar yetiştirilmeli, dünya genelinde gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
Türkiye’de birçok konuda yer etmiş alışkanlıkları değiştirmek zor olsa da 
bilinçlendirme adına gerekli eğitimler, seminerler ve toplantılar yardımıyla 
değişiklik çalışmalarına katılmaya başlanmıştır. Bu nedenle çevre konusunda 
hazırlanan mevzuata uygun harekete bir an önce geçilmelidir (Çokgezen, 2007)
action plans. In this study principals and tools of (EUEP. 

İklim Değişikliği:

Yeryüzünde bir yerinde uzun bir süre gözlenen sıcaklık, nem, hava 
basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi  olayların ortalamasına iklim denmektedir. 
Bu durumda herhangi bir nedenle iklim koşullarında meydana gelen uzun süreli 
değişikliklere iklim değişikliği denmektedir (Demirelli & Hepkorucu, 2010).

İklim değişikliği dünyayı tehdit eden ve insan oğlunun karşılaştığı en 
büyük problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda akademik 
çevre ve hükümetler, düşük maliyetli karbon emisyonu projeleri için gerekli 
finansman teşviki konusuna dikkat çekmektedir. Bu noktada özellikle enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin finansmanının gerekli olduğu 
düşünülmektedir (Mohsin et al., 2020). 

İklim değişikliği konusunda çalışma yapan kampanyacılar dünyada 
küresel ısınmayı engellemek için daha fazla çalışma  yapılması konusunda 
ilgilileri ikna etmek için ileri sürdükleri  fikirlerden hiçbirisi, karaya oturmuş 
fosil yakıt varlıkları kavramı kadar güçlü olmamıştır (Zhou & Li, 2019). 
Karbondioksit düzeyini azaltma yanında sera gazı miktarını azaltmak da küresel 
ısınma sorunlarını azaltma yollarındandır. Bu nedenle dünya genelinde düşük 
karbon finansı endeksi geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Düşük karbonlu 
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finans konusu karmaşık bir konudur ve üzerinde sürekli bir çalışma yapmayı 
gerektirmektedir. Finansal karar vericiler teknolojik değişimden yararlanmak ve 
yeşil finansın etkinliğini artırmak istiyorlarsa bu konuda hükümetlerle gerekli 
düzenlemeleri yapmalıdırlar. 

Dünya genelinde insanların pek çoğu elektrik bulmakta sıkıntı yaşasa da 
küresel karbondioksit emisyonlarının %40’a kadarı elektrik üretimi için fosil 
yakıtların yakılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda dünyada yaşamı 
devam ettirmek için küresel ısınmanın  C’nin altında tutulması gerekmektedir 
ve bunun gerçekleşmesi için uygun, güvenilir, sürdürülebilir ve yenilenebilir 
enerji üretmeye dikkat edilmelidir. Modern yenilenebilir enerji üretim 
kaynakları; hidroelektrik, güneş, rüzgâr, jeotermal ve modern biyoyakıt 
üretimini içermektedir. Uluslararası Enerji Ajansı düşük karbonlu teknolojilere 
yönelik küresel yatırımların olduğunu bildirmiştir. 2015 yılında 290 milyar 
doları geçtiği ve tahminlere göre 2035’in sonunda yaklaşık 730 milyar ABD 
dolar gerekeceği belirtilmektedir (Mohsin et al., 2020). Zengin karbon emisyon 
kaynaklarına sahip en büyük gelişmekte olan ülke olarak Çin, sağlam bir karbon 
ticaretinin kurulmasında önemli bir rol oynamaktadır (Zhou & Li, 2019). 

İklim değişikliğiyle etkin bir şekilde uğraşırken, yetkililer karbon 
varlıklarının tüketimini düzenlemeye çalışmaktadırlar. Amaç, yatırımcıların 
beklentilerini yönetmek ve piyasanın enerji geçişini yanlış yorumlamasını 
önlemektir. Birlikte ele alındığında, gelecekteki sera gazı emisyonlarına ilişkin 
sınırlamalar, diğer enerji kaynaklarıyla ikame ve genel enerji talebindeki 
düşüşler, enerji sektörünün işleyişini finansal olarak etkileyebilir. Karbon 
emisyonları kısıtlanırsa, elektrik santrali büyük ölçüde değer kaybetme riski 
altında kalabilir. Varlık sıkıntısının etkisi, şirketlerin karbon sıkıntısına ve 
portföyler arasında değişiklik gösterebilir. Belirli bir şirket için karbon sıkıntısı 
iki seviyede değişiklik gösterir: (i) mevcut emisyonlar ve (ii) gelecekteki 
potansiyel emisyonları temsil eden fosil yakıt rezervleri. Çeşitli paydaşlar 
iklim değişikliğinden endişe duymaktadır ve karbon sıkışmış varlık risklerini 
yönetmesi için şirkete baskı uygulayabilmektedirler (Chevallier, Goutte, Ji, & 
Guesmi, 2021).

İklim değişikliğinin zararlarının önüne geçmede yeşil finans türleri giderek 
daha önemli görülüyor. Finansal akışları Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu bir 
şekle getirmeye yönelik artan çabalara rağmen, bugüne kadar yeşil finansın etkisi 
hakkında çok az şey biliniyor (van Veelen, 2021). Yerel yönetim ve kurumların 
iklim değişikliğini azaltmaya yönelik doğrudan finansman mekanizmasının 
benimsenmesi, özellikle gelişmekte olan bölgelerdeki şehirler için, şehrin bütçesi 
üzerinde ekstra baskı oluşturabilir. Böyle bir mekanizmanın sağlayabileceği pek 
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çok fayda göz önüne alındığında, uluslararası yardım fonlarının gelişmekte olan 
bölgelere bir miktar yeniden yönlendirilmesi, doğrudan finansman oluşturmaya 
yardımcı olabilir (Peng & Bai, 2021). Bu konuda gelişmekte olan ülke olarak 
Çin, küresel iklim değişikliğine büyük önem vermektedir ve önemli bir düşük 
karbon ekonomisi uygulayıcısı haline gelmiştir. Düşük karbonlu finansman, 
düşük karbon ekonomisinin gelişimini teşvik etmek için çeşitli mali politika, 
mali sistem, mali teknoloji, mali ürünler ve mali hizmetlerdir. Yeşil kredi, 
düşük karbonlu finansmanın önemli bir parçasıdır ve Çin’de bazı sonuçlar elde 
edilmiştir (Jiguang & Zhiqun, 2011). 

Çevre finansmanının içeriği:

Dünya genelinde yaşanan teknolojik değişim ve gelişim ile beraber sanayideki 
ilerleme insanların tüketim davranışlarını değiştirmiştir. Bu gelişmelere bağlı 
olarak kaliteli, güvenilir, temiz ve yeterli enerji temini önemli bir nokta olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Güçlü, 2012). Dünya genelinde petrol, gaz ve kömür 
en önemli enerji kaynaklarındandır. Fakat diğer kaynaklar gibi bu kaynaklarda 
tükenmeye tabidir. Petrol, gaz ve kömür kullanımı kontrollü olmadığı sürece 
çevreye çok büyük zararlar vermektedirler. Petrol, gaz ve kömür üreten şirketler 
iklim değişikliğine karşı sera gazı emisyonları üzerindeki engellerin iyice katı 
hale gelmesi durumunda bilinen fosil rezervlerinin kullanılamayacağı gerçeğiyle 
ilgilenmektedirler. Bu varlıklar, beklenmeyen veya erken düşüşlerden, 
devalüasyonlardan veya yükümlülüklere dönüştürülmelerden sıkıntı 
yaşayabilirler. Dünya’nın emisyonları emme kapasitesinin dörtte biri 2050 
yılına kadar tükeneceği yönünde senaryolar üretilmektedir. Emisyon azaltma 
politikalarının etkinliği artırılarak çevre koruma oranını %80’lere çıkarılabilir 
(Chevallier et al., 2021).

yeşil finans şeklinde de adlandırılan çevre finansmanı ile çevreye daha 
az zarar verecek ürünlerin kullanımının artırılması için yapılacak çalışmalara 
finans kuruluşlarının daha fazla destek vermesi anlatılmaktadır (Kuloğlu & 
Öncel, 2015). Çevre Finansmanı veya yeşil finans, finans ve çevre arasında 
disiplinlerarası bir alandır ve içerik, araştırma ve uygulamaları hakkında birçok 
tartışma bulunmaktadır. Çevre finansmanı çok bilinen bir alan değildir ve bu 
kavram çevre bilinci oluşturma çalışmaları yardımıyla ülkelerin ekonomisine 
yarar sağlamak üzere yapılacak çalışmaları ifade etmek amacıyla literatüre 
kazandırılmıştır.  Amerikan Miras Sözlüğünde tanımlandığı şekliyle: çevre 
finansmanı, çevre ekonomisinin bir bölümüdür ve çevreyi ve biyolojik çeşitliliği 
korumada finansal araçların nasıl kullanılacağını incelemektedir (Li & Liu, 
2011).
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Çevre finansmanı yeni bir alandır ve çevrenin korunması için yeni 
bir model sunmaya çalışmaktadır. Yenilikçi işletmeler büyüme ve gelişme 
göstermeleri için özel, kamu ve diğer işletmelerle birlikte çalışma yanında yeni 
bir yeşil finans ekosistem yaklaşımına da sahip olmaları gerekmektedir. Yeşil 
finans ekosisteminin temelinde, özel sektördeki ve kamu ve özel sektör ortaklığı 
ile kurulan işletmeler ve yatırımlar araçları yer almaktadır. Bu araçlara hibeler, 
öz sermaye ve borç finansmanı örnek verilebilir. Özellikle hibeler ve destekler, 
yeniliklerin finanse edilmesinde önemli bir role sahiptir. Finans ekosisteminin 
önemli bir parçası olmasının yanında sadece finansal destek vermez aynı zamanda 
uzun vadeli yeşil yatırımları da teşvik eden, optimal çıkışları kolaylaştıran ve 
vergi rejimi belirleyen istikrarlı ve kolaylaştırıcı bir ortam oluşturmaktadır. 
Yapılacak doğru politikalarla yatırımcıların beklentileri doğrultusunda uzun 
vadeli, yenilikçi ve riskli yeşil girişimlerin finansman sağlaması desteklenmiş 
olacaktır (Owen, Brennan, & Lyon, 2018).

Sera Gazları:

“Sera gazları, atmosferde bulunan ve sera etkisi yaratan kimyasal gaz bileşikleri 
olarak tanımlanmaktadır” (Çılgın Yamanoğlu, 2006). Sera gazları fosil yakıt 
kullanımı gibi insan eliyle oluşturulan karbondioksit salınımı yanında doğal 
olaylara bağlı nedenlerle de salınmaktadır. İnsanlığın faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkan karbon salınımı hızla artmaktadır ve 1950’lerden günümüze yeryüzünde 
sıcaklık ortalama 0.760 C artış göstermiştir (Öktem, 2008). Katı fosil yakıtlarının 
kullanımı devam ettikçe de bu salınım artışı süreklilik gösterecektir.  Dünyada 
sera gazı etkisiyle ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği ile 
nasıl başa çıkacağı önemli bir konudur ve sera gazı azaltma üzerine pek çok 
çalışma yapılmaktadır. Sera gazı salınımını azaltmak için önlemler alınmaya 
çalışılmaktadır. Sera gazı salınımını azaltmak için alınabilecek önlemler arasında 
ağaçlandırmanın artırılması, teknolojik ürünlerin çevreye verdiği zararın 
azaltılması, biyoyakıtların artırılması, ısınmada daha az enerji kullanılması, 
çevre kirliliğini azaltacak önlemlerin alınması, güneş enerji sistemlerinin 
kullanımının artırılması, üretim işletmelerinde çevreye zarar verecek atıkların 
kontrol altına alınması v.b sayılabilir. Bu hedefe ulaşılmasını kolaylaştırmanın 
ümit verici iki yolu, emisyonlara vergi uygulamak ve bir emisyon ticaret sistemi 
geliştirmektir. Bu amaçla, birçok ilgili küresel iklim politikası başlatılmıştır. 

Bu çalışmalar arasında 1992 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi ve 1997 Kyoto Protokolü büyük önem taşımaktadır. Küresel 
karbon finans piyasasının oluşumunu teşvik eden de bu iki sözleşmedir. 2015 
yılında, Paris İklim Değişikliği Konferansı “Paris Anlaşması”nı kabul etmiştir. 
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Uluslararası iklim yönetiminde önemli bir değişikliğe işaret eden 2020’den 
sonra iklim değişikliğiyle nasıl başa çıkılacağını önermiştir (Zhou & Li, 2019). 
Karbon finansmanı alanında yapılan müzakereleri dendiğinde akla ilk gelen 
sözleşmeler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto 
Sözleşmesidir. 

İklim Değişikliği Alanında Yapılan Müzakerelerin Süreci:

1979 I. Dünya İklim Konferansı, 1988 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, 
1990 II. Dünya İklim Konferansı, 1992 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi (bu sözleşme 1994 yılında yürürlüğe girmiştir), 1997 Kyoto 
Protokolü’nün hazırlanması (bu protokol 2004 yılında yürürlüğe girmiştir), 2001 
Marakeş Metni, 2005 Bali Yol Haritası, 2009 Kopenhag Mutabakatı ve 2010 
Cancun İklim Anlaşması Yeni Anlaşma metninin oluşturulması aşamalarından 
oluşmaktadır (Çetintaş & Türköz, 2017). 

Çevre konusunda ilk uluslararası konferans olan İnsan ve Çevre Konferansı 
1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenmiştir ve bu konferansa 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 113 ülke katılmıştır.  Aynı yıl “Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı” kurulmuştur (Köse, 2018). 1990 yılından itibaren 
iklim değişikliği sorunları üzerine müzakereler düzenli bir şekilde yapılmaktadır 
(Karakaya & Sofuoğlu, 2015). 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi: 

Son yıllarda artan iklim sorunları ile başa çıkmak için dünya genelinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmaya başlamıştır. Atmosfere yayılarak 
iklimde büyük değişimlere neden olan sera gazlarının etkisini azaltma 
çalışmaları hemen her ülkede yapılmaya başlamıştır (Yılmaz, 2019). Bu noktada 
atılan ilk adım Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 1992 
yılında kabul edilmiş ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmede 
194 taraf ülke bulunmaktadır. Bu sözleşmenin amacı insani faaliyetlerden 
kaynaklanan ve iklim üzerinde olumsuz etkiye neden olan sera gazı birikimlerini 
sonlandırmaktır (Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, n.d.).

Kyoto Protokolü: 

1997 yılında Japonya’nın Kyoto kentinde imzalanmış ve 2005 yılında ek 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ek bir anlaşma 
olarak yürürlüğe girmiştir (BAYRAK, 2012). Bu protokol sera etkisine yol açan 
gazların salınımını azaltmayı amaçlamıştır. 
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Küresel ısınma ile mücadelede önemli bir adım olan Kyoto protokolü 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesini devamı olma niteliği 
taşımaktadır ve 169 devlet ile Avrupa Birliğince onaylanmıştır (Çelik, 2009). 

Karbon finansmanının içeriği:

Dünyada küresel ısınmayı engellemek için çevreci kuruluşlar iklim değişikliğine 
karşı ileri sürdükleri fikirlerden biri olan fosil yakıt varlıkları kavramı çok etkili 
olmuştur (Chevallier et al., 2021). 

Milyarlarca insan evlerini pişirmek ve ısıtmak için odun, kömür ve gübre 
gibi geleneksel yenilenebilir enerjiyi kullanmaktadır. Bu geleneksel yöntemler, 
ciddi sağlık ve çevresel tehlikeler yaratmaktadır. Dünyanın her yerinden 
insanlara daha temiz, daha verimli sobalar getirmek için yeni çalışmalara öncülük 
etmektedir ve özellikle yoksulluğun en yüksek olduğu Afrika ve Güneydoğu 
Asya’da Temiz Kalkınma Mekanizması ve gönüllü piyasalar aracılığıyla, karbon 
finansmanı, yemek pişirme projelerinin ölçeklendirilmesine yardımcı olmak 
için çekici bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak henüz, karbonla finanse 
edilen projelerin piyasaları dönüştürmeye nasıl yardımcı olabileceğine dair 
anlayış tam gelişmemiştir (Lambe, Jürisoo, Lee, & Johnson, 2015). Son yıllarda 
üzerinde en fazla durulan konulardan biri de karbon finansı olmuştur. Bu konuda 
bir yandan akademisyenler çalışmalar yaparken diğer yandan da hem iş dünyası 
hem de hükümetler çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Her bir çalışma kendi içinde 
bir tanım oluşturmaya çalışsa da bunların hiçbiri tam olarak geçerli olmamıştır. 

Genel olarak, karbon finansmanı, doğrudan yatırım ve finansman, karbon 
kredileri ticareti ve banka kredileri dahil olmak üzere, sera gazı emisyonlarının 
sınırlandırılmasına ilişkin tüm mali hizmetleri ifade etmektedir. Karbon 
finansmanı, çevresel hedefler ve çevresel risk metastazı hedefine yönelik finansal 
araçlar oluşturmak için esas olarak kullanılan çevre finansmanının bir dalıdır 
(Li & Liu, 2011). Karbon finansı iklim değişikliğinin finansal çıkarımlarını 
inceleyen ekonomik bir alandır. Karbon finansı, karbon salınımının yüksek 
olduğu ortamlarda yaşamanın maliyetini araştırmaktadır ve çevresel finansmanın 
özel bir boyutunu temsil etmektedir. Karbon emisyonu yüksek toplumlarda 
finansal risk ve fırsatları araştırmaktadır (Demirelli & Hepkorucu, 2010). 
Karbon Finansı düşük karbonlu ekonomi alanında Kyoto Protokolü temelinde 
yatırım ve finansman faaliyetleri veya karbon finansmanı ve karbon maddeleri 
ticareti şeklinde de tanımlanmaktadır (Li & Liu, 2011). Diğer bir tanıma göre; 
Karbon finansmanı, sera gazı emisyon azaltımlarını satın almak üzere bir 
projeye sağlanan kaynak şeklinde tanımlanmaktadır (Karbon Piyasalarında 
Ulusal Deneyim ve Geleceğe Bakış, 2011).
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Sonuçta tüm tanımların ortak noktası, karbon finansının çevre 
finansmanının bir dalı olduğu ve amacının sera gazı salınımını en aza indirmeye 
çalışan finansal faaliyetler bütünü olduğunu vurgulamaktadır. Finansal sistemin 
karmaşıklığı nedeniyle, karbon finansmanı izole bir şey olmadığından, karbon 
finansal çevre sistemi, finansal karbon kontrol sistemi, karbon finansmanı 
dahil olmak üzere tümü sera gazı salınımını sınırlamaya hizmet eden temel 
bir sermaye akışı çerçevesi olmalıdır. Düzenleyici sistem, karbon finansal 
organizasyon sistemi, karbon finansal piyasa sistemi, karbon finans iş sistemi 
ve karbon finansal araçlar sistemi ve karbon sermaye akış araçları gibi her türlü 
karbon finans unsurundan oluşan bir kompleks olarak tanımlanabilir (Li & Liu, 
2011).

Başlıca uluslararası karbon emisyonu ticaret sistemleri:

Uluslararası karbon emisyon ticareti için iki sistem vardır; Avrupa Birliği 
Emisyon Ticareti Sistemi (EU ETS) ve Chicago İklimi Değişimi (CCX).

Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi: 2003 yılında, Avrupa 
Parlamentosu karbon emisyon ticareti ile ilgili bir direktif kabul etmiştir ve 
1 Ocak 2005’te yürürlüğe girmiştir. Sistem, Avrupa’nın ilk iklim politikası 
ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun iklim değişikliğiyle mücadele için ana 
politika aracı olarak kabul edilmiştir (Zhou & Li, 2019). Bu programa dahil 
olan işletmeler kendilerine ayrılan ruhsat ölçüsünde emisyonda bulunabilme 
yanında yeni ruhsat satın alma veya satma hakkına da sahiptirler. (Engin Balın 
& Zülfikar, 2012). 

Chicago İklim Değişimi (CCX): 2003 yılından 2010 yılına kadar süren 
ve Kuzey Amerika’nın en uzun süreli iklim değişimi olan Chicago İklim 
Değişimi geniş kapsamlı bir emisyon ve ticaret programıdır ve 2011’de emisyon 
azaltımlarını kaydetmek için Chicago İklim Değişimi Dengeleme Kayıt Programı 
başlatılmıştır (“Carbon Markets,” n.d.).  Chicago İklim Değişimi, dünyada ilk 
ve Kuzey Amerika’nın tek aktif işleyen gönüllü, yasal bağlayıcılığı olan entegre 
ticaret sistemidir. (Chicago Climate Exchange, 2009). 

Montréal İklim Değişimi (MCeX):  1987’de 24 ülke tarafından imzalanan 
uluslararası bir antlaşmadır. Soğutucu ve aerosol püskürtücü olarak sprey 
kutularında kullanılan CFC’lerin üretiminin azaltılması ve sonradan kullanımdan 
kaldırılarak yerine başka kimyasalların geliştirilmesinin hızlandırılmasına 
karar verilmesine rağmen 2000 yılına kadar bu konuda belirli bir başarı elde 
edilmemiştir (Aksay, Ketenoğlu, & Kurt, 2005). Sistemin faaliyetleri 2011 
yılında durdurulmuştur
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Karbon finans ürünleri: 

Karbon finansmanı, “karbon emisyon hakları” ve türevlerine dayalı bir ticaret ve 
yatırım faaliyeti olmasından dolayı geleneksel finansal faaliyetlerden farklıdır. 
Spesifik olarak, karbon finansmanı, karbon emisyon hakları ve türevlerinin 
ticareti ve yatırımı, düşük karbonlu projelerin geliştirilmesi için yatırım ve 
finansman ve diğer ilgili finansal kaynaklar dahil olmak üzere, sera gazı 
emisyonlarının azaltılmasına yönelik birçok ticari faaliyet türünü ve ilgili mali 
politikaları ifade etmektedir. Karbon piyasası, tüm kurumsal düzenlemeler ve 
politika sistemleri dahil olmak üzere bu finansal işlemlerin yapıldığı yerlerdir. 
Karbon piyasasının kurulması ve geliştirilmesi, düşük karbonlu ekonomik 
kalkınmanın sermaye sorunlarını çözmek, karbon emisyonları ticaret sistemini 
iyileştirmek ve ulusal bir ekonominin temel rekabet gücünü artırmak için büyük 
önem taşımaktadır (Zhou & Li, 2019). 

Karbon finansmanı da birincil ve türev ürünler olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Bu ürünler; Takas edilebilir kirlilik izinleri ve kredileri, yeşillendirme ve bitki 
örtüsü dikim yükümlülükleri, sınıf bankaları ve fon ürünleri emisyon hakları 
rezerv ve ipotek bankacılığı, karbon fonları ve biyo çeşitlilik işletme fonu, 
uluslararası karbon denkleştirme borç değişimi, yeşil ticaret karbon emisyon 
hakları, sera gazı emisyon hakları, karbon türevleri karbon takası, karbon 
geleceği, karbon seçeneği, afet riski takasları ve seçenekleri, doğal menkul 
kıymetler afet tahvilleri, hava ve karbon tahvillerinin toplamı, koşullu sermaye 
notları, karbon yatırım fonu karbon hisseleri ve tahvilleri, karbon programları 
şeklinde adlandırılabilir (Li & Liu, 2011). 

Karbon finansı türev ürünleri:

Şu anda, karbon vadeli işlemler, vadeli işlemler, opsiyonlar ve takaslar gibi 
birçok türde karbon finansmanı türevi ürün bulunmaktadır. Karbon finansal 
türevleri pazarı, borsadaki işlemlere ve borsa dışındaki veya tezgâh üstü 
işlemlere bölünebilir (Zhou & Li, 2019). 

Karbon finansında finansal kurumlar nasıl hareket etmelidir:

Finansal kurumlar karbon finansına önem vermelidir. Karbon finansı sayesinde 
ürün çeşitliliği yapabilirler ve bu da likidite artışına neden olabilir. Yeşil kredi 
politikasının uygulanmasında bazı ticari bankalar aktif şekilde yer almaktadır. 
Bazı yerel yönetimler de yeşil kredi politikasının ilerlemesini teşvik etmektedir. 
Yeşil kredi politikasının uygulanması konusunda bazı bölgeler henüz olumlu 
bir gelişme göstermemiştir. Çevresel ve sosyal hukukun uygulamaları proje 
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finansmanı konusunda henüz yeterli değildir. Bir takım çokuluslu şirketler, 
çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Düşük karbonlu 
finansmanın stratejik planlamasını yapılmalıdır ve mali denetim için yasal 
çerçeve iyileştirilmelidir. Düşük karbonlu finansal yenilikler teşvik edilmeli, 
çeşitli düşük karbonlu finansal araçlar geliştirilmelidir. Düşük karbonlu 
finansmanın gerçekleştirilmesi için düşük karbonlu finansal aracılık hizmetlerinin 
iyileştirilmesi gerekmektedir (Jiguang & Zhiqun, 2011).  

Finansal kurumların işlem miktarı verimi, kontrol edilen işletmelerinkinden 
önemli ölçüde daha yüksektir ve bu, karbon piyasasına daha fazla likidite 
getirebilir ve fiyat keşfi işlevini güçlendirebilir. Ayrıca türev ürün ve hizmetlerin 
geliştirilmesi yoluyla, finansal kurumlar karbon varlıklarının oluşumunu 
hızlandırabilir, işletmeleri karbon varlıklarını aktif hale getirmeleri için 
destekleyebilir, risk yönetimini geliştirebilir ve işletmelerin ticaret hayatını 
canlandırabilir. Finansal kurumların katılımı, karbon piyasasının finansal 
özelliklerini güçlendirebilir, dış talebi çekmek ve piyasa likiditesini daha 
da artırmak için para birimi, varlık ve emtia piyasası gibi finansal piyasayla 
ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda, finansal kuruluşlar genellikle likidite, esneklik 
ve risk yönetimi araçlarının etkinliği konusunda daha katı taleplere sahiptir, bu 
da türevlerin gelişimini teşvik edebilir ve piyasayı daha mükemmel bir ürün 
yapısının oluşumunu hızlandırmaya zorlayabilir (Zhou & Li, 2019). 

Türkiye’deki durum:

Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir ve nüfus artışına paralel olarak enerji artışı 
ve sanayi üretimi artışı sera gazı salınımının artışına neden olmaktadır. Bu da 
gelecekte ülkenin bu konuda sıkıntı yaşamaması için gerekli adımların atılması 
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye 2011 yılında %125,85’lik bir artış 
oranı ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde EK-I 
ülkeleri arasında sera gazı salımındaki artış oranı ile en yüksek değere sahip 
ülkelerden biridir (Binboğa, 2014). 

1987 yılında imzalanan Montreal sözleşmesine 196 ülke taraf olmuştur 
ve çevre kararlarının alındığı bu sözleşme ile hem ozon tabakası iyileştirilmeye 
hem de iklim değişikliğinin etkileri yavaşlatılmaya çalışılmıştır. Bu sözleşmeye 
Türkiye 1991 yılında taraf olmuştur ve bu sözleşme gereği atılması gereken 
adımlarda başarılı olmuştur. Ardında 1990 yılında sözleşmenin uygulanması 
için Londra’da çok taraflı fon (MLF) oluşturulmuştur. Montreal sözleşmesi 
ile birlikte insanların neden olduğu ozon tabakasını incelten maddelerin 
kullanımında kısıtlamaya gidilmiştir ve bu sözleşme Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için bir dönüm noktası olmuştur. Montreal 
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sözleşmesi 2019 yılında yürürlüğe girmiştir (“Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri 
Bakanlığı,” 2021).

Türkiye 2004 yılından itibaren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolüne katılmıştır fakat karbon emisyon 
sınırlandırılması konusunda herhangi bir sınırlaması bulunmamaktadır ve bu da 
iklim değişikliği noktasında dünyadan geri kalmasına neden olmaktadır (Yalçın, 
2010).

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Türkiye’de 
2004 yılında yürürlüğe girmiş ve bu sözleşme ile sera gazı hakkında raporlar 
düzenlemek, iklim değişikliği etkisini azaltıcı çalışmalar yapmak ve bu konuda 
gerekli eğitimlerle toplum bilinci oluşturma sözü verilmiştir (Kaya, 2008). 

Türkiye’de 2005 yılından beri gönüllü karbon piyasalarına yönelik 
projeler yapılmaktadır ve bu çalışmalar sayesinde Türkiye’nin gelecekte karbon 
piyasasına katılımına önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Başlangıçta 
özellikle özel sektör tarafından desteklenen bu projeler son yıllarda kamu 
sektöründen de destek görmektedir. Türkiye’de yapılması düşünülen projelerde 
finans kaynaklarının yetersizliği, gelecekte artacak küresel ısınma ve buna bağlı 
olarak oluşacak kuraklık sorunlarından dolayı finansman sıkıntısı yaşanmaktadır. 
Türkiye’de 2004 yılı itibariyle 308 karbon finansı projesinin çoğunluğunu 
hidroelektrik santralleri projesi oluşmaktaydı. Bu projeyi sırasıyla: rüzgâr 
santralleri, biyogaz, enerji verimliliği ve jeotermal projeler takip etmiştir. 9 Ekim 
2013 Tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak, Gönüllü Karbon Piyasası’na 
yönelik projelerin kayıt altına alınması ve bu projelerden elde edilen karbon 
sertifikalarının takibine ilişkin tebliğ yürürlüğe girmiştir (Gürbüz, Karataş 
Aracı, & Bekci, 2019). 

Türkiye’de halen gönüllü karbon piyasası kapsamında yürütülen 
projeler üzerinden hazırlık aşamasında devam eden ulusal karbon piyasasının 
oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir (Kıvılcım, 2014). 18.04.2014 yılı 
itibariyle Türkiye’de 308 karbon finansı projesi bulunmaktaydı. Bunların çoğu 
hidroelektrik santralleri projesinden oluşmaktaydı. Bu projeyi sırasıyla: rüzgâr 
santralleri, biyogaz, enerji verimliliği ve jeotermal projeler takip etmiştir.

9 Ekim 2013 Tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak, Gönüllü Karbon 
Piyasası’na yönelik projelerin kayıt altına alınması ve bu projelerden elde edilen 
karbon sertifikalarının takibine ilişkin tebliğ yürürlüğe girmiştir (Gürbüz et al., 
2019). 

Türkiye 2007’de Marakeş 7’nci Taraflar Konferansı’nda, Kyoto 
Protokolü’nün EK-II listesinden EK-I listesine alınmıştır (Johnson et al., 2017). 
Türkiye Kyoto Protokolüne 2011 yılına kadar imza atmamıştır. Böylece Türkiye 
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emisyon azaltımı sorumluluğu altına girmemiştir. Türkiye Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf olduğu 2004 yılında 2009 yılına 
kadar imza atmadığı Kyoto Protokolüne 2008 yılı mayıs ayında katılacağını 
belirtmiştir fakat 2011 yılına kadar Kyoto Protokolüne imza atmamıştır. Bu 
durumda Türkiye’yi emisyon azaltımı sorumluluğu altına sokmamıştır (Çelik, 
2009). Türkiye’de protokole imza atmanın ekonomik anlamda ülkeyi olumsuz 
etkileyeceği konusunda birtakım düşünceler olsa da daha önce taraf olunan 
Montreal sözleşmesinde ekonomi olumsuz yönde etkilenmemiştir (Yalçın, 
2010).

Yenilenebilir enerji konusundaki fırsatlar olmasına karşın ülkemizdeki 
ekonomik belirsizlikler, yerel finansman kaynaklarının eksikliği, ekipman 
tedarikinde sorunlar ve özellikle hidro projelerde küresel ısınmayla gelen 
kuraklık çekincelerinden dolayı bu projeler finansman sıkıntısı çekmektedir. 
Türkiye Kyoto Protkolüne imza atmasına rağmen karbon emisyonu sınırlaması 
bulunmamaktadır. Bu da ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede geri 
kalmasına neden olmaktadır. Uluslararası ve ulusal platformda Türkiye’nin 
iklim değişikliği politikaları uygulaması yönünde bir beklenti bulunmaktadır 
(Kaya, 2008). Türkiye’de karbon piyasasını geliştirmeye yönelik özel bir karbon 
finans danışmanı yardımıyla, karbon danışma hizmetleri kredi kullanıcılarına 
ve katılımcı bankalara sunulmaktadır (Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir 
Enerji Finansman Programı, n.d.). Fakat buna rağmen, halen ülkemizde karbon 
finansmanı konusunda teknik bilgiler ve kapasite düzeyi çok düşüktür (Kaya, 
2008).

2016’da imzalanan Paris Anlaşması TBMM’de onaylanmış ve  ardından, 
“Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” 
TBMM’den geçerek yasalaşmıştır ve Kanun 7 Ekim 2021 tarihinde resmî 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Artık Türkiye iklim değişikliği ile 
mücadele konusunda birçok sorumluluk yüklenmiştir.

Sonuç:

Dünya genelinde çevre koruma ve karbon finansı için gerekli adımların atılması 
gerekmektedir. Bu noktada hükümet, işletmeler, finans kurumları ve özel sektör 
birlikte hareket etmelidir.  Hükümetler, farklı finansman kaynakları sağlayan 
yatırımcıların gerçeklerini daha iyi anlarlarsa, temel enerji geçiş politikalarını, 
tüm finansman kaynakları için yatırımın önündeki kilit bir engel olan politika 
riskini en aza indirecek tedbirleri alırlar. Planlama doğru yapılır ve uygulanırsa 
geçiş daha ucuz, daha hızlı ve finansal olarak daha uygulanabilir olabilir. 
Hükümetlerin temiz enerji yatırımına yönelik düzenleyici engelleri özel olarak 
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ele almaları gerekmektedir. Bunlar arasında kurumsal yatırımcıların likidite 
ihtiyaçları, mukayese ve temel performans göstergeleri, varlık yöneticileri 
ve bankalar için iklim risklerini yansıtacak varlık riski sınıflandırması ve 
bankacılık sektörü için uzun vadeli yatırımları ve kredileri değerlendiren ihtiyatlı 
düzenleyici çerçeve yer almaktadır (Polzin & Sanders, 2020).

Yeni enerji ve temiz enerjinin geliştirilmesini ve kullanılmasını 
güçlendirmek için orijinal “Enerji Tasarrufu Yasası”, “Temiz Üretimi Teşvik 
Yasası”, “Döngüsel Ekonomi Yasası” ve diğer yasa ve yönetmeliklere dayanan 
“Enerji Tasarrufu Yasası”, enerji için karbon mali düzenlemesi- emisyon azaltma, 
çevre koruma vb. tasarrufu yanında, öncelikli ve satın almayı yasaklayan 
düzenlemeleri alarak düşük karbonlu üretim, yatırım ve satış faaliyetlerini 
yönlendirmek için “Düşük Karbonlu Devlet Satın Alma Yasası” oluşturmalıdır. 
Bu, düşük karbonlu ekonomi ve çevre koruma hedeflerine yardımcı olacaktır 
(Li & Liu, 2011). Uluslararası karbon emisyonlarını azaltma faaliyetlerine 
aktif olarak katılmalıdır, karbon için uluslararası arenada gereçli olacak yapıcı 
kurallar ve yasalar yapılmalıdır. Karbon takası, karbon emisyonları, vadeli 
işlemler ve karbon finansal türevleri bir an önce geliştirilmeli ve kullanımına 
başlanmalıdır. Ülkerler arası iş birliği artırılarak gelecekte karşılaşılabilecek 
olumsuz senaryoların önüne geçilmeye çalışılmalıdır. Yeşil menkul kıymetler 
ve çevre koruma bilinci oluşturulmalıdır. Yeşil tedarik zincirlerinin gelişimini 
sağlamak için hükümetler karbon emisyon vergisini artırmalı ve zincire 
teknolojisini yükseltmek ve yeşil bir tedarik zinciri haline gelmek için bir teşvik 
sağlamalıdır. Yine hükümetler mali kurumları (örneğin bankalar) zincirlerine 
tercihli krediler sağlamaya teşvik etmelidir (Wu & Kung, 2020). 

Karbon finansı yeni bir alandır ve halen tam anlaşılmamıştır. Özellikle bu 
konuda çalışacak uzman kişiler yetersizdir. Bu konuda yapılan düzenlemeler 
yetersizdir ve yasal anlamda bağlayıcılıkları çok değildir. Karbon finans 
ürünleri tam tanınmamaktadır. Dünya genelinde karbon ticaretine yönelik henüz 
tam bir ortam oluşturulmamıştır. Küresel karbon finansı gelişimini sağlamak 
ve devam ettirmek için gerekli eğitimlerle uzmanlar yetiştirilmeli, gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmalı ve karbon finansal ürünleri geliştirilmelidir. Bu noktada 
ulusal ve uluslararası ortamda gerekli adımlar atılmalıdır. Küresel karbon 
piyasası için bazı ortak sorunlar bulunmaktadır. Uluslararası Karbon Eylem 
Ortaklığı 2017 yıllık raporuna göre, şu anda dünya çapında 21 karbon ticaret 
sistemi bulunmaktadır. Bunların tümü genellikle bağımsızdır. Bu pazarlar ile 
küresel karbon ticareti pazarı arasında bağlantılar kurulmamıştır. Yine küresel 
karbon piyasası yüksek risk ve yüksek maliyet sorunu vardır. Gelişmiş ülkeler, 
karbon piyasası projelerinin tescil ve pazarlıklarına hâkim olurken, bazı daha az 
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gelişmiş ülkeler ve bölgeler küresel karbon ticaretinde dezavantajlı konumdadır 
(Zhou & Li, 2019). 

Finans uzmanlarının bilmesi gereken noktalar; iklim değişikliği ve temiz 
enerji hakkındaki bilgiye beşerî sermaye biçiminde yatırım yapılmalıdır. 
Sürdürülebilir yatırım uygulamalarını takip etmelidirler.  Yenilikçi finansal 
ürünler geliştirmeleri gerekmektedir. Ölçek ve durum tespiti maliyetleri 
temiz enerji şirketlerine, projelere ve altyapılara yapılan yatırımların önünde 
çok sık engel oluşturmaktadır. Yapılandırılmış finansman, bu tür durum 
tespiti maliyetlerini azaltarak yatırım hacmini artırmaya yardımcı olabilir. Bu 
mekanizmalar, sermaye piyasalarında ticaret için yenilenebilir enerji varlıklarının 
güvence altına alınmasına da yardımcı olabilir. Finans kurumları, projelerin ve 
şirketlerin veya yeşil ve iklim tahvilleri veya YieldCos (örneğin Avrupa Yeşil 
Taksonomisi) gibi ara kanalların değerlendirmesini standartlaştırmak için bir 
metodoloji geliştirmeli ve benimsemelidirler. Bu, işlem maliyetlerini azaltacak 
ve böylece emeklilik fonları veya sigorta şirketleri gibi kurumsal yatırımcılar 
tarafından bile daha küçük yatırımların uygulanabilirliğini artıracaktır (Polzin 
& Sanders, 2020).

YieldCos, yenilenebilir enerji varlıklarından elde edilen nakit akışlarını 
hissedarlara geri döndürmeye odaklanan, halka açık şirketlerden oluşan 
gelişmekte olan bir varlık sınıfıdır. Bu varlıklar büyük ölçüde müşterilerle 
uzun vadeli enerji dağıtım sözleşmeleri imzalamış olan güneş ve rüzgâr 
çiftliklerinden oluşmaktadır. Birçok YieldCos, vergi yükümlülüklerini en aza 
indirmek için vergi teşviklerinden yararlanarak nakit akışlarının yüksek bir 
yüzdesini dağıtabilir. Ocak 2016 itibariyle, 16’sı 2013’ün başından beri halka 
arz edilen 20 halka açık YieldCos bulunmaktaydı (Jacobs, 2016). 

Türkiye, OECD ülkesi olması yanında, karbon salınımına konulacak bir 
sınırlamanın ülke ekonomisinin gelişimine engel olacağı yönünde bir endişeden 
dolayı bir yükümlülük ve yaptırım altında kalmamak için Kyoto Protokolü’nün 
imzalanmasından bugüne kadar,1992’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesine imza atmamış ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesine ek bir anlaşma niteliğindeki Kyoto Protokolü’nün 1997 
yılındaki görüşmelerine de katılmamıştır (Çelikkol & Özkan, 2011). Diğer 
ülkelerden farklı olarak, Türkiye’de oluşturulacak gönüllü karbon piyasasında 
kamunun rolü daha fazla etkinleştirilmelidir (Çelik, 2009). Hükümet, karbon 
emisyonlarını azaltmak için temiz enerji teknolojisinin kullanımını ve geleneksel 
tedarik zincirini karbon emisyon teknolojisini yükseltmeye teşvik etmeli, bunun 
için ürün başına karbon emisyon vergisini kullanmalı ve finans kuruluşlarını 
piyasada karbon emisyonu teknolojisi dezavantajına sahip tedarik zincirlerine 
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krediler vermeye teşvik etmelidir (Wu & Kung, 2020). Ülke genelinde çevre 
bilinci oluşturulmalı ve hemen her iş kolunda kalkınmanın sürdürülebilir olması 
için karbon finansı bilinci oluşturulmalıdır. Türkiye’nin Kyoto‘yu imzalaması, 
geç de olsa iklim değişikliğiyle mücadeleye katıldığını göstermektedir (Çelik, 
2009).

Türkiye’de çevre bilinci oluşturma noktasında Kyoto Protokolü 
müzakereleri ele alınmaya başlanmıştır. Müzakereler İki buçuk yıl sürmüştür ve 
sonuçta, Sözleşme’nin 1997 yılında Kyoto’da yapılan 3. Taraflar Konferansı’nda 
protokol kabul edilmiştir ve 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz 
Protokol’e 2009 yılında taraf olmuştur ve halen 191 ülke ve Avrupa Birliği’de 
tarafları arasındadır. Türkiye Protokol kabul edildiğinde Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi tarafı olmadığı için, Protokolün Ek-B 
listesine dahil edilmemiştir. Bu nedenle ülkemizin sayısallaştırılmış emisyon 
sınırlandırma veya azaltma taahhüdü bulunmamaktadır (Türkiye Cumhuriyeti 
Dış İşleri Bakanlığı, n.d.).
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1. Giriş

İktisadi olumsuzlukların başlıcalarından biri olan işsizlik makro iktisat 
literatüründe geniş yer tutmaktadır. İşsizliğin nedenleri, meydana getirdiği 
iktisadi ve sosyal olumsuzlar oldukça çeşitli açılardan incelenmiş ve teoriler 

geliştirilmiştir. İşsizlik histerisi hipotezi ise iktisadi şokların doğal işsizlik 
oranı üzerinde kalıcı etkiler meydana getirdiğini ifade etmektedir. İktisadi 
şoklar esnasında artan işsizlik oranının şokun etkisinin geçmesinin ardından 
tekrar eski düzeyine dönememesi durumu olarak nitelendirilmektedir. Histeri 
etkisi dizinindeki başlıca çalışmalardan Blanchard ve Summers (1986), iktisadi 
şokların istihdam üzerinde kalıcı etkiler meydana getirmesini fiziksel sermaye, 
beşeri sermaye ve içerdekiler-dışardakiler olguları üzerinden açıklamışlardır. 
Fiziksel sermaye açısından, ters şoklara eşlik eden azalan istihdamla bağlantılı 
olarak sermaye stokundaki azalmaların, müteakip emek talebini azalttığı ve 
dolayısıyla uzun süreli işsizliğe neden olduğu ileri sürülebilir. Beşeri sermaye 
argümanı işsizlerin çalışamamalarından dolayı becerilerini sürdürme ve 
geliştirme fırsatını kaybettiğini savunmaktadır. Özellikle uzun süreli işsizlerin 
becerilerinin körelmesi, kendi mesleği ile ilintili iş bulamaması hoşnutsuzluk 
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meydana getirebilir emeğin etkin arzını azaltabilir. İçeridekiler-dışarıdakiler 
yaklaşımı ise tüm ücretlerin çalışanlar (içeridekiler) tarafından belirlendiğine 
ve dışarıdakilerin ücret pazarlıklarında rol oynamadıklarına dikkat çekmektedir. 
İktisadi şokların varlığında işsizlik artmakta ve içeridekilerin sayısı azalmakta 
olduğundan daha az sayıda çalışan kendi istihdamlarını koruyacak bir ücret 
belirlenmesini sağlayacaktır.

Bölgelerin iktisadi yapılarının ve gelişmişlik düzeylerinin farklılık 
göstermesi iktisadi şokların bölgeler üzerinde farklı sonuçlar meydana 
getirmesine neden olabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada işsizlik histerisi 
hipotezi Türkiye›de Düzey-2 bölgeleri için ayrı ayrı incelenecektir. 2004-
2020 dönemi işsizlik verileri CADF panel birim kök testi ile analiz edilerek, 
Düzey-2 bölgelerinde doğal işsizlik oranından kalıcı sapmaların varlığı 
araştırılacaktır.

2. Literatür Taraması

Literatürde işsizlik histerisinin farklı ülke, ülke grupları, sektörler ve bölgeler 
için varlığını analiz eden çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmalarda 
yöntem olarak büyük çoğunlukla zaman serisi birim kök testleri ve panel birim 
kök testleri kullanılmaktadır. Bu başlık altında büyük ölçüde panel birim kök 
testleri kullanan çalışmalara ve örneklem olarak Türkiye’yi ele alan zaman serisi 
birim kök testlerini kullanan çalışmalara yer verilmiştir. Türkiye için işsizlik 
histerisi hipotezini doğrulayan çalışmalar yanında aksi olarak ekonominin tekrar 
doğal işsizlik oranına geri döndüğü bulgusuna ulaşan çalışmaların da yer alması 
dikkat çekmektedir.

Tablo-1: İşsizlik Histerisi Literatür Özeti

Yazarlar Örneklem Dönem Yöntem Sonuç

Camarero 
ve Tamarit 
(2004)

19 OECD 
Ülkesi

1956-2001 MADF ve 
SURADF

Avustralya, 
Belçika, Kanada, 
Danimarka, 
Finlandiya, 
Fransa, İrlanda, 
Hollanda, 
İspanya, İsveç, 
İngiltere ve 
ABD – İşsizlik 
Histerisi (+)
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Lee ve 
Chang, 
(2008)

14 OECD 
Ülkesi

Panel LM Birim 
Kök Testi

Fransa ve 
İngiltere – 
İşsizlik Histerisi 
(+)

Yılancı 
(2009)

Türkiye 1923-2007 Perron, Zivot-
Andrews, 
Lumsdaine-
Papell, İki 
Kırılmalı LM 
Birim Kök Testi

İşsizlik Histerisi 
(+)

Güloğlu ve 
İspir (2011)

Türkiye 9 
Sektör

1988-2008 ADF, LLC, IPS, 
Maddala-Wu, 
Hadri ve Panel 
KPSS

Madencilik ve 
taş ocakçılığı, 
Elektrik, Gaz 
ve Su- İşsizlik 
Histerisi (+)

Arı vd. 
(2013)

Doğu Asya 
ve Asya 
Pasifik 
Ülkeleri

1985-2011 Panel KPSS Çin ve Güney 
Kore – İşsizlik 
Histerisi (+)

Doğru 
(2014)

12 AB 
Ülkesi 
(Euro 
Alanı)

1980-2012 SURADF ve 
CADF

Yunanistan ve 
Avusturya – 
İşsizlik Histerisi 
(+)

Bayrakdar 
(2015)

Türkiye 2000-2013 ADF, PP, KPSS 
ve LM

İşsizlik Histerisi 
(+)

Kahyaoğlu 
(2016)

Türkiye 2001Ç1-2015Ç4 Fourier-ADF ve 
Fourier IPS

İşsizlik Histerisi 
(+)

Doğan ve 
Erdoğan 
(2016)

MENA 
Ülkeleri

1991-2014 CADF Tüm ülkeler için 
İşsizlik Histerisi 
(+)

Taş ve Uğur
(2017)

Türkiye 1980-2013 ADF, PP, LM İşsizlik Histerisi 
(+)

Koçbulut 
ve Bolat 
(2017)

7 Balkan 
Ülkesi

2004Ç1-2016Ç1 SURADF, CADF, 
Panel KPSS 

İşsizlik Histerisi 
(-)

Çelik ve 
Küçükkale 
(2018)

Türkiye 1988-2015 (6 
Aylık)

Ratchet Modeli İşsizlik Histerisi 
(-)
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Yıldırım 
ve İnançlı 
(2018)

Türkiye 2005:1-2016:7 ADF, KSS, KPSS, 
Fourier ADF, 
Fourier KSS ve 
Fourier KPSS

İşsizlik Histerisi 
(-)

Tekin 
(2018)

Türkiye 2005:1-2017:4 ADF, KPSS ve 
Fourier KPSS

İşsizlik Histerisi 
(+)

Akcan 
(2019)

Türkiye 2005:1-2017:6 ADF ve PP Hem genel 
işsizlik hem de 
genç işsizlik 
verileri için - 
İşsizlik Histerisi 
(+)

Koç ve 
Güner 
(2020)

Meksika, 
Brezilya, 
Arjantin 
Rusya ve 
Türkiye

2000Ç1-2020Ç2 Panel KPSS Tüm ülkeler 
için - İşsizlik 
Histerisi (-)

Öztürk 
(2020)

Türkiye 2005:1-2019:8 ADF, PP, LM İşsizlik Histerisi 
(+)

3. Yöntem ve Veri Seti

Panel veride durağanlık analizi gerçekleştirilmeden önce yatay kesitler (birimler) 
arasında bağımlılık olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Yatay kesit 
bağımlılığı testi sonucuna göre durağanlık analizinde kullanılacak birim kök 
testi belirlenecektir. 

3.1.	 Yatay	Kesit	Bağımlılığı	Testi

CD LM1 (Breush ve Pagan, 1980) ve CD LM2 (Pesaran, 2004) testleri zaman 
kesitinin, birim kesitinden daha büyük olduğu durumda (T>N), CD LM (Pesaran, 
2004) testi birim kesitinin, zaman kesitinden daha büyük olduğu durumda (N>T) 
tercih edilmektedir. Bias-Adjusted CD test (Pesaran, 2008) ise, her iki durumda 
da kullanılmaktadır.

Breusch ve Pagan (1980) LM testi, en küçük kareler yoluyla elde edilen 
yatay kesit artıkları arasındaki korelasyon katsayılarının karelerinin toplamına 
dayanmaktadır. CDLM1 ile gösterilen test istatistiği aşağıdaki gibi hesaplanabilir 
(Eşitlik-1):



TÜRKİYE’DE İBBS DÜZEY-2 BÖLGELERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİNİN SINANMASI     77

2ˆ ,ijp  artıklar arasındaki yatay kesit korelasyonunun örnek tahmini anlamına 
gelmektedir (Güloglu ve Ivrendi, 2010: 384). CD LM2 testi boyut bozulmaları 
sergileme olasılığının yüksek olmasından dolayı Pesaran (2004) yeni bir yatay 
kesit testi önermiştir (Eşitlik-2). 

Yatay kesit bağımlılığını inceleyen bir diğer test olan Pesaran vd. (2008), Bias-
Adjusted CD test, Pesaran (2004) testinin sapması düzeltilmiş halidir.

Eşitlik-4’te k regresör numarasını; Tijm , 2ˆ( ) ijT k p- ‘nin ortalamasını, 3
îjv  ise 

2ˆ( ) ijT k p-  ‘nin varyansını temsil etmektedir (Koçbulut ve Bolat, 2017: 305). Yatay 
kesit bağımlılığı testlerinin tümünde ise H0 hipotezi yatay kesit bağımlılığının 
bulunmadığı yönünde kurulmaktadır.

3.2.	 Durağanlık	Analizi

3.2.1. Levin, Lin ve Chu (2002)

Levin vd. (2002), bireysel birim kök testlerinin dengeden kalıcı sapmalarla 
alternatif hipotezlere karşı sınırlı bir güce sahip olduğunu savunmuştur. Her bir 
birim için ayrıca birim kök testi yapmak yerine daha güçlü bir panel birim kök 
testi önermektedir.

Eşitlik-5’te  deterministik değişkenlerin vektörünü ve   model= 1, 2, 3 için 
karşılık gelen katsayı vektörünü göstermektedir. Levin vd. (2002) eşitlikte pi 
bilinmediğinden testi uygulamak için üç aşamalı bir prosedür önermektedir. 
İlk adımda paneldeki her yatay kesit birimi için ayrı ayrı ADF regresyonları 
yürütür ve iki ortogonalize artık üretir. İkinci adımda her bir yatay kesit birimi 
için uzun vadeli inovasyon standart sapmasının kısa vadeli inovasyona oranının 
tahmin edilmesi gerekmektedir. Son adımda havuzlanmış istatistikler hesaplanır 
(Baltagi, 2005: 240).
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Levin vd. (2002), panelde yer alan tüm yatay kesit birimlerinin birinci 
dereceden kısmi otokorelasyona sahip olduğunu varsaymaktadır. Test için üç 
farklı model öngörülmektedir. Bu modeller sabit parametresiz, sabit parametreli 
ve sabit parametreli ve trendli olarak oluşturulmaktadır. Çalışmada sabit 
parametreli, sabit parametreli ve trendli modeller hesaplanacaktır.

3.2.2.	 Im,	Pesaran	ve	Shin	(2003)

Levin, Lin ve Chu (2003) testi, ρ›nın i boyunca homojen olmasını gerektirmesi 
anlamında kısıtlayıcıdır. IPS heterojen bir  katsayısına izin vermekte ve bireysel 
birim kök testi istatistiklerinin ortalamasına dayalı alternatif bir test prosedürü 
önemektedir. IPS, , kesit birimleri boyunca farklı seri korelasyon özellikleriyle 
seri olarak ilişkilendirildiğinde, ADF testlerinin bir ortalamasını önermektedir. 
Boş hipotez, paneldeki her serinin bir birim kök içerdiği üzerine kurulmaktadır: 
tüm i için H0:  = 0. Alternatif hipotez, bireysel serilerin bazılarının (hepsi değil) 
birim köke sahip olduğu yönündedir:

3.2.3.	Harris	ve	Tzavalis	(1999)

Harris ve Tzavalis (1999), boş hipotez altında geçersiz grup tahmincileri sapma 
düzeltmesine dayanmaktadır. Hata terimi  olmak üzere  ve  değişkenleri arasında 
korelasyonun var olmadığı varsayımına dayanmaktadır (Bond vd., 2012: 12). 
Ayrıca LLC testine benzer olarak tüm yatay kesit birimlerinin aynı otoregresif 
parametreye sahip olduğunu varsaymaktadır.

Harris ve Tzavalis (1999), T’nin sabitten ziyade N’den daha hızlı bir oranda 
sonsuza gitme eğiliminde olduğu varsayımının, özellikle T küçük olduğunda, 
oldukça küçük boyutlu ve düşük güce sahip testler verdiğini göstermiştir 
(Baltagi, 2005: 242).

3.2.4.	 Pesaran	(2007)-	CADF	Birim	Kök	Testi

Panelde birimler arasında yatay kesit bağımlılığının olduğu durumda ikinci nesil 
birim kök testleri uygulanmaktadır. Pesaran (2007), yatay kesit bağımlılığını 
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dikkate alan CADF (Cross Sectionally Augmented Dickey-Fuller) testini 
geliştirmiştir.  Bireysel serilerin birinci farkları ile gecikme düzeylerinin 
yatay kesit ortalamalarını içeren CADF testi ADF regresyonun genişletilmiş 
halidir. Test hem T>N hem de N>T durumunda kullanılabilmektedir. Basit 
CADF regresyonu aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Eşitlik-10)( Baltagi, 
2005: 249);

, tüm N gözlemlerinin t zamanındaki ortalamasını temsil etmektedir. Gecikmeli 
yatay kesit ortalamasının varlığı ve birinci farkı, bir faktör yapısı aracılığıyla 
yatay kesit bağımlılığını açıklamaktadır. Hata teriminde veya faktörde korelasyon 
varsa, tek değişkenli durumda regresyon her zamanki gibi artırılmalıdır, ancak 
hem  hem de ‘nin gecikmeli birinci farkları eklenmelidir,

artırma derecesi bir bilgi kriteri veya sıralı test ile seçilebilir. Paneldeki her bir 
i birimi için bu CADF regresyonunu çalıştırıldıktan sonra, CIPS istatistiğini 
elde etmek için gecikmeli değer (CADFi olarak adlandırılır) üzerindeki t 
istatistiklerinin ortalaması alınmaktadır.

Moment hesaplama sorununu ortadan kaldıran IPS testinin kısaltılmış bir 
sürümünü kullanan CADF testi, t-testlerini ters normal prensibine dayalı bir 
kombinasyon testi formülize etmek için kullanmaktadır (Baltagi, 2005: 250). 
Bu çalışmada CADF testinin seçilme sebeplerinden biri ise hem panelin geneli 
hem de birimler için ayrı ayrı durağanlığı test etmesidir.

4. Ampirik Analiz ve Bulgular

Tablo-2’de yatay kesit bağımlılığı testlerinin sonuçları yer almaktadır. Panelde 
N=26, T=17 olduğundan Pesaran (2004) CDLM ve Pesaran vd. (2008) (Bias-
adj.) test sonuçları değerlendirilecektir. Tablo-1’de yer alan Pesaran (2004) 
testi sonuçlarına göre %5 anlamlılık düzeyinde yatay kesit bağımlılığının 
bulunmadığı şeklinde kurulan temel hipotez reddedilmekte ve birimler arası 
yatay kesit bağımlılığının bulunduğu kabul edilmektedir. Ancak Pesaran vd. 
(2008) testi sonuçları, temel hipotezi kabul etmektedir.  Diğer testler de Pesaran 
(2004) sonuçlarını desteklemektedir. 
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Tablo-2: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi

Dep. Var. UN CD LM1 CD LM2 CD LM Bias-Adjusted CD
Sabitli 465.12***

(0.000)
5.49***
(0.000)

-2.24**
(0.012)

1.19
(0.115)

Sabitli ve 
Trendli

482.05***
(0.000)

6.16***
(0.000)

-2.06**
(0.019)

1.37*
(0.084)

Not: ***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Bu sonuçlara göre iki durum için de farklı birim kök testleri kullanılacaktır. 
Hem birinci nesil birim kök testleri ile hem de ikinci nesil birim kök testleri ile 
bölgelerde işsizlik oranı serisinin durağanlığı analiz edilecektir.

Tablo-3: Birinci Nesil Panel Birim Kök Test Sonuçları
Dep. Var. UN Levin, Lin, Chu Harris, Tzavalis Im, Pesaran, Shin
Sabitli -3.96***

(0.000)
-4.24***
(0.000)

-2.74***
(0.003)

Sabitli ve Trendli -8.52***
(0.000)

-2.11***
(0.017)

-3.51***
(0.000)

Not: ***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Tablo-3’de panelin geneli için sonuç veren birinci nesil panel birim kök testlerinin 
sonuçları yer almaktadır. Tüm birim kök testleri sonucuna göre serinin birim 
kök içerdiği yönünde kurulan temel hipotez reddedilmiştir. Dolayısıyla panelin 
geneli için işsizlik histerisi etkisinin bulunmadığı ve doğal işsizlik oranına 
dönüldüğü yorumunu yapmak mümkündür.
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Tablo-4: CADF Testi Sonuçları

TR-Düzey 2 Bölgeleri Sabitli

Sabitli 
ve 
Trendli  Kritik Değerler

TR10 (İstanbul) -1.28 -2.87  CADF
TR21 (Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli) -1.01 -0.75  0.01 0.05 0.10
TR22 (Balıkesir, 
Çanakkale) -0.07 -1.02 Sabitli -4.68 -3.55 -3.07

TR31 (İzmir) -1.07 -1.38
Sabitli ve 
Trendli -5.5 -4.18 -3.65

TR32 (Aydın, Denizli, 
Muğla) -1.17 -3.51  CIPS
TR33 (Manisa, Afyon, 
Kütahya, Uşak) -1.22 -2.50  0.01 0.05 0.10
TR41 (Bursa, Eskişehir, 
Bilecik) -2.75 -2.90 Sabitli -2.34 -2.15 -2.07
TR42 (Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova) -0.71 -2.266

Sabitli ve 
Trendli -2.83 -2.67 -2.58

TR51 (Ankara) -2.29 -2.02
TR52 (Konya, Karaman) -1.84 -1.34     
TR61 (Antalya, Isparta, 
Burdur) -1.81 -1.53     
TR62 (Adana, Mersin) 0.39 -4.28**     
TR63 (Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye) -6.65*** -7.22***     
TR71 (Kırıkkale, 
Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, Kırşehir ) -2.51 -2.61     
TR72 (Kayseri, Sivas, 
Yozgat) -3.22 -3.11     
TR81 (Zonguldak, 
Karabük, Bartın) -4.87 -6.25     
TR82 (Kastamonu, 
Çankırı, Sinop) -4.61** -4.2**     
TR83 (Samsun, Tokat, 
Çorum, Amasya) -3.73*** -3.98*     
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TR90 (Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize, Artvin, 
Gümüşhane) -2.86 -2.54     
TRA1 (Erzurum, 
Erzincan, Bayburt) -1.64 -2.86     
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, 
Ardahan) -4.07** -3.71*     
TRB1 (Malatya, Elazığ, 
Bingöl, Tunceli) -2.04 -2.036     
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari) -2.27 -3.515     
TRC1 (Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis) -2.33 -3.75*     
TRC2 (Şanlıurfa, 
Diyarbakır) -2.77 -3.79*     
TRC3 (Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt) -0.22 -2.88     
CIPS -2.26** -3.03***     

Not: ***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Tablo-4’te Pesaran (2007), CADF panel birim kök testi sonuçları ve tablo kritik 
değerleri yer almaktadır. Panelin geneli için sonuç veren CIPS istatistiklerine 
bakıldığında hem sabitli hem de sabitli ve trendli modelde işsizlik histerisi 
hipotezinin geçersiz olduğu ve panelin durağan olduğu görülmektedir. Bununla 
birlikte bölgeler için elde edilen sonuçlara göre bölgelerin çoğunluğunda işsizlik 
histerisi hipotezinin geçerli olduğu söylenebilir. TR-62, TR-63, TR-82, TR-83 
ve TR-A2 bölgeleri sonuçlarına göre birim kök bulunmamakta ve bu bölgelerde 
işsizlik histerisi hipotezi reddedilmektedir. Dolayısıyla 26 bölgenin 5’i dışındaki 
bölgelerde işsizlik histerisi etkisi görülmektedir.Histeri hipotezinin kabul 
edildiği bölgelere bakıldığında sanayileşme düzeyinin yüksek olmadığı ve kişi 
başına gelir düzeyinin Türkiye ortalamasının altındaki bölgeler olduğu göze 
çarpmaktadır. İktisadi şoklar karşısında sanayileşme düzeyi yüksek bölgelerin 
daha fazla etkilenmesi teorik olarak beklentilerle uyumludur.

5.  Sonuç

Çalışmada Türkiye›de TR Düzey-2 bölgeleri için hem birim düzeyinde hem 
de panelin geneli için işsizlik histerisinin varlığı test edilmiştir. Bu bağlamda 
yatay kesit bağımlılığı sonucunda birinci ve ikinci nesil panel birim kök testleri 
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kullanılmıştır. Elde edilen bulgular TR-62, TR-63, TR-82, TR-83 ve TR-A2 
bölgeleri dışındaki bölgelerde işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğunu 
göstermektedir.

Paneldeki bölgelere bakıldığında tüm sanayileşme düzeyi yüksek 
bölgelerde birim kök tespit edilmesi ve bu bölgelerde işsizlik histerisinin 
geçerli olması dikkat çekmektedir. Bu durumun başlıca nedeni ise sanayileşme 
düzeyi yüksek bölgelerin dış piyasaya daha yüksek bir entegrasyona sahip 
olmasıdır (Camagni ve Capello, 2009: 7)..  Tarımsal istihdamın ve kırsal 
nüfusun nispeten yüksek olduğu bölgelerde iktisadi şokların etkisinin görece 
daha düşük olması beklenmektedir. Bu bölgelerde özellikle merkez 
bölgelerden kaynaklı dolaylı etkiler rol oynayabilmektedir.

Türkiye’de gelişmiş bölgelerde işsizlik histerisi etkisinin görülmesi 
ulusal politikaların özellikle bu bölgelerde istikrarı koruyucu yönde 
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Nitekim ülke ekonomisinin dış ticaretine 
ve gayri safi yurt içi hasıla düzeyine kattıkları pozitif değerler nispetinde bu 
bölgelerde meydana gelen iktisadi olumsuzluklar ve bu çalışma özelinde 
işsizlik artışı ulusal ekonomiye negatif yönlü etki edecektir.
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1. Giriş

Küreselleşme süreci, kamu harcamaları ve maliye politikalarının artan 
karşılıklı bağımlılığına yol açmıştır. Tanzi (2000), küreselleşmenin, 
ülkelerin rekabet edebilirliklerini ve dolayısıyla kamunun üretim 

harcamalarına ayrılan paylarını artırırken, üretken olmayan harcamalara ayrılan 
kaynakları azaltmasına neden olabileceğini iddia etmektedir. Küreselleşme de 
başka bir yakınsama gücü olabilir. Küreselleşme, mali rekabet, artan faktör 
hareketliliği ve elektronik ticaret gelirlerini azaltacağından, sosyal korumaya 
ayrılan hükümet harcamalarındaki baskıyı artırabilir (Tanzi, 2000).

Bunun aksine, Rodrik (1998), ülkeleri ticarete daha açık olduğu için 
vatandaşların sosyal refah harcamalarına olan taleplerini artırdığını, çünkü bu 
tür harcamaların dış riske maruz kalmayı azalttığını göstermektedir. Öte yandan, 
kamu harcamalarının bileşimi, uzun vadeli büyümenin ilgili bir belirleyicisi 
olarak kabul edilmiştir (Barro, 1990). Barro’nun modelinden, büyümeyi 
maksimize eden hükümetlerin benzer bir hükümet harcaması bileşimine 
yönelmeleri gerektiği sonucu çıkarılabilir. Kamu harcamalarında yakınsamanın 
varlığı, bir dizi ekonomi politikasının uygulanmasından ortaya çıkan sonuçların 
ülkeler arasında veya bir ülkenin bölgeleri arasında rasyonel dağılımının bir 
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göstergesi olarak kullanılabilir. Kamu harcamaları yakınsamasının öneminin 
ardındaki mantık iki ana yaklaşıma dayanmaktadır. 

Birincisi, ortodoks görüşe göre talep yönlü politikalar uzun vadede 
ekonomik aktiviteyi etkilemez; yani, maliye politikası potansiyel çıktının yolunu 
etkilemez. Ancak, 2008-2009 mali ve borç krizinin ardından maliye politikası 
önem kazanmıştır. Yapılan bazı çalışmalar, maliye politikasının, potansiyel 
çıktının hem seviyesi hem de uzun vadeli büyüme oranı açısından uzun vadede 
ekonomik aktivite üzerinde sahip olabileceği potansiyel olumlu etkiyi kabul 
etmektedir. Bu etki, kamu harcamalarının bileşiminden kaynaklanmaktadır. 
Bu stratejinin, özellikle mali dengesizliklerin işareti (ve boyutu) açısından, 
ulusal maliye politikalarında bir yakınsama yaratması beklenmektedir. Bazen 
bu tür stratejiler, kamu açıklarının büyüklüğü ve kamu borç stoku gibi kamu 
dengesizliklerinin yakınsamasına yol açabilecek gibi görünen belirli mali 
kuralların kabul edilmesini gerektirir ancak sonuç kamu sektörlerinin büyüklüğü 
ve kamu borç stoku durumunda her zaman açık değildir (Sanz ve Velazquez 
2004; Starke v.d. 2008).

İkincisi, maliye politikasının bu olumlu sonuçları olmasına rağmen, 
kamu harcamalarının yakınsaması için güçlü teorik nedenler bulunmamaktadır. 
Başlangıçta, daha yoksul ülke veya bölgeler zengin ülke veya bölgelere göre 
daha hızlı büyürken, altyapı yatırımları ve hızlı büyüme sonucunda eğitim 
ve sağlık gibi hizmet taleplerindeki artışı karşılamak için daha fazla kamu 
harcaması yapılmalıdır. İlk başta, kamu harcamaları, daha fakir ülke veya 
bölgelerde, daha zengin ülke veya bölgelere göre daha yüksektir. Sonuç olarak, 
kamu harcamalarının ülke veya bölgesel yakınsaması beklenmektedir. Kamu 
harcamalarının yakınsaması konusu, ekonomilerinde reform yapmaya ve 
dolayısıyla benimsenen büyüme planlarını artırmaya çalışan yükselen ekonomiler 
için oldukça önemli görünmektedir. Özellikle, kamu harcamalarındaki yakınsama 
veya ayrışmanın amacı: (1) mali yönetimde nesiller arası eşitliğin sağlanması, (2) 
uzun vadeli makroekonomik istikrarın sağlanması ve (3) para politikasının etkin 
bir şekilde uygulanması için mali engellerin kaldırılmasıdır. Bu tür hedeflere 
ulaşmak için önerilen stratejiler, devlet borçlanmasını zamana bağlı bir şekilde 
sınırlayan, toplam gelir açığını ortadan kaldıran ve mali açıkları ekonomik 
olarak rasyonel sınırlara indiren politikaları içerecek, bütçe planlamasında orta 
vadeli bir bakış açısı getirecek ve maliyede şeffaflığı artıracaktır. Bir ülkenin 
sağlık, eğitim, çevre koruma vb. gibi sosyal sektör gelişimi için daha büyük 
bütçe tahsisi varsa, diğer ülkelerin bütçelerini kendi sosyal sektörlerinde de 
kalkınmayı artırmak için kullanmaları beklenir. Herhangi bir ülke tarafından 
çağdaş öneme sahip belirli bir amaca yönelik harcama sağlanması muhtemelen 
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diğer ülkeler tarafından izlenecektir. Bu gerekçelerle, kamuya açık eylemlerde 
ülkelerarası yayılmalar göz ardı edilemez. 

Çalışmada, yakınsama analizi kamu harcamaları yönünden ele alınmıştır. 
Orta gelir grubu ülkeler için 1990-2019 dönemini kapsayan yıllık kamu 
harcamalarının GSYİH’ya oranı kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Phillips 
Sul yöntemiyle yapılan analiz sonucunda 65 ülkenin tamamı arasında yakınsama 
tespit edilmemiş, kulüp mantığıyla 65 ülkenin toplam 4 alt kulüp oluşturduğu 
tespit edilmiştir. 

2. Literatür

Yakınsama literatürü, ekonomik büyümenin ülkeler arasındaki gelir 
farklılıklarını azaltıp azaltmadığını ve enflasyon, faiz ve işsizlik oranları gibi 
bir dizi makroekonomik gösterge açısından bu tür bir yakınlaşmanın oluşup 
oluşmadığını kapsamlı bir şekilde araştırmıştır. Kamu harcamalarının dağılımı, 
kamu harcamalarının daha yoksul ülkelerde daha zengin ülkelere göre daha 
yüksek olması anlamında asimetriktir. Bu literatür, Barro’nun (1990) kamu 
harcamalarının bileşiminin uzun vadeli büyümenin önemli bir belirleyicisi 
olduğunu ileri süren çalışmasından kaynaklanmıştır. Daha genel anlamda 
yakınsama konusuna bir başka katkı Barro ve Sala-i-Martin (1992) ve Mankiw 
v.d. tarafından verilmiştir (1992).

Barro (1990) ve Barro ve Sala-i-Martin (1992), bir ülkenin büyüme 
beklentilerinin maliye politikalarının (kamu harcamaları tarafında) uygulanma 
şekli ile bağlantılı olduğu -standart bir Ramsey çerçevesi içinde- modeller 
kullanır. 

Bleaney v.d. (2001), Avrupa ülkeleri için kamu harcamalarının ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisini tahmin etmektedir. Elde ettikleri sonuçlar, ekonomik 
büyüme için kamu harcamalarının yalnızca bir kısmının önemli olduğunu 
göstermektedir.

β- ve σ-yakınsaması literatüründe, Sanz ve Velazquez (2004) OECD 
ülkeleri için kamu harcamalarının yapısına odaklanarak yakınsamanın varlığını 
araştırmışlardır. Çalışmanın sonucuna göre tek bir yakınsama grubu için 
bir takım engeller ortaya çıkaran, ülke örneklemi genelinde güçlü ayrışma 
modellerini göstermektedir.

Bununla birlikte, β-yakınsamasını eleştirenler, β-yakınsama 
regresyonlarının yeterliliğini sorgulamaktadır.

Binder ve Pesaran (1999), belirli bir ekonominin büyüme yolunu kendi 
durağan durumuna doğru incelemek için kullanıldığında bile, β-yakınsamasının, 
stokastik bir teknolojik ilerleme durumunda çökebileceğini gösterirken, Durlauf 
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v.d. (2005), bir yatay kesit çerçevesinde başlangıç   geliri üzerindeki negatif bir 
(b) katsayısının, ekonomilerin kendi farklı durağan durumlarına yakınsadığı 
anlamına gelebileceğini ileri sürmüştür.

σ-yakınsamasını eleştirenler, bunun herhangi bir değişken dağılımdaki 
azalmaları gözlemlemek için gerekli, ancak yeterli olmayan bir bileşen 
sağladığını ileri sürmektedir (Quah 1993).

Ülkeler, paylaşılan küresel teknolojiler ve özdeş iç yapılarla ortak 
bir dengeye yakınlaşırsa, o zaman tüm ülkeler aynı kişi başına reel gelire 
yakınsadıkça, uzun vadede gelir dağılımı ortadan kalkmalıdır. Ayrıca, ülkeye 
özgü dengenin ikinci durumunda, dağılımın hareketleri, nihai uzun vadeli 
sonuçlarına göre kişi başına reel gelirlerin ilk dağılımına bağlı olacaktır (Miller 
ve Upadhyayh 2002).

Kulüp yakınsamasının varlığı açısından, Chatterjee (1992), Chatterjee 
ve Dewhurst (1996) ve Quah (1996, 1997), β-yakınsama ve σ-yakınsama 
metodolojik yaklaşımlarının yanıltıcı sonuçlar verebileceğini vurgulamaktadır.

Drummond ve Mansoor (2003), merkezi hükümetin, maliye politikası 
devredildikçe azalabilecek olan kamu harcamalarının düzeyini ve yapısını 
belirleme yeteneğini araştırmaktadır. Ampirik kanıtlar, iyi yönetime sahip 
gelişmekte olan ülkelerin yüksek derecede yetki devrine rağmen mali kontrolü 
sürdürdüklerini göstermektedir. Bu nedenle, makro düzeyde bütçe koordinasyon 
mekanizmalarındaki mali yönetim konuları ve sınırlı bir bütçe verilen mali 
harcamaların yapısını değerlendirmek için harcama kontrolü ve sabit bütçe 
kısıtlamaları araştırılmaktadır. 

Gallizo v.d. (2010), Avrupa Birliği’nin on yeni Orta ve Doğu Avrupa ülkesini 
içerecek şekilde genişlemesinin firmaların iş ve finansal yapıları üzerindeki 
finansal etkisini analiz etmektedir. Yeni AB üye ülkelerindeki firmaların mali 
tabloları açısından AB-15 ile yakınsayıp yakınsamadığı araştırılmıştır. Elde 
ettikleri sonuçlar, üretken yapılarda yakınsamayı göstermektedir.

Kamu harcamalarındaki yakınsamayı inceleyen mevcut çalışma nispeten 
sınırlıdır. Annala (2003), ABD eyaletlerinin maliye politikaları arasındaki 
koşullu yakınsamayı incelemektedir. Çalışmada eğer vergiler çıktının sabit 
bir oranıysa ve çıktılar birbirine yakınsa, o zaman vergilerin ve harcamanın 
yakınsayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Skidmore v.d. (2004), kamu harcamalarının neden yakınsadığını 
değerlendirmek için resmi bir teorik çerçeve sağlamıştır. Yasal, idari ve pratik 
nedenlerle, kamu harcamaları neredeyse her zaman mali yılın başlangıcından 
önce bütçelenir. Altyapı ve sermaye harcamaları genellikle yıllar öncesinden 
bütçelenir. Ayrıca, kamu emekli maaşları ve sağlık yardımları için yapılan 
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harcamalar, daha önce istihdam edilen emek miktarına ve önceden üzerinde 
anlaşmaya varılan yardımların düzeyine bağlıdır. İyi (kötü) ekonomik 
zamanlarda, bütçelerin mevcut bütçelenmiş seviyelerden basit bir yüzde artış 
(azalış) olarak ayarlandığını görmek mümkündür. Bu nedenlerin her biri için, 
mevcut politika yapıcılar, harcamaların büyük bir kısmını önceden belirlenmiş 
olarak görmektedir.

Davoodi (1999), hükümet harcamalarının mevcut bileşenlerinin, büyümeyi 
maksimize eden hükümetlerle tutarlı olduğunu bulmuştur. Ayrıca, bir Cobb-
Douglas üretim fonksiyonu varsayıldığında, büyüme ve refah maksimizasyonu 
aynı çözümleri verir.

Tanzi ve Zee (1997), uzun vadede ekonomik büyüme ile refah artışı 
arasında pozitif bir ilişki beklememiz gerektiğini iddia etmektedir. Ayrıca, 
OECD ülkelerinde kamu harcamalarının bileşiminde yakınsama bulunmazsa, 
bazı hükümetlerin ekonomik büyüme dışında hedefler peşinde koştukları 
sonucuna varılabileceğini ileri sürmüşlerdir.

3. Veri Seti ve Yöntem

Çalışmada yakınsama analizi, 65 Orta Gelir Grubu ülke için 1990-2019 
dönemini kapsayan yıllık kamu harcamalarının GSYİH’ya oranı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu veri seti Dünya Bankası veri tabanından elde 
edilmiştir. 

Çalışma kullanılan Phillips ve Sul (2007) tarafından önerilen Log t modeli;

  (1)

ij , karakteristik birimleri, tm  , ortak faktörleri, ite  , hata terimini temsil eder.
Test, değişkenin aşağıdaki şekilde ayrıştırılmasına dayanmaktadır:

  (2)

itg  sistematik bileşen, ita  ise geçici bileşendir. Ayrıca, ortak olanı kendine 
özgü bileşenlerden ayırmak için, Denklem 2, aşağıdaki gibi zamanla değişen bir 
faktöre dönüştürülebilir:

  (3)

Denklemde itd , hata terimi ve birime özgü bileşen içerir ve böylece zamanla 
değişen kendine özgü unsuru temsil eder. tµ  ortak bir bileşendir. Daha spesifik 
olmak gerekirse, gözlemlenen bir ekonominin kendi denge büyüme yoluna geçiş 
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yolu itd  ile açıklanırken, tµ  tüm ekonomiler için ortak olan varsayımlanmış bir 
denge büyüme yolunu gösterir.

Bu nedenle Denklem 4, ortak bileşen, tµ  ve bağımlı değişken ity  
arasındaki kendine özgü mesafeyi temsil eden bir faktör yükleme katsayısı itd  
içeren dinamik bir faktör modelidir.

Phillips ve Sul (2007) kendine özgü bileşenin dinamiklerini karakterize 
etmek için aşağıdaki yarı parametrik spesifikasyonu önermiştir:

  (4)

id , her bir ekonominin heterojenliğini temsil eder, ancak zaman içinde sabittir, 
 itx , ekonomiler arasında ortalama 0 ve varyans 1 ile zayıf bir şekilde zamana 

bağlı bir süreçtir. Denklem 4’te verilen koşul altında, yakınsama, tüm ekonomiler 
aynı geçiş yoluna ilerlediğinde gerçekleşir:

  

Başka bir deyişle, Denklem 5, yakınsamanın boş hipotezidir.
Geçiş katsayısını δ tahmin etmek için, Phillips ve Sul (2007) göreceli bir 

geçiş parametresi, h,

  (5)

Denklem 2’deki ortak bileşen, tµ , bağımsız değişken it ’in panel ortalamasına 
bölünmesiyle elimine edilir. Böylelikle ith , diğer ekonomilere göre bireysel 
ekonomik davranışların hesaplanmasını ifade eden, kesitsel ortalama düzeyine 
karşı ekonominin dönüşüm yolunu temsil eder.

Daha sonra, t → ∞ olduğunda, ith  → 1’e yakınsar.
Böylece, Denklem 5’te tanımlanan yakınsama kavramı, ith ’nin kesit 

varyansını tanımlayan aşağıdaki denkleme dönüştürülebilir,

  (6)

kesit varyansının sıfıra yakınsadığı yerde, tH → 0.
Son olarak, Phillips ve Sul (2007) aşağıdaki log t regresyon modelini 

kullanarak boş hipotezi ampirik olarak değerlendirir:
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Denklemde rT, regresyondaki ilk gözlemdir.  Monte Carlo gözlemlerine 
dayanarak, Phillips ve Sul (2007), T ≤ 50 olduğunda r = 0.3 olarak önermektedir. 
tb <−1.65 ise yakınsamanın boş hipotezi reddedilir.

1. Sıralama: Örnek birimler (bölgeler) son dönemdeki gözlemlerine göre 
azalan sırayla düzenlenir.

2. Çekirdek grubun oluşturulması: En büyük k grubu (2 ≤ kN) için Denklem 
7’nin bir dizi ardışık tahmininden elde edilen maksimum tk’ye dayalı olarak 
bir çekirdek örnek birim grubu (bölgeler) belirlenir.

3. Kulüp üyeliğine karar verme: Çekirdek gruba ait olmayan örnek birimler 
(bölgeler) log t regresyonu ile teker teker yeniden değerlendirilir. 
T-istatistiği> 0 olduğunda yeni bir grup oluşur.

4. Yineleme ve durdurma kuralı: Geri kalan örnek birimler (bölgeler) için 
Eşitlik 7’nin regresyon modeli uygulanır.

Süreç, sıfır yakınsama hipotezinin reddedildiğini gösteriyorsa, 1’den 3’e kadar 
olan Adımlar tekrar gerçekleştirilir.

Kalan örnek birimler (bölgeler), çekirdek grup bulunmazsa ıraksak olarak 
etiketlenir ve algoritma durur.

4. Bulgular

65 orta gelir grubu ülkenin 1990-2019 dönemi kamu harcamalarının GSYİH’ya 
oranı kullanılarak Phillips ve Sul (2007) tarafından önerilen yöntem ile analiz 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 1’de verilmektedir. Phillips ve Sul 
(2007) yöntemi ile ilk olarak analize dâhil edilen tüm ülkelerin oluşturduğu 
panel için analiz yapılmış ve yakınsama olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 1’de 
gösterildiği gibi “Log t” test sonuçlarına göre, panelin tümü için hesaplanan 
t-istatistiği -3.698, kritik değer olan -1,65’ten küçük olduğu için boş hipotez 
reddedilmiş ve yakınsama tespit edilememiştir. Panelin tümü için Phillips ve Sul 
(2007) yöntemine göre bir yakınsama bulunmaktadır.
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Tablo 1: Phillips Sul Yöntemi Analiz Sonuçları

Phillips ve Sul (2007)
Kategori Ülkeler t-istatistiği b katsayısı
Tüm Panel 65 ülke -3.698   -0.141   
Kulüp 1 Namibya, Esvatini, Cezayir, Irak, Arjantin, 

Nikaragua, Ekvador, Guatemala, Nijerya
11.0388 0.8508

Kulüp 2 Güney Afrika, Tunus, Fiji,
Brezilya, Fas, Ukrayna,
Botsvana, Rusya Federasyonu, Belize,
Kosta Rika, Bolivya, Butan,
Tayland, Ürdün, El Salvador,
Kongo Cum., Çin, Bulgaristan,
Romanya, Mauritius, Türkiye,
Kuzey Makedonya, Beyaz Rusya, 
Kolombiya,
Gürcistan, Senegal, Honduras,
Peru, Ermenistan, Malezya,
Meksika, Paraguay, Pakistan,
Dominik Cumhuriyeti, Endonezya

7.7622 0.3877

Kulüp 3 Lübnan, Kenya, Moğolistan,
Gabon, Moritanya, İran, İslam Cum.,
Filipinler, Kamerun, Benin,
Hindistan, Komorlar, Bangladeş

1.7242 0.1214

Kulüp 4 Azerbaycan, Panama, Fildişi Sahili,
Mısır Arap Cum., Gana, Tanzanya,
Sri Lanka, Nepal, Vietnam

-0.8505 -0.0806

Ülkelerin tümü için yakınsama tespit edilememiş olması alt kulüplerde 
yakınsama olmadığını göstermemektedir. Phillips ve Sul (2007) yöntemi 
uygulanarak kulüp yakınsama analizi yapılmış ve 65 ülkenin toplam 4 alt 
kulüp oluşturduğu belirlenmiştir. Belirlenen 4 alt kulüp ve içerdiği ülkelerTablo 
1’de sunulmuştur. Benzer kamu harcamalarına sahip olan ülkeler aynı kulüp 
içerisinde yer almaktadır.

5. Sonuç

Kamu harcamaları bir maliye politikası aracı olarak ekonomik kalkınmada 
önemli bir rol oynamaktadır. Kamu harcamalarının yakınsaması uygulanan 
ekonomi politikaları sonuçlarının ülkeler arasında rasyonel dağılımının bir 
göstergesi olabilmektedir. Yakınsama kavramı uzun vadeli bir süreçtir. Ülkeler 
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arasındaki kaynak donanımı benzerliklerine ve literatürde sosyal yetenek faktörü 
olarak adlandırılan diğer birçok somut ve soyut özelliklere bağlıdır.

Çalışmada, yakınsama analizi kamu harcamaları yönünden ele alınmıştır. 
Orta gelir grubu ülkeler için 1990-2019 dönemini kapsayan yıllık kamu 
harcamalarının GSYİH’ya oranı kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. 
Phillips Sul yöntemiyle yapılan analiz sonucunda 65 ülkenin tamamı arasında 
yakınsama tespit edilememiş ve kulüp yakınsama analizi yapılmıştır. Analiz 
sonucunda 65 ülkenin toplam 4 alt kulüp oluşturduğu belirlenmiştir. Benzer 
kamu harcamalarına sahip olan ülkeler aynı kulüp içerisinde yer almaktadır.

Herhangi bir ekonomik ve/veya finansal krizin etkisi altında, rekabetçi bir 
pozisyonu korumak ve kamu maliyesini hızla konsolide etmek ve ekonomik 
büyümeyi sağlamak, dünya ülkelerinin bir önceliği gibi görünmektedir. Kamu 
harcamaları yönünden ülkeler, mali sistemlerinin yakınsamasına yol açan 
politikaları uygularsa, farklı maliye politikalarıyla ilişkili riskler azaltılacak ve 
ülke borcu krizi olgusunun varlığı minimumda tutulacaktır.
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Giriş

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması neticesinde bilgi önemli 
bir üretim girdisi haline gelmiştir. Bilginin artan önemi ile birlikte bazı 
toplumlarda ekonomik, siyasi ve kültürel değişimler de görülmeye 

başlanmıştır. Bu değişimler sonrasında oluşan toplum yapısı bilgi toplumu 
olarak adlandırılmaya başlanmıştır. 

Bilgi ekonomisi ilk olarak gelişmiş ekonomilerde ortaya çıktığı 
bilinmektedir. Bilgi ekonomisinin ilk defa gelişmiş toplumlarda görülmesinin, 
bilgi ekonomisine yönelik uygulanan bilinçli politikaların sonucu olduğu 
belirtilmektedir. Zaman içerisinde gelişmekte olan ülkelerde de bilgi 
ekonomisine geçişe ilgi artmış ve bu ülkelerde çeşitli politikalar uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu politikalar oluşturulurken gelişmiş ülkelerdeki bilgi ekonomisi 
yapıları ve özellikleri incelenmekte ve tecrübelerinden faydalanılmaktadır. Bu 
değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular, gelişmekte olan ülkelerde 
bilgi ekonomisine yönelik oluşturulacak politikalar için önemli bir temel teşkil 
etmektedir.

Gelişmekte olan ülke konumunda olan Türkiye’de uzun yıllardan itibaren 
bilim, sanayi ve teknoloji politikaları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. 
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Bilgi ekonomisi kavramının yaygınlaşması ve önem kazanması sonucunda, 
bilgi toplumu olma yolunda Türkiye’de de önemli faaliyetler ve planlamalar 
yapılmaya başlanmıştır. Öncelikle bilgi ekonomisine Türkiye’nin kalkınmasında 
önemli yeri olan kalkınma planlarında yer verilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda 
kalkınma planlarıyla uyumlu bir şekilde bilgi ekonomisine yönelik stratejik 
eylem planları hazırlanmıştır. Nihai aşamada hem uygulanan politikaların 
sonuçlarının değerlendirilmesi, hem de gelecek planlamalara ve faaliyetlere 
temel oluşturması açısından Türkiye’de bilgi ekonomisi yapısının incelenmesi 
önem arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada Türkiye’nin bilgi ekonomisi 
yapısının ve mevcut pozisyonunun temel bilgi ekonomisi göstergeleri açısından 
OECD üyesi ülkeler ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi hedeflenmektedir. 
Özellikle OECD üyesi ülkelerin çoğunluğunun bilgi ekonomisi pozisyonunda 
olması, Türkiye’nin bilgi ekonomisinde bulunduğu yerin tespit edilmesine 
olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

Çalışmada birinci bölümde bilgi ekonomisinin kavramsal ve kuramsal 
çerçevesi tartışılmakta ve ikinci bölümde de, Türkiye’nin durumu OECD 
ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak tartışılmaktadır. Üçüncü bölümde ise, 
Türkiye’de bilgi ekonomisine yönelik politika çıkarımlarında bulunulmaktadır. 
Çalışmanın son bölümü olan sonuç ve tartışma kısmında ise, elde edilen bulgular 
değerlendirilmektedir.

1. Bilgi Ekonomisi Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve

Teknolojik yenilikler, ülkelerin sürdürülebilir büyümesinde ve kalkınmasında 
önemli rol oynamaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun bir 
şekilde kullanılmasıyla birlikte bilgi daha önemli hale gelmiş ve toplumsal 
yapılar için “bilgi toplumu”, “sanayi sonrası toplum”, “kapitalizm sonrası 
toplum” “kapitalist ötesi toplum (Drucker, 1993)” ve “bilgi temelli ekonomi” 
gibi tanımlamalar ve sınıflandırmalar yapılmaya başlanmıştır.  Bu tanımlamalar 
arasında bilgi toplumu/ekonomisi kavramı yaygın olarak kullanılmaktadır 
(Yılmaz, 1998). Çalışmada da bilgi toplumu/ekonomisi kavramı aynı anlamda 
değerlendirilmektedir. 

İnsanlık tarihinin başlangıcından bilgi toplumuna kadar olan süreçte iki 
önemli değişim dalgası yaşandığı vurgulanmaktadır. Her iki dalga da kendinden 
önceki toplumların kültürlerini ve uygarlıklarını yok ettiği ve yerine yeni 
yaşam tarzları geliştirdiği belirtilmektedir. Bu önemli dalgaların ilki olarak 
tarım devrimi gösterilmektedir. Tarım devriminin yaklaşık bin yıl sürdüğü 
belirtilmektedir. İkinci dalga ise, Endüstri devrimidir. Bu dalga ise, yaklaşık 
üç yüz yılda gerçekleşmiştir. Nihai aşamada üçüncü dalga olarak da bilgi 
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toplumu evresi gösterilmektedir (Toffler, 1980). Üçüncü dalga ise, sermaye 
yoğun üretimden bilgi yoğun üretime geçişe yol açmıştır. Bu dönüşümle birlikte 
gelişmiş ekonomiler sanayi üretimi ve istihdam ağırlıklı bir ekonomik yapıdan 
hizmet ve istihdam ağırlık bir ekonomik yapıya geçmişlerdir (Özsağır, 2013).

Bilgi toplumu, 1950’li ve 1960’lı yıllarda ABD, Japonya ve Batı Avrupa 
ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojilerinin giderek artan bir şekilde 
kullanımıyla ortaya çıkmış bir aşama olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş 
ülkelerde şekillenen bilgi toplumunun en önemli özelliği olarak, bilginin ve bilgi 
teknolojilerinin tarım, sanayi, hizmetler sektörlerinin yanı sıra eğitim, sağlık, 
iletişim gibi her alanda kullanılabilmesi gösterilmektedir (Aktan & Tunç, 1998). 

Bilgi ekonomisi, bilgiyi ekonomik büyümenin temel motoru olarak 
kullanan bir ekonomik sistem olarak değerlendirilmektedir. Bilginin edinildiği, 
yaratıldığı, yayıldığı ve ekonomik kalkınmayı artırmak için etkin bir şekilde 
kullanıldığı bir ekonomidir. Ekonomiler, bilginin sürekli kullanımıyla ve 
oluşturulmasıyla esasen bir bilgi ekonomisi haline gelmektedir. Dünya Bankası 
tarafından bilgi ekonomisine başarılı geçişin, eğitimde uzun vadeli yatırımlar, 
inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, bilgi altyapısının modernleştirilmesi ve 
piyasa işlemlerine elverişli bir ekonomik ortama sahip olunması gibi unsurları 
içerdiği vurgulanmakta ve bu unsurlar bilgi ekonomisinin ana sütunları olarak 
değerlendirilmektedir. Kısaca bilgi ekonomisi çerçevesinin dört sütunu olduğu 
belirtilmekte ve bu sütunlar şu şekildedir (Chen & Dahlman, 2006; Jedrzejczak, 
2004):

- Kaynakların verimli bir şekilde seferber edilmesine ve tahsisine izin veren, 
yaratıcılığı ve mevcut bilgiyi verimli bir şekilde oluşturan, yayılması 
ve kullanılması için teşvik eden iyi politikalar ve kurumlar sağlayan bir 
ekonomik ve kurumsal rejim.

- Bilgiyi verimli bir şekilde oluşturmak ve kullanmak için becerilerini sürekli 
olarak geliştirebilen ve uyarlayabilen eğitimli ve vasıflı işgücü yapısı.

- Bilgi devrimine ayak uydurabilen ve artan küresel bilgi stokundan 
yararlanabilen ve onu yerel ihtiyaçlara özümseyip uyarlayabilen firmalar, 
araştırma merkezleri, üniversiteler, danışmanlar ve diğer kuruluşlardan 
oluşan etkili bir inovasyon sistemi.

- Bilgi ve bilginin etkin iletişimini, yayılmasını ve işlenmesini 
kolaylaştırabilecek modern ve yeterli bir bilgi altyapısı.

Bilgi ekonomisi özellikleri bakımından sanayi öncesi ve sanayi toplumundan 
önemli derecede farklılaşmaktadır. Bilgi ekonomisinin sanayi öncesi ve sanayi 



100     İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori

ekonomisinden ayrılan özelliklerinin anlaşılabilmesi için karşılaştırılmalı olarak 
analiz edilmesi önem taşımaktadır. Bell’in yapmış olduğu sanayi öncesi, sanayi 
ve sanayi sonrası toplum yapıları karşılaştırması Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1: Sanayi Sonrası Toplumun Karşılaştırılması

Sanayi Öncesi Sanayi Sanayi Sonrası
Üretim 
Şekli

Doğal 
Madenleri 
İşleme

Üretim İşleme; geri dönüşüm

Ekonomik 
Sektör

Birincil
Tarım, 
Madencilik
Balıkçılık 
Kereste
Yağ ve gaz

İkincil
Mal üretimi
İmalat
Dayanıklı ve 
Dayanıklı 
Olmayan Mallar
Ağır Sanayi

Hizmetler
Üçüncül
Ulaşım,
Kamu 
hizmeti yapan 
kuruluşlar 

Dördüncül
Ticaret
Finans
Sigorta
Emlak

Beşincil 
Sağlık,
Eğitim
Araştırma, 
Hükümet,
Rekreasyon

Dönüşüm 
Kaynağı

Doğal Kaynak
Rüzgâr, Su, 
Hayvan ve İnsan 
Gücü

Üretilen Enerji
Elektrik, Petrol, 
Gaz, Kömür ve 
Nükleer Enerji

Bilgi
Bilgisayar ve veri iletim 
sistemleri

Stratejik 
Kaynak

Hammaddeler Finansal Sermaye Bilgi

Teknoloji El yeteneği Makine Teknolojisi Entelektüel Teknoloji
Yetenek 
Altyapısı

Esnaf, El İşçisi, 
Çiftçi

Mühendis, Yarı 
Vasıflı İşçi

Bilim Adamı, Teknik ve 
Profesyonel Meslekler

Yöntem Sağduyu, 
Deneme ve 
Yanılma; Tecrübe

Ampirizm, deney Soyut Teori, Modeller, 
Simülasyonlar, Karar Teorisi, 
Sistem Analizi

Zaman 
Perspektifi

Geçmişe 
Yönelim

Geçici 
Uyarlanabilirlik, 
Deneme

Geleceğe yönelim: tahmin ve 
planlama

Tasarım Doğaya karşı 
oyun

Fabrikasyon 
geleceğe karşı oyun

Kişiler arası oyun

Eksenel 
ilke

Gelenekçilik Ekonomik 
Büyüme

Teorik bilgilerin kodlanması

Kaynak: (Bell, 1979).
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Bell’in yapmış olduğu sanayi öncesi, sanayi ve sanayi sonrası toplum 
karşılaştırmasında, üretim yapısında, üretim girdisinde ve yönteminde önemli 
değişimlerin yaşandığı görülmektedir. Sanayi öncesi toplumda kas gücüne 
dayalı sektörler hâkimken, sanayi toplumunda makineye dayalı seri üretimin 
hâkim olduğu, ancak bilgi toplumunda hizmetler sektörünün öne çıktığı 
görülmektedir. Sanayi sonrası toplumda üçüncül sektörün yanında dördüncül ve 
beşincil sektörler ortaya çıkmakta ve ticaret, finans, sağlık, eğitim gibi sektörler 
önem kazanmaktadır. 

Bilgi toplumunda istihdam yapısına bakıldığında, toplam istihdam içerisinde 
tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmaktadır. Aynı 
zamanda beşeri sermaye açısından bilgi ve iletişim teknolojileri temelli nitelikli 
işgücüne olan ihtiyaç artmaktadır (Aktan & Tunç, 1998).

Bilgi ekonomisi öncesinde üretim kitlesel ve birbirlerine benzeyen ürünler 
üretilmekte iken bilgi ekonomisinde ise, üretim kişisel ve farklı ürünler haline 
gelmiştir (Özsağır, 2013). Neoklasik üretim fonksiyonuna göre, ekonomiye daha 
fazla sermaye eklendikçe getiriler azalmakta, ancak bu etki yeni teknolojilerin 
akışıyla dengelenebilmektedir. Bilgi ekonomisinde yatırım getirisi artırabilmekte 
ve bu da bilgi birikimine katkıda bulunabilmektedir. Bunu, yeni ve geliştirilmiş 
ürün ve hizmetlerin yanı sıra daha verimli üretim organizasyonu yöntemlerini 
teşvik ederek yapmaktadır. Bu nedenle, bir ülkenin büyüme oranında artışlara yol 
açabilecek yatırımda sürekli artış olasılığı bulunmaktadır. Bilgi, yeni fikirlerin 
çok az maliyetle tekrar tekrar kullanılmasıyla bir firmadan veya sektörden 
diğerine de yayılabilmektedir. Bu tür yayılmalar, sermaye kıtlığının büyümeye 
getirdiği kısıtlamaları hafifletebilmektedir (OECD, 1996).

Bilgi teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması, bilgi tabanlı ekonominin 
evriminde merkezi rol oynamaktadır. Bilgi giderek daha fazla bilgiye 
dönüştürülebilmekte, kodlanabilmekte ve bilgisayar ve iletişim ağları aracılığıyla 
iletilebilmektedir. Bilgi edinmenin maliyetleri daha düşmekte, piyasaya giriş 
engelleri yıkılmakta, doğal tekeller ortadan kalkmakta ve hızla yeni ürünler ve 
hizmetler yaratılmaktadır. Daha kısa ürün yaşam döngüleri, becerilerin hızla 
eskimesi ve yoğun küreselleşme bunun sonuçları arasında yer almaktadır (Paye, 
1996). 

Bilgi toplumunda en önemli meta durumuna gelen bilginin verimli 
kullanılmasıyla (Çelik, 1998);

a) Ekonomik açıdan önemli bir katma değer yaratılabileceği,
b) Siyasal açıdan daha demokratik, bireylerin katılımının yüksek olduğu, 

çoğulcu sistemlerin ortaya çıkabileceği
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c) Toplumsal açıdan ise, iş ve eğlence dünyasında köklü bir değişim
yaşanabileceği vurgulanmaktadır.

Bilginin yaratılmasında ve yayılmasındaki artan hız, modern ve verimli üretim 
tekniklerinin hızla yayılmasına ve bunun sonucunda dünya ekonomisinin çok 
daha rekabetçi hale gelmesine neden olan sıçrama olasılığının artmasına yol 
açmaktadır.  Bu nedenle bilgi devrimi, artan küreselleşme ile birlikte ekonomik 
ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bununla 
birlikte, ülkeler değişimin hızına ayak uyduramazlarsa geride kalma riskiyle de 
karşı karşıya kalmaktadırlar. (Chen & Dahlman, 2006). Ekonomik yetersizlikten 
dolayı eğitim, sağlık gibi temel kronik sorunlarını çözemeyen ülkelerin 
bilgi toplumu kavramını etkin bir şekilde kullanamadığı görülmektedir. Bu 
ülkeler, bilgiden kazanç sağlayan değil, ona para harcayan ülke konumunda 
kalmaktadırlar. Ayrıca bilgiyi, sahip oldukları altyapısal sorunlar nedeniyle, 
birey ve toplum düzeyinde faydaya dönüştürememektedirler (Yılmaz, 1998).

Bilgi ekonomisinin boyutlarının ve performanslarının ölçülebilmesi için 
çeşitli endeksler geliştirilmektedir. Ülkelerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamaları, 
politika yapıcıların hedeflere göre ilerlemeleri değerlendirebilmeleri, amaçlarına 
ve mekanizmalarına yön verebilmeleri için uygun politikalar ve yatırımlar 
geliştirebilmeleri için bu endekslere ve analizlere ihtiyaç duymaktadırlar (Chen 
& Dahlman, 2006). Bilgi ekonomisinin değerlendirilmesi açısından ilk önemli 
çalışma olarak, Dünya Bankası tarafından hazırlanan Bilgi Değerlendirme 
Metodolojisi ele alınmaktadır. Aynı zamanda bu endeksi takiben Bilgi Endeksi 
ve Bilgi Ekonomisi Endeksi olmak üzere çeşitli endeksler oluşturulmuştur. 
Ancak bu endeksler güncellenememiş ve/veya devamlı olmamışlardır. Ancak 
bilgi ekonomisinin değerlendirilmesi ve ülkelerin karşılaştırılması açısından 
çeşitli bilimsel yayınlar yapılmaktadır (European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD), 2019); (United Nations Development Programme 
(UNDP), 2020). Bu endekslerin haricinde bilgi ekonomisi göstergelerine dayalı 
olarak literatürde çeşitli ülke ve/veya ülke grupları açısından çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. Ayrıca ülkelerin ulusal otoriteleri tarafından da çeşitli inceleme 
raporları yayınlanmaktadır. Bu çalışmada da Türkiye’nin bilgi ekonomisi 
açısından bulunduğu pozisyonun OECD ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

2. Bilgi Ekonomisi ve Türkiye

Tarım ve sanayi toplumundan sonra bilgi toplumu/ekonomisi bir üst aşamayı 
ifade etmektedir. Aynı zamanda ülkeler, bilgi toplumuna geçebilmek için çeşitli 
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politikalar geliştirmektedir. Bu politikaların başarılı bir şekilde uygulanması, 
bilgi toplumuna geçilmesinde büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de uzun yıllar 
boyunca teknolojik olarak lider ülkeleri yakalayabilmek ve bilgi ekonomisine 
geçişi gerçekleştirebilmek için çeşitli politikalar gelişmiştir. Aynı zamanda 
hâlihazırda uygulanan On birinci kalkınma planı dâhil olmak üzere çeşitli 
politikalar uygulanmaya devam edilmektedir. Türkiye’nin sanayileşmesinde 
ve bilgi ekonomisine geçiş sürecinde kalkınma planları önemli bir yer 
tutmaktadır.

Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan itibaren sanayileşme konusunda 
kararlı bir duruş sergilenmiş ve bu amaçla Birinci ve İkinci Sanayi Planları 
oluşturulmuştur. Birinci sanayi planı uygulanmış ancak İkinci sanayi planı 
dönemin şartları çerçevesinde uygulanma imkânı bulamamıştır. Ancak 
Birinci sanayi planı Türkiye’de sanayi altyapısının oluşturulmasında önemli 
katkılar sunmuştur. 1960’lı yıllardan sonra kalkınma planları uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu planlar çerçevesinde topyekûn kalkınma hedeflenmiştir. 
Türkiye’nin bilgi ekonomisi olma yolunda ilk ve net ifadeler Altıncı beş 
yıllık kalkınma planında yer almıştır. Türkiye’nin bilgi toplumu haline 
getirilmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. Kitle haberleşme araçlarından 
yararlanılması, Ar-Ge alt yapısının kurulması ve mevcut Ar-Ge personeli 
sayısının iki katına çıkarılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda toplumun 
bilgiye ulaşabilmesi için bilgi teknolojisi imkânlarının kullandırılması 
hedeflenmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı, 1989). Yedinci plan döneminde 
küresel rekabet açısından bilgi toplumu olmanın önemi vurgulanmıştır. 
Aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte 
üretim yapısının ileri teknolojili ürünlere doğru geçtiği vurgulanmış ve 
bu sebeple Türkiye’nin üretim yapısının ileri teknolojili ürün seviyesine 
çıkarılması amaçlanmıştır. Bu açıdan beşeri sermaye, temel ve ileri araştırma 
faaliyetlerinin önemine vurgu yapılmıştır. Bu hedefler doğrultusunda Ar-Ge 
personeli sayısının ve desteklerinin artırılması hedeflenmiştir (Devlet 
Planlama Teşkilatı, 1995).

Sekizinci Kalkınma Planı’nda, bilgi ekonomisinde en önemli üretim 
faktörünün bilgi olmasından dolayı, işgücünün niteliğinin artırılmasının 
ve geniş iletişim altyapısına sahip olmanın önemi vurgulanmıştır. Bu 
durumda kalkınma sürecine beşeri sermaye ve iletişim altyapısına yapılacak 
yatırımların önemli katkı yapması hedeflenmiştir. Aynı zamanda plan 
döneminde, 2001-2023 uzun dönemli hedefler arasında bilgi ekonomisine 
dönüşüm sağlanarak dünya gelirinden yüksek pay alınarak toplumun refah 
seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda AB’ye üyelik 
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sürecinin bilgi ekonomisine geçiş sürecinde önemli fırsatlar sunduğu 
belirtilmiş ve Türkiye’de yerli bilgi üretiminin yanında, yabancı sermaye 
girişleri desteklenerek yabancı bilgiye erişim hedeflenmiştir (Devlet 
Planlama Teşkilatı, 2000).

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın temel stratejisi “İstikrar içinde büyüyen, 
gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna 
dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” şeklinde 
belirtilmiştir. Plan döneminde 2006-2010 Bilgi Toplumu Strateji Eylem 
Planı’na uyulacağı belirtilmiştir. Ayrıca bilgi ekonomisinin gerektirdiği nitelikli 
insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve nitelikli işgücünün istihdam imkânlarının 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı 
imkânlardan faydalanabilmek için her alanda bu teknolojilerin altyapısının ve 
kullanımının yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmaktadır (Devlet Planlama 
Teşkilatı, 2006).

Onuncu Kalkınma Planı’nda, “yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik 
büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet 
gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır” vurgusu 
yapılmıştır. Aynı zamanda bilgi ekonomisinin gereklerine göre donanmış insan 
kaynaklarına yönelik başta eğitim politikaları olmak üzere çeşitli politikaların 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Plan döneminde bilgi toplumuna dönüşüm 
sürecinin ve faaliyetlerinin hızlandırılması ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımının etkinleştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanında nitelikli insan kaynağı açığının olduğu belirtilmiştir (Kalkınma 
Bakanlığı, 2013).

On birinci kalkınma planında bilgi ekonomisinden ziyade dijital 
ekonomiden bahsedilmekte ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi için gerekli 
önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Aynı zamanda diğer kalkınma planlarında 
olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanılması 
amaçlanmaktadır. Plan döneminde bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının 
geliştirilmesinin yanında gelir, bölge, cinsiyet ve yaş grupları arasındaki 
farkların azaltılması vurgulanmaktadır (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, 2019).

Türkiye’de kalkınma planlarının yanında bilgi ekonomisine dönüşüm 
sürecinde stratejik eylem planları da hazırlanmıştır. Türkiye’de bilgi 
ekonomisine geçiş sürecinde uygulanan stratejik eylem planları Şekil 1’de 
gösterilmektedir.
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Şekil 1: Türkiye’nin Bilgi Ekonomisine Yönelik Eylem Planları

Not: Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) daha sonra 
yayınlanmasından dolayı yazar tarafından eklenmiştir.
Kaynak: (Kalkınma Bakanlığı, 2015).

TUENA ve e-Turkey Girişimi uygulanma imkânı bulamamıştır. Bu alanda 
uygulanan ilk plan, 2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı’dır. Bu eylem 
planında bilgi toplumuna geçiş sürecinin ulusal faydayı artıracak şekilde 
gerçekleştirilmesi amacıyla Ar-Ge, inovasyon, sanayi ve teknoloji politikalarını 
kapsayacak şekilde Bilgi Toplumu Strateji’nin hazırlanması kararlaştırılmıştır. 
Aynı zamanda bilgi toplumunun gerektirdiği insan kaynaklarının sağlanması 
için eğitim alanında bilgi ve iletişim teknolojisi olanaklarının geliştirilmesi 
hedeflenmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2003). Kısa dönem eylem planına 
uygun olarak Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) yayınlanmıştır. 
Eylem planının temel hedefleri şu şekildedir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2006a):

- Kamuda iş süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve işleyişinde
modernizasyonunun sağlanması,

- Kamunun vatandaşlara ve iş dünyasına sunduğu hizmetlerin daha etkin,
hızlı, kolay erişilebilir ve verimli sunulması,

- Vatandaşların bilgi toplumu imkânlarından azami düzeyde faydalanmalarının
sağlanması, sayısal uçurumun azaltılması, istihdamın ve verimliliğin
artırılması,

- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere,
işletmeler tarafından yaygın ve etkin kullanımının sağlanması,

- İletişim hizmetlerinde yaygın, nitelikli ve uygun fiyatlarla hizmet sunumunu
sağlayacak rekabetçi ortamın tesisi ile bilgi ve iletişim teknolojileri
sektörünün büyümesinin sağlanması ve küresel rekabetçi bir sektör olarak
konumlanmasıdır.
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Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) başarı değerlendirmesi 
yapılmış ve eylem planın başarı oranları Grafik 1’de gösterilmektedir.

Grafik 1: Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 
Planı (2006-2010) Değerlendirilmesi

Kaynak: (Kalkınma Bakanlığı, 2015).

2006-2010 eylem planının genel olarak % 64.1 başarı oranı yakaladığı 
görülmektedir. Eylem planının başarısının değerlendirilmesi, Türkiye özelinde 
hazırlanan eylem planlarının başarı oranlarının değerlendirilmesi açısından 
önem taşımaktadır.

2015-2018 Bilgi Toplumu Eylem Stratejisi’nde 8 ana eksen ve 72 eylem 
belirlenmiştir. Eylem Planı ana eksenleri şu şekildedir (Kalkınma Bakanlığı, 
2015):

-	 Bilgi Teknolojileri Sektörü,
-	 Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet,
-	 Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam,
-	 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu,
-	 Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni,
-	 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler,
-	 İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret,
-	 Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik.
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Aynı zamanda 2015-2018 Eylem Planı, onuncu kalkınma planının ve Türkiye’nin 
2023 hedeflerini destekleyen politika metni olarak tasarlanmıştır (Kalkınma 
Bakanlığı, 2015).

Türkiye’de uzun yıllar boyunca bilgi ekonomisine yönelik uygulanan 
kalkınma planlarının ve strateji belgelerinin hedeflerine ulaşılmasında 
zorlukların yaşandığı görülmektedir. Yaşanan olumsuzluklar ve eksik yönler 
kalkınma planlarının değerlendirme kısımlarında da sıkça vurgulanmaktadır 
(Devlet Planlama Teşkilatı 1989; 2006; 2000; 1995; Kalkınma Bakanlığı, 
2013; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Bu belgelerin 
ve planların sonuçlarının diğer bilgi ekonomisi ülkelerle karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin 2020 
yılı itibariyle bilgi ekonomisi durumu OECD ülkeleriyle temel bilgi ekonomisi 
göstergeleri açısından değerlendirilmektedir.

Bilgi ekonomisi, bilgi ve iletişim teknolojileri temeline dayanmaktadır. 
Çalışmada Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinin altyapı yaygınlığının 
göstergesi olarak hane halklarının internet erişimi ele alınmıştır. Türkiye’de 
hane halklarının 2019 yılı itibariyle internet erişim oranı,  OECD ülkeler ile 
karşılaştırmalı olarak Grafik 2’de gösterilmektedir.

Grafik 2: OECD Ülkelerinde Hane Halklarının 
İnternet Erişim Oranları (2019)

Kaynak: (OECD Stat, 2021).

Bilgi ekonomisinin temel bileşenlerinden bir tanesi, bilgi ve iletişim 
teknolojileri ve bu teknolojilere ait altyapıdır. Türkiye’de hane halkları % 
88.30 oranında internete erişim sağlamaktadır. Türkiye bu oranla 34 OECD 



108     İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori

üyesi arasında 19. sırada yer almaktadır. OECD ortalamasının % 86.96 göz 
önüne alındığında, Türkiye OECD ortalamasının üzerinde bir orana sahiptir. 
2019 yılı itibariyle OECD ülkeleri arasında hane halklarının evde internet 
erişim oranı en yüksek olan ülke G. Kore’dir. Hollanda ve Norveç ise, ilk üçte 
yer almaktadır.

Türkiye’nin öncelikli hedefleri arasında bilgi ve iletişim teknolojilerine 
erişimde, yaş, cinsiyet ve gelir farklılıklarının ortadan kaldırılması yer almaktadır 
(Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Bu nedenle 2004-2020 
yılları arasında Türkiye’de erkek ve kadın internet kullanım oranlarının gelişimi 
Grafik 3’te gösterilmektedir.

Grafik 3: Türkiye’de Kadın ve Erkek 
İnternet Kullanım Oranlarının Gelişimi (2004-2020)

Kaynak: (TÜİK, 2021).

Türkiye’de erkelerde internet kullanım oranı 2004 yılında % 25.75 iken, bu oran 
2021 yılında % 87.74 oranına ulaşmıştır. Kadın internet kullanım oranı 2004 
yılında % 12.09 iken 2021 yılında % 77.53 olmuştur. Türkiye’de hem kadın 
hem erkek internet kullanım oranlarında ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak 
2021 yılı itibariyle kadın ve erkek internet kullanım oranları arasında kullanım 
farklılığı bulunmaktadır. 

Türkiye’de bilgi toplumu hedefleri, bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanımında bölgesel farklılıklarının azaltılması yer almaktadır. Türkiye’de 
Düzey 1 bölgelerinde internet kullanım oranları Grafik 4’te gösterilmektedir.
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Grafik 4: Türkiye’de Düzey 1 Bölgelerinde İnternet Kullanım Oranları

Kaynak: (TÜİK, 2021).

Türkiye’de Düzey 1 bölgelerinde internet kullanımı açısından İstanbul % 
85.2 oranı ile ilk sırada yer almaktadır. İstanbul’dan sonra Batı Anadolu ve 
Doğu Marmara yer almaktadır. 2019 ve 2020 yıllarında en düşük internet 
kullanım oranı Güney Doğu Anadolu’da iken, 2021 yılında en düşük oran, 
Kuzey Doğu Anadolu’dadır. Güney Doğu Anadolu’da 2021 yılı itibariyle 
önemli ilerlemeler bulunmaktadır. Ayrıca çalışmada Kovid-19 pandemi 
sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki etkileri içermesi açısından 
3 yıllık veri alınmıştır. Kovid-19 pandemi sürecinde bölgelerin internet 
kullanımında ciddi ilerlemeler olmuştur. Ancak Türkiye’de BİT alanında 
önemli yatırımlar yapılmasına rağmen, BİT’lerin yaygınlığı açısından 
bölgeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bölgeler arasında dijital 
farklılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik politikalara önem verilmesi 
gerekmektedir.

Türkiye’de bölgeler arasında genel internet kullanım oranlarının yanında 
bölgelerin cinsiyet bakımından internet kullanımı da bölgesel dijital cinsiyet 
eşitliğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Türkiye’de 2021 yılı 
itibariyle bölgelerde cinsiyet bakımından internet kullanım oranları Grafik 5’te 
gösterilmektedir. 
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Grafik 5: Türkiye’de Düzey 1 Bölgelerinde 
Cinsiyet Bakımından İnternet Kullanım Oranı, (2021)

Kaynak: (TÜİK, 2021).

Türkiye’de Düzey 1 bölgelerinde erkeklerin ve kadınların BİT’lerin kullanımında 
önemli farklıkların olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2021 yılında erkek 
ve kadın internet kullanımında İstanbul, Batı Anadolu ve Doğu Marmara ilk 
sıralarda yer almaktadır. Bölgelerde en düşük kadın internet kullanım oranları 
Güney Doğu Anadolu, Orta Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu’da 
görülmektedir. Özellikle Kuzey Doğu Anadolu’da oldukça düşük kadın internet 
kullanım oranları gözlemlenmektedir.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinin merkezinde 
bilginin sürekli kullanımını ve yaratılmasını içeren başarılı stratejiler yer 
almaktadır. Genel olarak bilgi stratejileri, yerel üretkenliği artırmak için 
mevcut küresel bilgiden yararlanmayı ve yabancı teknolojilerin yerel koşullara 
uyarlanmasını içermektedir. Tipik olarak daha yüksek düzeyde bilim ve 
teknoloji yeteneği anlamına gelen daha yüksek gelişme seviyelerinde, bilgi 
stratejileri aynı zamanda kritik bir şekilde yerel inovatif çabalara da bağlı 
kalmakta ve yüksek standartlarla uyumlu olacak şekilde daha yüksek katma 
değerli ürün ve hizmet üretme hareketinin temelini oluşturmaktadır (Chen & 
Dahlman, 2006). Bilgiyi üreten ve bu bilgileri katma değere dönüştürebilen 
ülkelerin küresel rekabette üstün konuma geldiği görülmektedir (Özsağır, 
2013).
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OECD tarafından toplanan ve standartlaştırılan temel bilgi ekonomisi 
göstergeleri şu şekilde sıralanmaktadır: i) araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) 
harcamaları; ii) mühendis ve teknik personelin istihdamı; iii) patentler ve iv) 
teknoloji için uluslararası ödemeler dengesi (OECD, 1996). Çalışmada temel 
bilgi göstergeleri olarak Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personeli, patentler, yüksek 
ve orta teknolojili ürün ihracatı oranları değerlendirilmiştir. 

Türkiye’nin 2019 yılı itibariyle Ar-Ge harcaması OECD ülkeleriyle 
karşılaştırmalı olarak Grafik 6’da gösterilmektedir.

Grafik 6: OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları (% GSYİH) 2019

Kaynak: (OECD Stat, 2021).

Ar-Ge harcamaları, tüm yerleşik şirketler, araştırma enstitüleri, üniversite ve 
devlet laboratuvarları vb. tarafından Ar-Ge’ye yapılan toplam harcamalardan 
oluşmaktadır. Ar-Ge, temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel 
geliştirmeyi aşamalarını kapsamaktadır (Dünya Bankası, 2021).

Türkiye’de 2019 yılında Ar-Ge’ye GSYİH’den % 1.06 oranında pay 
ayrılmaktadır. OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında, bu oran oldukça düşük 
kaldığı görülmektedir. OECD ülkeleri arasında Ar-Ge’ye en yüksek payı İsrail 
(% 4.93), G. Kore (% 4.64) ve İsveç (% 3.39) ayırmaktadır. Türkiye’nin bilgi 
ekonomisinde hedeflediği konumun elde edilebilmesi ve 2023 hedeflerinin 
gerçekleştirilebilmesi için Ar-Ge’ye ayrılan payın artırılması gerekmektedir.

Ar-Ge personeli, yeni bilgilerin, ürünlerin, süreçlerin, yöntemlerin ve 
sistemlerin tasarlanması ve bu süreçlerin yönetimiyle uğraşan profesyoneller 
olarak değerlendirilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin başarılı bir şekilde 



112     İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori

uygulanabilmesi, nitelikli Ar-Ge personeli tarafından olmaktadır. Türkiye’de 
Ar-Ge personeli oranı Grafik 7’de gösterilmektedir.

Grafik 7: OECD Ülkelerinde Ar-Ge Personeli (1000 kişi başına) (2019)

Kaynak: (OECD Stat, 2021).

Bilgi ekonomisinde, bilgi en itici güçtür. Bilgiyi üreten ve onu yüksek katma 
değere dönüştüren ülkeler, küresel rekabet ortamında başarılı olmaktadır. 
Ar-Ge personeli hem yeni bilginin üretilmesinde hem de transfer edilen yabancı 
bilginin özümsenmesi, kullanılması ve yeniden üretilmesi sürecinde önemli rol 
oynamaktadır (Özsağır, 2013). Türkiye Ar-Ge personeli bakımından OECD 
ülkeleri arasında ilk 10’da yer almaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu personel 
yapısının önemli inovasyon potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Ancak nüfus 
bakımından Türkiye’den daha küçük olan G. Kore, Fransa, İtalya ve İspanya 
daha fazla Ar-Ge personeline sahiptir. Türkiye’nin Ar-Ge personeli sayısını 
artırması gerekmektedir.

Bilgi ekonomisinde Ar-Ge personelinin devlet, yükseköğretim ve diğer 
şirketler arasındaki kurumsal dağılımı de önem taşımaktadır. Türkiye’nin Ar-Ge 
personelinin dağılımı Tablo 2’de görülmektedir.
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Tablo 2: Türkiye’de Ar-Ge Personelinin Meslek Gruplarına Göre Dağılımı

Yıllar Finansal ve Finansal 
Olmayan Şirketler (%)

Devlet (%) Yükseköğretim 
(%)

2002 20.43 19.00 60.57
2003 20.46 16.30 63.24
2004 22.11 15.97 61.92
2005 30.44 17.92 51.64
2006 33.11 17.82 49.06
2007 38.28 15.10 46.62
2008 40.84 14.68 44.48
2009 42.81 14.97 42.22
2010 45.87 13.89 40.24
2011 48.93 12.66 38.41
2012 49.69 11.50 38.81
2013 51.69 10.63 37.69
2014 53.66 10.59 35.75
2015 54.52 10.08 35.40
2016 53.00 8.62 38.39
2017 57.26 7.39 35.36
2018 60.64 6.61 32.75
2019 62.86 4.86 32.28

Kaynak: (TÜİK, 2021).

Türkiye’nin Ar-Ge personeli istihdamında yıllar itibariyle önemli değişimler 
yaşanmıştır. Ar-Ge personel istihdamında finansal ve finansal olmayan şirketlerin 
payının yükseldiği görülmektedir. Finansal ve finansal olmayan şirketlerin personel 
oranı 2002 yılında % 20.43 iken 2019 yılında % 62.86 oranına yükselmiştir. 
Devlet ve yükseköğretim paylarında önemli bir düşüş yaşanmıştır. 2002 yılında 
devlet % 19 ve yükseköğretim % 60.57 iken, 2019 yılında devlet % 4.86’ya ve 
yükseköğretim % 32.28’e düşmüştür. Finansal ve finansal olmayan şirketlerin 
Ar-Ge faaliyetlerine katılımda daha yüksek bir pay aldığı görülmektedir. Bu 
durumda Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin özel sektöre yayıldığı anlaşılmaktadır.

Bilgi ekonomisinin en önemli çıktıları arasında yüksek teknolojili ve katma 
değerli ürünler yer almaktadır (Adaçay, 2007). Aynı zamanda Avrupa Patent Ofisi 
(EPO) ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) 
yapılan patent başvurusu, yüksek teknoloji sektörlerinin üretim ve ihracat 
payları çıktı göstergeleri arasında yer almaktadır (Karahan, 2012). Türkiye’nin 
yüksek teknolojili ürün ihracatının gelişimi Grafik 8’de gösterilmektedir.
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Grafik 8: OECD Ülkelerinde Yüksek 
Teknolojili Ürün İhracatı (% Mamul Mal İhracatı) (2018)

Kaynak: (Dünya Bankası, 2021).

Türkiye yüksek teknolojili ürün ihracatında 2018 yılı itibariyle OECD ülkeleri 
arasında en düşük orana sahiptir. Türkiye’de toplam mamul mal ihracatı içerisinde 
yüksek teknolojili ürün ihracatı oranı % 2.82’dir. OECD ülkeleri arasında en 
yüksek orana sahip ülke G. Kore’dir. G. Kore’yi ise, Fransa ve İrlanda takip 
etmektedir. Türkiye’nin yüksek teknolojili üretim yapısının yanında yüksek ve 
orta teknolojili ürün ihracatı Grafik 9’da gösterilmektedir.

Grafik 9: OCED Ülkelerinde Orta ve Yüksek 
Teknolojili Ürün İhracatı (% Mamul Mal) (2018)

Kaynak: (Dünya Bankası, 2021).
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Türkiye yüksek teknolojili ürün ihracatında OECD ülkeleri arasında son 
sırada yer alırken, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 29. sırada yer 
almaktadır. Türkiye’nin 2018 yılı itibariyle orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 
oranı % 44.46’dır. Her iki grafik (Grafik 8 ve 9) birlikte değerlendirildiğinde, 
Türkiye’nin üretim yapısı olarak orta ve düşük teknolojili ürünlerde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Orta ve yüksek teknolojili üretim haricinde geriye kalan yaklaşık 
% 56’lık üretim payı düşük teknolojilidir. Türkiye’nin bilgi ekonomileri 
arasındaki yerini alabilmesi açısından yüksek teknolojili ürün ihracatı büyük 
önem taşımaktadır. Yüksek teknolojili ürünler, bilgi yoğun ürünlerdir. Özellikle 
ihracat odaklı büyümenin gerçekleştirilebilmesi için yüksek teknolojili üretime 
odaklanılması gerekmektedir.

Bilgi ekonomisinin bir diğer önemli çıktıları arasında fikri mülkiyet hakları 
yer almaktadır. Fikri Mülkiyet Haklarının oluşturulması, bilginin özel olarak 
oluşturulmasına teşvik sağlamaktadır (Harris, 2001). Türkiye’nin uluslararası 
patent ofislerine yapmış olduğu başvurular OECD ortalaması ile Grafik 10’da 
karşılaştırılmaktadır.

Grafik 10: Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve ABD Patent ve 
Marka Ofisi (USPTO) Patent Başvuru Oranları 2005-2017

a) EPO b)USPTO

Kaynak: (OECD Stat, 2021).
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OECD ortalaması ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin uluslararası patent 
ofislerine patent başvuru sayısında oldukça düşük performansa sahip olduğu 
görülmektedir. Ancak Avrupa patent ofisine yapılan başvuru sayısında 2017 
yılına doğru önemli artışlar yaşanmakta, fakat USPTO’ya yapılan başvuru 
sayısı oldukça düşük kalmaktadır. Uluslararası rekabet ve küresel değer zinciri 
içerisinde saygın konuma gelinebilmesi açısından uluslararası patent ofislerine 
yapılan başvuru sayılarının yükseltilmesi gerekmektedir.

Bilgi toplumu, başta emek faktörü olmak üzere tüm üretim faktörlerinin, 
kamu ve özel sektör işletmelerinin, bireylerin ve devletin teknolojik gelişmeler 
karşısında yeniden yapılanmasını beraberinde getirmektedir (Aktan & Tunç, 
1998). Sanayileşmiş toplumlarda hizmetler sektöründe istihdamın yaygınlaşması, 
bilgi toplumu kavramı ile açıklanmaktadır. Bilgi ekonomisinde üçüncül sektör 
olan hizmetler sektörü önemli hale gelmektedir (Atik, 1999).  İstihdamın 
sektörel dağılımı da bilgi ekonomisi konusunda önemli ipuçları vermektedir 
(Yıldırım, 2004). Türkiye’nin sektörler bakımında istihdam dağılımı Grafik 
11’de gösterilmektedir.

Grafik 11: OECD Ülkelerinde İstihdamın Sektörel 
Dağılımı (% Toplam İstihdam) (2019)

Kaynak: (Dünya Bankası, 2021).

Türkiye hizmetler sektörünün toplam istihdam içerisinde almış olduğu pay 
bakımında OECD ülkeler arasında son sırada yer almaktadır. 2019 yılı itibariyle 
Türkiye’de hizmetler sektörünün payının % 56.57 olduğu görülmektedir. 
Türkiye’de istihdamda aldığı pay bakımından ikinci sektör olarak sanayi 
sektörü gelmekte ve üçüncü sırada ise tarım sektörü yer almaktadır. Türkiye’de 
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sektörel dağılımı bakımından hizmetler sektörü her ne kadar en yüksek 
paya sahip olsa da OECD ülkeleri bakımından toplam istihdamda aldığı pay 
düşük kalmaktadır. Aynı zamanda hizmetler sektörünün istihdam yapısının da 
incelenmesi gerekmektedir. Türkiye’de istihdamın ekonomik faaliyetlere göre 
dağılımı Grafik 12’de gösterilmektedir.

Grafik 12: Türkiye’de İstihdamın Ekonomik 
Faaliyetlere Göre Dağılımı (%) (2019)

Kaynak: (ILOSTAT, 2021).

Türkiye istihdamın genel yapısı içerisinde, ticaret, ulaştırma, konaklama 
ve yemek ile işletme ve idari hizmetler öne çıkmaktadır. İkinci sırada kamu 
yönetimi, toplum, sosyal ve diğer hizmetler ve faaliyetler gelmektedir. 2009-
2020 yılları arasında tarımın payının azaldığı ve hizmetler sektörü ile imalat 
sektörünün payının arttığı görülmektedir.

Türkiye’nin bilgi ekonomisi yapısı incelendiğinde, bilgi girdileri ve 
çıktıları bakımından OECD ülkeleri açısından geriden gelmektedir. Özellikle 
Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan harcamalar bakımından son sıralarda yer almaktadır. 
Türkiye sahip potansiyel bakımından bilgi ekonomisi olabilmesi için oldukça 
yüksek potansiyel taşıdığı ancak mevcut göstergeler açısından zayıf kaldığı 
görülmektedir.

3. Bilgi Ekonomisine Yönelik Politika Önerileri

Bilgi ekonomisine geçiş, bilgi ekonomisi unsurlarını geliştirmeye odaklanan uzun 
vadeli stratejiler ve politikalar gerektirmektedir. Bu açıdan gelişmiş ülkelerin 
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deneyimlerinden faydalanılması bu planların ve stratejilerin geliştirilmesine 
temel teşkil etmektedir. Çalışmada OECD üyesi ülkelerle karşılaştırmalı olarak 
Türkiye’nin bilgi ekonomisi yapısı incelenmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemli altyapı göstergeleri arasında 
internet kullanım oranları gösterilmektedir. Türkiye’nin OECD ülkeleri 
karşılaştırıldığında, önemli bir altyapıya sahip olduğu görülmektedir. Ancak 
mevcut altyapı düzeyinin ve niteliğinin yükseltilmesi gerekmektedir. Aynı 
zamanda Türkiye’nin bilgi ekonomisi hedefleri arasında bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin cinsiyet, yaş ve bölgeler arasında eşit bir şekilde dağılımının 
sağlanması yer almaktadır. Türkiye genelinde kadın ve erkek internet kullanım 
oranları arasındaki farkın zamanla kapandığı ve dijital cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasında önemli kazanımlar elde edildiği görülmektedir. Ancak bu durum 
bölgeler açısından ele alındığında önemli kullanım farklılıklarının olduğu 
görülmektedir. Bölgelerde dijital cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerekli 
tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Türkiye’de bölgeler arasında internet kullanım oranları arasındaki 
farklıkların giderildiği görülmektedir. Ancak bölgeler kullanım oranları 
açısından birbirilerine yakınsamış olsalar da kullanım oranlarının artırılması 
gerekmektedir.

Bilgi ekonomisi yapısının kurulmasında ve sürdürülebilir kılınmasında 
beşeri sermaye önemli rol oynamaktadır. Bilgi ekonomisi temel yeteneklerin 
yanında ileri düzeyde yetenek ve biliş düzeyi gerektirmektedir (Stiglitz, 1999). 
Bu açıdan nitelikli işgücünün oluşturulmasında eğitim sistemi özel önem 
taşımaktadır. Türkiye’nin Ar-Ge personel bakımından, OECD ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında, düşük kaldığı görülmektedir. Türkiye’de Ar-Ge personel 
sayısının artırılması gerekmektedir. Personel sayısının artırılmasının yanında, 
verimliliğini artıracak teknik ve sosyal önlemlerin alınması gerekmektedir. 
Türkiye’nin Ar-Ge’ye ayrılan pay bakımından OECD ülkeleri arasında son 
sıralarda yer almaktadır. Ar-Ge personelinin yanında, GSYİH’den Ar-Ge’ye 
ayrılan payın da artırılması gerekmektedir. Ar-Ge harcamalarının artırılması, 
hem Ar-Ge personeli etkinliğinin yükseltilmesinde hem de üretim yapısının 
yüksek teknolojili ürünlere doğru evirilmesinin önemli rol oynayacağı 
düşünülmektedir.

Ayrıca Türkiye’nin, uluslararası patent ofislerine yapılan başvurular 
bakımından OECD ortalamasının çok altında olduğu tespit edilmiştir. 
Uluslararası patent ofislerine yapılan başvuruların artırılması, Türkiye’ye hem 
küresel rekabette hem de küresel değer zinciri içerisinde önemli pozisyon 
kazandırabileceği düşünülmektedir.
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Bilgi ekonomisi olarak adlandırılan ekonomilere bakıldığında, üretim 
yapılarının yüksek teknolojili ürünlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Yüksek 
teknolojili ürün ihracatı açısından Türkiye, OECD ülkeleri arasında son 
sırada yer almaktadır. Ancak orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatı birlikte 
değerlendirildiğinde OECD ortalamasına yaklaşmaktadır. Türkiye’nin küresel 
rekabette hedeflediği seviyeyi yakalayabilmesi için üretim yapısının düşük ve 
orta düzeyden yüksek teknoloji düzeyine çıkarması gerekmektedir.

Bilgi ekonomisi temel göstergeleri birlikte değerlendirildiğinde, 
Türkiye’nin bilgi ekonomisi altyapısı açısından önemli kazanımlar elde 
ettiği görülmektedir. Türkiye’nin ihracat odaklı sürdürülebilir büyümesinin 
sağlanmasında, Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personeli gibi girdilerin ve 
uluslararası patent ofislerine yapılan başvurular ve yüksek teknolojili ürün 
ihracatı gibi çıktıların yükseltilmesi hayati önem taşımaktadır.

Sonuç ve Tartışma
Bilginin önemli bir üretim girdisi haline gelmesiyle birlikte, toplumların 
ekonomik, siyasi ve kültürel değişimler yaşadıkları bilinmektedir. Toplumların 
sınıflandırılmasında bilgi ekonomisi, sanayi sonrası toplum ve kapitalist ötesi 
toplum şeklinde sınıflandırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bilgi ekonomilerinin 
gelişmiş ülkelerde otaya çıkması ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin de bilgi 
ekonomisine olan ilgileri artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülke 
deneyimlerinden yola çıkarak kendi stratejilerini ve planlarını oluşturdukları 
görülmektedir. Gelişmekte olan ülke pozisyonunda olan Türkiye’nin de bilgi 
ekonomisine yönelik hedeflerinin başta kalkınma planları olmak üzere stratejik 
eylem planlarında yer aldığı görülmektedir. Türkiye’nin bilgi ekonomisi olma 
yolunda sahip olduğu pozisyonun, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla çalışmada Türkiye’nin 
bilgi ekonomisi yapısının ve mevcut pozisyonunun temel bilgi ekonomisi 
göstergeleri açısından OECD üyesi ülkeler ile karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, internet kullanım oranları, 
Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personeli sayısı, yüksek teknolojili ürün ihracatı, 
uluslararası patent ofislerine patent başvuru sayısı ve istihdam yapısı ele 
alınmıştır. Bu değişkenler açısından Türkiye’nin zaman içerisinde önemli 
kazanımlar elde ettiği tespit edilmiştir. Ancak Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge 
personeli, patent başvuruları ve yüksek teknolojili ürün ihracatı bakımından 
hedeflenen düzeyde olmadığı görülmektedir. Türkiye’nin bilgi ekonomileri 
arasında hedeflediği konuma gelebilmesi açısından üretim yapısının yüksek 
teknolojili üretim seviyesine yükseltmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir.
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1. Giriş

21.yy da devletin sahip olduğu kıt kaynakların rasyonel olarak kullanılması 
ve iktisadi büyüme olgusu her toplum için en önemli sorunlardan biri 
olmuştur. Özellikle covid-19 pandemisinin ülke ekonomilerinde yol 

açtığı tahribatın onarılması ve normalleşme adımları için kaynakların nasıl 
kullanılması gerektiği daha da önemli hale gelmiştir. Günümüzde insanlar 
demokratik, özgür ve refah düzeyinin yüksek olduğu bir ortamda yaşama arzusu 
içindedir. Bir ülkede refah seviyesinin artırlamsı sorunu her şeyden önce daha 
fazla üretim yapılması ve iktisadi büyüme oranına bağlı olarak gerçekleşecektir. 
Ekonomi biliminde kaynakların kıtken ihtiyaçların sınırsız olması çoğu zaman 
alternatifler arasında bir seçim yapmayı yani bir karar almayı zorunlu kılar. 
Peki, serbest bir piyasa ortamında insanlar nasıl karar alırlar? İktisat biliminde 
insanların karar alırlarken rasyonel davrandıklarını varsayılır. Kendi çıkarının 
peşinde koşan iktisadi insanın (homo economicus) en önemli özelliği rasyonel 
(akılcı) davranış sergilemesidir (Kılıçaslan, 2019:5) . İhtiyaçlar, mal ve 
hizmetlerin tüketilmesi ile karşılanır. İktisatta tüketim yapabilmek için ilk önce 
bu ürünlerin üretilmesi gerekir. Üretim için kullanılan kaynaklar, toprak, emek, 

*Bu makale Dikmen, N. (1993). “İktisadi Malzeme Yönetimi ve J.I.T” (Danışman:  Özgüven A.) İ.Ü Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İktisat Bilim Dalı doktora tez çalışmasından yararlanılarak türetilmiştir.
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sermaye ve girişim gibi üretim faktörleridir. Söz konusu kaynaklar ihtiyaçlara 
göre yetersiz olduğundan var olan kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması 
gerekir. ekonomide üretilen her şey (mal ve hizmetler) bu kaynakların bir bir 
araya getirilerek üretime yönlendirilmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Toplumsal bazda düşünüldüğünde, mevcut kaynaklar arzu edilen 
tüm mal ve hizmetlerin üretilmesinde yetersiz kalır. Diğer bir ifadeyle, her 
toplum  kaynakların kıtlığı sorunu ile karşı karşıyadır. Bu sebeple kaynakların 
isteklerimizi karşılayamaması sonucu varolan kıtlık gerçeği, iktisat biliminin 
ortaya çıkış nedenidir. Gerçekten ekonomide kaynaklar kıttır ve her zaman seçim 
yapmak gerekir. Bir ekonomide iktisat biliminin cevaplaması gereken dört temel 
sorun vardır. Ne üretilecek, Ne kadar üretilecek, Nasıl üretilecek, kim tarafından 
üretilecek? Aslında bütün hükümetler bu sorunların çözümüne odaklanmışlardır. 
Bazı toplumlarda bu sorunlar serbest bir piyasa mekanizmasının işlerliğine, 
bazılarında ise merkezi bir otoritenin kararlarına bırakılnıştır. Bu sorunlar 
aynı zamanda nasıl bir sistemle toplum refahını en iyi şekilde sağlamak için 
yapılabileceği amacına yönelmiştir. O halde mutlak bir başarı ve ekonomik 
istikrar için toplumların sahip oldukları kaynakları rasyonel(akılcı) bir şekilde 
kullanmaları gereklidir.

2. Üretim İmkanları Eğrisi ve İktisadi Büyüme

Bir ülkede üretim teknolojisi ve kaynakların sabit olduğu varsayımı altında, 
belirli bir dönemde kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak tam ve en düşük 
maliyetle üretim yapılması halinde üretilebilecek maksimum mal bileşiminin 
geometrik yerine, Üretim imkânları eğrisi adı verilir. Dolayısıyla üretim 
imkânları eğrisi, veri teknoloji ve kaynaklar ile üretilebilecek maksimum mal 
bileşimlerinin geometrik yeri biçiminde tanımlanabilir. (Ünsal, 2010:35). 
Uretimde etkinliğin sağlanması, bir toplumda varolan kaynaklarla en yüksek 
uretim duzeyine erişilmiş olmayı ifade eder. Eğer uretimde etkinlik sağlanmışsa, 
bir maldan daha az uretmeden, diğer maldan daha fazla uretmek mumkun 
değildir.(Dinler, 2012:33)

Bir toplumda, Y ve X gibi iki mal üretildiği varsayımı altında üretim 
imkânları eğrisi Şekil 1.1’de gösterilmiştir. Şekilde yatay eksen, X malı, Dikey 
eksen ise Y malı üretimini temsil etmektedir. AF eğrisi ise üretim imkânları 
eğrisi olup, tüm kaynakların etkin bir şekilde kullanılması halinde üretilebilecek 
maksimum üretim kapasitesini göstermektedir. Eğri üzerindeki her nokta yeni 
bir mal bileşimini göstermektedir. Eğri üzerinde hangi nokta seçilirse seçilsin 
kaynakların etkin kullanıldığı varsayılır. 
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Şekil 1.1 Üretim İmkânları Eğrisi

AF üretim imkânları eğrisi aynı zamanda bir ülkenin üretim yapabilme ve 
yapamama sınırını ifade etmektedir. Üretim imkânları eğrisi sabit değildir, zaman 
içinde içeriye ve dışarıya kayabilir. AF eğrisinin üstündeki G noktası mevcut 
kaynaklarla imkânsız bir kombinasyonu göstermektedir.(Boyes, Melvin, çev.
Telatar,2016:18). Bu noktada üretim yapılabilmesi için kaynakların artırılması, 
bir başka ifadeyle iktisadi büyüme ile mümkündür. Bu durum aynı zamanda 
üretim imkânları eğrisinin sağa doğru kayması anlamına gelir. Aslında her ülke 
için arzu edilen üretim imkânları eğrisinin yıldan yıla daha büyük oranda dışa 
doğru kaymasıdır. İktisadi büyüme üretim ve refah düzeyinin, kısaca GSMH 
(Gayri Safi Milli Hasıla)’nın da artması anlamına gelir. Ancak her ülke büyüme 
beklentisi arzusunda iken, tam tersine ekonomide küçülmede söz konusu olabilir. 
Özellikle iki yıldır devam eden Covid-19 pandemi sürecinde dünya genelinde 
ekonomilerde büyüme yerine küçülme yaşanmıştır. IMF raporlarına göre batı 
ekonomilerinde %30 daralma meydana gelmiştir. Üretim imkânları eğrisinin 
içinde her noktada üretim yapılabilir, Örneğin H noktasında üretim yapılması 
bir kısım kaynakların âtıl (boş) kalması anlamına gelir. Öyle ki daha fazla 
mal üretebilme imkânı varken eksik kapasite ile çalışıp daha az mal ve hizmet 
üretmek ekonomik performans açısından bir seçim noktası olamaz. Bu durumda 
bazı kaynaklar boşta kalacak demektir. Toprak, emek, sermaye ve girişim gibi 
kaynakların bir kısmının boşta kalması ekonomi için iyi bir seçim değildir. Bu 
durumda üretim azalacak, toplumsal refah kaybı olacaktır.

Bir ülkede kıt kaynaklarla üretilen mal ve hizmet miktarının belirli 
bir zaman içinde artmasına iktisadi büyüme denir. Diğer bir ifadeyle iktisadi 
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büyüme, mevcut kaynaklarla bugün erişilebilir olmayan uzun dönemde 
erişilebilir olan iktisadi bir olgudur. Makro iktisat ekonominin kısa ve uzun 
dönemdeki işleyişini inceler, kısa dönemdeki inceleme konjonktür dalgaları, 
uzun döenmdeki inceleme ise iktisadi büyüme başlığı altında gerçekleştirilir. 
(Bocutoğlu, 2011:556). Bir ülkede üretimi, GSMH ve kişi başına geliri 
artırmak ancak iktisadi büyüme ile sağlanabilir. Bir ülkede yaşayan insanların 
refah düzeyinin sürekli bir şekilde yükselmesi büyümeye bağlıdır. Büyüme 
ise üretim olanakları eğrisinin mevcut konumundan sağa doğru kayması ile 
gerçekleşir. Bunun için teknolojik gelişme ve kaynakların artırılması gerekir. 
İktisat literatüründe başlıca iki büyüme teorisi bulunmaktadır; birincisi 1960’lı 
yıllarda Solow tarafından geliştirilen Solow (neoklasik büyüme) teorisi, ikincisi 
ise 1980’lerde Paul Romer ve R.Lucas tarafından geliştirilen İçsel büyüme 
teorileridir. Her iki teoride teknolojik gelişmeyle birlikte, kaynakların etkin 
kullanılması ve artırılması amacına odaklanmıştır. Etkinlik, tüm imkânlar 
kullanılarak hiç kimseyi daha kötü duruma düşürmeksizin, bazı kişileri daha iyi 
duruma getirmenin mümkün olduğu ekonomi, etkin bir ekonomidir(Kurugman, 
Weels, 2009:40-41). Tüm dünya ülkelerinde iktisadi büyüme hükümetlerin en 
öncelikli hedefleri arasındadır. İktisadi büyümeyi gerçekleştiren ve dolayısıyla 
halkın refahını artıran hükümetlerin iktidarda kalma şansı artmaktadır(vice 
versa). Eğer bir ülkede kaynaklar tam olarak kullanılmıyorsa ihtiyaçlar yeterince 
karşılanamaz, diğer yandan söz konusu ihtiyaçların üretiminde kullanılabilecek 
insanlar işsiz kalacaktır. Bu sebeple, eğer bir ülke sahip olduğu kaynakların tam 
kullanımını sağlayamıyorsa, bu durum ülkenin en önemli ekonomik sorununa 
çözüm bulamaması anlamına gelmektedir(Çetin,2010:11).

3. Yatırım Kavramı ve İktisadi Büyüme

1929 Büyük dünya buhranı sonrası ortaya çıkan Keynesyen düşünceye 
göre ekonomide istihdam sorununu çözebilmek ve ekonomiyi durgunluktan 
kurtarabilmek için talep yönlü bir politika izlenmesi gerektiği önerilmektedir. 
Bu amaçla yatırım harcamaları arttırılacak ve ekonomide büyüme sağlanacaktır. 
Büyümenin sağlanması ise ekonomiyi tam istihdam dengesine ulaştıracaktır. 
Teoriden anlaşılacağı üzere Keynes’in politikasındaki asıl amacı iktisadi 
büyüme ile ekonomiyi durgunluktan kurtarmak ve işsizliği önlemektir (Yılmaz, 
2005:66).

Keynese göre ekonominin lokomotifi taleptir. Bilindiği gibi Keynes klasik 
makro iktisat okulunun “Her arz kendi talebini yaratır” şeklindeki Say yasası 
ilkelerine itiraz etmiştir. Keynes, toplam talebi meydana getiren en önemli 
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kalemlerden biri olan yatırım harcamalarının iktisadi büyüme açısından önemli 
olduğunu vurgulamaıştır.

Bir ekonomide safi milli hasıla (SMH) özdeşliği aşağıdaki şekilde 
gösterilir;

   SMH=C+GSI+G+TM±F (1)

   SMH=GSMH-IA (2)

GSMH’dan amortismanlar (IA) çıkarılırsa net yatırımlar elde edilir. Gayri 
safi yatırımlar (GSI), net yatırımlar (I) ile amortismanlar (IA) toplamından 
oluştuğuna göre,
   GSI=I+IA (3)

Gayri safi yatırım harcamalarını hesaplamak için ülkedeki gayri safi sabit 
sermaye  oluşumu ile stoklardaki değişmeyi toplarız. 

   I= GSI+Stoklar (4)

Gayri safi sabit sermaye oluşumu yurt içinde yerleşik ekonomik birimlerin 
yaptığı tüm sermaye malı harcamalarının toplamıdır, Bunlar konut ve konut dışı 
yatırmlar olabilir(Yalta, 2019:54). Ve buradan,

   I=GSI-IA (5)

Özdeşliği yazılabilir. 
Bu durumda safi milli hasıla (SMH) aşağıdaki şekilde formüle edilecektir.

   SMH=C+I+G+TM±F (6)

Dolayısıyla safi milli hasıla içinde sadece net yatırım harcamaları yani üretken 
yatırım harcamaları yer alır. Yenileme yatırım harcamaları yani amortismanlar 
yer almaz. Safi milli hasıla ekonominin net üretim gücünü gösterir. SMH iktisadi 
büyümeyi sağlayan büyüklüktür, (Bocutoğlu, 2011:33-34).

Bir ekonomide milli gelir düzeyi ile uyarılan yatırımlara uyarılmış 
yatırımlar denir. Uyarılmış yatırımlar milli gelir düzeyindeki değişmelere 
(artışlara) bağlı olarak tüketim harcamalarında iki dönem arasında meydana 
gelen değişmeleri karşılamak için girişimcilerin mal ve hizmet üretmek 
amacıyla mevcut sermaye mallarına yaptıkları ilavelerdir(Ülgen, 2017:50-
54). Üretimde kullanılan kaynaklardan en önemlilerinden biri sermaye 
faktörüdür, iktisadi büyüme için net sermaye stokuna yapılan yatırımlar 
önemlidir. Bir ekonomide faaliyet gösteren firmalar açısından sermaye ve 
diğer kaynakların üretimde kullanılması esnasında tıpkı bir ırmaktaki suyun 
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akıcı bir şekilde hedefine ilerlemesi gibi hiçbir engelle karşılaşmadan etkin 
bir şekilde kullanılması gerekir. Bu anlamda firmalarda yaşanan stok sorunları 
talep ve üretimin kesintiye uğramasına yol açacak, dolayısıyla iktisadi 
büyüme negatif yönde etkilenecektir. Makro ekonomi ve firmalar açısından 
rasyonel bir stok yönetimi ve planlaması yapılarak kaynak kullanımı son 
derece önemlidir.   

4. Ekonomide Stok Kavramı ve Stok Kontrolü

Bir üretim sisteminde üretilen mamüle dolaysız ve dolaylı olarak katılan 
bütün fiziksel varlıklar ve mamülün kendisi stok kavramı içinde düşünülebilir 
(Kobu,1986:237) stok gelecekteki üretim ya da malzeme tedariklerinin bir 
alternatifir. Bu tanım genel anlamda hammadde, yarı mamul ve mamül malzeme 
stokları için geçerlidir. Bir üretim tesisinde, toptan veya perkende satış amacıyla  
bulunan stoklar bu kapsamda değerlendirilir. Ekonomide üretilip satılamayan 
veya satınalınıp henüz bir üretim sürecine girmeyen depolara yerleştirilen mallar 
ise stok yatırımları olarak adlandırılır. Ekonomide stok yatırımları piyasadaki 
talep yetersizliği, ya da yöneticilerin plansız davranışlarından oluşur. Stoklara 
oldukça yüksek tutarlarda yatırım yapan bir kuruluşun, depolarında yüksek bir 
stok bulundurmaktan iyi bir beklentisi ve çıkarıda olabilir. Ekonomide stok 
miktarının artması aynı zamanda ekonomik durgunluğun bir göstergesi olarak 
kabul edilir (Dikmen,1993:34-41).

Günümüz ekonomilerinde, firma yöneticileri genellikle stokların 
çok fazla olmasından, üretimden sorumlu yöneticiler ise hammadde ve 
malzemelerin zamanında tedarik edilerek stoklanmamış olmasından şikayetçi 
olurlar. Çelişkili gibi görünen bu durum aslında birçok firmada ortaya çıkan 
genel sorundur. Üretim yapan firmlarda ana amaç üretimin rasyonel bir şekilde 
planlanması ve bu plana işlerlik kazandıracak mazleme tedarik ve stoklama 
işlemlerinin gerçekleştirilmesidir(Soysal, 1987:101). Bu nedenle makro 
ekonomik performans açısından stok yatırımlarının kontrolü önem kazanmıştır. 
Stok kontrolü, stok seviyeleri ve maliyetlerin makul ve kabul edilebilir sınırlar 
içerisinde tutulması çabalarına verilen isimdir. Ekonomide faaliyette bulunan 
işletmelerde rasyonel stok kontrlünün amacı hammadde, malzeme, yedek 
parça ve diğer ihtiyaç maddelerinden ne eksik, ne fazla, fakat yeter miktarda 
hazır bulundurmak ve üretimin aksamadan yürütülmesini sağlamaktır. Bu 
anlamda uygulanacak stok kontrol politikları yöneticilerin daha sağlıklı 
karar vermesi ve iktisadi verimlilik açısından önemlidir.(Dikmen,1993: 
34-41)
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5. Karar Vericilerin Elde Stok Bulundurma Nedenleri

İnsanlar evlerinde neden yiyecek bulundururlar? Süpermarketlerde herkese 
yetecek kadar yiyecek vardır ve bir insan acıktığında, herhangi bir markete gidip 
bu ihtiyacını kolayca karşılayabilir. Ancak her defasında markete gidip, o an için 
gerekli olan malları almanın hem zaman, hemde gidiş geliş maliyetlerine neden 
olması söz konusu olacaktır. Bu sebeple bir defada alınan fazla miktarlarda 
yiyeceğin dondurucu ve soğutucularda muhafaza edilmesi daha avantajlı 
olacaktır. İnsanlar yüksek tedarik maliyetlerine maruz kalmamak amacıyla 
(fayda), soğutucu satınalma ve çalıştırmayı (maliyet) tercih etmektedir.Ayrıca 
indirimli satışların olduğu dönemde ihtiyaç duyulan malların satın alınarak 
soğutucularda stoklaması yoluyla maliyetlerini düşürme ve faydasını artırma 
yoluna gitmektedir. (Dikmen,1993:34-41).

Evde yiyecek stoku bulundurma maliyetlerinin içerisine soğutucunun ilk 
satınalma maliyeti, bu soğutucunun işletim maliyetleri (elektrik, bakım vb) 
ve soğutucuda depolanan yiyeceklere bağlanan para tutarının faiz maliyetleri 
dahil edilebilir. Örneğin soğutucuda depoladığımız yiyeceklere yaptığımız 
harcamaların artık bir bankaya yatırarak faiz geliri elde etme şansımız yoktur. Bu 
durumun bize getirdiği sermayenin fırsat maliyeti vardır. Kitlesel üretim yapan 
firmalar açısından ise sürdürülebilir bir üretim için stoklara yüklü miktarda para 
bağlanmaktadır. Bu durum aslında işletmelerin stok maliyetlerini artırmakta, 
kaynakların rasyonel kullanılmasını güçleştirmektedir.

Bu örnekten bazı çıkarsamalar yapabiliriz,

·	 Ekonomide Stok tedariğiyle ilgili bir maliyet sözkonusudur. Soğutucu 
örneğinde bu maliyet, her acıktığımızda markete gitmenin yaratacağı zaman 
ve harcamalar olarak karşımıza çıkmaktadır

·	 İkinci olarak stok bulundurmayla ilgili bir maliyet sözkonusudur, 
soğutucunun çalıştığı süre içerisinde harcadığı elektriğin maliyeti ve 
sermayenin fırsat maliyeti ortaya çıkmaktadır.

·	 Örnekden anladığımız gibi, ekonomide maliyetlerin iki farklı işleyiş şekli 
vardır, küçük miktardaki stoklar, tedarik kaynağına daha sık aralıklarla 
gidilmesi ve daha yüksek tedarik masraflarının oluşmasına yol açar. Büyük 
miktardaki stoklar ise, tedarik kaynağına daha uzun aralıklarla gidilmesi ve 
daha yüksek elde bulundurma maliyetleri demektir.

·	 Ekonomide stok yatırımlarının önemli bir kısmı tedarik ve elde 
bulundurma maliyetlerinin dengede tutulmasını zorunlu kılar. Karar 
vericiler tedarik ve elde bulundurma maliyetlerini azaltma yollarını 
önemsemelidir.
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Ekonomik performasın etkinliği açısından stok bulundurma maliyetleri önemli 
olduğundan dolayı firmalar, stok bulundurma yoluna ancak önemli avantajlar 
sağladığında başvurmalıdır. Stok bulundurma bir firmaya şunları yapabilme 
imkânı verir;

·	 Bir malın üretimini tüketiminden ayırma
·	 Üretim sistminde pürüzsüz bir iş akışı
·	 Bir ürünün oldukça düşük olabilen fiyatından faydalanma
·	 Tedarikte bir kesinti olması durumunda stoktan çalışabilme

Ancak stok yatırımlarının sermayenin fırsat maliyeti, her yıl ortaya çıkan 
teknolojik yenilikler, piyasa ve pazar koşullarındaki değişimler, tüketici 
tercihlerinde değişmeler açısından oluşan dezavantajlarının da olduğu dikkate 
alınmalıdır.

6. Ekonomide Üretimin Talepten Ayrılması sorunu

Tamamlanmış mamül stokları, bu ürünlere olan talep ile bu ürünlerin imal edilme 
işlemleri arasında bir tampon vazifesi görür. Eğer talep artışından kaynaklanan 
bir ihtiyacı karşılamak için gerekli mamül stoku yapılmamış ise firmalar piyasa 
talebini karşılamakta zorlanır. Piyasada kıtlıklar oluşur. Bu durum enflasyonun 
artmasına neden olur. Tüketiciler ihtiyaçlarını yeterince karşılmayaz hale gelir. 
Ancak bu durum her zaman söz konusu değildir. Örneğin mevsimlik üretim 
yapan işletmelerde önceden yeterli imlat yapılarak hazırlık yapılmazsa bu tür 
sorunlar ortaya çıkabilir. Ancak bazı durumlarda stok bulundurma zorunluluğu 
bir mecburiyetten de ortaya çıkabilir. Örneğin bir çok farklı işin bir arada yapıldığı 
ve aynı mallar için sipariş tekrarlarının sınırlı olduğu imalat atölyelerinde ise az 
miktarlarda tamamlanmış mamül stoku bulundurulur.

Parti malı üretimlerinde ve müşteri istekelerinin düzenli olarak 
karşılanmasının söz konusu olduğu durumlarda daha fazla tamamlanmış mamül 
stoku bulundurma ihtiyacı vardır. Elde bir miktar mamül stoku bulundurmanın 
müşteri ve tedarikçiler açısından bazı avantajları vardır. Firmalar açısından bu 
avantajlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

1) Müşteri ile tedarikçi arasındaki bağlantıda, malzemelerin nakliyesi 
sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözülebilmesi için elde bir miktar 
stok bulundurulması gereklidir. Bu durum lead-time (tedarik) süresine göre 
değişir. Örneğin otomobil imalatı yapan firmalara araba aküsü tedariği 
yapan bir şirketi ele alalım. Bu şirketin siparişleri zamanında karşılama 
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özelliğine sahip olmasının yanında, malzemelerin yola çıkışı ile otomobil 
imalatçısının üretim tesislerinde işleme sokulması arasındaki geçiş 
sürecinde bir miktar malzeme yolda bulunacağından, imalatçısının bu süre 
zarfında elindeki malzeme stoğunu kullanması gerekecektir. İşletmede fiilen 
bulundurulması gereken stok miktarının dikkatle hesaplanması gerkecektir. 
Bu sorunun cevabı, taşıma maliyetleri dahil olmak üzere sipariş maliyetleri 
ile stok bulundurma maliyetleri arasındaki farkın dikkatli bir biçimde analiz 
edilmesi sonucu ortaya çıkacaktır.

2) Tamamlanmış mamül stokunun bir miktarı, talepteki istikrarsızlıkların 
zamanında karşılanması için elde tutulur. Örneğin beyaz eşya üretimi 
yapan bir firmanın ürettiği klimaları genellikle öğle saatlerinde ve hafta 
sonlarında sattığı belirlenmiştir. Klimların çoğu sabah ilk vardiyada 
üretilmektedir. Bu firmanın bu genel satış zamanlarının dışında kalan 
zamanlarda gerçekleşebilecek satışlar için elinde sürekli olarak klima 
stoku bulundurması gereklidir. Diğer yandan otomobillerde kullanılan 
aküler bu konuda verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Araba akülerinin 
değiştirilmesi genellikle mevsimsel bir olaydır. Dolayısıyla firma ve akü 
tedarikçilerinin bu tutarsız talep karşısında hazırlıklı olması gerekmektedir.

3) Diğer yandan talepteki mevsimsel dalgalanmalar ve belirsizlikler de, elde 
tamamlanmış mamül stoku bulundurmayı gerekli kılmaktadır. Arabalarda 
kullanılan kış lastileri üreten bir firmayı düşünürsek firma kış aylarında yaz 
aylarına göre daha fazla kış lastiği satmaktadır. Ancak asıl satış patlaması 
sıcaklığın 7 derecenin altına düşmesiyle başlamakta 0 derecenin altına 
düşmesi ile zirve yapmaktadır.Havanın bu soğukluğa ne zaman ulaşacağını 
belirlemek oldukça zor bir iş olduğundan, firmanın tedbirli davranarak kar 
yağışı ve soğukların erken başladığı kuzey ve doğu bölgelerinde yer alan 
şehirlerde lastik stoklarını sonbaharın bitişi ve kış mevsiminin başlamasıyla 
birlikte artırma yoluna gitmelidir. Sonuç olarak stok bulundurma 
miktarının mümkün olduğunca düşük tutulması gerekir, ancak bazı 
durumlarda bu imkânsız hale gelebilir. Ancak aşırıyada kaçmamak gerekir. 
(Dikmen,1993:34-41)

7. Üretim İçin Ürün Akışının Pürüzsüz Hale getirilmesi 

Üretim birimlerinin elinde hammadde ve yarı mamül stoku bulundurmasının 
birinci sebebi, üretim tesisi içinde prüzsüz bir iş akışının sağlanmasıdır. Yarı 
mamül stokları bulunmayan bir montaj hattı ve ya da kesintisiz bir akış süreci 
düşünelim, bu süreçler, çeşitli tamamlanma aşamalarında ürünler bulundurarak 
verimliliğin artırılması amacıyla tasarımlandırılmıştır. Hammade ve 
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malzemeler, üretim zinciri içerisinde tedarikçi ile müşteri arasında bir tampon 
vazifesi görür. Aslında otomobil üreten firmalar için tamamlanmış mamül olan 
Aküler otomobil imalatçıları için birer hammadde niteliği taşır. Tam zamanında 
üretim sistemleri çerçevesinde yarı mamül stoklarının, daha küçük üretim 
partisi hacimleri vasıtasıyla düşük tutulması önerilmektedir. Amaç işletmelerde 
üretimin aksamasına yol açmayacak hammadde ve malzeme stoku bulundurmak, 
diğer yandan piyasa talebini karşılayacak minimum düzeyde bir mamül stoku 
bulundurmak hem işletmeler, hemde ekonominin işlerliği açısından daha 
gerçekçi bir politika olacaktır. Bu durum kaynakların etkin kullanılmasında 
işletmeler açısından bir avantaj olacaktır.

8. Ekonomide Spekülasyonlar ve Stok Yatırımı

Bir şirket, ileride kıtlığı olacağını tahmin ettiği hammadde çeşitlerinin stok 
seviyelerini normalin üzerine çıkarabilir. Örneğin gelecekte bir grev beklentisinin 
sözkonusu olduğu durumlarda bu davranış şekli akla uygundur. Örneğin 
kömür kullanan elektrik üretim şirketlerinin çoğu, birleşik maden sendikasına 
bağlı işçilerin toplu sözleşme sürelerinin sona erme tarihi yaklaştığında ekstra 
miktarlarda kömür alımlarında bulunurlar. Elektrik üretim şirketleri kömür 
olmadan işleyemez, bu nedenle muhtemel grevler öncesinde en az üç aylık 
kömür stokları oluştururlar.

Diğer yandan bir kuruluş, fiyatların geçici olarak düşmesi ve 
yükselmesi yönünde bir beklentisi olduğunda, ekstra miktarlarda satın alımlar 
gerçekleştirebilirler. Örneğin petrol fiyatlarının 1986 yılında varil başına 30 
dolardan 10 doların altına düştüğünde birçok şirket petrol alımlarını artırmıştır. 
Dolayısyla geleceğe yönelik kötümser ve iyimser bekleyişler firmaların elde 
stok tutma kararlarını etkilemektedir. Bu olgular iktisadi büyüme açısından 
bazı engellerin oluşmasına sebep olmakta, ekonomik istikrarın bozulmasına yol 
açmaktadır.

9. Hizmet faaliyetlerinde Stok

Hizmetler maddi varlıklar olmadığından, hizmet üretiminde faaliyet gösteren 
firmaların tamamlanmış mamül stoku yapmaları söz konusu değildir. Hizmet 
üreten birimlerin tamamlanmış mamül stoku yapamamaları yüzünden 
karşılaştıkları sorunlar, mal üreten firmaların stok bulundurma nedenleriyle 
karşılaştırıldıklarında daha iyi anlaşılır. Örneğin tüm müşterilerinin pazartesi 
işlem yapmayı istediği bir banka şubesi ya tüm müşterilerine o gün istediği hizmeti 
verecektir ya da müşteri kaybetmeyi göze alacaktır. Bir banka hesaplarla ilgili 
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işlemleri önceden yapıp stok olarak bir kenara koyamaz. Hizzmet faaliyetlerinde 
iki opsiyon vardır; aşırı yük zamanlarında hizmetlerin aksamaması için kapasite 
artırmak ya da müşteri taleplerini çeşitli teşvikler sunarak işlemlerin daha 
az yoğun olduğu zamanlara kaydırmak. Hizmet sektöründe hizmeti sunan 
kaynakların stokta bulundurulması söz konusu olabilir. Dolayısıyla beklenmedik 
talep artışlarının karşılanması için elde ekstra insan gücü ve tesis (kapasite) 
bulundurulabilir. Bu şekilde ekstra kapasite bulundurma maliyetleri, memnun 
olmamış müşteri maliyetlerine tercih edilmiş olur. Kaynak stoku hizmet sektörü 
için bir opsiyon niteliği taşır.

İndirimli fiyatlar ve diğer teşvikler ile hizmet sektöründe talep yoğunluğu, 
daha elverişili zamanlara kaydırılabilir. Örneğin Türk Telekom, Yepeş, Yedaş vb. 
elektrik dağıtım şirketleri, turizm ve seyahat acentaları, havayolları müşterilerine 
farklı gün ve saatlerde indirimli hizmetler sunmaktadır. Bu tür kararların altında 
yatan mantık, bu kuruluşların ek yolcu ya da telefon kullanıcısı olsun ya da 
olmasın zaten belirili bir maliyete ulaşıyor olmalarıdır. Örneğin şehirlerarası 
yolcu taşımacılığı yapan bir seyahat ecantası otobüs dolu olsun ya da olmasın 
aynı yolu gidecek, aynı miktarda yakıt tüketecek, personel ve şoföre aynı ücret 
ödenecektir. Bu uygulama ile kazanılacak ek müşterilerden elde edilen gelirlerin 
hepsi kâr olacaktır.

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yöneticileri, talep satışı 
dönemlerinde kaynak stoku yapma ya da teşvikler sunma alternatifleri arasında 
seçim yapmaları gerekmektedir.  Tamamlanmış mamül stoku diye bir şey söz 
konusu olmasa da hizmet sektörüyle ilgili stok ve stoklarla ilgili diğer konularda 
önemli sorunlar yaşanmaktadır. Birincisi, hizmet veren pek çok kuruluş aynı 
zamanda müşterilerine ürün de sunmaktadır. Perakende satış mağzaları, 
restoranlar, servis bakım atölyeleri gibi yerlerde hizmet ve ürünler bir arada 
satılmaktadır. Bu kuruluşların ürün stoku gereksinimleri, imalat şirketlerinin ki 
kadar önemli olabilmektedir.

Hastane ya da banka gibi, hizmet veren kuruluşlarda en önemli ürün 
“mutlak” hizmettir. Ancak bu tür kuruluşlarında tedarik formunda stok 
bulundurma gereksinimi vardır. Örneğin bir hastane için tedarik formunda yatak 
çarşafları, amaliyat araç ve gerçleri, hasta giyisileri olacaktır. Bankalarda ise 
kağıt, kalem ve bigisayar kağıtları, formlar vb. sayılabilir.

10. Stok kontrolünde Bilgisayarların önemi

İşletmelerde stok izlemesi ve kontrolünde bilgisayar kullanımı önemli rol oynar. 
MRP-II programıyla bilgisayarlar malzeme gereksinimi projeksiyonlarında, 
mevcut stok seviyeleriyle ilgili bilgilerin depolanmasında ve üretim sürecinin 



134     İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori

izlenmesinde kullanılır. Son yıllarda bilgisayar teknolojisi ve internet 
sisteminde ortaya çıkan gelişmeler, bilgisayar kullanımının yaygınlaşması bir 
çok problemin çözümünü kolaylaştırdı ve yöneticilerin karar verme ve problem 
çözme yaklaşımları daha da gelişti (Çetinkaya,1989:19)

İmalatçı şirketlerin hemen hepsi ürünlerin ambalajı üzerinde “bar-code” 
(Çubuklu giyat kodlama sistemi) etiketlerinin yeralması yönünde taleplerle 
karşılaşmaktadır. Bu “bar-code” lar bilgisayarda kayıtlı stok bilgilerine göre 
basılmaktadır. Müşteriler bu ürünleri kendi birimlerine aldıklarında “bar-code” 
ları yine bilgisayar yardımıyla tararyarak ilgili bilgileri doğrudan kendi bilgisayar 
bellek sistemlerine girebilmektedirler. Ayrıca müşteri ve tedarikçiler parça 
siparişi ve sevkiyatlarına ilişkin bilgileri elektronik transfer yoluyla birbirlerine 
iletebilirler. Elektronik transfer sırasında telefon hatları, iki bilgisayar arasında 
bilgi iletimini sağlayan veri devreleri işlevi görür. Bu durumda “bar-code”lar ve 
elektronik transfer sayesinde, zaman alıcı ve hata olasılığı bulunan şifre çözme 
işlemlerine duyulan gereksinimde ortadan kalkmaktadır.

Hizmet sektöründe, stok kontrolü için satış noktası verilerinin toplanması 
elzem hale gelmektedir. Günümüzde geleneksel yazar kasaların yerini artık 
satılan mallarla ilgili bilgileri optik tarama ya da klavye üzerinden giriş ile bir 
araya getiren bilgisayar terminalleri almaktadır. Ürünlerin günlük satışlarına 
ilişkin kayıtlar, yöneticilere  stok kontrolü konusunda yardımcı olmaktadır.

11. Sonuç 

Günümüzde ülkelerin sahip olduğu kıt kaynakların rasyonel olarak kullanılması 
ve iktisadi büyüme olgusu her toplum için en önemli sorunlardan biri olmuştur. 
Özellikle covid-19 pandemisinin ülke ekonomilerinde yol açtığı tahribatın 
onarılması ve normalleşme adımları için kaynakların nasıl kullanılması 
gerektiği konusu daha da önemli hale gelmiştir. Ekonomi biliminde ihtiyaçlar 
sınırsız, kaynakların ise kıt olması, kıt kaynakların rasyonel kullanmasını 
zorunlu kılmıştır. Bir ülkede refah seviyesinin artırılamsı sorunu her şeyden 
önce daha fazla üretim yapılarak milli gelirin artırılması ve iktisadi büyüme 
oranına bağlı olarak gerçekleşebilir. Bir toplumda ihtiyaçlar mal ve hizmetlerin 
tüketilmesi ile karşılanır, iktisatta tüketim yapabilmek için ilk önce bu ürünlerin 
üretilmesi gerekir. Üretim için kullanılan kaynaklar, toprak, emek, sermaye ve 
girişim gibi üretim faktörleridir. Söz konusu kaynaklar ihtiyaçlara göre yetersiz 
olduğundan var olan kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması gerekir. Her 
toplum kaynakların kıtlığı sorunu ile karşı karşıyadır. Bu durum kaynakların 
isteklerimizi karşılayamaması sonucu varolan kıtlık gerçeği, iktisat biliminin 
ortaya çıkış nedenidir. Bir ekonomide iktisat biliminin cevaplaması gereken 
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dört temel sorun vardır. Ne üretilecek, Ne kadar üretilecek, Nasıl üretilecek, 
kim tarafından üretilecek? Aslında bütün hükümetler bu sorunların çözümüne 
odaklanmışlardır. Gerçekte insanlar daha iyi bir duruma gelmek için fırsatları 
değerlendirirler

Ekonomide kaynak kullanımında asıl sorun nasıl bir sistem ve örgütlenme ile 
bu sorunların çözümleneceğidir. Mevcut kaynaklar nasıl kullanılacak sorusunun 
cavabı aslında ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayabilmek için kullanılacaktır. 
Dolayısıyla kaynak kullanımı sorunu ancak rasyonel (akılcı) bir davranışla 
aşılabilir. Her toplumun kendisine özgü bir üretim imkânları eğrisi vardır. 
Bu eğri tüm kaynakların etkin bir şekilde kullanılması halinde üretilebilecek 
maksimum üretim kapasitesini göstermektedir. Kaynakların etkin kullanımı 
için üretim olanakları eğrisi üzerinde bir noktada üretim yapılması gerekir. Bu 
nokta ise toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun yer olması gerekir. Bir 
ülkede kıt kaynaklarla üretilen mal ve hizmet miktarının belirli bir zaman içinde 
artmasına iktisadi büyüme denir. Büyüme üretim imkânları eğrisinin dışa doğru 
kayması, üretebilme olanaklarının artmasıdır. Bunun için teknolojik gelişme ve 
kaynakların artırılması gerekir. Bir ülkede üretimi, GSMH ve kişi başına geliri 
artırmak ancak iktisadi büyüme ile sağlanabilir. Bir ülkede yaşayan insanların 
refah seviyesinin sürekli bir şekilde yükselmesi büyümeye bağlıdır.

Keynesyen teoriye göre ekonomide istihdam sorununu çözebilmek ve 
ekonomiyi durgunluktan kurtarabilmek için talep yönlü bir politika izlenmesi 
gerektiği önerilmektedir. Bu amaçla yatırım harcamaları arttırılacak ve 
ekonomide büyüme sağlanacaktır. Keynese göre ekonominin lokomotifi taleptir. 
Keynes, toplam talebi meydana getiren en önemli kalemlerden biri olan yatırım 
harcamalarının iktisadi büyüme açısından önemli olduğunu vurgulamıştır. 
GSMH özdeşliğinde gayri safi milli hasıladan amortismanlar (IA) çıkarılırsa 
net yatırımlar elde edilir. Gayri safi yatırımlar (GSI), net yatırımlar (I) ile 
amortismanlar (IA) toplamından oluştuğuna göre, GSI=I+IA olacaktır. Gayri 
safi yatırım harcamalarını hesaplamak için ülkedeki gayri safi sabit sermaye  
oluşumu ile stoklardaki değişmeyi toplarsak; I= GSI+Stoklar denkliğine 
ulaşılır. Bu özdeşlikte görüldüğü gibi ekonomide büyüme için stoklarda 
meydana değişmeler önemlidir. Bu sebeple ekonominin en önemli karar 
birimlerinden biri olan firmaların prüzsüz bir stok akışını sağlayacak tedbirler 
alması gerekir. Stoklarda meydana gelen dalgalanmalar iktisadi büyümenin 
de dalgalanmasına yol açacak, aşırı biriken stoklar, ya da yetersiz stoklar 
büyümenin önünde bir engel oluşturacaktır. Bir üretim sisteminde üretilen 
mamüle dolaysız ve dolaylı olarak katılan bütün fiziksel varlıklar ve mamülün 
kendisi stok kavramı içinde düşünülebilir. Stoklara oldukça yüksek tutarlarda 
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yatırım yapan bir kuruluşun, depolarında yüksek bir stok bulundurmaktan iyi bir 
beklentisi ve çıkarıda olabilir. Ekonomide stok miktarının artması aynı zamanda 
ekonomik durgunluğun bir göstergesi olarak kabul edilir . Üretim yapan 
firmlarda ana amaç üretimin rasyonel bir şekilde planlanması ve bu plana işlerlik 
kazandıracak mazleme tedarik ve stoklama sistemlerinin gerçekleştirilmesidir. 
Bu nedenle makro ekonomik performans açısından stok yatırımlarının kontrolü 
önem kazanmıştır. Stok kontrolü, stok seviyeleri ve maliyetlerin makul ve kabul 
edilebilir sınırlar içerisinde tutulması çabalarına verilen isimdir. İşletmelerin 
elde stok bulundurmasının bazı avantaj ve dezavantaşları olabilir. Ancak 
stok yatırımlarının sermayenin fırsat maliyeti, her yıl ortaya çıkan teknolojik 
yenilikler, piyasa ve pazar koşullarındaki değişimler, tüketici tercihlerinde 
meydana gelen değişmeler açısından oluşan dezavantajları dikkate alınmalıdır. 
Diğer yandan ekonomik etkinlik ve iktisadi büyüme açısından rasyonel(akılcı) 
bir stok politikası uygulanması gerekir. Elde stok bulundurmanın bazı 
avantajları olsada stoklar yatırımları, üretimi ve piyasa talebini olmusuz yönde 
etkileyen dolayısıyla istikrarlı bir büyümenin sağlanmasında engeller oluşturan 
unsurlardır.
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1. Giriş

Su, insanların hayatı ve geçim kaynaklarının temelini oluşturan ekonomik
faaliyetleri için ikamesi mümkün olmayan doğal kaynakların başında
gelmektedir. Su, tarımsal üretimde kullanılan en önemli kaynaklardan

biri olduğu kadar, endüstriyel üretim, kentsel kullanım ve turizm gibi hizmet 
sektörleri için de vazgeçilmez kaynaklardan biridir (Flint, 2004:41) ve diğer 
üretim faktörleri gibi kıttır. Dünyanın pek çok bölgesinde çevre dâhil diğer 
sektörlerin artan su talebi, su kaynakları üzerinde baskıların oluşmasına ve su 
arzı açığının artmasına neden olmaktadır (Vorosmarty vd., 2000: 284-286; Liu 
vd., 2017: 545-546). Ayrıca, bölgeler arası ve uluslararası çatışmalar, genellikle 
su talebi ve su arzı arasındaki dengesizliklerin ve sektörler arası rekabetin 
yaşandığı bölgelerde meydana gelmektedir (Pereira, Oweis ve Zairi, 2002:176). 
Öyle ki yakın gelecekte suyun kıtlığıyla birlikte insan hayatında ortaya çıkmaya 
başlayan problemlerin, küresel ısınma probleminden daha şiddetli hissedileceği 
değerlendirilmektedir (Vorosmarty vd., 2000: 284).

* Bu çalışma T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Harran Üniversitesi tarafından desteklenen “Şanlıurfa/Yaylak
ve Harran Ovasında Sulama Performans Etkisinin Araştırılması Projesi”nin bir alt başlığından
türetilmiştir.
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Kullanılabilir su kaynakları, hızlı nüfus artışı, ekonomik büyüme, 
küresel ısınma, kuraklık ve insan kaynaklı kirlenme gibi faktörlerin etkisiyle 
kurak ve yarı kurak bölgelerde azalmaya (Pereira, Oweis ve Zairi, 2002:176; 
Chitsaz ve Azarnivand, 2017: 234) ve dolayısıyla su kaynakları yönetimi, 
dünyanın karşılaştığı temel problemlerden biri olmaya başlamıştır (Flint, 
2004:41). Çözüm aranan ve iktisatçılar tarafından farklı şekillerde ifade 
edilen temel iktisadi problemlerden biri kıt kaynakların yönetimi ve bu 
kaynakların hangi üretim alanlarına tahsis edileceğine dair kararın nasıl ve 
kimler tarafından verileceği hususudur (Mankiw, 2015:4; Kolmar, 2017:4). 
Liberal kapitalist düşünceye göre çözüm mercii piyasa mekanizmasıdır 
ve kıt kaynakların sektörel tahsisinde iktisadi karar birimlerinin tercihleri 
belirleyici olmaktadır (Ekinci, 2011:1-2). İktisat teorisi de, su gibi sınırlı 
kaynakların en yüksek ekonomik değere sahip sektörlere tahsis edilmesini 
böylece ekonomik büyümeyi ve toplam refah artışını sağlayacak daha verimli 
sektörlerin desteklenmesini savunmaktadır (Griffin, 2006; Whited, 2010: 160-
161). Ancak, bütün sektörler arasında tarım sektörü hayati önemine binaen su 
talebi ve su kullanımı açısından imtiyazlı sektördür (Pereira, Oweis ve Zairi, 
2002:176). Zira, su kaynaklarının tarımsal sulama amacıyla kullanılması, 
tüm ekonomik faaliyetlere doğrudan ve dolaylı faydaları olan bir dışsallığın 
oluşmasına zemin hazırlamaktadır (Leistritz ve Murdock, 1981; Kirsten ve 
Van Zyl, 1990:211).

Tarımsal sulamalar, her şeyden önce hızla artan ve çeşitlenen gıda talebinin 
karşılanması, güvenli gıda üretimi, dış ticaret dengesi, diğer sektörlere ham madde 
temini, istihdam ve kırsal ekonomilerdeki rolü nedeniyle hayati öneme sahiptir. 
Diğer taraftan, sulama projelerinde çoğunlukla su kaynakları kısıtı, suyun etkin 
ve verimli kullanımı, etkili ürün deseni seçimi ve kamusal finansman yetersizliği 
ve öngörülen ekonomik gelişmelerin sağlanamaması gibi zorluklarla da karşı 
karşıya kalınmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi sahip olduğu toprak ve su 
kaynaklarına rağmen Türkiye’nin en az gelişmiş ikinci bölgesidir (Sevinç vd., 
2019). Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Türkiye’nin güneydoğusunda yer 
alan 9 ilinde yürütülen toprak ve su kaynaklarına dayalı çok sektörlü bir entegre 
bölgesel kalkınma projesi olup, kapsadığı alan ve nüfus itibariyle Türkiye’nin 
yaklaşık %11’ine tekabül etmektedir (GAP, 2021a). GAP’ın temel amacı; başta 
su ve toprak olmak üzere bölgenin sahip olduğu kaynakları kullanarak bölge 
halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farkını gidermek, kırsal alan verimliliğini ve istihdamı artırarak 
ulusal düzeyde ekonomik gelişmeye katkı sağlamaktır (Küçük ve Issı, 2019: 
395; GAP, 2021a).
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Şanlıurfa, GAP kapsamında yer alan iller arasında tarımsal potansiyel 
açısından en önemli ildir. Şanlıurfa’da 1.07 milyon hektar tarım arazisi mevcut 
olup (GAP, 2021b), 2019 yılı sonu itibariyle toplam sulanan alan yaklaşık 482 
bin hektar civarındadır (Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2020). Cazibe (klasik 
kanal) sulama sisteminin uygulandığı (Sepetçioğlu vd., 2018) Şanlıurfa-Harran 
Ovası’nda GAP kapsamında ilk sulamalar 1994 yılında 30 bin hektarlık bir 
alanda başlamış (Aydogdu  vd., 2015a), 2019 yılı itibariyle yukarı Harran 
sulamaları ile birlikte yaklaşık 167 bin hektara ulaşmıştır. Basınçlı sulama 
sisteminin kullanıldığı (Sepetçioğlu vd., 2018) Şanlıurfa-Yaylak Ovası’ndaki 
tarımsal sulamalar, GAP kapsamında 2006 yılında 5500 ha alanda başlamış, 
2019 yılı itibariyle tarımsal sulamanın yapıldığı toplam alan yaklaşık 22 bin 
hektara ulaşmıştır (Aydogdu vd., 2021). 

Türkiye’nin yıllık kullanılabilir su rezervi, 2017 DSİ (Devlet Su İşleri) 
verilerine göre toplam 112 m3 (18 milyar m3 yeraltı su rezervi ve 94 milyar m3 
yerüstü su rezervi) olarak hesaplanmakta ve yıllık tüketim miktarı toplam 54 
milyar m3’e ulaşmaktadır. Türkiye’nin yıllık toplam su tüketiminin %74’ü (40 
milyar m3) tarımsal sulamalar amacıyla tarım sektöründeki üreticilere, %13’ü (7 
milyar m3) sanayi sektöründeki üreticilere ve yine %13’ü (7 milyar m3) kentsel 
kullanıma tahsis edilmektedir. Dünyadaki su tüketiminin sektörel tahsis oranları 
şu şekilde dağılım göstermektedir;  %70 tarım sektörü, %8 sanayi sektörü ve %22 
kentsel kullanım. Avrupa’daki su tüketiminin sektörel dağılımı ise sırasıyla %33 
tarım sektörü, %16 endüstriyel kullanım ve %51 kentsel kullanım şeklindedir 
(T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018:2).

Harran Ovasında 2017 yılı itibariyle GAP kapsamında tarımsal sulamaların 
yapıldığı toplam alan yaklaşık 166 bin hektar iken bu döneme ait ürün deseninin 
ihtiyaç duyduğu su miktarı 2.79 milyar m3 olarak hesaplanmıştır. Ancak, aynı 
dönemde kullanılan suyun miktarı 6.34 milyar m3‘tür ve bu miktar hesaplanan 
ihtiyacın 2.27 katıdır (Parlakçı Doğan, 2019). 2017 yılı itibariyle Harran 
Ovası’nda tarımsal sulama amacıyla kullanılan su miktarı, Türkiye’nin yıllık 
su tüketiminin yaklaşık % 12’sine tekabül etmektedir. Türkiye’nin endüstriyel 
amaçlı yıllık su tüketiminin toplam 7 milyar m3 (toplam tüketimin %13’ü) 
olduğu göz önüne alındığında sadece Harran Ovası’na tarımsal sulamalar 
amacıyla verilen suyun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Buna rağmen yapılan 
araştırmalar, GAP Sulamalarından beklenen sosyoekonomik faydaların yeterince 
sağlanamadığını göstermektedir (Aydoğdu vd., 2015b).

Bu araştırmanın amacı; Şanlıurfa GAP sulamalarının sosyoekonomik 
etkilerinin, su gibi hayati bir doğal kaynağın büyük bir kısmını kullanmakta 
olan tarımsal üreticilerin bakış açısıyla irdelenmesidir. Bu çalışmanın, 
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suyun mevcut sektörel dağılımının yeniden tartışılmasına, bu konuda yeni 
araştırmalar yapılmasına ve su kaynakları yönetimi konusunda politika önerileri 
geliştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

2. Araştırmanın Materyal ve Yöntemi

Araştırmanın ana materyalini, GAP kapsamında tarımsal sulamaların 
yapıldığı Harran Ovası ve Yaylak sulama alanlarında zirai faaliyet gösteren 
üreticilerden elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Bu tür veriler üç 
yöntemle toplanmaktadır. Bunlar anket, gözlem ve görüşmedir (Bayram, 
2015; Lorcu, 2015). Bu çalışmadaki veriler basit tesadüfi örnekleme yoluyla 
seçilen zirai üreticiler ile yüz yüze yapılan anketler yoluyla elde edilmiştir. 
2019 yılında Şanlıurfa’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan zirai 
üreticilerin sayısı 59.862 olup, bunlardan 15.824’ü Harran Ovasında ve 3180’i 
ise Yaylak sulama alanındadır. Araştırma sahasında kayıtlı olan toplam zirai 
üretici sayısı 19.004’dür. Örneklem hacmi %95 güven sınırında, %5 hata payı 
ile Anderson ve ark., (2014) formülü yardımıyla hesaplanmıştır. Buna göre 
örneklem hacmi 377 olarak bulunmuş olup, güvenli tarafta kalmak için ise 432 
anket yapılmıştır.

Analizler de yöntem olarak faktör analizi, bağımsız örneklem t-testi ve tek 
yönlü varyans analizi ANOVA’dan faydalanılmıştır. Faktör analizi, değişkenler 
arasında korelasyon ilişkisi olanları bir kategoriye toplayarak, daha az sayıda 
faktör elde edilmesi yoluyla değişken sayısını azaltarak, başka bir ifade ile 
bir boyut indirgemesi yoluyla analizi görselleştirme ve yorumlama kolaylığı 
gibi avantajlar sağlaması nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır (Kalaycı, 2014). 
Bağımsız örneklem t-testi, iki ilişkisiz örneklem ortalaması arasındaki farkın 
anlamlı olup olmadığının test edilmesi veya iki grubun sürekli bir değişken 
üzerinden aldıkları değerlerin karşılaştırılmasında kullanılır (Seçer, 2013). 
İkiden fazla bağımsız grubun ortalamalarının birbirinden farklı olup olmadığını 
test etmek amacıyla kullanılan istatistiksel analiz yöntemi tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) olarak tanımlanmaktadır. Bu testin yapılabilmesi için 
karşılaştırılacak olan grupların birbirinden bağımsız olması ve bu gruplardan 
elde edilen ölçümlerin en az eşit aralıklı ölçek düzeyinde olması gerekmektedir 
(Durmuş vd., 2013).

3. Araştırma Bulguları

Araştırmada kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de 
verilmiştir. 
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Tablo 1: Şanlıurfa GAP Sulamalarının 
Sosyoekonomik Etkileri Tanımlayıcı İstatistikler

Değişken Tanım Ort. S.S.

Sulama 
alanı

1= Harran (%71.0); 2=Yaylak (%29.0) 1.29 0.021

Tarım dışı 
gelir

0= Yok (%72.0); 1= Var (%28.0) 0.28 0.021

Eğitim 1= okuryazar değil (%4.7); 2= okuryazar 
(%15.5), 3= ilkokul (%46.1); 4= ortaokul 
(%15.0),  5= lise (%14.8), 6= üniversite (%4.0)  

3.31 0.056

Gelir 1= 25000 TL altı (%4.9); 2= 25000-49999 TL 
(%23.6); 3= 50000- 74999 TL (%33.6); 4= 
75000-99999 TL (%19.9); 5= 100000 TL ve 
üzeri (%17.8)

3.23 0.055

Deneyim 1= 20 yıl ve altı (%14.6); 2= 21-30 yıl (%35.7); 
3= 31-40 yıl (%33.8); 4= 41 yıl ve üzeri 
(%16.0)

2.51 0.045

Hanehalkı 1= 1-4 kişi (%4.4); 2= 5-9 kişi (%63.4); 3= 10 
kişi ve üzeri (%32.2)

2.28 0.026

Yaş 1=18-35 (%4.4); 2=36-43 (%24.3); 3=44-
52 (%35.2); 53-60 (%25.5); 4= 61 ve üzeri 
(%10.7);

3.14 0.050

Arazi 1=50 dekar ve altı (%22.7); 2=51-100 dekar 
(%32.4);3=101-200 dekar (%30.3); 4=201-300 
dekar (%8.6); 5= 301 dekar ve üzeri (%6.0)

2.43 0.053

Sulamalarının sosyoekonomik etkileri ile ilgili olarak yöneltilen ifadelere faktör 
analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda 12 ifadenin özdeğeri 1’den 
büyük ve toplam varyans %49.728’ini açıklayan 2 faktör altında toplandığı 
görülmektedir. Ayrıca Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği kıstası 
0.856’dır. Bartlett Testi de 0.000 düzeyinde anlamlıdır. Yani değişkenler arası 
korelasyon mevcuttur ve veriler çoklu normal dağılımdan gelmiştir. Bu sonuçlara 
göre verilerin faktör analizine uygun olduğunu söylemek mümkündür.

Tablo 2’de faktörleri oluşturan ifadeler ve bu ifadelere ait faktör yükleri 
yer almaktadır. 1. Faktör toplam varyansın %29.672’sini açıklamaktadır. Bu 
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faktör “refah üzerine etkiler” olarak ifade edilmiştir. 2. faktör toplam varyansın  
%20.056’sını açıklamaktadır. Bu faktör “varlıklar üzerine etkiler” olarak ifade 
edilmiştir. 

Tablo 2: İfadeler ve Faktör Yükleri

Değişkenler Faktör 
Yükleri

Faktör 1: Refah Üzerine Etkiler

Sulamadan sonra kadınların yaşam koşulları daha iyi oldu 0.829

Sulamadan sonra beslenme olanaklarım daha iyi oldu 0.792

Sulamadan sonra konutların donanım koşullarında, ev 
eşyalarında, olumlu değişim oldu

0.787

Sulamadan sonra konutların yapım standartlarında ve 
malzemelerinde iyi yönde değişim oldu

0.753

Sulamadan sonra erkeklerin yaşam koşulları daha iyi oldu 0.739

Sulama öncesine göre daha mutluyum 0.666

Köyde genel anlamda refah seviyesi arttı 0.581

Faktör 2: Varlıklar Üzerine Etkiler

Yatırımlarımda artış oldu 0.789

Tarımsal gelirimde artış sağlandı 0.745

Sulamadan sonra borçlanma azaldı 0.700

Tarımsal donanım ve makine sayısı ve kalitesi arttı 0.666

Tarım dışı varlıklarım (ev, araba, arsa, nakit para vb.) arttı 0.578

Faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlere ilişkin analiz sonuçlar aşağıda 
sunulmuştur. Bu aşamada sulama alanı ve tarım dışı gelir değişkenleri için 
bağımsız örneklem t-testi, eğitim, gelir, deneyim, yaş ve arazi değişkenleri içinse 
tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. İlk olarak Tablo 3’de “GAP sulamalarının 
refah üzerine etkileri” faktörüne ilişkin sonuçlar yer almaktadır. Burada “GAP 
sulamalarının refah üzerine etkileri” faktörüne katılımda bağımsız değişkenlere 
göre farklılık olup olmadığı test edilmiştir.
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Tablo 3: GAP Sulamalarının Refah Üzerine Etkileri Faktörüne 
İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi ve Tek Yönlü ANOVA Sonuçları

Değişkenler Gruplar N t p
Sulama alanı 1- Harran

2- Yaylak
308
124

-1.857 0.064*

Tarım dışı gelir 1- Yok
2- Var

311
121

0.395 0.692

F
Eğitim 1- Okuryazar değil

2- Okuryazar
3- İlkokul
4- Ortaokul
5- Lise
6- Üniversite

20
67
200
64
64
17

6.077 0.000***

Gelir+ 1- 25000 altı
2- 25000-49999
3- 50000-74999
4- 75000-99999
5- 100000 ve üzeri

21
102
145
86
78

3.312 0.013**

Deneyim+ 1- 20 ve altı
2- 21-30
3- 31-40
4- 41 ve üzeri

63
154
146
69

4.437 0.005***

Hanehalkı+ 1- 1-4
2- 5-9
3- 10 ve üzeri

19
274
139

5.182 0.009***

Yaş 1- 18-35
2- 36-43
3- 44-52
4- 53-60
5- 61 ve üzeri

19
105
152
110
46

5.324 0.000***

Arazi+ 1- 50 ve altı
2- 51-100
3- 101-200
4- 201-300
5- 301 ve üzeri

98
140
131
37
26

3.176 0.016**

+= Varyansların homejenliği varsayımı sağlanamadığından Welch testi uygulanmıştır. 
Parantez içinde p değerleri verilmiştir (*: 0.10 yanılma düzeyinde, **: 0.05 
yanılma düzeyinde, ***: 0.01 yanılma düzeyinde anlamlıdır.) Gruplararası çoklu 
karşılaştırmalarda, Levene testi sonuçlarına göre varyanslarının eşitliği varsayımının 
sağlandığı durumlarda LSD Post-Hoc testi, sağlanmadığı durumlarda Tamhane T2 
Post-Hoc testi tercih edilmiştir.
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Sulama alanı değişkeni için Tablo 3 incelendiğinde, GAP sulamalarının 
refah üzerine etkileri faktörüne katılım sulama alanı değişkenine göre (p = 
0,064<0,10) istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Test çıktılarında 
grup ortalamalarına bakıldığında, Yaylak sulama alanında faaliyet 
gösterenlerin, Harran Ovası sulama alanında faaliyet gösterenlere göre GAP 
sulamalarının refah üzerine etkilerine daha olumlu yaklaştıklarını söylemek 
mümkündür. Tarım dışı gelir değişkeni için tablo sonuçlarına göre, değişkene 
ait istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilememiştir (0.692>0.05).

Eğitim değişkeni için ise, GAP sulamalarının refah üzerine etkileri 
faktörüne katılım eğitim değişkenine göre (p = 0,000<0,01) istatiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermektedir. LSD Post-Hoc testi sonuçlarına göre 
farklılığın okuryazar olmayan ve üniversite düzeyinde eğitime sahip olanların 
diğer eğitim düzeylerine sahip olanlara kıyasla GAP sulamalarının refah 
üzerine etkilerine daha düşük düzeyde katılım göstermelerinden 
kaynaklanmaktadır. Şekil 1’de eğitim değişkenine ait GAP sulamalarının 
refah üzerine etkileri ortalama grafiği yer almaktadır. Çizelgeye göre en 
yüksek katılım lise düzeyinde eğitime sahip olanlar iken en düşük katılım 
okuryazar olmayanlardadır.

Şekil 1: Eğitim Değişkeni Ortalama Dağılımları

Gelir değişkeni için Tablo 3’e göre, GAP sulamalarının refah üzerine etkileri 
faktörüne katılım gelir değişkenine göre (p = 0,013<0,05) istatiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermektedir. Tamhane’s T2 Post-Hoc testi sonuçlarına 
göre farklılığın 25000 TL altı gelire sahip olanların diğer gelir gruplarına 
göre GAP sulamalarının refah üzerine etkilerine daha düşük düzeyde katılım 
göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Şekil 2’de gelir değişkenine ait GAP 
sulamalarının refah üzerine etkileri ortalama grafiği yer almaktadır. Buna göre 
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25000 TL altı gelire sahip olanların diğer gelir gruplarına göre katılımlarının 
düşük olduğu görülmektedir.

Şekil 2: Gelir Değişkeni Ortalama Dağılımları

Deneyim değişkeni için Tablo 3’e göre, GAP sulamalarının refah üzerine 
etkileri faktörüne katılım, deneyim değişkenine göre (p=0,005<0,01) istatiksel 
olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Tamhane T2 Post-Hoc testi sonuçlarına 
göre farklılığın 20 yıl ve altı deneyime sahip olanların 21-30 ve 31-40 yıl 
arası deneyime sahip olanlara göre GAP sulamalarının refah üzerine etkilerine 
daha düşük düzeyde katılım göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Şekil 3’de 
deneyim değişkenine ait GAP sulamalarının refah üzerine etkileri ortalama 
grafiği yer almaktadır. Buna göre 20 yıl ve altı ile 41 yıl ve üzeri deneyime sahip 
olanların katılımlarının düşük olduğu görülmektedir.

Şekil 3: Deneyim Değişkeni Ortalama Dağılımları
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Hanehalkı değişkeni için Tablo 3’e göre, GAP sulamalarının refah üzerine 
etkileri faktörüne katılım hanehalkı değişkenine göre (p = 0,009<0,01) istatiksel 
olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Tamhane T2 Post-Hoc sonuçlarına 
göre farklılığın hanehalkı 1-4 kişi olanların GAP sulamalarının refah üzerine 
etkilerine katılım düzeyinin hanehalkı 5-9 kişi ve 10 kişi ve üzeri olanlardan 
daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Şekil 4’dehanehalkı değişkenine ait 
GAP sulamalarının refah üzerine etkileri ortalama grafiği yer almaktadır. Buna 
göre hanehalkı 1-4 kişi olanların katılım düzeyi, daha fazla hanehalkı sayısı 
olanlara göre daha düşüktür.

Şekil 4: Hanehalkı Değişkeni Ortalama Dağılımları

Yaş değişkeni için Tablo 3’e göre, GAP sulamalarının refah üzerine etkileri 
faktörüne katılım yaş değişkenine göre (p = 0,000<0,01) istatiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermektedir. LSD Post-Hoc testi sonuçlarına göre farklılığın 
18-35 yaş aralığında yer alanların diğer yaş gruplarına göre GAP sulamalarının
refah üzerine etkilerine daha düşük düzeyde katılım göstermelerinden
kaynaklanmaktadır. Yine 61 ve üzeri yaşında olanları 36-43 ve 44-52 yaş
aralıklarına göre katılımları daha düşüktür. Şekil 5’de yaş değişkenine ait GAP
sulamalarının refah üzerine etkileri ortalama grafiği yer almaktadır. Buna göre
18-35 yaş aralığında olanların diğer yaş gruplarına göre katılımlarının düşük
olduğu görülmektedir.
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Şekil 5: Yaş Değişkeni Ortalama Dağılımları

Arazi değişkeni için Tablo 3’e göre, GAP sulamalarının refah üzerine etkileri 
faktörüne katılım arazi değişkenine göre (p = 0,016<0,05) istatiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermektedir. Tamhane T2 Post-Hoc testi sonuçlarına göre 
farklılığın 301 dekar ve üzeri araziye sahip olanların GAP sulamalarının refah 
üzerine etkilerine katılım düzeyinin 201-300 dekar arası araziye sahip 
olanlardan daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Şekil 6’da arazi 
değişkenine ait GAP sulamalarının refah üzerine etkileri ortalama grafiği yer 
almaktadır. Buna göre 301 dekar ve üzeri araziye sahip olanların, diğer arazi 
sahipliği gruplarına göre katılımlarının düşük olduğu görülmektedir.

Şekil 6: Arazi Değişkeni Ortalama Dağılımları

Tablo 4’de GAP sulamalarının varlıklar üzerine etkileri faktörüne ilişkin sonuçlar 
yer almaktadır. Burada GAP sulamalarının varlıklar üzerine etkileri faktörüne 
katılımda bağımsız değişkenlere göre farklılık olup olmadığı test edilmiştir.
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Tablo 4: GAP sulamalarının Varlıklar Üzerine Etkileri Faktörüne 
İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi ve Tek Yönlü ANOVA Sonuçları

Değişkenler Gruplar N t p
Sulama alanı 1- Harran

2- Yaylak
308
124

-2.288 0.023**

Tarım dışı gelir 1- Yok
2- Var

311
121

2.180 0.030**

F
Eğitim 1- Okuryazar değil

2- Okuryazar 
3- İlkokul
4- Ortaokul
5- Lise
6- Üniversite

20
67
200
64
64
17

1.088 0.366

Gelir 1- 25000 altı
2- 25000-49999
3- 50000-74999
4- 75000-99999
5- 100000 ve üzeri

21
102
145
86
78

6.075 0.000***

Deneyim 1- 20 ve altı
2- 21-30
3- 31-40
4- 41 ve üzeri

63
154
146
69

0.756 0.519

Hane halkı+ 1- 1-4
2- 5-9
3- 10 ve üzeri

19
274
139

0.118 0.888

Yaş+ 1- 18-35
2- 36-43
3- 44-52
4- 53-60
5- 61 ve üzeri

19
105
152
110
46

2.993 0.022**

Arazi+ 1- 50 ve altı
2- 51-100
3- 101-200
4- 201-300
5- 301 ve üzeri

98
140
131
37
26

5.970 0.000***

1- Varyansların homejenliği varsayımı sağlanamadığından Welch testi uygulanmıştır.
2-Parantez içinde p değerleri verilmiştir (*: 0.10 yanılma düzeyinde, **: 0.05 yanılma 
düzeyinde, ***: 0.01 yanılma düzeyinde anlamlıdır.)
3-Gruplararası çoklu karşılaştırmalarda, Levene testi sonuçlarına göre varyanslarının eşitliği 
varsayımının sağlandığı durumlarda LSD Post-Hoc testi, sağlanmadığı durumlarda Tamhane 
T2 Post-Hoc testi tercih edilmiştir.
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Sulama alanı değişkeni için Tablo 4’e göre, GAP sulamalarının varlıklar üzerine 
etkileri faktörüne katılım sulama alanı değişkenine göre (p=0,023<0,05) istatiksel 
olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Test çıktılarında grup ortalamalarına 
bakıldığında, Yaylak sulama alanında yer alanların Harran sulama alanında 
yer alanlara göre GAP sulamalarının varlıklar üzerine etkilerine daha olumlu 
yaklaştıklarını söylemek mümkündür. Tarım dışı gelir değişkeni için Tablo 
4’e göre, GAP sulamalarının varlıklar üzerine etkileri faktörüne katılım tarım 
dışı gelir değişkenine göre (p=0,030<0,05) istatiksel olarak anlamlı farklılık 
göstermektedir. Test çıktılarında grup ortalamalarına bakıldığında, tarım dışı 
geliri olmayanların tarım dışı geliri olanlara göre GAP sulamalarının varlıklar 
üzerine etkilerine daha olumlu yaklaştıklarını söylemek mümkündür.

Eğitim değişkeni için Tablo 4’e göre, değişkene ait istatistiksel olarak 
anlamlı bir sonuç elde edilememiştir (0.366>0.05). Yine de Şekil 7’ye göre 
okuryazar olmayanların en düşük, üniversite düzeyinde eğitime sahip olanların 
ise en yüksek katılım gösterdikleri görülmektedir.

Şekil 7: Eğitim Değişkeni Ortalama Dağılımları

Gelir değişkeni için Tablo 4’e göre, GAP sulamalarının varlıklar üzerine 
etkileri faktörüne katılım, gelir değişkenine göre (p=0,000<0,01) istatiksel 
olarak anlamlı farklılık göstermektedir. LSD Post-Hoc testi sonuçlarına göre 
farklılığın 100.000 TL ve üzeri gelire sahip olanların diğer gelir gruplarına göre 
GAP sulamalarının varlıklar üzerine etkilerine daha yüksek düzeyde katılım 
göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Şekil 8’de gelir değişkenine ait GAP 
sulamalarının varlıklar üzerine etkileri ortalama grafiği yer almaktadır. Buna 
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göre gelir arttıkça GAP sulamalarının varlıklar üzerine etkilerine katılımın da 
arttığı görülmektedir.

Şekil 8: Gelir Değişkeni Ortalama Dağılımları

Deneyim değişkeni için Tablo 4’e göre, değişkene ait istatistiksel olarak anlamlı 
bir sonuç elde edilememiştir (p=0.519>0.05). Yine de Şekil 9’a göre en düşük 
katılımın 31-40 yıl arası deneyime sahip olanlarda, en yüksek katılımın ise 20 
yıl ve altı deneyime sahip olanlarda olduğu görülmektedir.

Şekil 9: Deneyim Değişkeni Ortalama Dağılımları

Hane halkı değişkeni için Tablo 4’e göre, değişkene ait istatistiksel olarak 
anlamlı bir sonuç elde edilememiştir (p=0.888>0.05). Yine de Şekil 10’a göre en 
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düşük katılımın hanehalkı 1-4 kişi olanlarda, en yüksek katılımın ise hanehalkı 
5-9 kişi olanlarda olduğu görülmektedir.

Şekil 10: Hanehalkı Değişkeni Ortalama Dağılımları

Yaş değişkeni için Tablo 4’e göre, GAP sulamalarının varlıklar üzerine etkileri 
faktörüne katılım yaş değişkenine göre (p=0,022<0,05) istatiksel olarak anlamlı 
farklılık göstermektedir. Tamhane’s T2 Post-Hoc testi sonuçlarına göre farklılığın 
44-52 yaş aralığında olanların 53-60 yaş grubuna göre GAP sulamalarının
varlıklar üzerine etkilerine daha düşük düzeyde katılım göstermelerinden
kaynaklanmaktadır. Şekil 11’de yaş değişkenine ait GAP sulamalarının varlıklar
üzerine etkileri ortalama grafiği yer almaktadır. Buna göre en düşük katılımın 44-52
yaş aralığında, en yüksek katılımın ise 53-60 yaş aralığında olduğu görülmektedir.

Şekil 11: Yaş Değişkeni Ortalama Dağılımları
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Arazi değişkeni için Tablo 4’e göre, GAP sulamalarının varlıklar üzerine etkileri 
faktörüne katılım, arazi değişkenine göre (p=0,000<0,01) istatiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermektedir. TamhaneT2 Post-Hoc testi sonuçlarına göre 
farklılığın 50 dekar ve altı araziye sahip olanların GAP sulamalarının refah 
üzerine etkilerine katılım düzeyinin 201-300 dekar arası ve 301 dekar ve üzeri 
araziye sahip olanlardan daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Şekil 
12’de arazi değişkenine ait GAP sulamalarının varlıklar üzerine etkileri ortalama 
grafiği yer almaktadır. Buna göre arazi büyüklüğü arttıkça GAP sulamalarının 
varlıklar üzerine etkilerine katılımın da arttığı görülmektedir.

Şekil 12:  Arazi Değişkeni Ortalama Dağılımları

4. Sonuç

Gerek hızlı nüfus artışı ve ekonomik büyümeye bağlı olarak artan su talebi 
ve gerekse kuraklık, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak su 
kaynaklarının azalmaya başlaması, su kaynaklarının sektörel tahsisi ve kullanımı 
üzerinde muazzam bir baskı oluşturmaya, dolayısıyla suyun toplumlar için 
stratejik önemi artmaya başlamıştır. Bu durum su kaynakları yönetimini belirgin 
bir şekilde daha önemli hale getirirken alınması gereken önlemler konusunda 
da daha ivedi ve daha etkin politikalar uygulanmasını zorunlu hale getirmeye 
başlamıştır.

Ülkemizde su kaynaklarının sektörel tahsis oranlarına bakıldığında; 
tarımsal üretim amacıyla tahsis edilen suyun, ayrı ayrı endüstriyel kullanım 
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ve kentsel kullanım miktarının yaklaşık 5.7 katı olduğu, tarımsal sulamalar 
için tahsis edilen su miktarının ürün desenine bağlı su ihtiyacının yaklaşık 2 
katı olduğu görülmektedir. Tarım sektörünün stratejik önemine bağlı olarak 
bu sektörün öncelikli olduğu değerlendirilmekle beraber; kullanılabilir 
su kaynaklarının azalmasına yol açan tüm faktörlerin ve sosyoekonomik 
grupların taleplerinin bir arada değerlendirilebileceği bütüncül bir yaklaşımın 
benimsenmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle kurumların su kaynakları 
yönetimi konusunda yetki-görev belirsizliğini ortadan kaldıracak, kurumlar 
arası koordinasyonu geliştirecek düzenlemelerin yapılması elzemdir. Bununla 
birlikte su kaynakları üzerindeki sektörel baskıları azaltmak amacıyla su 
tasarrufu sağlayan sulama sistemlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi, bu 
konuda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. 
Bu tedbirlere ek olarak su fiyatlandırmasının tarım sektörünün önceliklerini 
dikkate alan ve aynı zamanda sektörler arası rekabeti, üretimde etkinliği 
artıracak şekilde geliştiren bir yaklaşımla belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
sulama yatırımlarında ve sulama işletmeciliğinde özel sektörün de dâhil 
olabileceği karma finansal modellerin geliştirilmesinin de yararlı olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Şanlıurfa Harran ve Yaylak ovalarında GAP sulamalarının sosyoekonomik 
etkilerini incelemek amacıyla yapılan saha araştırması sonuçlarına göre; 
sulamalarla birlikte her iki sahadaki zirai üreticilerin hem refah seviyelerinde ve 
hem de varlıklarında önemli artışlar olduğu gözlenmiştir. Araştırmaya katılan 
üreticilerin ortalama hane gelirinin 73.958 TL olduğu ve bu gelirin yaklaşık 
%85’inin zirai gelirden meydana geldiği belirlenmiştir. Harran Ovası’nda faaliyet 
gösteren üreticilerin ortalama hane geliri 72.932 TL, Yaylak sahasında faaliyet 
gösteren üreticilerin ortalama hane geliri ise 76.507 TL olarak ölçülmüştür. Yaylak 
sahasında zirai faaliyet gösteren üreticilerin ortalama tarımsal geliri ve ortalama 
tarım dışı geliri Harran Ovası’nda faaliyet gösterenlere nazaran daha yüksektir. 
Bu farkın ortaya çıkmasındaki belirleyici faktör, ürünlerin farklılığıdır. Yaylak 
sahasında ağırlıklı olarak meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken Harran 
Ovası’nın başlıca ürünleri pamuk ve buğday gibi tarla ürünleridir. Araştırma 
sahasında faaliyet gösteren üreticilerin elde ettiği ortalama zirai gelir için 
katlanılan üretim maliyetleri, toprak hazırlığı, işçilik, arazi kirası, tohum, gübre, 
enerji, kimyasal ilaçlar, hasat ve depolama gibi sabit ve değişken giderlerin yanı 
sıra sulama suyu bedelini de kapsamaktadır. Tüm bu girdiler içerisinde stratejik 
öneme sahip ve ikamesi olmayan su için sulama birliklerine ödenen harcama 
bedelini, diğer üretim giderlerinden ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Su 
kaynaklarının daha etkin yönetilebilmesi ve sınırlı su kaynaklarının üretkenliğe 
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ve dolayısıyla milli hasılaya en yüksek seviyede katkı sağlaması için 1 m3suyla 
elde edilen katma değerin hesaplanması suretiyle her havzada ürün bazında suyun 
ekonomik değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Benzer şekilde diğer sektörlere 
tahsis edilen suyun üretilen mal ve hizmetler bazında ekonomik değerlerinin 
belirlenebileceği çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu konularda yapılacak 
çalışmalardan elde edilecek verilerin, su kaynakları yönetiminde karar vericiler 
için yararlı bilgiler sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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1. Giriş

Ahilik, 12. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar, Selçuklu ve Osmanlı 
imparatorluğu dönemlerinde, Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret, 
ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları 

ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını düzenleyen, tarihi, sosyo-ekonomik 
ve kültürel bir tüccar teşkilatıdır (Erdem 2008).

16. yüzyılda iktisadi yönden kapitalizmi ve batı medeniyetini inşa eden 
en önemli faktör burjuva zihniyeti iken, Osmanlı imparatorluğunun iktisadi ve 
toplumsal yapısını inşa eden en önemli faktör ahi zihniyetidir. Ahilik Osmanlı 
Devleti’nin kurulması ve büyümesinde; kültür ve medeniyetinin şekillenmesinde, 
önemli bir rol oynamıştır. Ahilik teşkilatının en başta gelen fonksiyonu, üreticiyi 
korumaya yönelik faaliyetleridir. Bu faaliyet asırlarca aksamadan devam etmiştir. 
Osmanlılar döneminde ahilerin belirlediği standartlar padişah fermanıyla hukuk 
normu haline getirilmiştir. “Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa” ismiyle 1502 yılında 
yayınlanan ferman, tarihte yapılan ilk tüketici kanunu olma özelliğini taşımakta 
ve tüketicinin haklarını koruyan önemli bir düzenleme olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Ekinci 2004; Tabakoğlu 1996). 



160  	   İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa, devletin en önemli denetim araçlarından 
birisinin narh sistemi olduğunu göstermektedir. Narh uygulaması esas itibariyle 
mal ve hizmet fiyatlarının devlet tarafından üst sınırının belirlenmesidir. Piyasa 
şartları göz önünde bulundurularak uygulanan bu sistemde fiyat tespiti, arz-talep 
durumu dikkate alınarak belirlenir. Bu sisteminde sadece mal ve hizmetlerin 
satış fiyatlarının belirlenmesi değil, aynı zamanda alınan, satılan ve işlenen 
her türlü emtianın; üretim şartları ve standartları da belirlenmektedir. Bu 
şekilde bir taraftan tekelci faaliyetlerin artmasının önüne geçilerek, üretici ve 
tüketicinin zarara uğramasına engel olunmaya çalışılmıştır. Bunu kontrol etme 
görevi “Muhtesip” ismi verilen görevlilere aittir. Kanunnameler, muhtesiplerin 
görevlerini yerine getirmeleri için başvurdukları en önemli yasal dayanaklardır 
(Öneş 1985, Polatlı DT 2017, Kütükoğlu 2006, Tabakoğlu 1989).

Ahilerin tüketiciyi korumaya yönelik faaliyet ve düzenlemelerini içeren 
bu kanunnameler, aynı zamanda üretimde markalaşmayı sağlayarak, aynı fiyata 
daha kaliteli ürünü imal etme çabasını ortaya çıkarmıştır. Buna göre demirden 
imal edilmiş araba parçaları, çeşitli nal, kağnı tekerleri; bakırdan ve diğer 
madenlerden yapılan kılıç, kap kaçak, bıçak-kaşık üzerine kazınan marka niteliği 
taşıyan işaretler, ürünü üreten ustanın amblemi ve kalite belgesi niteliğindeydi. 
Bu uygulama bir taraftan kalitesiz mal üretilmesinin önüne geçerken diğer 
taraftan taklidi önleyerek eşyayı yapan ustanın emeğinin karşılığını almasına 
hizmet etmekteydi. Buna göre çırak, kalfa ve ustalar birlikte kendi ürünlerinin 
en iyi olması için gayret gösterirlerdi (Özdemir 2017). 

“Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa” II. Bâyezid’in emriyle düzenlemiş, tüketici 
haklarına yönelik bir kanundur. İlgili kanun, Mevlânâ Yaraluca Muhyiddin 
tarafından 1502-1507 yılları arasında hazırlanmıştır. Kanunun hazırlanışında 
hem Osmanlı örf ve âdetleri, hem de İslâm hukukunun temel ilkeleri dikkate 
alınmıştır. Osmanlı devletinin TSE belgesi sayılan “Kanunnâme-i İhtisab-ı 
Bursa” bugün Topkapı Sarayı Revan Kütüphanesinde korunmaktadır. Bu 
kanunda; hayvansal ürünler, sebze-meyve çeşitleri, tuz, ekmek, sanayi ürünleri, 
tekstil ürünleri, tarım-tahıl ürünleri, orman ürünleri, deri ürünlerinin satış fiyatları 
ve kaliteleri, bir standarda bağlanmış; bugünkü anlamda boyama, ambalaj, 
kalite gibi esaslarla narh ve ceza hükümlerine yer verilmiştir. “Kanunnâme-i 
İhtisab-ı Bursa”, tüketici haklarına yönelik dünya standart tarihinde önemli bir 
yere sahiptir (Ekinci, 2004)

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’nın sağladığı faydalar sıralandığında (TSE 
2013):
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·	 Tarımsal, hayvansal ürünlerde ve mevcut sanayi ürünlerinde, içerik ve fiyat 
yönlerinden çeşitli standartlar belirlenerek, özel bir kurum aracılığıyla bu 
denetim sürekli hale getirilmiştir.

·	 Standartların ve narhların tespitinde üreticilerin ve bilirkişilerin, halkın 
ve diğer ilgililerin fikirleri yazılı belge haline getirilerek kanun şekline 
dönüştürülmüştür.

·	 Tarım ürünleri değerlendirilirken cins, tür çeşitleri ile tufanda zamanı ve 
benzeri farklılıklar dikkate alınarak, fiyatlar sabit hale getirilmiş sadece 
üretim mevsimine göre fiyat değişimlerine izin verilmiştir.

·	 Sanayi ürünlerinin ham madde ve işçilik standartları üzerinde durulmuş, 
gereken yerlerde bileşim ve boyutlarına ait detaylar standart hale getirilmiştir. 

·	 Ticari faaliyetler yürütülürken, al-sat yapanlar, işyeri sahipleri ve seyyar 
satıcılar için ayrı kâr oranları belirlenmiştir. Ancak genel olarak kâr payları 
%10 olarak tespit edilmiştir.

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da meyve, sebze, dokuma, giyecek vb. konularda 
yaklaşık 200’ün üzerinde fiyat belirlenmiş ve bu ürünlerin cins, boyut ve 
bileşimlerine ait çeşitli bilgiler standartlaştırılmıştır. 

Çalışmada Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da ismi geçen ürünlerden yalnızca 
tarımsal ve hayvansal ürünler hesaplamaya dahil edilmiştir. Söz konusu ürünler 
meyve (21 çeşit), hayvansal ürünler (8 çeşit), sebze (10 çeşit) ve bunlara ilave 
olarak susam yağı, pekmez ve tuz dahil olmak üzere toplam 41 adettir. Ancak 
çalışmanın odak noktası 1502 yılında, Bursa ilindeki, hayvansal ürünlerin 
durumun, 2021 yılı ile karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırmada ürünlerin piyasa 
yapısı, fiyatları ve üretim metodları vb. parametrelere göre incelenmiştir.

Araştırmada, ürünlerin 1502 yılı fiyatları için Kanunnâme-i İhtisab-ı 
Bursa’da verilen orijinal ürün fiyat verileri kullanılmıştır. 2021 yılı fiyatları için 
ise çoğunlukla Bursa Kent Hali (Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Hikmet 
Şahin Kent Hali) fiyatları kullanılmıştır. Güncel fiyatı bulunmayan meyve 
fiyatları için, Bursa kent hali’nde en son satıldığı dönemdeki güncel fiyatlar 
dikkate alınmıştır (BBB 2021).

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da, 1502 yılı fiyatları hesaplanırken 6 meyve 
( üzüm, elma, armut, kayısı, kavun, erik) ve bu meyvelerin farklı cinsleri için 
birden fazla fiyat belirlenmiştir. Örneğin elma için; Begedani elması, Şehircani 
elması, Gülabi elması ve Misk elması olmak üzere dört fiyat belirlenerek, 4 cins 
elma fiyatlarının aritmetik ortalaması alınmıştır. Yukarıda sözü edilen diğer beş 
meyvenin farklı cinsleri için de aynı işlem yapılmıştır.
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Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da, hayvansal ürünler içerisinde, farklı 
peynir cinsleri için de birden fazla fiyat verildiğinden, bu fiyatlarının aritmetik 
ortalaması çalışmaya dâhil edilmiştir. Aynı şekilde çalışmada ürünlerin 2021 
yılı fiyatları hesaplanırken de farklı meyve ve peynir cinsleri için, Bursa Kent 
Halinden alınan farklı fiyatların aritmetik ortalamaları alınmıştır. 

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da, adı geçen ürünlerin ölçüleri orijinal 
metinde Müdd, Kile, Şinik, Okka, Batman, Dirhem ve benzeri ölçü birimleri 
ile gösterilmektedir. Bu ölçüler birinci aşamada, 16. yüzyılda yaygın kullanılan 
ve günümüzde 3,2 gr ağırlığa karşılık gelen “Dirhem” ölçüsü birimine 
dönüştürülmüştür. İkinci aşamada ise “Dirhem” cinsinden ölçüler, “Kilogram” 
ölçü birimine dönüştürülerek, 1 kg maddenin, 1502 yılında kullanılan “Akçe” para 
birimi cinsinden değeri hesaplanmıştır. Son aşamada Osmanlı imparatorluğunda, 
16. yüzyılda kullanılan Akçe para birimi cinsinden elde edilen kg fiyatları, 2021 
yılı Türk Lirası (TL) para birimine dönüştürülmüştür. Bu dönüşümde 2020 yılı 
güncel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağırlıkları kullanılmıştır. 41 maddenin 
fiyatları, Tüfe ağırlıkları ile çarpılarak, 1502 ve 2021 yılları için fiyat sepetleri 
hesaplanmıştır. Elde edilen veriler ile Akçe ve TL’nin satın alma güçlerinin 
karşılaştırılması sağlanmıştır. Çalışma kapsamında meyve, sebze ve hayvansal 
ürünlerle ilgili 41 madde Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’dan alınan meyve, sebze ve 
hayvansal ürünler tablosu
No Ürünler Fiyatlar 

1502(Akçe/kg)
Fiyatlar
1502(tl/kg)

Fiyatlar 
2021(tl/kg)

Tüfe ürün 
ağırlıkları

1 Kiraz 1,25 25,49 5,88 0,65
2 Kayısı 1,56 31,86 5,50 0,34
3 Erik 1,56 31,86 5,75 0,53
4 Armut 0,74 15,17 4,18 0,60
5 Elma 1,00 20,42 4,63 2,11
6 Şeftali 0,52 10,62 5,75 0,73
7 Nar 0,92 18,74 2,75 0,31
8 Üzüm 1,14 23,17 4,33 1,30
9 İncir 1,56 31,86 4,50 2,89
10 Portakal 1,04 21,24 2,52 1,42
11 Limon 1,12 22,76 3,60 0,99
12 Kestane 1,25 25,49 30,00 2,89
13 Zeytin 0,42 8,60 10,75 5,20
14 Fındık 0,78 15,93 23,50 0,97
15 Kabuklu 

Ceviz 0,78 15,93 70,00 2,39
16 Ceviz İçi 0,18 3,58 30,00 2,89
17 Muşmula 1,04 21,24 12,50 2,89
18 Kavun 0,13 2,65 1,50 1,02
19 Karpuz 0,20 3,98 1,00 2,27
20 Badem 3,13 63,72 45,00 0,51
21 Fıstık 3,13 63,72 72,00 2,89
22 Leblebi 0,78 15,93 30,00 0,46
23 Bakla 0,78 15,93 4,00 2,89
24 Kabak 0,26 5,31 3,50 0,51
25 Havuç 0,20 3,98 2,48 0,64
26 Soğan 0,18 3,73 2,50 2,20
27 Lahana 0,20 3,98 2,18 0,58
28 Susam 

Yağı 3,13 63,72 45,00 2,89
29 Pekmez 1,25 25,49 42,50 0,65
30 Tuz 0,20 3,98 27,50 0,36
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31 *Marul 0,13 2,55 3,00 2,89
32 *Hıyar 0,25 5,10 0,31 2,91
33 *Patlıcan 0,20 4,08 0,80 1,59
34 *Yumurta 0,08 1,58 1,25 5,28
35 Tereyağı 5,48 111,79 65,00 3,60
36 Peynirler 1,32 26,89 41,50 1,65
37 Koyun eti 1,56 26,19 72,50 11,07
38 Tavuk eti 3,47 70,80 32,50 9,44
39 Süt 0,31 7,23 4,50 2,89
40 Koyun 

yoğurdu 0,39 7,96 27,50 5,85
41 İnek 

yoğurdu 0,20 3,98 12,50 5,85
Toplam 100,00

·	 Marul,Hıyar,patlıcan ve yumurta için 1502 yılı hesaplama metodlarına bağlı 
kalınarak adet fiyatları verilmiştir.

·	 Madde ağırlıkları Tüik 2020 tüfe madde ağırlıkları kullanılmıştır. 
Marul,fıstık, susam yağı, bakla, ceviz, muşmula, kestane, incir maddeleri 
enflasyon sepetinde olmadığından diğer ürünlerin  ağırlıklarının  aritmetik 
ortalamaları dikkate alınarak hesaplamaya dahil edilmiştir.

·	 Ceviz içi ve ceviz fiyatı arasındaki fiyat farkının sebebi Kanunnâme-i 
İhtisab-ı Bursa’da “kabuklu ceviz” için toptan, “ceviz içi”için ise tüccarın 
satacağı perakende fiyat verilmiştir.

·	 2021 fiyatları, 2021’in ilk 6 aylık döneminde elde edilen fiyat verileridir.

Tablo 1’de Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da, çalışmaya dâhil edilen 41 madde 
sıralanmıştır. Birinci sütunda ürün numaraları, ikinci sütunda ürün adları 
ve üçüncü sütunda ise ürünlerin 1502 yılında kullanılan para birimi “Akçe” 
cinsinden fiyatları verilmiştir. Dördüncü sütunda ise üçüncü sütunda verilen 
maddelerin, 1502 yılına ait Akçe değerleri, “TL/Akçe” paritesi (1 Akçe= 20,39 
TL) kullanılarak, 2021 yılı güncel madde fiyatlarına dönüştürülmüştür. 

Burada kullanılan “TL/Akçe” paritesi, altıncı sütunda verilen, 2020 
Tüfe madde ağırlıklarının 1502 ve 2021 yılı madde fiyatları ile çarpılarak 
karşılaştırılmasıdır. Buna göre 41 üründen oluşturulan enflasyon sepetinin, 1502 
yılında Tüfe ağırlıkları ile değeri 128,58 akçeye karşılık gelirken, aynı enflasyon 
sepetinin değeri 2021 yılı fiyatlarıyla 2622,17 tl olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç 
1502 yılında alışverişte kullanılan 1 akçenin, 2021 yılında 20,39 tl düzeyinde 
satın alma gücü olduğunu göstermektedir.
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Tablo 1’de beşinci sütunda ise 2021 yılında Bursa Kent Hali başta olmak 
üzere Bursa ili kapsamında derlenen güncel fiyatlar verilmiştir. Dördüncü sütunda 
1502 yılına ait fiyatlar ile 2021 yılı güncel ürün fiyatları karşılaştırıldığında, 
26 üründe 1502 yılı fiyatlarının daha yüksek olduğu, 15 üründe ise 2021 yılı 
fiyatlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Ancak bu çalışmanın odak noktası, hayvansal ürünlerle ilgili olan 
maddelerdir. Bu ürünler tereyağı, peynirler, tavuk eti, koyun eti, tavuk eti, süt, 
koyun yoğurdu, inek yoğurdu ve yumurtadır. Bu ürünlerden tereyağı, tavuk eti, 
süt ve yumurta ürünlerinin 1502 yılında, 2021 yılına göre daha yüksek fiyata 
sahipken; peynir, koyun eti, koyun yoğurdu ve sığır yoğurdu ürünlerinin, 2021 
yılında 1502 yılına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Şimdi bu maddeleri 
sırasıyla inceleyelim.

2. Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’daki hayvansal ürünlerin, 2021 yılı 
şartları ile karşılaştırılması

2.1.	 Yumurta

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da 1502 yılında yumurta fiyatlarının, kış 
döneminde 10 adeti 1 akçe, Bahar döneminde 14 adeti 1 akçe ve yaz döneminde 
ise 16 adeti 1 akçe karşılığında satılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre 1502 
ve 2021 yılları için yumurta fiyatları Tablo 2’de karşılaştırılmıştır.

Tablo 2: Yumurta fiyatlarının 1502 ve 2021 
yılı değerleriyle karşılaştırılması

1502 
Akçe/ adet

1502* 
TL/adet

2021 
TL/adet

Kış dönemi 0,10 2,03 Organik sistem 1,90
Bahar dönemi 0,07 1,45 Serbest gezen sistem 1,20
Yaz dönemi 0,06 1,27 Kafes sistemi 0,60
Ortalama 1,58 1,25

*1502 yılına ait fiyat verilerinin 2021 yılı fiyatlarına dönüştürülmüş şeklidir.

Tablo 2’de ikinci sütunda, 1502 yılında kış, ilkbahar ve yaz aylarında 
yumurtaların kaç akçeden satıldığı, üçüncü sütunda ise bu akçe değerlerinin 2021 
yılı fiyatlarına dönüştürülmüş şekli verilmiştir. Buna göre yumurta fiyatlarının 
kış aylarında 2,03 tl/adet, baharda 1,45 tl/adet ve yaz aylarında ise 1,27 tl/
adet olduğu görülmektedir. Bu üç dönemin aritmetik ortalaması alındığında, 
1502 yılında yıl boyunca yumurtanın ortalama fiyatı 1,58 tl/adet olarak tespit 
edilmiştir.
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2021 yılında, Bursa ilinde satılan yumurta fiyatları dikkate alındığında 
ise bu yumurtaların üç kategoride satıldığı tespit edilmiştir. Buna göre kafes 
sisteminde üretilen yumurta fiyatları 0,60 tl/adet, serbest gezen sistemde üretilen 
yumurta fiyatları 1,20 tl/adet ve organik sistemde üretilen yumurta fiyatlarının 
ise 1,90 tl/adet olduğu tespit edilmiştir. Bu üç kategoride farklı üretim 
sistemlerinden üretilen yumurtaların, 2021yılı fiyatlarının aritmetik ortalaması 
1,25 tl/adet olarak tespit edilmiştir.1502 yılında yumurta fiyatlarının aritmetik 
ortalaması 1,58 tl/adet olduğu dikkate alındığında, 2021 yılından yumurta 
fiyatlarının aritmetik ortalamasından %26,4 daha pahalıdır.

Tablo 2’de 1502 yılında kış aylarında 2,10 tl/adet olan yumurta fiyatlarının, 
yaz aylarında 1,31 tl/adet düştüğü görülmektedir. Bu yumurta fiyatlarının 
mevsimsel farklılıktan kaynaklanan bir sonuçtur. 16. yüzyılda özellikle kış 
aylarında köylerden merkezlere ürün nakletmenin güçlüğü ve kışın yumurta 
arzının düşüklüğü dikkate alındığında, yumurta fiyatlarının yükseltilmesi tutarlı 
bir sonuçtur. 

2021 yılında ise yumurta fiyatlarını etkileyen temel saik üretim metodudur. 
Buna göre perakende piyasada kafes sistemi, serbest gezen ve organik olmak 
üzere üç kategoride, sırasıyla 0,60 tl/adet; 1,20 tl/adet; 1,90/adet tl’den yumurta 
satılmaktadır. Tüketiciler, farklı fiyat, kalite, lezzet ve organik olma ölçülerine 
göre bu üç yumurta kategorisinde tercih yapmaktadır. 

Bu noktada 16. ve 21 yüzyılda Bursa ilinde yumurta piyasalarını 
karşılaştırmak için bu dönemlere hâkim, genel ekonomik sistemi de anlamak 
gerekmektedir. Osmanlı imparatorluğunun ekonomik düşüncesi, kuruluşundan 
itibaren 20. yüzyıla kadar klasik kapitalist düşünce tarzından farklıdır. Osmanlı 
ekonomik hayatı, tüketimin paylaştırılması için, üretiminde paylaştırılması 
gerektiğini düşünen bir anlayışla şekillendirilmiştir.

Osmanlı’da ekonomik sistem, kapitalizmin kitle halinde seri üretim 
anlayışına yabancıdır. Bundan dolayı, üretimin belli ellerde toplanarak, işçi-
işveren sınıfının ortaya çıkması gibi bir kapitalist tecrübeyle karşılaşmamışlardır. 
Buna göre Osmanlı iktisadi sistemine, işçi reel ücretlerinin, işveren kazançları 
kadar yüksek olduğu bir ekonomik yapı hâkim olmuştur. Bundan dolayı yüksek 
kâr oranlarına izin verilmeyerek kanunla sınırlandırılmıştır. 

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da, genel olarak alım satım yaparak ticaretle 
hayatını sürdüren işletmelerin, Bursa ilinde %10 kâr oranı ile satım yapmalarına izin 
edildiği görülmektedir. Ayrıca Osmanlı imparatorluğu ekonomisinde üreticilerin 
doğrudan tüketicilere pazarlaması öncelikle teşvik edilmiş, aracı sayısının 
artmasını ve ürünlerin birçok elden geçerek nihai tüketime girmesi engellenmeye 
çalışılmıştır. Bununla ilgili olarak örneğin Bursa iline il dışından veya taşradan 
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gelen ürünler olduğunda bu ürünlerin henüz pazara girmeden şehir girişlerinde 
aracılar tarafından toptan alımı yasaklanmıştır (Tabakoğlu 1996, TSE 2013). 

2021 yılında ise Bursa ilinde, serbest piyasa ekonomisinin hâkim olduğu 
kapitalist bir sistem ekonomiyi şekillendirmektedir. Buna göre Bursa’da 
yumurta, kümesten sofraya üç adımda ulaşmaktadır. Farklı yumurta üretim 
sistemlerinde (Kafes sistemi, kümeste serbest, serbest gezen, organik sistem) 
yumurta tavukları ile yumurta üretilmesi birinci adım, üretilen yumurtaların 
market vb. işletmelere pazarlanması yani tedarikçilik ikinci adım, marketlerin 
perakende olarak bu ürünleri nihai tüketici ile buluşturması ise üçüncü adımdır.

Burada yumurta fiyatlarının kâr ve zararına katlanan, riski en fazla yüklenen 
grup, birinci adımda faaliyette bulunan yumurta üreticileridir. Bu üreticilerden 
yumurtayı alıp market vb. perakende satış noktalarına satanlar ise ikinci adımın 
baş aktörü tedarikçilerdir. Tedarikçiler genellikle düşük oranlı ama istikrarlı 
bir kâr seviyesi ile satış yapmaktadırlar. Tedarikçiler gerçekte yumurta fiyatları 
düşerken de çıkarken de para kazanan, aracı, diğer ifadeyle al-sat yapan sınıftır. 
Tedarikçiliğin istikrarlı kâr oranları avantajlı yönü iken, en büyük dezavantajı, 
üreticiden peşin aldıkları yumurtaları, market vb. perakende sektörüne vadeli 
satmalarıdır. Bunun sonucunda alacaklarını uzun süre bekleyerek, tahsilat 
sıkıntısını yoğun olarak yaşarlar. Üçüncü grup ise perakende olarak tüketicilere 
yumurta pazarlayan market ve market zincirleridir (Tuncel ve ark 2021). 

2020 yılında Türkiye’de yıllık yumurta üretimi kişi başına 236 adet 
düzeyindedir. Bu yumurta üretiminin %95 geleneksel kafes sisteminde üretilen 
yumurtalar ile gerçekleştirilmektedir. Piyasada tüketiciler genel olarak, diğer 
alternatif üretim sistemlerine göre, daha düşük satış fiyatına sahip olduğundan, 
kafes yumurtasını tercih etmektedir. Bu sistem yumurta fiyatlarını zaman içinde 
düşürerek yumurta tüketimini teşvik etmiştir (Tüik 2021).

1502 yılında ise 2021 yılının tersine olarak kitle halinde seri üretimin 
ve düşük maliyetin mümkün olmadığı Bursa’da yumurta fiyatlarının yüksek 
olduğu görülmektedir. Bundan dolayı, kişi başına yumurta tüketim seviyesinin, 
bugünkü seviyenin çok gerisinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Yumurtanın kitle halinde seri üretimi ve beraberinde yoğun tüketimi 1920’li 
yıllarda başlayan kafes sisteminin yaygınlaşması ile gerçekleşmiştir.

Burada, 1502 yılında Bursa’da üretilen yumurtaların yüksek olasılıkla 
tamamına yakınının günümüzde tükettiğimiz organik yumurta ile lezzet, kalite 
ve benzeri kriterler yönünden yakın olduğu düşünüldüğünde, 1502 yılındaki 
yumurta fiyatlarını 2021 yılındaki organik yumurta fiyatları karşılaştırmak daha 
doğru bir yaklaşımdır. Ancak bu şekilde 2021 organik yumurta fiyatları 1502 
yılındaki yumurta fiyatlarına yaklaşabilmektedir. 
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2021 yılında organik yumurta, kupon ve nispeten lüks bir ürün olarak 
market raflarında yerini almaktadır. Diğer taraftan geleneksel kafes sistemi, 
hayvan refahını yönünden eleştirilerin odağında olsa da sistemin verimliliği, 
tüketicilere daha fazla sayıda ve ucuza yumurta tüketmenin yolunu açtığı için 
hâlâ baskın üretimi sistemidir.

2.2.	 Tereyağı		

Tablo 1’de Bursa’da 1502 yılında, 6,25 Akçe/kg olan tereyağı fiyatı, 2021 yılına 
dönüştürüldüğünde 111,79 tl/kg olarak saptanmıştır. 2021 yılında, Bursa ilinde 
güncel tereyağı fiyatı ise 65 tl’dir. Buna göre tereyağı fiyatları 1502 yılında, 
2021 yılına kıyasla %70,7 daha yüksektir. Bunun birinci nedeni, 1502 yılında 
süt fiyatlarının 2021 yılına kıyasla %41,5 daha yüksek olmasıdır. Ancak bu 
konu “süt” başlığı adı altında ileride detaylı değerlendirileceği için burada söz 
edilmeyecektir. 

İkinci nedeni 2021 yılında, 1502 yılından farklı olarak tereyağına alternatif 
margarin vb. ikame ürünlerin varlığıyla ilgilidir. Bilindiği üzere ikame ürünler, 
ürün fiyatlarının belirlenmesinde önemli etkiye sahiptir. Bir ürünün fiyatı 
bağımlı değişken iken, ikame ürünler bağımsız değişkenler içerisinde önemli 
parametrelerin başında gelmektedir. Buna göre Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da 
çörek imalat standartları ile ilgili olarak, “1 kile (37 kg) un için 1 okka (1282 
gr) yağ kullanılması” gibi uygulamaların, tereyağı kullanımını yükselttiği, 
16. yüzyılda tereyağının ikame olanaklarının zayıf olması nedeni ile tereyağı 
fiyatlarını yükselttiği söylenebilir.

1869 yılında III. Napolyon’un düzenlediği tereyağına benzeyen bir yağ 
bulma yarışmasında birinci olan Fransız kimyagerin (Hippolyte Mège-Mouriès) 
icadıyla hayatımıza giren margarin, icadından bugüne kadar tereyağı için önemli 
bir ikame ve alternatif ürün olmuştur (Khan 2005). 

Türkiye’de 2018 yılında kişi başına tereyağı tüketiminin 1,78 kg, margarin 
tüketiminin ise 7,5 kg olduğu düşünüldüğünde, tereyağı üzerindeki talep 
baskısını düşürmekte margarin, önemli bir yere sahiptir (ZMO 2018). 

Tereyağı fiyatlarının, 1502 yılında, 2021 yılına kıyasla daha yüksek 
olmasının üçüncü nedeni, hayvanların verimlilikleri yönünden genetik 
potansiyellerinin anlaşılmasıdır. Bunun sonucunda, genetik ıslaha yönelik 
seleksiyon çalışmaları yapılmıştır. Bu ise hayvancılıkta verimi artırmak amaçlı 
sütçü ırklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Verimlilik arayışı, farklı 
ırk veya hatların melezlenmesi ile genetik iyileştirmeler aracılığıyla devam 
etmiştir. Bu durum süt verimliliğini artırarak maliyetleri düşürmüştür.
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Son olarak sanayi devrimi ile makineleşme gerçekleşirken, süt sığırcılığında 
üretimin standardize edilmiş olmasıdır. Buna göre çiftlik hayvanlarının besin 
madde gereksinmesinin tek bir yemle değil, farklı yem maddelerinin karışımı 
ile sağlanabileceği, yaşam ve verim için vitamin ve mineral gibi mikro 
besin maddelerinin keşfedilmesi, süt sektöründe önemli değişimlere neden 
olmuştur. Söz konusu standartlar verimliliğe önemli katkılar sunmuştur Ayrıca 
1980’lerden sonra elektronik kontrol sistemleri ve robot teknolojisi ile ortaya 
çıkan iyileşmeler ve kitle halinde büyük ölçekli üretim modelleri de verimliliği 
desteklemiştir (Gökçe 2020 ve ark.).

Gerçekte burada sayılan yenilikler sadece süt sığırcılığı için değil, 
diğer hayvansal ürünlerin üretildiği alanlar içinde geçerlidir. Ancak özellikle 
süt, tavuk eti ve yumurta ürünlerinde bu yeniliklerin daha yoğun yaşandığı 
söylenebilir.

2.3.	 Peynirler

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da, sofya peyniri, karaman peyniri, eşme peyniri, 
midilli peyniri, lor peyniri ve teleme peyniri gibi peynir çeşitlerine ait standartlara 
yer verilmiştir. Karaman, midilli, lor ve teleme peynirleri Türkiye’nin hâlâ 
bilinen peynir türleri arasındadır. Ancak 1502 ve 2021 yıllarında üretilen 
peynirleri kalite, lezzet, koku vb. parametrelerle kıyaslamak ve aynı tür 
peynirler olduğunu söylemek mümkün olmadığından, peynirlerin fiyatlarının 
aritmetik ortalaması alınarak bir peynir fiyat sepeti oluşturulmuştur. Çalışmada 
bu fiyat sepetleriyle elde edilen 1502 ve 2021 yılı peynir fiyatlarının aritmetik 
ortalamaları karşılaştırılmıştır.

Tablo1’de, 1502 yılı ortalama peynir fiyatları 1,32 Akçe/kg’dır. Bu fiyat, 
2021 yılı fiyatlarına dönüştürüldüğünde 26,89 tl/kg olarak hesaplanmıştır. Bursa 
ilinde 2021 yılında benzer ürünlerle oluşturulan ortalama peynir fiyatlarının ise 
41,50 tl/kg olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, 1502 yılında peynir fiyatlarının 
2021 yılı peynir fiyatlarından %35,2 daha düşük olduğu görülmektedir.1502 
yılında süt fiyatlarının 2021 fiyatlarına kıyasla %41,5 daha yüksek olmasına 
rağmen, peynir fiyatlarının düşük olması, öncelikle süt saklama şartlarının 
zorluğuyla ilişkilendirilebilir.

1502 yılında UHT uzun ömürlü süt saklama teknolojisinin olmaması, sütün 
ancak kısa sürede tüketilmesi veya peynir ve benzeri mamullere dönüştürülmesi 
gerekmektedir. O dönemde sütün en uzun süreli koruma şekli peynir olduğundan, 
süt ürünleri içerisinde peynir arzının yüksek olması doğal bir sonuçtur. 

2020 yılında süt ürünleri üretimi Tablo 3’de verilmiştir (Tüik 2021b).
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Tablo 3: 2020 yılı Türkiye’de süt ve süt ürünleri üretimi

Süt ürünleri Miktar (ton)
Koyun sütü 31 312,75
Keçi sütü 46 993,69
Mandasütü 1 673,84
İçme sütü 1 612 428,10

Pastörize tam yağlı süt 97 926,21
Pastörize yarım yağlı süt 3 113,65
UHT tam yağlı süt 764 363,70
UHT yarım yağlı süt 661 440,30
UHT yağsız süt 37 440,46
Sterilize tam yağlı süt 48 143,75

Kaymak-Cream 41 417,10
Kaymak yağ içeriği <=% 29 1 486,05
Kaymak yağ içeriği >% 29 39 931,05

Süt tozu-Milk powder 104 286,57
Tam yağlı süt tozu 34 817,80
Yağsız süt tozu 69 468,76

Peynir (süt kategorisine göre) 756 645,67
İnek peyniri 729 538,90
Koyun peyniri 1 049,72
Keçi peyniri 384,50
Manda peyniri 131,95
Karışık sütten elde edilen peynir 25 540,55

Tablo 3’de Türkiye’de 2020 yılında süt üretiminin 1 612 428,10 ton 
seviyesindedir. Bu sütün büyük bölümü içme sütü olarak tüketilmektedir. İkinci 
sırada ise 756 645,67 ton ile peynir üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Ancak bir an için, 2021 yılındaki mevcut UHT sistem ve teknolojilerine 
sahip olmadığımızı varsayalım. Zorunlu olarak üretilen sütün çok büyük kısmı 
peynir yapılarak tüketilecekti; ya da sütü peynir olarak saklamak yerine süt 
arzını düşürerek tüketebileceğimiz kadar süt üretmemiz gerekecekti.

Özetle, 1502 yılında sütün paketlenerek korunması gibi bir teknoloji 
olmadığından, kısa vadede tüketilemeyen sütün peynire dönüştürülmesi doğal 
bir sonuçtur. Bunun bir sonucu olarak, peynir arzının fazla olmasından kaynaklı, 
Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da peynir fiyatlarının da düşük seviyede kaldığı 
düşünülebilir.
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2021 yılında üretilen sütün, sanayiye aktarılma ve işlenme becerisi, süt 
arzının fazla olduğu dönemde ortaya çıkan arz fazlasının stoklanarak piyasanın 
dengelenmesine yardımcı olmaktadır. 16. yüzyılda UHT süt, süt tozu vb. 
işlenmiş ürünlerin olmaması, üretilen sütün değerlendirilmesinde üreticilere, 
peynir üretiminin dışında sütü saklama olanağı bırakmamıştır. 

2.4. Koyun eti

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da öncelikle meslek örgütlerine yönelik standartlar 
dikkat çekmektedir. Buna göre kasaplar başlığı altında, kasaplar ve et alım ve 
satımı ile ilgili bilirkişiler ve tüketiciler yardımıyla istişareler yapılarak bu 
standartlar belirlenmeye çalışılmıştır. Osmanlı imparatorluğunda narh sistemi 
ile piyasada satılan ürünlerin fiyatların sabit tutulması sağlanmakta ve fiyat 
değişimlerine izin verilmemektedir. Ancak Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’dan 
öğrendiğimiz kadarıyla, yetkililer, koyun eti fiyatlarında buna aykırı olarak 
fiyat değişimlerinin olduğunu saptamıştır. Yapılan incelemede, koyun etinde 
ortaya çıkan fiyat artışının gerekçelerini ortaya koyan kasaplar, fiyat artışlarını 3 
nedene dayandırmaktadır.

·	 Koyunların Gelibolu’dan Bursa iline getirilirken alınan iskele vergi 
oranlarının 1 akçeden, 4 akçeye çıkarılması,

·	 Bursa’da koyun arzında yaşanan azalış,
·	 Bursa’da koyun eti fiyatlarında, İstanbul koyun eti fiyatları referans 

alındığından, İstanbul’da ortaya çıkan fiyat artışlarının Bursa et piyasasına 
olan etkisidir.

Söz konusu fiyat artışlarına normal şartlarda karşı gelen tüketici temsilcileri ve 
bilirkişiler, vergi konusunda kasapları haklı görerek itiraz etmemişlerdir. Ancak 
ikinci sırada iddia edilen, koyun arzında bir azalışın olduğu konusunu gerçeği 
yansıtmadığı ve tam tersine artış olduğunu bildirmişlerdir. Üçüncü iddiaya 
yönelik olarak ise tüketici temsilcileri ve bilirkişiler İstanbul fiyatlarını dikkate 
almadan çoğu zaman Bursa’da satış yapıldığını bildirmişlerdir. 

Burada kasapların et satış fiyatlarında 3 saike dikkat ettikleri görülmektedir. 
Bu saikler, vergi vb. maliyet kalemlerindeki değişim, arz ve talep durumu ve son 
olarak İstanbul piyasasındaki gerçekleşen referans fiyatlar.

Genel iktisat konuları içerisinde fiyat artışları değerlendirilirken meydana 
gelir şekillerine göre fiyatlar genel düzeyindeki artış, Maliyet enflasyonu, Talep 
enflasyonu ve Fiyat enflasyonu olarak sınıflandırılmaktadır. İlginç bir şekilde 
1502 yılında kasapların fiyat artışları için gösterdikleri gerekçeler tamda bu üç 
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kategoriye karşılık gelmektedir. Maliyet enflasyonu, maliyetlerde ortaya çıkan 
fiyat değişimin etkisiyle fiyatlar genel seviyesine etkisini gösterir. Kasapların 
vergi artışları kasaplar için bir maliyet artışı olduğundan, maliyetlerin artması 
nedeniyle zam yapıldığı savunulmaktadır.

 Talep enflasyonu bir mal veya hizmet talebinin, arzından fazla olması 
durumunda gerçekleşen enflasyondur. Buna göre kasaplar talep aynı olmakla 
birlikte arz azaldığı için talebin arzdan fazla olduğu ve talep baskısı nedeniyle 
bu artışın olduğunu savunmaktadır. Son olarak, fiyat enflasyonu suni fiyat 
müdahaleleri ile ortaya çıkan enflasyondur. Örneğin devletin belli tarımsal 
ürünlerde alım yaparken yüksek fiyat vererek, bu fiyatların zincirleme olarak 
diğer ürünlere etki ederek enflasyonun tetiklenmesi gibi bir durumdur. Burada 
İstanbul fiyatlarını referans alınması dolayısıyla ortaya çıkan fiyat artışı da bir 
çeşit fiyat enflasyonudur.

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da yetkililer bu tartışmalar odağında, koyun 
fiyatları ile düzenlemelere giderek yeni fiyat tarifesi tespit etmişlerdir. Söz 
konusu fiyatlar Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4: 1502 yılı koyun eti fiyat ve 
ölçülerinin 2021 yılı tl ve kg cinsinden değerleri

1502
(Dirhem/Akçe)

1502*
(Kg/tl)

2021
(Kg/tl)

Yaz dönemi 300 21,23
Yıl geneli 72,5Bahar dönemi 250 25,48

Kış dönemi 200 31,85
Ortalama 26,19

*1502 yılına ait fiyat verilerinin 2021 yılı fiyatlarına dönüştürülmüş halidir.

Tablo 4’de ikinci sütunda 1502 yılında üç kategoride yaz, bahar ve kış 
dönemlerinde sırasıyla 300, 250 ve 200 dirhem koyun etinin 1 akçeye satılacağı, 
üçüncü sütunda ise bu akçe değerlerinin 2021 yılına dönüştürülmüş şekli 
verilmiştir. Buna göre yaz döneminde 21,23 tl/kg, bahar döneminde 25,48 tl/kg 
ve kış aylarında ise 31,85 tl/kg olduğu görülmektedir. 

Bursa’da 2021 yılı güncel koyun eti fiyatı ortalama 72,50 tl olduğu 
dikkate alındığında 2021 yılında koyun eti fiyatı, 1502 yılına göre %276,8 daha 
yüksektir. Buna göre 16. Yüzyılda Anadolu coğrafyasında arz ve talep koşulları, 
mevcut mera yapısı ve fiziki şartlar bu sonucu ortaya çıkarmaktadır. 

Koyun eti fiyatlarının diğer bir önemi, Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da 
yetkililerin tavuk eti fiyatlarını belirlerken, koyun fiyatlarını referans almalarıdır. 
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Bunun sonucunda mevsim değişimleri vb. faktörler sonucu koyun eti fiyatları 
değiştiğinde doğrudan doğruya bu tavuk eti fiyatlarına da değişecektir. Burada 
koyun ve tavuk eti arasındaki ikame durumundan dolayı müşterek olarak bir 
parite ile bu iki ürünün fiyat değişimleri belirlenmiştir. Buna göre örneğin 1502 
yılında Bursa’da, koyun eti fiyatları mevsim değişikliklerine bağlı olarak 21,23 
tl/kg’den, 25,48 tl/kg’a yükseldiğinde, tavuk eti fiyatları da 70,79 tl/kg’den 
79,64 tl/kg’e yükseltilmesi gerektiği kararlaştırılmıştır. Tavuk eti ile ilgili diğer 
detaylar aşağıda tavuk eti başlığında incelenecektir.

2.5.	 Tavuk	eti

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da hayvansal ürünler içerisinde en dikkat çekici 
maddelerden biride tavuk etidir. Burada tavuk eti için farklı mevsimler için üç 
kategoride fiyat belirlenmiştir. Söz konusu pariteler Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5: 1502 yılı koyun ve tavuk eti fiyat ve 
ölçülerinin 2021 yılı tl ve kg cinsinden değerleri

1502 1502* 2021
Üretim dönemi Tavuk eti

(Dirhem/Akçe)
Tavuk eti
(TL/kg)

Üretim sistemi Tavuk eti
(TL/kg)

Yaz dönemi 90 70,79 Organik sistem 32,0
Bahar dönemi 80 79,64 Serbest sistem 23,0
Kış dönemi 70 91,02 Kafes sistemi 15,0
Ortalama 80,49 23,3

*1502 yılına ait fiyat verilerinin 2021 yılı fiyatlarına dönüştürülmüş şeklidir.

Tablo 5’te ikinci sütunda 1502 yılında yaz, bahar ve kış aylarında sırasıyla 90, 
80 ve 70 dirhem tavuk etinin 1 akçeye satılması gerektiği belirlenmiştir. Üçüncü 
sütunda ise bu dirhem/akçe değerlerinin 2021 yılında tl/kg dönüştürülmüş şekli 
verilmiştir. Buna göre 1502 yılında tavuk eti fiyatları yaz mevsiminde 70,79 
tl/kg, bahar döneminde 79,64 tl/kg ve kış döneminde ise 91,02 tl/kg olduğu 
görülmektedir. Söz konusu kategorilerin aritmetik ortalaması alındığında tavuk 
etinin ortalama fiyatı 80,49 tl/kg olarak tespit edilmiştir. 

2021 yılında tavuk eti piyasası ise organik, serbest ve kafes sistemi olmak 
üzere üç farklı üretim sistemine göre üretim yapmaktadır. Tablo 5’de 2021 
yılında Bursa ilinde üç sistemde tavuk eti satışlarının fiyatları sırasıyla 32tl/kg, 
23tl/kg, 15tl/kg olarak verilmiştir. Bu üç sistemde üretilen tavuk eti fiyatlarının 
aritmetik ortalaması ise 23,3 tl/kg olarak saptanmıştır. Buna göre 1502 yılında 
tavuk eti fiyat ortalaması, 2021 yılı fiyat ortalaması ile karşılaştırıldığında 



174  	   İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori

%345 daha yüksektir. Bu durum bir yönüyle kitle halinde seri üretim, maliyet 
düşüşleri vb. ekonomik müdahalelerle bir yönüyle de genetik ıslah çalışmaları 
ve verimlilik artışlarıyla da açıklanabilir. Ancak her şekilde tavuk eti üretiminde 
bir devrimin yaşandığı kolaylıkla söylenebilir.

1923 yılında ABD’de Mrs. Wilmer Steele tarafından 500 baş ile başlayan 
modern kafes sistemi, 1924 yılında 1000 baş, 1926 yılında ise 10000 baş 
ölçeğinde yapılarak modern broiler sisteminin başlangıcı olmuştur. 1973 yılında 
broiler kafes sisteminde üretilen tavuk sayısı 3 milyara ulaşmıştır. Kitle halinde 
üretimin ortaya çıkardığı verimlilik, tavuk etini en ucuz protein kaynaklarından 
biri haline getirmiştir (Cabrera 2000, Wikipedia 2021).

2.6.	 Süt

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da 1502 yılında süt fiyatları tazelik durumuna 
göre dört kategoriye ayrılmıştır. Süt en taze haliyle birinci kategoride, sütün 
sağıldığı hafta içerisinde satışı durumunda ikinci kategoride, sonrasında ise üç 
ve dördüncü kategorilerde satışı düzenlenmiştir. Ancak üçüncü ve dördüncü 
kategorinin kesin bir tarifi yapılmamış insanların karşılıklı rızasına bırakılmıştır. 
Tablo 6’de 1502 yılı için sözü edilen bu kategoriye ait veriler ve 2021 yılı fiyat 
ve ölçü birimlerine göre dönüştürülerek güncel fiyatlarla karşılaştırılmıştır.

Tablo 6: 1502 yılı süt fiyatlarının 2021 yılı değerleri ile karşılaştırılması

1502 yılı kategorileri 1502 (Dirhem/
Akçe)

1502*
(tl/kg)

2021 yılı 
kategorileri**

2021
(tl/kg)

1. Kategori (çok taze) 600 10,61 1. Kategori 7,0
2. Kategori (taze) 800 7,96 2. Kategori 5,0
3. Kategori (yeterince 
taze değil)

1000 6,37 3. Kategori 3,5

4. Kategori (taze değil) 1600 3,98 4. Kategori 3,0
Ortalama 7,23 4,63

*1502 yılına ait fiyat verilerinin 2021 yılı fiyatlarına dönüştürülmüş şeklidir.,
**1502 yılında sütün hacim ölçüleri yerine süt için ağırlık ölçüsü “Dirhem” 
ve “Okka” kullanıldığından, çalışmada da 2021 yılı için1502 yılı ile 
karşılaştırmaların daha anlaşılır olması için hacim ölçüsü “litre” yerine ağırlık 
ölçüsü “kg” kullanılmıştır.

Tablo 6’da ilk sütunda Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da belirtilen standartlara 
göre sıralanmış süt kriterleri görülmektedir. Buna göre ilk üretildiği birkaç gün 
içinde çok taze olarak pazarlanan süt birinci kategoride, üretildiği hafta içinde 



TARİHTE İLK TÜKETİCİ KANUNU OLAN 1502 YILI KANUNNÂME-İ İHTİSAB-I BURSA’DA, HAYVANSAL ÜRÜNLERİN, 2021 YILI ŞARTLARI . . .      175

satıldığında ikinci kategoride, bir sonraki haftaya kaldığında üç ve dördüncü 
kategorideki fiyattan satılması kararlaştırılmıştır. Burada sütün tazeliği konusu, 
alıcı ve satıcının karşılıklı güven ve rıza çerçevesinde sürdürdükleri bir konudur. 
Buna göre tazeliğine göre sırasıyla 600 dirhem/akçe, 800 dirhem/akçe, 1000 
dirhem/akçe, 1600 dirhem/akçe ye süt satılacaktır. Bu ölçüleri 2021 yılı fiyatları 
ve kg birimine dönüştürüldüğünde ise sırasıyla sütün 10,61 tl/kg, 7,96 tl/kg, 6,37 
ve 3,98 tl/kg satıldığı hesaplanmıştır. Bu dört kategoride bulunan süt fiyatının 
aritmetik ortalaması ise 7,23 tl/kg’dir.

Tablo 6’da 1502 yılı şartlarıyla doğru bir karşılaştırma için, Bursa’da 
2021 yılında çiğ ve paketlenmemiş süt fiyatları da çalışmaya dâhil edilmiştir. 
2021 yılında sütlerin tamamı taze olarak satılmakta, fiyat farkı sütün yağ 
seviyesi, kuru madde oranı, toptan veya perakende satışı gibi parametrelere 
göre değişmektedir. Buna göre Bursa ilinde dört kategoride süt fiyatı ortaya 
çıkmaktadır. Birinci kategoride, süt kooperatifi ve birliklere toptan süt satışı 
çalışmaya dâhil edilmiştir. İkinci kategoride yağ seviyesi yüksek kaliteli sütün 
mandıra ve aracılara toptan satış fiyatı dikkate alınmıştır. Üçüncü kategoride 
sokak sütçülerinin tüketicilere perakende çiğ süt satış fiyatı ve son olarak 
dördüncü kategoride, %5-5,5 yağlı, üst kalite jersey sütü ve muadili sütlerin 
perakende çiğ süt olarak satışı dikkate alınmıştır. Bursa ilinde 2021 yılında bu 
dört kategorideki süt satış fiyatı sırasıyla 3tl/kg, 3,5 tl/kg, 5 tl/kg, 7 tl/kg olarak 
saptanmıştır. Ayrıca bu dört kategoride süt fiyatlarının aritmetik ortalaması 
4,63 tl/kg’dir. 1502 yılında süt fiyatlarının aritmetik ortalamasının 7,23 tl/kg 
olduğu dikkate alındığında, 1502 yılında Bursa ilinde süt fiyatları 2021 yılındaki 
fiyatlardan %56 daha yüksektir.

Burada 16. yüzyılda süt nakletmenin zorluğu dikkate alındığında, sütün 
tazeliği fiyatı etkileyen temel kıstas olarak karşımıza çıkmaktadır. 1502 
yılında sütün, süt tozu ve Uht benzeri teknolojilerle işlenememesi, kısa sürede 
tüketilmesini zorunlu kılmaktadır. Bundan dolayı sütü taze olarak satmanın 
üreticiye sağladığı avantaj nedeniyle üreticiler en taze olduğu haliyle diğer 
ifadeyle birinci kategoride iken sütlerini en yüksek fiyattan pazarlamak için 
çaba harcayacaktır. Tersine sütünü taze olduğunda örneğin birinci kategoride 
10,61 tl’ye satamayan bir satıcı, en kötü senaryoda dördüncü kategoride 3,98 tl/
kg’a satması durumunda %63 gelir kaybına razı olacaktır. 

2.7.	 Koyun	yoğurdu

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da 1502 yılında koyun yoğurdu fiyatları tazelik 
durumuna göre üç kategoriye ayrılmıştır. Koyun yoğurdu, en taze haliyle 
birinci kategoride, yoğurdun üretildiği hafta içerisinde ikinci kategoride, 6 gün 
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sonrasında ise üçüncü kategoride satışı düzenlenmiştir. Tablo 7’de 1502 yılı için 
sözü edilen bu kategoriye ait veriler ve 2021 yılı fiyat ve ölçü birimlerine göre 
dönüştürülerek güncel fiyatlarla karşılaştırılmıştır.

Tablo 7: 1502 yılı koyun yoğurdu fiyatlarının 
2021 yılı değerleri ile karşılaştırılması

1502 yılı kategorileri 1502 (Dirhem/
Akçe)

1502*
(tl/kg)

2021 yılı 
kategorileri

2021
(tl/kg)

1. Kategori (çok taze) 400 15,90

Yıl geneli 27,5
2. Kategori (taze) 800 7,95
3. Kategori (yeterince 
taze değil)

1200 5,30

Ortalama 9,71 27,5

Tablo7’de 1502 yılında tazelik durumuna üç kategoride sırasıyla koyun yoğurdu 
fiyatları 15,90 tl/kg, 7,95 tl/kg, 5,30 tl/kg’dir. Bu üç kategorinin fiyatlarının 
aritmetik ortalaması ise 9,71 tl/kg’dir. 2021 yılında Bursa’da koyun yoğurdunun 
satış fiyatı 27,5 tl/kg olduğu dikkate alındığında, 2021 yılında koyun yoğurdu 
1502 yılından %283 daha yüksektir.  

1502 yılında tazeliğe göre bir kategorilendirmenin olmasına rağmen 
2021 yılında böyle bir ayrım söz konusu değildir. Türk gıda kodeksi fermente 
süt ürünleri tebliği ile yoğurt standartları detaylı olarak belirlenmiştir. Ürün 
tazeliğine göre bir fiyatlama yapılmamaktadır (TKB 2009).

2.8. İnek yoğurdu

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa’da 1502 yılında inek yoğurdu fiyatları, koyun 
yoğurdu fiyatlarının yarısı olarak belirlenmiştir. Burada koyun yoğurdu göre 
bir referanslandırma yapıldığı düşünülebilir. Ancak orijinal metinde koyun 
yoğurdunda olduğu gibi tazelik durumuna göre üç kategori satışından söz 
edilmemektedir. Buna göre inek sütü fiyatı 800 dirhem/Akçe’dir. 1502 yılı 
inek yoğurdu fiyat verileri 2021 yılına dönüştürüldüğünde 4,1 tl/kg’ye karşılık 
gelmektedir. 2021 yılında Bursa’da güncel inek yoğurdu fiyatları perakende 
olarak 12,5 tl/kg olduğu dikkate alındığında 2021 yılında yoğurt fiyatları 1502 
yılından %304 daha yüksektir. Burada da peynirde olduğu gibi yoğurt arzının 
yüksek olmasının fiyatları düşürdüğü düşünülebilir.

3. Sonuç

Çalışmada, sekiz hayvansal ürün özelinde, Bursa ilinde, 16. yüzyıldaki tarım 
toplumundan, 21. yüzyıl sanayi toplumuna geçişte, birçok ürünün hem üretim 
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hem de fiyat yapısında önemli değişiklikler olduğu saptanmıştır. Buna göre 
sadece hayvansal ürünler özelinde, 1502 yılından 2021 yılına göre tavuk eti, süt 
ve yumurta fiyatlarının sırasıyla %345; %56; %26,4 düştüğü; tereyağı, peynir, 
koyun eti, koyun ve inek yoğurdu yönünden ise sırasıyla %70,7; %36; %276,8; 
%283; %304 yükseldiği görülmektedir. Gerçekte hayvansal ürünlerin fiyat 
seviyelerinde büyük değişimler olmasına rağmen, değişimler bir bütün halinde 
değerlendirildiğinde birbirlerini nötrleyerek %10,7 gibi küçük bir değişime 
işaret etmiştir.

Süt, yumurta ve tavuk etinde, kitle halinde üretimin ve teknolojinin 
önemli bir avantaj sağlayarak tüketici lehine fiyatın düştüğü çalışmadaki diğer 
hayvansal ürünlerde ise fiyat artışı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre hayvansal 
ürünler insanlık tarihinin her aşamasında varlığını sürdürmeye devam ederken, 
yaşadığımız çevrenin ve teknolojinin değişimi de bu ürünlerin arz talep 
durumuna ve sonuç olarak fiyat seyrine her zaman etki edecektir. Buna bağlı 
olarak tüketicilerin hayvansal ürünlere olan ilgisi, bazı ürünler için olumlu, bazı 
ürünler için ise olumsuz yönde değişebilecektir. 

Tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçişin etkilerini hayvansal 
ürünler bazında gözlemlediğimiz bu çalışma, bundan sonraki aşamada 
sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte hayvansal ürünlerin konumunu 
anlamamıza da yardımcı olacaktır. 
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1. Giriş

1970’li yıllar itibarıyla hızlı bir değişim ve gelişim sürecine giren dünyada en
fazla ön plana çıkan kavramlardan biri olan küreselleşme, birçok disiplinin
inceleme alanına girmiştir. Kavramsal olarak, insanları ve kültürleri

bütünleştirme süreci olarak tanımlanan küreselleşme olgusu ülkeleri ekonomik, 
politik, teknolojik, kültürel ve sosyal anlamda olumlu ve olumsuz yönde 
etkilemektedir. Küreselleşme ekonomik, teknolojik, politik ve sosyo-kültürel 
anlamdaki bir bütünleşmeyi ifade etmekle birlikte bölgesel çevre sorunları ile 
alakalı bir unsurun, dünya geneline yansıyan bir olguya dönüşüm süreci olarak da 
ifade edilebilir. Yakın dönemde gerçekleşen bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
ilerlemeler sayesinde küreselleşme süreci ayrı bir ivme yakalamış (Croucher, 
2004: 10), çok boyutlu yapısıyla birçok alanda etkisini hissettirmiştir.

Küreselleşmenin bir sonucu olarak dünyada finansal ve ekonomik engellerin 
kademeli olarak ortadan kalkması ülkeleri sadece ekonomik alanlarda değil, 

* Bu çalışma 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Pearson 3. Uluslararası Sosyal ve
Beşeri Bilimler Kongresi’nde sunulan sözlü bildiriden türetilmiştir.
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sosyal ve politik alanlarda da birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Küreselleşme ile 
dünya genelinde üretim hacminin artacağı (ölçek etkisi), teknoloji transferleri 
aracılığıyla farklı teknolojilerin gelişeceği (teknolojik etki), üretim ve tüketim 
ilişkilerinin kompozisyonunda değişiklik olacağı (yapısal etki) öngörülmektedir 
(OECD, 1997). Ekonomik faaliyetlerin hızla artmasına sebep olan bu gelişmeler 
yukarıda sıralanan etkilerin yanı sıra, ülkelerin kontrolsüz/aşırı doğal kaynak 
kullanımına ve üretim kapasitelerini zorlayacak düzeylerde üretim artışına 
gitmelerine de neden olmaktadır.

Küreselleşmenin desteklediği sanayileşme, kentleşme ve teknolojik 
gelişmelerde görülen artış ülkelerin yüksek talebi karşılamak için daha fazla 
üretmesine, dolayısıyla daha fazla doğal kaynak kullanımına yönelmesine 
sebep olmaktadır. Örneğin, 1961 yılında dünyada bütün ekonomik 
faaliyetlerin karşılanması için gereken ve biyolojik olarak verimli ve üretken 
alanı ifade eden ekolojik ayak izi toplam 7,05 milyar küresel hektar (kha) 
iken, bu kaynakları üretecek alanı ifade eden biyo-kapasite miktarı toplam 
9,6 milyar kha’dır. Dolayısı ile ilgili yıl için dünyadaki rezervlerin mevcut 
üretim talebini rahatlıkla karşılayacak düzeyde olduğu söylenebilir. 2016 
yılına gelindiğinde ise ekolojik ayak izinin 20,5 milyar kha’ya ulaştığı, buna 
karşılık biyo-kapasite düzeyinin ise 12,1 milyar kha seviyesine gerilediği 
görülmektedir (Global Footprint Network, 2019). Bu veriler ekolojik 
açığın geldiği seviyeyi net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 
özellikle küreselleşmenin hız kazandığı süreç sonrasında ekolojik ayak 
izinin ve ekolojik açığın artmasına sebep olan faktörlerin incelenmesi önem 
arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmada 1971-2014 döneminde MINT 
ülke grubunda küreselleşmenin çevre üzerindeki etkisi, ekonomik büyüme 
ve enerji tüketimi kontrol değişkenleri de modele dâhil edilerek analiz 
edilmektedir. Genel literatürün aksine çevresel bozulma göstergesi olarak 
CO2 emisyonu yerine daha kapsamlı bir gösterge olan ekolojik ayak izinin 
kullanılması, küreselleşmenin ölçümünde Swiss Economic Institute’den 
elde edilen KOF küreselleşme endeksine yer verilmesi ve ekonometrik 
analiz için yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil panel veri 
analizi yöntemlerinin tercih edilmesi bu çalışmanın özgün yönleri olarak 
ifade edilebilir.

Çalışmanın geri kalan bölümleri şu şekilde tasarlanmıştır: İkinci bölümde 
küreselleşme ve çevre kirliliği ilişkisine yönelik teorik çerçeve sunulmaktadır. 
Üçüncü bölümde ilgili alandaki güncel çalışmalardan oluşan literatür taramasına 
yer verilmektedir. Dördüncü bölümde veri seti ve modelin tanıtılmasının 
ardından, beşinci bölümde ekonometrik yöntem açıklanmaktadır. Ampirik analiz 
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bulgularının verildiği altıncı bölümün ardından gelen yedinci ve son bölüm ise 
sonuç ve değerlendirmeden oluşmaktadır. 

2. Küreselleşme ve Çevre Kirliliği İlişkisi

Teorik anlamda küreselleşmenin tüm alt bileşenleriyle beraber çevre kirliliğini 
ya da çevresel sürdürülebilirliği etkileme mekanizmaları ampirik çalışmalarda 
sıklıkla araştırılmış olsa da elde edilen sonuçlar bu noktada bir uzlaşının, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde henüz sağlanamadığını göstermektedir. 
Bununla birlikte, temiz ve sürdürülebilir teknolojiye ulaşımı kolaylaştıran 
küreselleşmenin çevresel bozulmayı azaltacağına dair beklentiler de söz 
konusudur. Fakat küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelerde çevre kirliliğini 
artırıcı sınai faaliyetlerin artışını teşvik eden yönü dolayısıyla bu beklentiler 
tersine de dönebilmektedir (Bilgili vd., 2020: 1087). 

Küreselleşme, ticari açıklık ve hızlı üretim sayesinde ekonomik büyümeyi 
teşvik etse de ölçümü kolay olmayan çevresel bozulmalara da yol açabilmektedir 
(Managi vd., 2009; Shahbaz vd., 2018). Küreselleşme ekonomik faaliyetleri 
tetikler; örneğin ulaşım hizmetlerinin artışına sebep olur, mal ve hizmet 
bileşenlerinin daha fazla üretilmesini ve tüketilmesini sağlar (Le vd., 2016). 
Bu aktivitelerin çevre kalitesini düşüreceği ve çevresel maliyetleri yükselteceği 
ifade edilmektedir (Twerefou vd., 2017). Özetle üretişim artışı ile artan petrol 
kullanımı emisyon oranlarının artmasına ve çevre kalitesinin düşmesine neden 
olabilmektedir. Buradaki etkinin ise küreselleşmenin “ölçek etkisi”nden 
kaynaklandığı söylenebilir.

Küreselleşmenin sunduğu imkânlar ile birlikte çok uluslu şirketler ev 
sahibi gelişmekte olan ülkelerde yoğun ekonomik faaliyetlerde bulunmakta ve 
bunun sonucunda iki farklı durum ortaya çıkmaktadır. İlk olarak, eğer çok uluslu 
şirket ev sahibi ülkede çevre kirliliğini artırması muhtemel ve kendisinden daha 
düşük ekolojik regülasyonların olduğu endüstrilere yatırım yaparsa, çevresel 
kalite bu süreçten zarar görebilir. Dolayısıyla bu tür bir yatırım ev sahibi ülke 
için daha düşük bir çevre kalitesinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Cole, 
2004). İkinci olarak çok uluslu şirketlerin çevre dostu yatırımlara yönelmesi 
durumunda ise teknoloji transferi gerçekleşmiş olur ve ev sahibi ülkedeki çevre 
kalitesi artış gösterebilir (Zarsky, 1999).

Küreselleşme, ticaretin serbestleşmesini teşvik ettiğinden ülkelerin piyasa 
dinamiklerinde değişikliklere neden olabilmektedir. Örneğin, küreselleşme 
süreci sanayileşmesini henüz tamamlayamamış gelişmekte olan ülkelerdeki 
üretim pratiklerini değiştirerek, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan hizmet 
temelli (service-based) bir üretim modeli geçişine olanak tanır. Bu sayede 
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ekonomide, ticaretin küreselleşmesinden kaynaklı olarak sistemik bir kayma 
yaşanabilir ve bu değişim ile çevresel bozulmanın önüne geçilebilir (Ahmed vd., 
2019). Küreselleşme ülkelerin, daha verimli ve temiz teknolojilere ulaşabilmesini 
sağlar ve bu sayede ülkelerin üretim yapıları enerjinin daha verimli kullanıldığı 
ve karbon emisyonlarının düşürüldüğü bir forma sokulabilir. Küreselleşmenin 
“teknik etkisi” olarak ifade edilen bu süreç gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş 
ekonomilerden teknoloji transfer etmesi yoluyla gerçekleşmiş olur (Copeland ve 
Taylor 2004; Dasgupta vd. 2006). Ayrıca, bu gerçekleştirilen teknoloji transferi 
sayesinde daha iyi bir çevre yönetiminin sağlanabilmesinin yanında çevresel 
kaliteyi koruyacak ve yükseltecek çevre politikalarının uygulanabilmesi için 
gerekli zemin hazırlanabilir. 

3. Literatür Taraması

Küreselleşmenin özellikle 1980 sonrası neo-liberal dönemde tüm dünyada 
etkisini göstermesi ile bu kavramın sosyal hayatta ve ekonomide sebep olduğu 
dönüşümler dikkat çekmektedir. Bu bağlamda özellikle ülkelerin üretim 
yapılarında meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin çevreye verdiği 
zarar ise literatürde sıklıkla incelenmekte ve çevresel tahribatın boyutu ve 
potansiyel nedenleri anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

Figge vd. (2017), küreselleşme ve ekolojik ayak izi ilişkisini 171 ülke 
üzerine gerçekleştirdikleri ampirik analiz ile açıklamaya çalışmışlardır. Ulaşılan 
bulgular küreselleşmenin tüm alt bileşenlerinin ekolojik ayak izini artırdığını 
göstermektedir. Ayrıca politik küreselleşmeye göre diğer alt bileşenlerin çevresel 
tahribat üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Apaydın vd. (2021), küreselleşmenin ekolojik ayak izine olan etkisini 
inceledikleri çalışmalarında 130 ülkenin 1980-2016 dönemi verilerini analiz 
etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre panelin genelinde değişkenler arasında 
eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur; fakat küreselleşme ve ekolojik ayak izi 
değişkeni arasında anlamlı herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Ekonomik 
büyüme ile ekolojik ayak izi arasında ise panelin geneli için anlamlı ve pozitif 
bir ilişkinin var olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Karasoy (2021), 1980-2016 dönemi için küreselleşme ve küreselleşmenin 
alt göstergelerinin (iktisadi, ticari ve finansal küreselleşme) Türkiye’de ekolojik 
ayak izini ne yönde etkilediğini tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla çalışmada 
genişletilmiş ARDL yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada küreselleşmenin yanı 
sıra iktisadi, ticari ve finansal küreselleşmenin de uzun dönemde Türkiye’de 
ekolojik ayak izi üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.



MINT ÜLKELERİNDE KÜRESELLEŞMENİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ     183

Apaydın (2020), Türkiye özelinde küreselleşmenin çeşitli ekolojik ayak 
izi değişkenleri üzerindeki etkilerini analiz ettiği çalışmasında Türkiye’nin 
1980-2014 dönemine ait verilerini kullanmış; ARDL, FMOLS ve DOLS 
modellerinden faydalanmıştır. Elde edilen bulgulara göre küreselleşme ile 
bütün ekolojik ayak izi göstergeleri arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Çalışmada küreselleşmenin, Türkiye’nin ekolojik yapısına zarar 
verdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Hussain vd. (2021), 1970-2018 döneminde Tayland için küreselleşme, 
ekonomik büyüme ve doğal kaynakların ekolojik ayak izi üzerindeki etkilerini 
araştırmışlardır. Doğrusal olmayan ARDL yaklaşımının kullanıldığı çalışmada 
bağımsız değişkende meydana gelen pozitif ve negatif şokların bağımlı 
değişkene olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, küreselleşme 
ve doğal kaynakların ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi anlamlıdır. Bununla 
birlikte küreselleşme ve doğal kaynaklarda meydana gelen negatif şoklar ise 
pozitif şoklara oranla Tayland’ın ekolojik ayak izi üzerinde daha baskın bir 
etkiye sahiptir.

Ahmed vd. (2021), Japonya için ekonomik küreselleşme, ekonomik 
büyüme, finansal kalkınma ve ekolojik ayak izi değişkenleri arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Çalışmada simetrik ve asimetrik ARDL yöntemi kullanılmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre değişkenler ve ekolojik ayak izi arasında uzun dönemde 
hem simetrik hem de asimetrik ilişki söz konusudur. Uzun dönemde simetrik 
ARDL sonuçlarına göre ekonomik küreselleşme ve finansal kalkınma Japonya’da 
ekolojik ayak izini artırmaktadır. Öte yandan asimetrik ARDL sonuçlarına 
göre ekonomik küreselleşmedeki pozitif ve negatif şokların ekolojik ayak izini 
azalttığı görülmüştür. 

Yang vd. (2021), 27 OECD ülkesi için küreselleşmenin ekolojik ayak 
izi üzerindeki uzun ve kısa dönem etkilerini 1970-2017 dönemine ait veriler 
üzerinden incelemişlerdir. Bu doğrultuda çalışmada Havuzlanmış Ortalama 
Grup (PMG) tahmincisi yönteminin kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 
uzun dönemde küreselleşme ekolojik ayak izini azaltmaktadır.  

Kırıkkaleli vd. (2021), Türkiye’nin ekolojik ayak izi üzerinde 
küreselleşmenin etkisini araştırmışlardır. Çalışmada enerji tüketimi, ekonomik 
büyüme ve ticari açıklık değişkenleri kontrol değişkeni olarak modele dahil 
edilmiş ve ikili uyarlanma yaklaşımı (dual adjustment approach) ekonometrik 
yöntem olarak kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ilk olarak uzun 
dönemde küreselleşme ekolojik ayak izini pozitif yönde etkilemektedir. İkinci 
olarak ticari açıklık kısa dönemde ekolojik ayak izini azaltırken, ekonomik 
büyüme hem kısa hem de uzun dönemde ekolojik ayak izini negatif olarak 
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etkilemektedir. Yazarlar Türkiye’nin yenilenebilir enerji tüketimini önceleyen 
politikalar benimsemesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.

Ansari vd. (2021), 22 ülkenin 1991-2016 dönemine ait yıllık verilerini 
kullanarak küreselleşmenin enerji tüketiminin ve ekonomik büyümenin çevre 
kalitesi üzerindeki dinamik etkilerini araştırmışlardır. Çevre kirliliğinin ekolojik 
ayak izi değişkeni ile temsil edildiği çalışmada yatay kesit bağımlılığını ve panel 
heterojenliğini dikkate alan panel veri analizi yöntemlerinden faydalanılmıştır. 
Eşbütünleşme test sonuçları değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket 
ettiğini ortaya koymaktadır. Elde edilen diğer sonuçlara göre ekonomik büyüme 
ve yenilenemez enerji tüketiminin ekolojik ayak izini pozitif yönde etkilediği, 
yenilenebilir enerji tüketimi ve küreselleşmenin ise negatif yönde etkilediği 
belirlenmiştir. Sonuç itibarıyla bu 22 ülke için küreselleşme düzeylerindeki artış 
ekolojik ayak izini azalmakta ve çevre kalitesinde bir artışa neden olmaktadır. 

Bilgili vd. (2020), Türkiye için küreselleşmenin çevresel sürdürülebilirlik 
üzerindeki önemini Markov Rejimi modellemesi yöntemi ile incelemişlerdir. 
Çalışmada çevresel sürdürülebilirlik ekolojik ayak izi ile ve küreselleşme 
KOF küreselleşme endeksi ile temsil edilmektedir. Ampirik sonuçlara göre 
finansal, politik ve ticari küreselleşmedeki artış Türkiye’de ekolojik ayak 
izi gelişimini azaltmaktadır. Kullanılan üç rejim değişim modeline göre de 
ekonomik küreselleşme ve sosyal küreselleşme Türkiye’de ekolojik ayak izini 
artırmaktadır. 

Literatüre genel itibarıyla bakıldığında daha önce de değinildiği üzere 
küreselleşmenin çevre kalitesi üzerindeki etkisine dair ortak bir görüşün olmadığı 
görülmektedir. Küreselleşme bileşenine, kullanılan ekonometrik yöntemlere ya 
da seçilen ülke ve ülke gruplarına göre farklılık arz eden sonuçlar, genel olarak 
kabul görecek politika önerilerinin ortaya konulmasını zorlaştırmaktadır. Bu 
çalışmada kullanılan özgün ikinci nesil ekonometrik yöntemler ve ekonomik 
büyüme ve enerji tüketimi gibi önemli değişkenlerin kontrol değişkeni olarak 
eklendiği model aracılığıyla küreselleşme ve çevre kirliliği ilişkilerinin 
araştırıldığı literatüre katkı sunulması beklenmektedir.

4. Veri Seti 

Bu çalışmanın amacı 1971-2014 döneminde MINT ülke grubu için 
küreselleşmenin çevre kirliliği üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu ülke grubuna 
ait veriler, 1971 yılı itibarıyla ulaşılabilir olup, enerji tüketimi verisi 2014 yılına 
kadar uzandığından çalışma dönemi 1971-2014 dönemini kapsamaktadır. 
Değişkenlere dair genel bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Değişkenlere Dair Genel Bilgiler

Kısaltma Değişken Açıklama Birim Kaynak

EF Çevre 
Kirliliği

Kişi Başına 
Düşen Ekolojik 
Ayak İzi

Global 
Hektar

data.
footprintnetwork.
org

KOF Küreselleşme
KOF 
Küreselleşme 
Endeksi

Endeks
KOF Swiss 
Economic 
Institute

EB Ekonomik 
Büyüme

Kişi Başı Reel 
GSYİH

2010 Yılı 
ABD 
Doları

WB-WDI

EC Enerji 
Tüketimi

Kişi Başı 
Enerji 
Tüketimi

Eş Değer 
Petrol WB-WDI

Değişkenlere ait veriler farklı birimlerde olduğundan doğal logaritmaları 
hesaplanmış ve lnEF, lnKOF, lnEB ve lnEC biçiminde ifade edilmiştir. Çalışma 
tahmin modeli Eşitlik (1)’de gösterilmektedir:

	 lnEFit = α0 + β1 lnKOFit + β2lnEBit + β3lnECit + uit (1)

Eşitlik (1)’de lnEFit; bağımlı değişken olup i ülkesinin t zamanındaki kişi başına 
düşen ekolojik ayak izini, lnKOFit; çalışmanın odaklandığı bağımsız değişken 
olarak i ülkesinin t zamanındaki küreselleşme endeksini göstermektedir. Kontrol 
değişkenleri olarak lnEFit ve lnECit ise sırasıyla i ülkesinin t zamanındaki kişi 
başı reel GSYİH değerini ve kişi başı enerji tüketim miktarını ifade etmektedir.  
uit ise i ülkesinin t zamanındaki hata terimini ifade etmektedir. t indisi zaman 
boyutunu (T=44) ve i indisi kesit boyutunu (N=4) temsil etmektedir. Çalışmada 
panel veri analizi için Gauss 21 ve Stata 17 paket programları kullanılmıştır. 

5.  Metodoloji

5.1.	 Yatay	Kesit	Bağımlılığı	ve	Homojenlik	Testleri

Dünyada artan serbest dış ticaret, ekonomik ve finansal entegrasyonlar, 
jeopolitik iş birlikler ülkeler arasındaki bağımlılığı ve etkileşimi artırmaktadır. 
Bu bağımlılık ve etkileşim dolayısı ile panel veri analizlerinde kesitler arası 
bağımlılığın incelenmesi son derece önemlidir. Aksi takdirde elde edilen tahmin 
sonuçları güvenilir olmayabilir yüksektir (Menyah vd., 2014: 389). Bu bağlamda 
çalışmada yatay kesit bağımlılığının varlığı Pesaran vd. (2008) tarafından ileri 
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sürülen LM adjusted testi ile sınanmaktadır. Bu test yöntemi zaman ve kesit 
boyutlarının büyüklüğüne bakılmaksızın T>N ve N>T olan panellerde güvenilir 
bir şekilde kullanılmaktadır. Bu test yönteminde yatay kesit bağımlılığının var 
olduğunu gösteren alternatif hipoteze karşı yatay kesit bağımlılığının olmadığı 
anlamına gelen sıfır hipotezi test edilmektedir.

Panel veri analizinde incelenmesi gereken bir diğer önemli konu 
ülkelerin ekonomik faaliyetler ve sosyoekonomik yapı açısından farklılaşıp 
farklılaşmadığının belirlenmesidir. Çünkü eğim katsayısının kesitlere göre 
farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü eğim 
katsayılarının farklılaştığı anlamına gelen panelin heterojen olma durumu test 
edilmeden ulaşılan tahmin sonuçları tutarsız ve yanıltıcı olmaktadır (Breitung, 
2005). Bu amaçla çalışmada Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen 
Delta ve Delta adjusted homojenlik testleri kullanılmıştır. Delta testi küçük 
örneklem panellerde daha güçlü sonuçlar sunarken, Delta adjusted testi görece 
büyük paneller için daha etkin sonuçlar vermektedir. Her iki test için panelin 
heterojen olduğunu ifade eden alternatif hipoteze karşın panelin homojen 
olduğunu gösteren sıfır hipotezi test edilmektedir. 

5.2.	 Panel	Birim	Kök	Testi

Geleneksel birim kök testleri yatay kesit bağımlılığını ve panelin heterojen olma 
durumunu göz ardı etmektedir. Bu nedenle panel veri analizlerinde bu iki eksikliği 
dikkate alan birim kök testlerinin tercih edilmesi kritik öneme sahiptir. Bu 
doğrultuda bu çalışmada yatay kesit bağımlılığını ve panelin heterojen yapısını 
dikkate alan bir panel birim kök testi kullanılmıştır. Pesaran (2007) tarafından 
ileri sürülen yatay kesitlerle genişletilmiş Dickey-Fuller (CADF) testi, T>N ve 
N>T olduğu her iki panel durumunda güvenilir bir şekilde uygulanabilmektedir. 
Ayrıca zaman ve kesit boyutunun küçük olduğu paneller için dahi güçlü ve 
tutarlı sonuçlar sunmaktadır. CADF regresyonunda yer alan her bir yatay kesitin 
birim kök istatistiklerinin ortalaması hesaplanarak yatay kesit genişletilmiş 
IPS (CIPS) panel birim kök istatistiğine ulaşılmaktadır. CIPS test istatistiği 
panel genel sonuçlarını temsil etmektedir (Pesaran, 2007: 276). Mutlak değer 
kapsamında test istatistiğinin kritik değerden büyük olması durumunda panelin 
birim kök içerdiği anlamına gelen sıfır hipotezi reddedilmektedir. 

5.3.	 Panel	Eş-bütünleşme	ve	Katsayı	Tahmincisi	Testleri

Panel veri analizlerinde birim kök sınamasının ardından bir sonraki aşama 
değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmediklerinin diğer bir ifade ile 
eşbütünleşik olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Bu çalışmada değişkenlerin 
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uzun dönemde eşbütünleşik olup olmadıkları Westerlund (2008) tarafından 
geliştirilen Durbin Hausman (DH) testi ile belirlenmiştir. Durbin Hausman 
eş-bütünleşme testi yatay kesit bağımlılığını dikkate almakta, değişkenlerin 
eş-bütünleşme derecelerinde ortak faktörleri kullanmakta ve açıklayıcı 
değişkenlerin durağan olmasına izin vermektedir. Ayrıca panelin homojen ya 
da heterojen olması durumuna göre iki ayrı test istatistiği sunmaktadır. Buna 
göre panelin homojen olması durumunda DH-panel istatistiği, heterojen olması 
durumunda ise DH-grup istatistiği kullanılmaktadır (Westerlund, 2008: 205). 

Panel veri analizlerinde eş-bütünleşme ilişkisinin tespit edilmesinin 
ardından bu ilişkinin yönü ve katsayının değeri ortaya konulmaktadır. Bunun 
için değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiler katsayı tahmincileri ile test 
edilmektedir. Bu çalışmada Pesaran (2006) tarafından ileri sürülen ortak ilişkili 
etkiler ortalama grup (CCEMG) tahmincisi ile Eberhardt ve Teal (2010) tarafından 
geliştirilen genişletilmiş ortalama grup (AMG) tahmincisi test yöntemlerine yer 
verilmektedir. Bu tahminci yöntemleri durağan olmamaya karşı duyarlı olup yatay 
kesit bağımlılığına ve panel heterojenliğine izin vermektedir. Bu iki tahminci 
yöntemi özellikleri itibarıyla analizlerde iyi bir performans sergileyerek tutarlı 
tahmin sonuçları sunmaktadır. CCEMG ve AMG tahmincileri benzer özelliklere 
sahip olmaları yanı sıra bazı yönlerden farklılaşmaktadır. AMG tahmincisi ortak 
dinamik bir süreç takip ederek gözlenmemiş ortak faktörleri hesaba katması, 
otokorelasyon ve değişen varyansa karşı daha dirençli olması yönleri ile CCEMG 
tahmincisinden farklılaşmaktadır (Eberhardt ve Bond, 2009: 2-4).

6. Analiz Sonuçları

6.1.	 Yatay	Kesit	Bağımlılığı	ve	Homojenlik	Testi	Sonuçları

Çalışmada yatay kesit bağımlılığının var olup olmadığı LM adjusted testi ile 
sınanmıştır. Tablo 2’de yatay kesit bağımlılığı test sonuçları görülmektedir.  

Tablo 2. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları

LM adj. Testi Test İstatistiği p-değeri
lnEF 60.209*** 0.000
lnKOF 23.751*** 0.000
lnEB 55.083*** 0.000
lnEC 31.730*** 0.000
Model 3.520*** 0.000

Not: ***, %1 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir. Gecikme uzunluğu 3 olarak 
kullanılmıştır
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Tablo 2’de gösterilen yatay kesit bağımlılığı sonuçlarına göre tüm değişkenler 
ve model için yatay kesit bağımlılığının olmadığını ifade eden sıfır hipotezi 
%1 anlamlılık düzeyinde reddedilerek, yatay kesit bağımlılığının var olduğu 
anlamına gelen alternatif hipotez kabul edilmiştir. Dolayısıyla yatay kesit 
bağımlılığının varlığı hem değişkenler hem de model için tespit edilmiştir. 
Sonuç itibarıyla MINT ülkelerinin herhangi birinde görülen şokun diğer ülkeleri 
de etkilediği belirlenmiştir. Tablo 3’te model için homojenlik test sonuçlarına 
yer verilmiştir. 

Tablo 3. Homojenlik Testi Sonuçları

Model Test İstatistiği p-değeri
Delta Testi 9.442*** 0.000
Delta adjusted Testi 10.015*** 0.000

Not: ***, %1 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir. 

Tablo 3’te yer alan Delta ve Delta adjusted test sonuçlarına göre panelin homojen 
olduğunu varsayan sıfır hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. 
Diğer bir ifade ile panelin heterojen olduğunu ifade eden alternatif hipotez 
kabul edilmiştir. Ön testler aracılığı ile yatay kesit bağımlılığının ve panel 
heterojenliğinin var olduğunun tespit edilmesinin ardından çalışmaya bu 
durumları dikkate alan bir panel birim kök testi ile devam edilmiştir. 

6.2.	 Panel	Birim	Kök	Testi	Sonuçları

Değişkenlerin hangi düzeyde durağan oldukları birim kök testleri ile 
incelenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada panelin genelini temsil eden CIPS 
panel birim kök testi kullanılmıştır. Panel birim kök testi sonuçları Tablo 4’te 
görülmektedir. 

Tablo 4. Panel Birim Kök Testi Sonuçları

CIPS Testi Düzey Değerler 1. Fark Değerler
lnEF -1.894 -4.799**
lnKOF -2.09 -5.116**
lnEB -1.954 -3.431**
lnEC -2.148 -4.353**

Not: **, %5 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir. Maksimum gecikme 
uzunluğu 3 olarak kullanılmıştır. Tablo kritik değerlerine Pesaran (2007)’ın 
çalışmasından ulaşılmıştır. Sabitli modelde %5 için tablo kritik değeri -2.33’tür. 
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Tablo 4’te panel birim kök test sonuçlarına göre panelin birim köklü olduğunu 
gösteren sıfır hipotezi reddedilememiş ve değişkenlerin tümünün düzeyde birim 
köke sahip olduğu tespit edilmiştir. Birinci farkları alındığında ise değişkenlerin 
tümü için sıfır hipotezinin %5 anlamlılık düzeyinde reddedildiği ve değişkenlerin 
tümünün birinci farkında durağan oldukları belirlenmiştir. Değişkenlerin hangi 
düzeyde durağan olduklarının belirlenmesinin ardından değişkenlerin uzun 
dönemde birlikte hareket edip etmedikleri, diğer bir ifade ile eşbütünleşik olup 
olmadıkları araştırılmaktadır. 

6.3.	 Panel	Eş-bütünleşme	ve	Katsayı	Tahmincisi	Test	Sonuçları

Değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmedikleri eş-bütünleşme 
testleri ile incelenmektedir. Çalışmada modeli oluşturan değişkenlerin uzun 
dönemde birlikte hareket edip etmediği Durbin Hausman testi ile analiz 
edilmiştir. Tablo 5’te panel eş-bütünleşme testi sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 5. Panel Eş-bütünleşme Testi Sonuçları

Eş-bütünleşme Testi Test İstatistiği p-değeri
DH-Grup -1.522* 0.064
DH-Panel -1.321 0.093

Not: *, %10 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir. Maksimum faktör sayısı 
3’tür. Sabitli model tercih edilmiş ve Bayesian Bilgi Kriteri kullanılmıştır. DH: 
Durbin Hausman.

Çalışma modeli heterojen olduğu için Durbin Hausman testinde bu duruma 
uygun olarak grup istatistiği temel alınmıştır. Tablo 5’te gösterilen DH testi 
grup istatistiğine göre tüm birimler için eş-bütünleşme ilişkisinin olmadığını 
ifade eden sıfır hipotezi %10 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Böylece 
MINT ülkelerinde çevre kirliliği, küreselleşme, ekonomik büyüme ve enerji 
tüketimi değişkenlerinin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri, diğer bir 
ifade ile eşbütünleşik oldukları ortaya konulmuştur. Son aşamada uzun dönem 
eş-bütünleşme katsayı tahminine geçilmiş ve bu doğrultuda çalışmada CCEMG 
ve AMG katsayı tahmincileri kullanılmıştır. Tablo 6’da CCEMG ve AMG 
katsayı tahminci sonuçları görülmektedir. 
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Tablo 6. Panel Katsayı Tahmincisi Test Sonuçları

Model:	lnEF=f(	lnKOF,	lnEB,	lnEC)
 CCEMG AMG

Bağımlı Değişken: lnEF
Katsayı 
Değeri

t-istatistiği
Katsayı 
Değeri

t-istatistiği

lnKOF -0.378 -1.99** -0.171 -2.57***
lnEB 0.402 6.19*** 0.310 3.94***
lnEC 0.461 2.58*** 0.550 1.85*

Not: *** ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir. 

Tablo 6’da CCEMG ve AMG tahmincisi sonuçlarına göre, MINT ülkelerinde 
çalışmanın asıl açıklayıcı değişkeni niteliğinde olan ve lnKOF ile temsil edilen 
küreselleşmenin, lnEF ile temsil edilen çevre kirliliği üzerinde azaltıcı bir etkiye 
sahip olduğu belirlenmiştir. Öte yandan kontrol değişkenleri konumundaki 
ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin ise çevre kirliliğini artırıcı bir etkisi 
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda MINT ülkelerinde küreselleşme düzeyindeki 
%1’lik bir artış, kişi başına düşen ekolojik ayak izinde CCEMG tahmincisine 
göre %0.378, AMG tahmincisine göre %0.171’lik bir azalışa neden olmaktadır. 
Diğer yandan kişi başı GSYİH’de meydana gelen %1’lik bir artış, kişi 
başına düşen ekolojik ayak izinde CCEMG tahmincisine göre %0.402, AMG 
tahmincisine göre %0.310’luk bir artışa yol açmaktadır. Son olarak kişi başı 
enerji tüketiminde görülen %1’lik bir artış ise kişi başına düşen ekolojik ayak 
izinde CCEMG tahmincisine göre %0.461, AMG tahmincisine göre %0.550’lik 
bir artışa sebebiyet vermektedir. Özetle, küreselleşmenin MINT ülkelerinde 
çevre kirliliğini azaltarak olumlu yönde etkilediği, ekonomik büyüme ve enerji 
tüketiminin ise çevre kirliliğini artırarak olumsuz yönde etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

7. Sonuç ve Değerlendirme

Çevresel problemlerin ve çevresel sürdürülebilirliğin küresel bir sorun haline 
dönüşmesi, çalışmalarda bu konunun tüm boyutlarıyla ele alınması sonucunu 
doğurmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynak kullanımını 
ve üretim/çıktı miktarlarının artırılmasını teşvik eden politika yaklaşımları, 
bu sürecin doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği ekolojik denge konusunun 
gündeme alınmasını gerektirmiştir. Dolayısıyla günümüzde küresel rekabetin 
bir sonucu olarak üretim miktarlarını ve ihracatlarını hep bir adım öteye taşıma 
odaklı politikalar benimsemek zorunda kalan gelişmekte olan ülkeler, telafisi 
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mümkün olmayan ya da yüksek maliyetler gerektiren noktaya gelmeden önce 
bu sürecin neden olabileceği çevresel tahribatları göz önünde bulundurmalıdır.   

Bu çalışmada 1971-2014 döneminde MINT ülke grubu için küreselleşmenin 
çevre kirliliği üzerindeki etkisi, ekonomik büyüme ve enerji tüketimi kontrol 
değişkenleri bağlamında incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada Durbin-Hausman 
eşbütünleşme testi ile CCEMG ve AMG katsayı tahmincileri kullanılmıştır. 
Eşbütünleşme testi sonucunda çevre kirliliği,  küreselleşme, ekonomik büyüme 
ve enerji tüketimi değişkenlerinin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri, diğer 
bir ifade ile eşbütünleşik oldukları belirlenmiştir. Katsayı tahmincilerinin ortaya 
koyduğu sonuçlara göre ise MINT ülkelerinde küreselleşme çevresel kirliliği 
azaltırken, ekonomik büyüme ve enerji tüketimi çevre kirliliğini artırmaktadır. 
Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde MINT ülkelerinde küreselleşmenin 
çevre bilincini artırarak çevresel farkındalık oluşturduğu ve böylece çevresel 
bozulmaların önüne geçtiği ifade edilebilir. Diğer yandan söz konusu ülkelerde 
fosil enerji tüketiminin toplam enerji tüketimi içindeki payının yüksek olduğu 
verisi dikkate alındığında, ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin çevresel 
kirlilik üzerinde olumsuz etkide bulunması beklenen bir durumdur. 

Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında MINT ülkelerinde küreselleşmenin 
çevresel sürdürülebilirlik bakımından faydalı olduğu düşünülmektedir. 
Dolayısıyla ilgili ülkelerde küreselleşme süreci ekonomik, finansal, sosyal 
ve kültürel olmak üzere tüm boyutları ile geliştirilmeye devam edilmelidir. 
Çünkü küreselleşmenin teknoloji transferini kolaylaştırdığı, rekabet ortamına 
katkı sunduğu, enerji verimliliğini artırdığı, çevresel farkındalığı geliştirdiği ve 
böylece çevre kirliliği üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu ileri sürülmektedir. 
Öte yandan MINT ülkelerinde ekonomik büyüme ve enerji tüketimi çevre 
kirliliği üzerinde artırıcı bir etkiye sahiptir. Bu olumsuz etkiyi azaltmak ve/veya 
ortadan kaldırmak için MINT ülkelerinin küreselleşme düzeylerini artıracak 
ve yenilenebilir enerji gibi temiz ve alternatif enerji kullanımını teşvik edecek 
politika uygulamalarına ağırlık vermeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda bahsi 
geçen ülkelerde yenilenebilir enerji alt yapı yatırımları artırılmalı ve yenilenebilir 
enerji kullanımını ve üretimini daha cazip hale getirmek amacıyla mevcut teşvik 
ve sübvanse uygulamaları revize edilmelidir. 
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1. Giriş

Savunma harcamaları ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla
gerçekleştirilmekte ve ülke ekonomisi bakımından ciddi önem
göstermektedir. Çünkü güvenli bir ortamın oluşması ve bunun

sürekliliğinin sağlanması ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesinde önemli 
bir olgudur. Ülkelerin savunmasının sağlanması için devletler gerekli olan 
faaliyetleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Devletlerin bu amaçla yaptıkları 
harcamalar “savunma harcamaları” olarak nitelendirilebilir. 

Savunma harcamalarının tanımlanmasında tam olarak bir fikir birliğine 
ulaşılamamış, üzerinde uzlaşılmış bir tanım yapılamamıştır. Yapılan çalışmaların 
birçoğunda da savunma harcamalarının standart bir tanımının olmadığı ileri 
sürülmektedir. Aynı şekilde uluslararası kuruluşlarda da ortak bir tanım 
oluşturulamamıştır. Bunun nedeni, savunma harcamalarının niteliği, kapsamı, 
tanımı ve savunma göstergelerinin ülkeden ülkeye değişiklik göstermesidir 
(Karakaya ve Şahinoğlu, 2020: 337; Durgun ve Timur, 2017: 127; Artekin vd., 
2019: 112).
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Savunma harcamaları, ülkelerin belirli bir dönemde yaptığı kamu 
harcamaları içerisinde savunmaya ayırdıkları pay olarak tanımlanabilir. 
Ya da ülkelerin iç ve dış güvenliğini sağlayabilmesi, refahını, milli birlik ve 
bütünlüğünü koruyabilmesi ve sürdürebilmesi amacıyla olası tehditlerin 
önlenmesi için refah düzeyinden bir miktar vazgeçmek pahasına milli 
gelirlerinden yaptıkları harcamalar olarak nitelendirilebilir (Erdem ve Sezgin, 
2018: 316; Çevik ve Bektaş, 2019: 229; Karakaya ve Şahinoğlu, 2020: 336; 
Başar ve Künü, 2012: 3). Belirli bir bireye, topluluğa, ülkenin spesifik alanlarına 
dayalı artan tehditin bulunması durumu, ülkenin genelini kapsayan bir tehdit 
şeklinde algılanmakta ve tedbir alınmaktadır. Bu anlamda savunma harcamaları 
kamusal mal olarak tanımlanmaktadır (Gül ve Torusdağ, 2020: 2981). Savunma 
harcamaları, ülkenin savunmasına tahsis edilmiş tüm sivil ve askeri çalışanlara 
yönelik harcamaları, savunma sektöründe kullanılan ekipmanların üretimindeki 
ve satın alınmasındaki giderleri, araç ve gereçlerin bakımı ve onarımı için 
yapılan harcamaları, bina ve inşa faaliyetlerini ve ayrıca AR-GE harcamalarını 
da kapsamaktadır. Daha geniş anlamda, gümrük görevlileri veya polis gibi kolluk 
kuvvetleri benzeri güçler, sivil savunmaya, aniden ortaya çıkabilecek tehditlere 
karşı kısa zaman zarfında silah üretimini yerine getirebilecek sivil teşebbüslere 
ilişkin giderler, temel gıdaların ve hammaddelerin stoklanması için yapılan 
harcamalar ve yabancı askeri yardımlardan oluşmaktadır (Yağtu ve Sezgin, 2019: 
2; Yantur ve Gürson, 2019: 166; Baran, 2018: 60; Durgun ve Timur, 2017: 127; 
Kanca ve Yamak, 2020: 826; Başar ve Künü, 2012: 3; Karakaya ve Şahinoğlu, 
2020: 336; Biçen ve Çoban, 2018: 33). NATO ise savunma harcamalarını, 
ülkelerin hükümetleri tarafından özellikle silahlı kuvvetlerinin, bağlaşıklarının 
veya paydaşlarının gereksinimlerini karşılamak adına gerçekleştirilen ödemeler 
şeklinde tanımlamaktadır (Artekin vd., 2019: 112). 

Tam kamusal mal olarak sınıflandırılan ve kamusal malların özelliklerini 
taşıyan savunma harcamalarının karşılanmasında gerekli olan finansman genel 
olarak bütün ülkelerde merkezi devlet bütçesi içerisinden karşılanmaktadır. 
Ülkeler potansiyellerindeki sınırlı kaynakları savunma ve alternaitf hizmetler 
arasında pay etmek durumunda kalmaktadırlar (Başar ve Künü, 2012: 3; 
Baran, 2018: 60).  Ekonomisi ferah seviyelere ulaşmış devletler savunma 
alanındaki malların üretimi ve satışı ile ilgili ciddi seviyede kazanç sağlar iken 
gelişmesini tamamlayamayan devletler adına savunma harcamaları genellikle 
ekonomik dengeleri ve sonucunda dış ticaretten oluşacak nihai bilançoları 
negatif yönde etkileyecek duruma gelmektedir. Birçok ülkede bütçe dışından 
kaynak sağlanarak askeri kuvvetler finanse edilebilmekte, bütçe harici savunma 
harcamaları yapılabilmekte ve merkezi bütçe dışından askeri faaliyetler için fon 
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tahsis edilebilmektedir. Ülkeler ulusal düzeyde veya bölgesel bazda güvenlik 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bütçelerinin oldukça önemli bir kısmını 
savunma harcamalarına ayırmaktadırlar. Çünkü savunma, ülke bütünlüğünün 
ve geleceğinin korunmasında vazgeçilmez olan bir hizmettir (Yıldız ve Yıldız, 
2019: 55; Baltacı ve Hayaloğlu, 2021: 158). Diğer taraftan, önemli bir gereklilik 
olmasının yanı sıra savunma harcamaları, ülke ekonomileri açısından ciddi 
sonuçlar yaratmaktadır (Zülfüoğlu, 2021: 140).

Gerek ulusal gerekse de uluslararası etkileri bulunan savunma harcamaları 
ile ekonomik büyümenin ilişkisi literatürde üzerinde durulan önemli bir 
konudur. Bu ikisi arasında ilişki olup olmadığı, ilişkinin düzeyi, önemi ve 
yönü üzerinde bir görüş birliği bulunmamaktadır (Turan vd., 2018: 141; Giray, 
2004: 182; Başar ve Künü, 2012: 4). Literatürde savunma harcamalarının 
farklı boyutlarını dikkate alarak ekonomik büyüme üzerinde ortaya çıkabilecek 
sonuçları araştıran, modelleyen ve analiz eden pek çok yaklaşımla karşılaşmak 
mümkündür. Konu ile ilgili olarak ülkelerin tek tek incelenmesinin yanı sıra 
bölgesel olarak ya da ekonomik iş birliği örgütlerinin incelenmesi literatüre 
katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada NATO 
üyesi ülkelerin değerlendirilmesinin uygun olduğu düşünülmüştür. Çalışmada 
savunma harcamaları ve ekonomik büyümenin ilişkisi 2005-2020 yıllarını 
kapsayan dönemde yatay kesit bağımlılığını dikkate alan panel veri teknikleri 
ile NATO ülkeleri için araştırılmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan bulguların 
literatürde tartışılan savunma harcamalarının ekonomik etkileri konusuna ışık 
tutması beklenmektedir. 

Çalışmanın ileriki bölümleri şu şekilde organize edilmiştir: İkinci bölümde 
çalışmada incelenen ülkelerin savunma harcamaları ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Üçüncü bölümde savunma harcamaları ve ekonomik büyüme etkileşimi teorik 
olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde bu değişkenler arasındaki 
ilişkiyi ele alan literatüre yer verilmiştir. Beşinci bölümde veri seti ve yöntem 
tanıtıldıktan sonra altıncı bölümde ampirik bulgular sunulmuştur. Yedinci 
bölümde ise çalışmanın genel değerlendirmesi yapılmıştır.

2. NATO Ülkelerinde Savunma Harcamaları

Soğuk Savaş sonrasında dünya ekonomisinde yaşanan dönüşümle birlikte barışın 
sağlanması ve sosyal refah anlayışı sonucu savunma harcamalarının miktarında 
önemli azalmalar meydana gelmiştir. Ancak 1990’lı yıllarda gerçekleşen bu 
azalma çok uzun sürmeden yeniden artma eğilimine geçmiştir. Ülkeler ortaya 
çıkabilecek herhangi bir tehdide ve güvenlik riskine karşı veya savunma 
ihtiyaçlarının artmasına bağlı olarak bazı tedbirlere başvurmuşlardır. Bu süreç 
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içerisinde gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin de savunma 
harcamalarına önem verdikleri ve bu harcamaları arttırdıkları görülmüştür 
(Ayla, 2020: 143). 

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (Stockholm 
International Peace Research Institute-SIPRI) tarafından açıklanan verilere göre 
dünyada savunma harcamalarındaki yükseliş eğilimi devam etmektedir. Küresel 
savunma harcamaları 2018 yılında toplam 1 trilyon 800 milyar dolar seviyelerinde 
iken, 2019 yılında 1 trilyon 900 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve 2020 
yılında 1 trilyon 981 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır (https://sipri.org/databases/
milex). Bu harcama 2019 yılına göre %2.6, 2011 yılına göre %9.3 daha fazladır. 
Ayrıca dünya GSYİH’sının %2.4’ü kadardır. Küresel çapta 2009 yılında yaşanan 
finansal ve ekonomik krizden bu yana en büyük artış gerçekleşmiştir. Savunma 
harcamaları dünyanın beş bölgesinin en az dördünde artış eğilimi göstermiştir. 
Afrika’da %5.1, Avrupa’da %4, Amerika’da %3.9 ve Asya ve Okyanusya’da 
%2.5 artmıştır. 2020 yılında dünyada maksimum savunma harcamasına ulaşan 
ilk beş ülke ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere’dir. (https://sipri.org/sites/
default/files/2021-06/sipri_yb21_summary_en_v2_0.pdf) 

Tablo 1’de çalışmada ele alınan NATO ülkelerinin savunma harcamalarına 
ilişkin çeşitli göstergelerin 2020 yılına ait değerleri yer almaktadır. 
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Tablo 1: NATO Ülkelerinde Savunma Harcaması Göstergeleri

Ülkeler Savunma 
Harcamaları 
(milyon $) 
(2019=100)

Savunma 
Harcamaları 
(% GSYİH)

Savunma 
Harcamaları 

(% Kamu 
Harcamaları)

Almanya 51570 1,4 2,6
ABD 766583 3,7 7,9

Arnavutluk 216 1,5 4,7
Belçika 5330 1,1 1,8

Birleşik Krallık 58485 2,2 4,2
Bulgaristan 1210 1,8 4,8

Çek Cumhuriyeti 3187 1,4 2,8
Danimarka 4838 1,4 2,5

Estonya 687 2,3 5,7
Fransa 51572 2,1 3,3

Hırvatistan 1031 1,8 3,7
Hollanda 12211 1,4 2,9
İspanya 17160 1,4 2,7
İtalya 28370 1,6 2,6

Kanada 22854 1,4 2,5
Karadağ 100,3 2,1 4,1

Kuzey Makedonya 154 1,3 3,6
Letonya 739 2,3 5,2
Litvanya 1135 2,1 5,3

Lüksemburg 479 0,8 1,4
Macaristan 2463 1,6 3,1

Norveç 7514 1,9 3,5
Polonya 12815 2,2 4,4
Portekiz 4557 2,1 4,2
Romanya 5579 2,3 6
Slovakya 1778 1,8 3,5
Slovenya 562 1,1 2,3
Türkiye 19567 2,8 7,5

Yunanistan 5237 2,8 4,8
Kaynak: SIPRI, 2020. (https://sipri.org/databases/milex) 

Tablo 1’e göre NATO ülkeleri içinde 2020 yılında savunma harcaması maksimum 
seviyede bulunan ilk üç devlet ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’dır. Türkiye bu 
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sıralamada 7. ülke konumundadır. Bir ülkenin toplam Gayrisafi Milli Hasıla’sı 
içinde savunma harcamasının payı, savunma yükü olarak adlandırılmaktadır. 
Bu yüzde savunma harcamalarının miktarını vurgulamada kullanılan en yaygın 
ölçüttür. NATO ülkeleri arasında savunma harcamalarının GSYİH içerisindeki 
oranı incelendiğinde, en yüksek orana sahip ülkelerden birincisi ABD, ikinciler 
Türkiye ile Yunanistan ve üçüncü sırada yer alan ülkeler Estonya, Romanya ve 
Letonya’dır. Son olarak Tablo 1’de savunma harcamalarının kamu harcamaları 
içindeki yüzdesi incelendiğinde ilk sırada olan ülke ABD’dir. Onu Türkiye 
ve Romanya takip etmektedir. Türkiye’de savunma harcamalarının önemli 
olmasının sebeplerinden birisi jeopolitik konumudur. Soğuk savaş bittikten sonra 
NATO ülkelerinin büyük çoğunluğunda savunma için yapılan giderlerde azalma 
görülürken, Türkiye’de bu şekilde bir sonuçla karşılaşılmamıştır. Özellikle son 
yıllarda yaşanan 15 Temmuz askeri darbe girişimi, hendek operasyonları ve 
bahar kalkanı harekâtı gibi bir takım askeri operasyonlar nedeniyle savunma 
harcamaları artmıştır. 

3. Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kuramsal 
Çerçevesi

Ülkelerin birçoğunda toplam kamu harcamalarının ve Gayri Safi Milli Hasıla’nın 
büyük bir payını oluşturan savunma harcamalarının finanse edilmesi için gerekli 
kaynaklar, ülkelerin ekonomisinde ve iktisadi büyümenin sağlanmasında, 
sağlık, eğitim, enerji, ulaştırma ve haberleşme gibi oldukça önemli olan birçok 
farklı kullanım alanından savunma için yapılan harcamalara aktarılmaktadır. Bu 
durumda özellikle gelişmekte olan ülkelerde, savunma harcamalarının, ülkenin 
kalkınmasına, büyümesine ve ekonomik olarak gelişmesine hız kazandıracak 
çalışmaların göz ardı edilmesi uğruna gerçekleştirildiği söz konusudur (Başar ve 
Künü, 2012: 9; Gövdeli, 2019: 88). Her ülkede devlet bütçesinin sınırlı kaynakları 
olduğundan savunma harcamaları adına ayrılan bütçe, alternatif harcamaların 
fırsat maliyetini oluşturmaktadır. Dolayısıyla ülkeler, kıt kaynakların alan 
paylaşımı tahsisi konusunda birtakım kararlar almak ve tercihlerde bulunmak 
durumundadırlar. Savunma hizmetlerini artırmaları, ancak başka mal ve 
hizmetlerden fedakârlık yapmaları pahasına mümkün olabilmektedir. Alınacak 
kararlar, bireylerin refah düzeyini bile etkileyen bir süreci ortaya çıkarmaktadır 
(Ceyhan ve Asıloğulları, 2019: 26; Giray, 2004: 186; Erdem ve Sezgin, 2018: 
316).

Savunma harcamaları ile ekonomik büyüme etkileşimi dört farklı hipotezle 
değerlendirilmektedir. Bu hipotezler; savunma harcamalarından ekonomik 
büyümeye doğru tek yönlü nedensellik olduğunu ifade eden “savunma 
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harcamalarına dayalı büyüme hipotezi”, ekonomik büyümeden savunma 
harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik olduğunu belirten “büyümeye 
dayalı savunma harcamaları hipotezi”, savunma harcamaları ile ekonomik 
büyüme arasında çift yönlü nedensellik olduğunu ifade eden “geri bildirim 
hipotezi” ve savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında nedensellik 
olmadığını irdeleyen “yansızlık hipotezi”dir. Bu dört hipotezin politik sonuçları 
farklı olduğundan savunma harcamaları ile ekonomik büyüme etkileşiminin 
ortaya konulması, ekonomik açıdan uygun askeri stratejilerin ve politikaların 
belirlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir (Demez ve Polat, 2021: 
1035; Çevik ve Bektaş, 2019: 231; Özer, 2020: 187; Turan vd., 2018: 141; 
Yılancı ve Özcan, 2010: 22).

Ekonomik büyüme üzerinde savunma harcamalarının etkileri ile ilgili 
olarak talep yanlı Keynesyen görüş ve arz yanlı Neoklasik görüş literatürde 
yer almaktadır (Özer, 2020: 187). Keynesyen büyüme modeline göre talep 
yetersizliği savunma harcamaları açısından maliye politikası aşaması olacak 
şekilde talep kanalı ile büyüme üzerinde çarpan etkisi yaratmaktadır. Ekonomik 
büyümede ortaya çıkacak artışta, bu harcama çarpanının büyüklüğü önemli 
bir belirleyicidir. Savunma harcamalarından kaynaklanan talep ile beraber 
kapasite kullanımında artış gerçekleşmekte ve bu da çıktı seviyesi üzerinde 
artış sağlamaktadır. Özellikle, savunma harcaması yüksek olduğunda talepteki 
artış, sermaye stoğunda, yüksek istihdamda, kârda ve buna bağlı yüksek yatırım 
kaleminde artışa sebep olmaktadır. Diğer bir ifadeyle savunma harcamalarının 
toplam talepte meydana getirdiği artış sermayenin marjinal verimliliğini 
arttırmakta ve ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir (Demez ve 
Polat, 2021: 1036; Çevik ve Bektaş, 2019: 231; Destek, 2016: 210; Gövdeli, 
2019: 88; Durgun ve Timur, 2017: 130). Keynesyen teorinin tersine Neoklasik 
büyüme modeli fırsat maliyeti nedeniyle, ekonomik büyüme üzerinde savunma 
harcamalarının negatif (olumsuz) bir etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. 
Buna göre savunma harcamalarındaki artış, diğer kamu yatırım harcamalarını 
düşürmektedir. Kamu harcamalarının finansman yolları vergi, borçlanma 
veya yeni para basılması şeklinde olabilmektedir. Bir kamu harcaması olan 
savunma harcamalarındaki artış vergi yükünün artmasına veya borçlanmanın 
artmasına ya da her ikisinin de artmasına neden olabilir. Bir ülkede üretim için 
sermaye kaynağının temin edilmesi tasarruf ve yatırıma bağlıdır. Savunma 
harcamalarındaki her artış, yapılacak yatırımlar için eldeki fonları azaltmaktadır. 
Böylece yatırım ve tüketimi dışlayan savunma harcamaları, ekonomik büyümeyi 
olumsuz yönde etkilemektedir. Yani Neoklasik görüş ekonomik büyümeden 
savunma harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya 
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koymaktadır (Demez ve Polat, 2021: 1036; Karakaya ve Şahinoğlu, 2020: 
340; Kılıç vd., 2018: 137; Koçbulut ve Altıntaş, 2021: 535; Torun vd., 2021: 
495; Yıldız ve Yıldız, 2019: 54). İkinci hipoteze göre ekonomik büyümeden 
savunma harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 
Değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu ifade eden üçüncü 
hipotez yani geri bildirim hipotezine göre, savunma harcamalarındaki artış 
ekonomik büyümeyi talep, arz ve güvenlik etkisi gibi farklı yollar aracılığı 
ile etkilemektedir. Ekonomik büyüme ise kapitalist gelişmeyi sağlamak için 
savunma harcaması talebinin daha fazla olmasına yol açmaktadır. Böylece 
savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik 
ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Bu ilişki, savunma harcamalarının artmasını 
engelleyen kararların ekonomik büyümeyi negatif yönde etkileyebileceğini 
ve ekonomik büyümedeki bir azalmanın da savunma harcamalarını olumsuz 
etkileyebileceğini ifade etmektedir (Destek, 2016: 210; Çevik ve Bektaş, 2019: 
231; Gövdeli, 2019: 88). Dördüncü hipotez olan yansızlık hipotezi, savunma 
harcamaları ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi 
olmadığını savunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, hem savunma harcamaları 
ekonomik faaliyetleri etkilememekte hem de ekonomik büyüme savunma 
harcama düzeyinin belirlenmesinde etkili olmamaktadır. 

4. Literatür Taraması

Literatürde savunma harcamalarının ödemeler dengesi, kaynak dağılımı ve 
enflasyon üzerine etkisi, istihdam açısından ekonomi üzerine etkisi, teknolojik 
gelişme ve Ar-Ge harcamalarına etkisi, sanayileşme üzerine etkisi gibi konular 
incelenmiştir. Ancak savunma harcamaları ile ilgili olarak en çok üzerinde 
durulan ve araştırılan konu, bu harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki 
dinamik ilişkidir. Mevcut olan çok sayıda çalışmada farklı sonuçlar elde 
edilmiştir. Bunun birtakım nedenleri vardır: Birincisi, ekonomik büyüme 
üzerinde savunma harcamalarının etkisini açıklayan ve uzlaşı sağlanan tek bir 
büyüme teorisinin olmamasıdır. İkincisi, genelde zaman serisi ve panel veri 
gibi farklı ekonometrik yöntemler kullanılması ve analizlerde bazı hususların 
ihmal edilmesidir. Üçüncüsü, çalışmalarda farklı ülkelerin, dönemlerin ve veri 
setlerinin incelenmesi veya aynı ülkeler ya da ülke grupları için farklı dönemler 
alınarak araştırmaların yapılması; ülkelerin gelişmişlik ve kurumsal kalite 
düzeyleri, kaynak bağımlılığı, iç ve dış tehdit gibi durumların analizlerde ihmal 
edilmesidir (Demez ve Polat, 2021: 1037; Erdem ve Sezgin, 2018: 316; Çevik 
ve Bektaş, 2019: 231; Topal, 2018: 176)
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Literatürde savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 
incelenmesi oldukça önemlidir. İki değişken arasındaki ilişkiye yönelik ilk 
uygulamalı makale Benoit (1978) tarafından yapılmıştır. Benoit (1978), 1950-
1960 yıllarına ilişkin zaman seri verilerini kullanarak 44 gelişmekte olan ülkeyi 
incelemiştir. Analiz sonucunda büyüme üzerinde savunma harcamalarının 
pozitif bir etkisinin olduğunu tespit etmiş ve savunma harcamaları düşük olan 
ülkelerin büyüme oranının daha az, savunma harcamaları yüksek olan ülkelerin 
ise büyüme oranının daha fazla olduğunu ileri sürmüştür. Benoit’in çalışmaları, 
ilgili yazındaki öncü çalışmalardır ve literatürde “Benoit Hipotezi” olarak 
adlandırılmaktadır.

Özcan (2021), 2000-2018 yıllarında G20 ülkelerini gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler olarak sınıflandırıp, savunma harcamaları ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi panel veri yardımıyla analiz etmiştir. Gelişmiş ülkelerde 
bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulamamış iken gelişmekte olan 
ülkelerde pozitif ilişki olduğunu bulmuştur. Zülfüoğlu (2021), çalışmasında 
2005-2019 yıllarında 35 OECD ülkesini panel veri analizi ile incelemiş ve 
savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini ifade 
etmiştir. Koçbulut ve Altıntaş (2021), 17 OECD ülkesi için 1995-2018 yıllarında 
savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisini panel eşik değer modeli 
ile analiz etmişler ve değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olmadığını ancak 
ilişkinin eşik değere göre değiştiğini saptamışlardır. Torun vd. (2021), 26 NATO 
ülkesinde 1991-2016 periyodunda savunma harcamalarının ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisini panel veri analizi ile incelemişlerdir. Savunma harcamalarının 
ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Baltacı 
ve Hayaloğlu (2021), kırılgan ülkeler grubunda yer alan 8 ülkede 2000-2017 
yıllarında ekonomik büyüme, savunma harcamaları ve cari işlemler dengesi 
arasındaki ilişkileri panel veri analizi ile incelemişlerdir. Savunma harcamaları 
ile ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Gölpek 
vd. (2020), 2000-2016 döneminde G8 ülkelerinde ekonomik büyüme ve savunma 
harcamaları arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ile incelemişler ve değişkenler 
arasında nedensellik ilişkisi olmadığını ortaya koymuşlardır. Karakaya ve 
Şahinoğlu (2020), Türkiye için 1984-2016 yıllarını kapsayan çalışmalarında, 
ARDL Sınır Testi, Johansen Eşbütünleşme Testi ve Granger nedensellik testini 
uygulamışlardır. Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif 
yönde etkili olduğunu ve iki değişken arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 
olduğunu tespit etmişlerdir. Özer (2020), 1960-2017 yılları verisiyle Fourier 
ADL eşbütünleşme analizi uygulamış ve Türkiye’de savunma harcamaları 
ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki olmadığını göstermiştir. 
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Kanca ve Yamak, (2020), Türkiye’de 1980-2017 döneminde Benoit hipotezinin 
geçerliliğini zaman serisi analizi ile araştırmışlardır. Savunma harcamaları ile 
büyüme oranı arasında uzun dönemde negatif yönlü bir ilişki ve çift yönlü 
nedensellik olduğunu tespit etmişlerdir. Yıldız ve Yıldız (2019), 5 Ortadoğu 
ülkesinde 1990-2015 döneminde savunma harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ile incelemişler ve ekonomik büyümeden 
savunma harcamalarına doğru nedensellik olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 
Yantur ve Gürson, (2019), ABD, Japonya ve Fransa’yı ele aldıkları çalışmada 
1960-2017 dönemine ait zaman serisi verilerini kulanmışlar ve uzun dönemde 
söz konusu ülkelerde savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında iki 
yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varmışlardır. Akcan (2019), Türkiye 
ekonomisinde 1982-2017 periyodunda yatırım ve savunma harcamalarının 
ekonomik büyümeye etkisini ARDL analizi ile araştırmıştır. Savunma 
harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde negatif etkisi olduğunu tespit 
etmiştir. Gövdeli (2019), 27 NATO ülkesinin savunma harcamaları, gayrisafi 
sabit sermaye oluşumu ve ekonomik büyümesi arasındaki ilişkiyi 1995-2017 
dönemi için panel veri ile analiz etmiştir. Savunma harcamaları ile ekonomik 
büyüme arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğunu gözlemlemiştir. Yağtu ve 
Sezgin (2019), Türkiye’de savunma harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisini 
1980-2016 döneminde Granger nedensellik testi ile araştırmışlardır. Sonuçta 
ekonomik büyümeden savunma harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik 
ilişkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Biçen ve Çoban (2018), Barro modelinin 
geçerliliğini 1970-2016 yıllarında Türkiye ekonomisi için incelemişler ve 
modelin geçerli olmadığı bulgusuna ulaşmışlardır. Yani analiz sonucunda 
savunma harcamaları ile kişi başına GSYİH arasında herhangi bir nedensellik 
ilişkisine rastlamamışlardır. Turan vd. (2018), 12 düşük ve 29 yüksek gelirli 
ülkede 1988-2016 döneminde panel veri analizi yapmışlar ve yüksek gelirli 
ülkelerde savunma harcamalarından büyümeye doğru tek yönlü, düşük gelirli 
ülkelerde ise çift yönlü ilişki saptamışlardır. Topal (2018), Türkiye’nin 1960-
2016 dönemini ele alarak yapısal kırılmalı ve yapısal kırılmasız eşbütünleşme 
ve nedensellik analizi yapmıştır. Savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi 
negatif yönde etkilediği ancak aralarındaki ilişkinin anlamlı olmadığı sonucuna 
ulaşmıştır. Durgun ve Timur (2017), savunma harcamaları ve ekonomik 
büyüme ilişkisini 1970-2015 yıllarında Türkiye için Granger nedensellik 
testiyle araştırmışlardır. Analiz sonuçlarına göre değişkenler arasında 
nedensellik ilişkisi olmadığını ifade etmişlerdir. Eğri vd. (2017), savunma 
harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1970-2012 döneminde 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 5 Ortadoğu ülkesi için panel veri analizi 
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ile incelemişlerdir. Savunma harcamaları ve büyüme arasında negatif bir ilişki 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Destek (2016), 14 NATO ülkesi için 1988-
2014 dönemine ait panel veri analizi yapmış ve ülkelere göre farklı sonuçlar 
elde etmiştir. Türkiye için büyümeden savunma harcamalarına doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisi olduğunu belirlemiştir. Başar ve Künü (2012), 1997-2004 
döneminde içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 36 ülke için panel veri analizi 
uygulamışlardır. Savunma harcamalarındaki artışın büyüme oranında azalmaya 
neden olduğu bulgusunu elde etmişlerdir. Yılancı ve Özcan (2010), Türkiye’de 
1950-2006 yılları için eşbütünleşme ve Toda-Yamamoto nedensellik testlerini 
gerçekleştirmişlerdir. Milli gelirden savunma harcamalarına doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Görkem ve Işık (2008), VAR 
modeli ve Granger nedensellik yönteminden yararlandıkları çalışmalarında 
Türkiye’de 1968-2016 döneminde savunma harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasında herhangi bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

5. Veri Seti ve Yöntem

Çalışmanın uygulama kısmında NATO üyesi ülkelerde savunma harcamalarının 
ekonomik büyüme üzerindeki etkisi panel veri analizi yardımıyla incelenmiştir. 
Bu doğrultuda, 2005-2020 dönemi yıllık verilerine ilişkin 30 ülke1 ele alınmıştır. 
İzlanda’nın savunma harcamaları verisi olmadığı için veri setinden çıkartılmıştır. 
Çalışmanın kısıtları; savunma harcamalarının tanımlanmasında farklılıklar 
olması, bu değişkene ait yeterince ayrıntılı verinin olmaması, ilgili verilerin temin 
edilmesindeki zorluklar ve verilerin dönemsel olarak uzunluklarıdır. Çalışmada 
ele alınan ülkelerin savunma harcamaları SIPRI veri tabanından alınmıştır. 
SIPRI savunma harcamaları verisi; silahlı kuvvetlerin, savunma bakanlıkları ve 
savunma projeleri ile uğraşan diğer devlet kurumlarının, askeri operasyonlar için 
eğitilmiş ve silahlandırılan paramiliter kuvvetlerin ve askeri uzay faaliyetlerinin 
harcamalarını kapsamaktadır. Bu harcamaların içerisinde ise personel (askeri 
ve sivil personelin maaşları, askeri personelin emeklilik maaşları, personel için 
sosyal hizmetler), işletme ve bakım, tedarik, askeri araştırma ve geliştirme, 
askeri üsler dahil askeri altyapı harcamaları ve askeri yardım harcamaları yer 
almaktadır. Sivil savunma ve gazi yardımları, hareketsizleştirme, dönüştürme ve 
silah imhası gibi önceki askeri faaliyetler için yapılan cari harcamalar kapsam 
dışıdır (SIPRI, 2020).

1 Almanya, ABD, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İtalya, Kanada, Karadağ, Kuzey 
Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, 
Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan.
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Çalışmada 16 yıllık 29 ülkeden oluşan panel veri seti kullanılmıştır. Tablo 
2’de modelde yer alan değişkenlere ilişkin bilgiler sunulmuştur. Tüm değişkenler 
yüzdelik olarak alınmıştır. 

Tablo 2: Değişkenlerin Tanımlanması

Değişkenler Kısaltması Ölçüm Şekli Alındığı Kaynak

Savunma 
Harcamaları

ME Savunma Harcamaları/ Toplam 
Kamu Harcamaları (%)

SIPRI

Ekonomik Büyüme GDP Kişi başına GSYİH büyüme 
oranı (%)

Dünya Bankası

Gayrisafi Sabit 
Sermaye Oluşumu

GFC Gayrisafi Sabit Sermaye 
Oluşumu/GSYİH (%)

Dünya Bankası

Kamu Harcamaları GGC Kamu Harcamaları/GSYİH (%) Dünya Bankası

İthalat IMP Mal ve Hizmet İthalatı/GSYİH 
(%)

Dünya Bankası

İhracat EXP Mal ve Hizmet İhracatı/GSYİH 
(%)

Dünya Bankası

Çalışmanın temelini oluşturan modeller şu şekildedir:

  (1)

  (2)                                                

Burada 𝑖𝑖 = 1,2, … , 29 paneldeki yatay kesit sayısını (NATO Ülkelerini), 𝑡𝑡 = 
2005, 1996, … , 2020 zaman boyutunu ifade etmektedir. 

Analiz kapsamında öncelikle değişkenlerin hem birim hem de zaman 
boyutunda arlarında ilişki olup olmadıkları (homojenite varsayımı) test 
edilmiştir. Bu durum için ilk olarak Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından 
ortaya konan Delta sınaması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ekonomik sistemde 
meydana gelen bir şokun çalışmada yer alan bir ülkede oluşturduğu etkiden diğer 
ülkelerin de etkilenip etkilenmediğini saptamak adına yatay kesit bağımlılığı 
testleri ele alınmıştır. Bu kapsamda Breusch ve Pagan (1980)’ın geliştirdiği 
Lagrange Multiplier (LM) testi, Pesaran (2004)’ın geliştirdiği CDLM testi ve 
Pesaran vd. (2008) geliştirdikleri sapması düzeltilmiş LMadj testi uygulanmıştır. 
Panel eşbütünleşme sınaması yapılmadan önce, hem yatay kesit bağlılığını hem 
de heterojenliği göz önünde bulunduran Pesaran (2007) CADF ve serilerde 
yaşanan kırılmaları da dikkate alan Carrion-i-Silvestre vd. (2005) birim kök 
testleri incelenmiştir. Serilerin durağanlıkları bu testler ile ele alınmıştır.
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Pesaran (2007) yaklaşımının çıkış noktası aşağıda verilen panel yatay kesit 
arttırılmış Dickey ve Fuller modelidir:

  (3)                                           

Eşitlik (3)’te   ve  şeklinde tanımlanır. 
Pesaran (2007)’ın çalışmasında sınadığı hipotezler aşağıdaki gibidir:

  (4)

  (5)

Her bir birim adına hesap edilen CADF istatistiklerinin aritmetik ortalaması elde 
edilerek (Cross Sectionally Augmented Im, Pesaran and Shin, CIPS) panelin 
geneli için durağanlığın olup olmadığı tespit edilir. 

  (6)                                                                                                                      

Bu denklemdeki  , (3) numaralı eşitlikteki ’nin t oranıdır. Hesaplanan kritik 
değer, Pesaran (2007)’deki tablo değerleri ile karşılaştırılır. Ancak bu test seride 
yapısal kırılma olduğunda panelin geneli için durağan dışılık yönünde sapmalı 
sonuçlar verebilmektedir. Testin bu eksiğini kapatmak adına Carrion-i-Silvestre 
vd. (2005), yapısal kırılmaya bağlı yatay kesit bağımlılığı varlığı altında, serileri 
sınamaya dayalı bir yöntem geliştirmiştir. Bu testte paneli meydana getiren 
serilerin ortalama ve trendlerinde oluşabilecek yapısal kırılmaların varlığında, 
serilerin durağanlığı sınanmaktadır. Ek olarak, paneli meydana getiren birim 
etkilerinde, farklı kırılma sayısı ve farklı tarihler olmasına da müsaade 
etmektedir. Değişkenlere ilişkin durağanlık, panelin tümü ve birimlere özgü de 
hesaplanabilmektedir (Carrion-i-Silvestre vd., 2005: 162). Teste ilişkin model 
şu şekildedir:

  , i=1,2,…,N ve t=1,2,…,T                         (7)

  

  (8)                     

K1 ve K2 kukla değişkenlerine ilişkin tanımlamalar aşağıdaki gibidir:

  

  (9)
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 denklemde kırılma noktasını gösterir iken, sabit terim için m tane ve trend 
için n tane yapısal kırılmaya olanak sağlamaktadır. Carrion-i-Silvestre vd. 
(2005) testine göre, maksimum kırılma sayısı 5 olarak değerlendirilmiştir. 
Yapısal kırılma dönemleri Bai-Perron (1998)’dan yola çıkarak hata kareler 
toplamının en küçük olduğu noktalar olarak belirlemiştir. Bu testte yapısal 
kırılma sayısını tespit ederken trendli yapı için Liu vd. (1997) (LWZ)’in ortaya 
koyduğu değiştirilmiş Schwarz bilgi kriterinin, trendsiz yapı için F istatistiğinin 
hesaplanması gerekmektedir. Testin hipotezleri aşağıdaki gibidir (Carrion-i 
Silvestre vd., 2005: 166):

H0: Seri durağandır.
H1: Seri durağan değildir. (10)

Hesaplanan test istatistik değerleri bootstrap ile elde edilen kritik değerlerle 
mukayese edilir. Elde edilen test değeri, kritik tablo değerine göre büyük ise 
sıfır hipotezi reddedilmekte ve serinin durağan olmadığı tespit edilmektedir. 

Panel eşbütünleşme uzun dönemde ekonomik ilişkileri incelemeye 
dayalıdır (Baltagi, 2005: 257). Çalışmada Westerlund (2006) eşbütünleşme testi 
kullanılmıştır. McCoskey ve Kao (1998)’nun literatüre kazandırdığı Lagrange 
Multiplier (LM) eşbütünleşme testinin hem sabit hem de trendinde çoklu 
yapısal kırılmayı dikkate alan birleşik hali Westerlund (2006) testi olarak ele 
alınır. Kırılma dönemleri verilerden hareketle içsel olarak oluşturulmaktadır. 
Test istatistikleri belirleyici bileşenlere ilişkin spesifik sabit ve trend terimleri 
dahil olduğu zaman da elde edilmektedir. Testte ilişkin teorik denklem aşağıdaki 
gibidir:

 , (11)

 , (12)

  (13)

(11) nolu denklem için   biçiminde K boyutuna sahip 
bir regresyon vektörünü ifade eder iken  deterministik bileşeni gösterir. Bu 
parametrelere denk olarak gösterilen vektörler  ve ’dir. Yapısal kırılmalar 
j=1,…..,Mi +1 göstermektedir. Mi kırılma sayısını ve TiMi ise kırılma tarihlerini 
göstermektedir. Başlangıç değeri  0 olarak kabul edilmektedir. Testin kullanımı 
ve asimptotik dağılımın oluşturulmasında kolaylık açısından 
nin yatay kesite ilişkin bağımsızlık vektörü olarak ifade edildiği ve doğrusal 
olduğu kabul edilir (Westerlund, 2006: 103).
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Westerlund (2006) kırılma sayısı çoklu panel eşbütünleşme sınamasının 
hipotezleri şu şekilde ifade edilmiştir: 

Eşbütünleşme ilişkisi vardır.

Eşbütünleşme ilişkisi yoktur. (14)
Test istatistiği ise aşağıdaki denklikte olduğu gibi tanımlanır.

  (15)

Yukarıdaki denklemde  ve  şeklindedir 
(Westerlund, 2006:105).

Çalışmada eşbütünleşme ilişkisi test edildikten sonra uzun dönem 
eşbütünleşme katsayıları yatay kesit bağlılığını da göz önünde bulunduran ve 
Eberhardt ile Bond (2009) tarafından geliştirilen Artırılmış Ortalama Grup 
Tahmincisi (Augmented Mean Group Estimator, AMG) yöntemi ile tahmin 
edilmiştir. Bu yönteme ilişkin panelin geneli adına uzun dönem eşbütünleşme 
katsayısı, yatay kesiti oluşturan uzun dönem eşbütünleşme katsayılarının 
aritmetik ortalaması tartılandırılarak hesaplanmaktadır. Panel AMG tahmincisi, 
panel model genelinde gözlemlenemeyen ortak faktörleri de göz önünde 
bulundurmaktadır. Bu yöntemin diğer bir avantajı hata terimine dayalı içsellik 
probleminin olması durumunda da geçerliliğini korumasıdır (Eberhardt ve 
Bond, 2009: 10).

Çalışmada son aşamada nedensellik yapısı ele alınmıştır. Nedensellik 
durumu Emirmahmutoğlu ve Köse (2011)’nin ortaya koyduğu ve teste kendi 
adlarını verdikleri Emirmahmutoğlu-Köse nedensellik testi ile test edilmiştir. 
Test heterojen panel grubunda uygulanan Granger temelli nedenselliği ele alır. 
Heterojen panel verisinde yatay kesit bağımlılığı söz konusu iken ve seriler 
arasında eşbütünleşme ilişkisi olup olmamasını dikkate almayan ayrıca serilerin 
durağan ya da aynı dereceden durağan olmasını gerektirmeyen avantajlara sahip 
bir testtir (Zeren ve Ergün, 2013: 234). 

Bu test Toda-Yamamoto Granger nedensellik testinden türetilmiş olup, 
VAR yapısında değişkenler durağan ise Wald sınama istatistikleri q serbestlik 
derecesine sahip asimptotik ki-kare dağılımı gösterir. Bunun yanında değişkenler 
durağan ve eşbütünleşik ise standart VAR modelindeki hipotez test edilmeye 
uygun değildir. Değişkenler birinci farklarında durağan ve eşbütünleşme ilişkisi 
var ise birinci farklara dayalı VAR modeli standart VAR modelinde yer alan 
hipotezin geçerliliği için tahmin edilir. Eşbütünleşme durumunda nedensellik 
için vektör hata düzeltme modelini (VECM) kullanılmaktadır. Önceden 
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saptanamayan durağanlık ve eşbütünleşme durumlarında VAR modelinin 
tahmini gerçekleştirilmeden önce ön testler gerçekleştirilir. Toda ve Yamamoto 
(1995) bu problemin çözümü için VAR modeline ilişkin katsayı kısıtlamasını 
test eden alternatif bir yaklaşım ortaya koymuştur. VAR (p+dmax) modeli 
tahmininde, asimptotik ki-kare dağılımı gösteren gecikmesi genişletilmiş 
VAR (LA-VAR) modeli için değiştirilmiş bir Wald sınamasının (MWALD) 
kullanılması önerilmiştir. p, gecikme uzunluğu ve dmax maksimum bütünleşme 
derecesidir. 

Sıfır hipotezinde “nedensellik ilişkisi yoktur” biçiminde ortaya konan 
heterojen yapıdaki paneller adına VAR modeli (𝑘𝑖𝑖 + 𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥) aşağıdaki gibi 
tahmin edilmektedir:

  

i=1,…,N, t=1,2,…,T (16)

Model tahmin edildikten sonra, heterojen panellerde nedenselliği test etmek için 
Fisher test istatistiğinden yararlanılır:

 , i=1,2,…, N (17)

Yukarıdaki denklemde,  i. yatay kesitin Wald istatistiğine ait  değeri olup, 
2N serbestlik derecesiyle ki-kare dağılımı gösterir. Fisher test istatistiği, seriler 
arasındaki yatay kesit bağımlılığı olduğunda etkin sonuçlar vermeyebilir. Bu 
durumda, bootstrap yöntemi izlenerek test istatistiğinin ampirik dağılımı 
oluşturulur.

6. Bulgular

Uygulama kısmında ilk olarak değişkenlerin ve modellerin yatay kesit 
bağımlılığı ve homojenlik testi sonuçları elde edilmiştir. Bulguların geneli için 
tablolar çalışmanın ekler kısmında yer almıştır. Sayfa yapısı şeklinden dolayı 
tabloların görüntüsü açısından eklere eklenmiştir.

Tablo 3’de görüldüğü üzere değişkenler ve model açısından yatay kesit 
bağımlılığı yoktur şeklindeki yokluk hipotezi reddedilmektedir. Bunun anlamı, 
NATO ülkelerine yönelik oluşturulan panelde hem zamana hem de mekânsal 
şoklara bağlı, bir ülkede yaşanabilecek kriz diğer ülkeleri de etkileyebilecektir. 
Globalleşmenin yoğun olduğu günümüzde bu sonuç beklenen bir durumdur. Bu 
sebeple ülkelerdeki karar vericiler politikalarını oluştururken diğer ülkelerin 
uyguladıkları politikaları da göz önünde bulundurmalıdırlar.
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Homojenlik testi sonuçları incelendiğinde, test istatistiklerinin ikisi de, eğim 
katsayılarının heterojen olduğunu göstermektedir. Ülkelerin ekonomik yapıları 
bakımından ciddi ve önemli değişikliklere sebep olmasından dolayı bu çıkarım 
da beklentileri karşılamaktadır. Bir sonraki analizde verilerin durağanlığı, yatay 
kesit bağlılığını da içeren birim kök sınamaları ile ele alınacaktır.

CADF Panel Birim Kök Testleri ile serilerin durağan olup olmadığı 
incelenmiştir. Çalışmada yer alan seri grubu için yapılan CADF testleri 
sonucunda Tablo 4’de de görüldüğü üzere serilerin düzeyde durağan olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu noktada serilerin bir gecikmeli değerleri 
CADF testine tabi tutulmuş ve serilerin bir gecikmeli olarak durağanlaştığı 
sonucu elde edilmiştir. Panelin geneli için de CIPS benzer sonuç vermiş ve 
serilerin I(1) yapısına uygun olduğu görülmüştür.

Tablo 5’e göre değişkenlerin düzey halinde iken birim kök içerdiği 
birinci farkları elde edildiğinde birim kökten kurtulduğu, buna bağlı I(1) yapısı 
sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Böylece seriler için eşbütünleşme olgusunun 
test edilebileceği söylenebilir. Eşbütünleşme ilişkisi Westerlund (2006) çok 
kırılmalı LM testi ile incelenmiştir. Tablo 6’da sonuçlara yer verilmiştir.

Westerlund testine ilişkin t istatistiğinin anlamlılığını iki olasılık değeri 
ile incelemiştir. Asimptotik ve boostrap olasılık değerleri modelde yatay 
kesit bağımlılığını dikkate alarak hesaplanmıştır. Bu olasılık değerlerine göre 
hem Model 1’de kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla açısından hem de 
Model 2’de savunma harcamaları açısından sabitli ile sabitli ve trendli yapıda 
eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir.

Eşbütünleşme ilişkisi sonrasında uzun dönem katsayılarının etkisine 
bakılmıştır. Yapılan testler sonucunda modellerin heterojen olduğu ve yatay 
kesit bağımlılığını içerdiği tespit edilmesinden dolayı tahmin gerçekleştirilirken 
ülkeler arasındaki bu etkileri dikkate alacak bir yöntem daha tutarlı ve etkin 
sonuçlar verecektir. Bu nedenle tahmin için, bu durumları göz önünde bulunduran 
AMG tahmincisi kullanılmıştır.

Modeller bazında değişkenlerin tümü istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Tablo 7’ye göre Model I’de savunma harcamaları, sabit sermaye 
oluşumu, kamu harcamaları ve ihracat ekonomik büyümeyi olumlu yönde 
etkilerken, ithalat olumsuz yönde etkilemiştir. Model II de ise ekonomik büyüme, 
kamu harcamaları ve ihracat savunma harcamalarını arttırırken ithalat ve sabit 
sermaye oluşumu azaltmıştır. İki model için de denkleme eklenen 2008 krizine 
ait kukla değişken hem ekonomik büyümeyi hem de savunma harcamalarını 
olumsuz etkilemiştir. Krizle birlikte ekonomik büyümeye ait değerler ve buna 
bağlı savunma harcamaları da azalmıştır. Genel olarak model sonuçları açısından 
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NATO ülkeleri için ekonomik büyüme ve savunma harcamaları birbirini pozitif 
yönde etkilemiştir.

Çalışmanın nihai bölümünde Emirmahmutoğlu-Köse (2011) nedensellik 
sınaması incelenmiş ve sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Çalışmanın temel amacı 
savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin analizi olduğu 
için tabloda bu iki değişken arasındaki nedenselliğe bakılmıştır. 

Nedensellik sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. Ülkeler açısından 
nedensellik sonuçlarına göre ABD, Arnavutluk, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, 
İspanya, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Slovakya, Türkiye ve 
Yunanistan’da ekonomik büyümenin savunma harcamalarının nedenseli olduğu 
tespit edilmiştir. Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Hırvatistan, 
Hollanda, İspanya, Lüksemburg ve Macaristan da ise savunma harcamaları 
ekonomik büyümenin nedenseli olmuştur. Arnavutluk, Danimarka, Hırvatistan 
ve İspanya’da ele alınan değişkenler açısından çift yönlü nedensellik olgusu 
elde edilmiştir. Panelin geneli için ise NATO ülkelerinde ekonomik büyüme ile 
savunma harcamaları ilişkisinde karşılıklı nedensellik saptanmıştır.

7. Sonuç ve Değerlendirme 

Tarih boyunca devletler, toprak bütünlüğünü ve yaşadığı bölgedeki varlığını 
korumak, dış, iç ve bölgesel güvenliği sağlamak, ulusal ve uluslararası 
karşılaşılacak farklı tehdit ile saldırıyı engellemek maksadıyla savunma 
harcamalarına ciddi önem göstermiştir. Savunma harcamaları ülkelerin 
bütçelerinin önemli bir kısmını oluşturmakta ve ekonomilerinde önemli bir 
paya sahip olmaktadır. Ülkelerin konumu, yapısal değişiklikleri, politika ve 
siyasi yapıları nedeniyle savunma harcamalarının miktarı birbirinden farklı 
olabilmektedir. Bu sebeple literatürdeki çalışmaların neticeleri farklılık 
göstermekte olup savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi açıklığa 
kavuşamamıştır. Bu çalışmanın amacı 2005-2020 yılları arasında 29 NATO 
ülkesinde savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır. Çalışmada yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran 
dinamik panel veri analizi yöntemleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda 
çalışmada ele alınan değişkenlerin yapısal kırılmalar altında birinci dereceden 
durağan olduğu ve eşbütünleşmeye uygun olduğu elde edilmiştir. Uzun 
dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip olunan modellerde, ekonomik büyüme 
ve savunma harcamaları arasında hem pozitif yönde bir ilişki hem de çift yönlü 
nedensellik bulgusu saptanmıştır.

Savunma harcamaları ile ekonomik büyümenin birbirini karşılıklı etkilediği 
NATO ülkelerinde karar vericilerin bu yapıyı dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 
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Askeri ekipman ve teçhizatlar, bakım ve personel giderleri gibi kalemlerden 
oluşan savunma harcamaları özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler 
açısından önemli bir ekonomik zorluk yaşatabilmektedir. Devlet harcamalarının 
personel kaynaklarına aktarımı bu alanda işsizliği de azaltacağından ekonomiyi 
hareketlendirecektir. Bu dengenin iyi ayarlanması hem savunma hizmetlerinin 
hem de ekonomi politikalarının birbiriyle uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır. 
Uzun vadede kaynakların uygun bir şekilde değerlendirilmesi, savunma 
harcamalarının planlı bir şekilde koordine edilmesi gerekir ki, bu durumda 
ekonomik büyüme hız kazanacaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde askeri 
malzemelerin temininde dışa bağımlılığı azaltacak önlemler alınıp uygulanması 
devlet ekonomisi için ön planda olmalıdır.
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EKLER:

Tablo 3: Yatay Kesit Bağımlılığı ile Homojenlik Sınaması
Tests GDP ME GFC GGC IMP EXP Model I Model II

LM -6.690***

[0.000]
-5.092***

[0.000]
-11.239***

[0.000]
-7.023***

[0.000]
-3.457***

[0.007]
-2.882**

[0.036]
-4.902***

[0.000]
-5.693***

[0.000]

CDLM 8.012***

[0.000]
9.026***

[0.000]
7.993***

[0.000]
14.018***

[0.000]
9.278***

[0.000]
7.092***

[0.000]
10.047***

[0.000]
9.882***

[0.000]

LMadj 5.819***

[0.000]
7.099***

[0.000]
9.446***

[0.000]
11.775***

[0.000]
6.481***

[0.000]
2.236**

[0.047]
6.438***

[0.007]
7.268***

[0.000]

Homojenite İstatistik Değeri P Değeri

F Testi 22.047*** 0.000

D 17.432*** 0.000

adjD 12.805*** 0.000

Not: ***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 için istatistiksel anlamlılık seviyesini 
gösterir.

Tablo 4. CADF Birim Kök Testi

t-bar %10 %5 %1 Z[t-bar] Olasılık Değeri

GDP Düzeyde -1.830 -2.150 -2.240 -2.400 -1.885 0.746

Birinci Fark -1.830 -2.150 -2.240 -2.400 -11.309 0.000

ME Düzeyde  -1.713 -2.150 -2.240 -2.400 0.932 0.881

Birinci Fark  -1.713 -2.150 -2.240 -2.400 5.487 0.001

GFC Düzeyde -1.906 -2.150 -2.240 -2.400 -0.894 0.318

Birinci Fark -1.906 -2.150 -2.240 -2.400 -8.275 0.000

GGC Düzeyde -1.338 -2.150 -2.240 -2.400 1.552 0.916

Birinci Fark -1.338 -2.150 -2.240 -2.400 -16.287 0.000

IMP Düzeyde -1.284 -2.150 -2.240 -2.400 1.686 0.669

Birinci Fark -1.284 -2.150 -2.240 -2.400 4.482 0.007

EXP Düzeyde -1.055 -2.150 -2.240 -2.400 0.973 0.445

Birinci Fark -1.055 -2.150 -2.240 -2.400 -6.384 0.000

 CIPS (Genel)-
Düzey

-2.445 CIPS-Birinci Fark -3.886***

Not: CIPS testi için kritik değerler: %1: -2.83, %5: -2.67, %10: -2.58 
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Tablo 6. Westerlund (2006) Eşbütünleşme Testi

t istatistiği Asimptotik Olasılık Boostrap Olasılık

Model I Sabitli 0.993 0.211 0.307

Sabitli ve Trendli 1.738 0.093 0.215

Model II Sabitli 0.852 0.362 0.426

Sabitli ve Trendli 1.604 0.139 0.338

Tablo 7. AMG Tahmin Sonuçları

Model I-Değişkenler Katsayı t-istatistiği Olasılık

Sabit 0.883*** 16.236 0.000

ME 0.226*** 5.770 0.000

GFC 0.381** 2.319 0.041

GGC 0.327* 1.872 0.073

IMP -0.168*** 9.318 0.000

EXP 0.993** 2.325 0.046

D1(Kriz 2008) -8.294*** 12.487 0.000

Model II- Değişkenler Katsayı t-istatistiği Olasılık

Sabit -1.209*** 13.592 0.000

GDP 0.448*** 8.438 0.000

GFC -0.304** 2.327 0.045

GGC 0.668*** 7.104 0.000

IMP -0.531* 1.846 0.080

EXP 0.338*** 9.776 0.000

D1(Kriz 2008) -2.448*** 16.029 0.000

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeyini 
belirtmektedir.
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Tablo 8. Emirmahmutoğlu- Köse Nedensellik Testi Sonuçları
GDP→ME ME→GDP

Ülkeler U.G.S Wald 
İstatistiği

Olasılık U.G.S Wald İstatistiği Olasılık

Almanya 1 0.449 0.662 2 1.457 0.308
ABD 1 3.025*** 0.006 2 1.084 0.473
Arnavutluk 2 6.37*** 0.000 1 2.345** 0.044
Belçika 2 1.443 0.319 3 4.772*** 0.000
Birleşik Krallık 1 1.322 0.337 1 1.564 0.458
Bulgaristan 3 1.504 0.286 0 5.082*** 0.000
Çek Cumhuriyeti 1 1.875 0.124 1 2.006 0.107
Danimarka 0 2.086* 0.078 2 8.037*** 0.000
Estonya 2 7.011*** 0.000 2 2.003 0.118
Fransa 1 1.094 0.448 3 0.128 0.886
Hırvatistan 1 6.085*** 0.000 3 9.611*** 0.000
Hollanda 2 0.659 0.604 1 5.871*** 0.000
İspanya 2 5.998*** 0.000 1 10.487*** 0.000
İtalya 3 0.445 0.639 2 0.173 0.668
Kanada 0 11.052*** 0.000 2 1.047 0.721
Karadağ 1 3.225** 0.008 3 0.943 0.752
Kuzey Makedonya 1 5.441*** 0.000 3 1.038 0.694
Letonya 2 1.226 0.432 1 1.947 0.129
Litvanya 3 0.197 0.793 1 0.478 0.581
Lüksemburg 1 2.006 0.136 0 7.081*** 0.000
Macaristan 1 1.038 0.502 2 4.992*** 0.000
Norveç 0 5.029*** 0.000 1 0.554 0.529
Polonya 1 1.119 0.483 0 0.591 0.644
Portekiz 3 1.291 0.417 1 0.178 0.703
Romanya 2 0.669 0.557 2 1.173 0.284
Slovakya 2 4.592*** 0.000 2 0.118 0.882
Slovenya 1 0.594 0.613 3 1.408 0.355
Türkiye 1 4.770*** 0.000 1 0.298 0.762
Yunanistan 1 6.018*** 0.000 0 1.556 0.398
Panel Fisher   İstatistiği 25.976*** 0.000 Panel Fisher 

İstatistiği
36.432*** 0.000

Not: 1) *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 istatistiksel anlamlılık düzeyini 
ifade etmektedir. 2) U.G.S.: 
Uygun Gecikme Sayısını göstermektedir. 3) Maksimum gecikme uzunluğu 3 
olarak alınmıştır.
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GİRİŞ

Kamu kelime olarak Türkçe ’de bütün, bir ülkedeki halkın bütünü, 
vatandaşa ait olan, halk amme gibi çeşitli anlamlar taşımaktadır. 
Genel anlamda resmiyeti, halka ait oluşu nitelendirmektedir (Parlak, 

2013). Topluma hizmet amaçlı olarak kurulmuşlardır (Dinçer ve Fidan, 2009). 
Kamu kurumları mülkiyet ve sermayenin yarısından fazlası devlet bünyesine 
aittir. Üretilen mal ve hizmetler arasında çoğu zaman denge oluşturulamaz 
ve kurumların zararlarını devlet veya belediyeler karşılar. Özel işletmelerin, 
şirketlerin ilgi alanı dışında olan ancak toplumda yerine getirilmesi gereken ürün 
mal ya da hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kamu kurumları önem taşımaktadır 
(Sabuncuoğlu ve Tokol, 2009). 

Devlet birçok nedenlerden dolayı muhtelif bazı işleri kendi bünyesinde 
toplar. Kimi ihtiyaçlarını tatmin edecek araçların üretilmesinde kendisi 
müteşebbislik eder. Özellikle ülke savunmasıyla ilgili donanımlar, bunların 
imalatı ya da tedarik edilmesi, örneğin, top, tüfek gibi silahlar deniz ve hava 
ulaşım araçları gibi konularda devlet teşebbüsleri ilgilidir (Oğuz, 1992).

Birçok ülkede, devlet kurumları ana ürün ve hizmet alıcısıdır. Genel olarak 
tedarikçilerin teklif vermesini isterler ve en düşük teklifi veren tedarikçiler 
ile sözleşme yaparlar. Bazen tedarikçilere en iyi kalite veya zamanında 
teslim edilmiş bir iş için ek ödemeler yapılabilir. Ar-Ge maliyetli ve yüksek 
risk içeren, az sayıda rakibin yer aldığı projelerde ise hükümetler anlaşmalı 
kontratlar imzalamaktadır. Harcama konusundaki kararlar kamu incelemesine 
tabi tutulduğundan dolayı devlete ait kurumlar tedarikçilerden çok fazla evrak 
talebinde bulunurlar. Tedarikçiler bürokratik engeller, düzenlemeler, tedarik 
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elemanlarının sık değişimi gibi konularda şikâyette bulunmaktadır (Kotler ve 
Keller, 2018). 

KAMU KURUMLARINDA SATIN ALMADA KALİTE

Devlet, firmaların ürettiği mal ve hizmetleri satın alır. Ancak bazı ürün ve 
malların üretim görevini kendisi üstlenir. Bu bağlamda ekonomide hem üretici 
hem de tüketici olarak faaliyet gösterebilmektedir (İncekara ve Mutlugün, 
2015). Kurumlarda ürünler ve mallar tüketmek ve kullanım amaçlıdır. Dayanıklı 
dayanıksız tüketim ürünleri, donatım, üretim araç ve gereçleri gibi ürünler satın 
almaktadırlar. Devlet ve ilgili kurumlara ait satın almalar genel ve özel birtakım 
düzenlemeler söz konusudur. Özel veya gruplara ait olan kurumlarda, uygun 
şartlarda ürün satın almak amacıyla birden fazla yetkili satın alma kararlarında 
ilgili ve etkilidirler. Devletin satın aldığı ürünler, yazı araç ve gereçleri, yiyecek 
savunma teçhizatları, atom reaktörüne kadar çok çeşit içeriklidir. Bir satın alıcı 
ve tüketici olarak devlet, çok fazla sayıda merkezleri, yerel daireleri, ürün, mal 
ve hizmetleri satın almaktadır. Bu pazarlar büyük ve dağınık olduğundan sıkı 
kontrol ve yasal düzenlemeler uyarınca alım işlemleri yapılmaktadır. Amaç 
ürünler ve hizmetlerin fiyatları, kaliteleri, sağladıkları yararda toplumsal çıkarlara 
uyum sağlayacak şekilde satın alınmasıdır. Devletin tüketim ve kullanım amaçlı 
satın aldığı mallar ve hizmetler şu şekilde sıralanmaktadır (Cemalcılar, 1998);

1. Ülke savunmasında gerekli olan araç ve gereçler,
2. Ulaştırma ve haberleşme araç, gereç ve hizmetleri,
3. Çeşitli hizmetlerde kullanma amaçlı dayanıklı-dayanıksız mallar, otomobil, 

mobilya, yiyecek, yazı araç ve gereçleri,
4. Bakım ve onarım hizmetleri.

Devlet satın alımları büyük miktarlarda olduğundan dolayı, ürün ve mallar 
çeşitleri, üretici ya da satıcı çıkarları olmadan büyüklük ve işçilik bakımından 
standartlaştırılarak satın alımlar incelenerek gerçekleşmektedir. Devlet satın 
alımlarında ihale yöntemi en sık kullanılandır. Aslında bu yöntem özel şirketler 
tarafından da uygulanmakta ancak, devlet zorunluluk bulunmaktadır. Usul 
ve yöntemlerle düzenlenerek sınırları belirlenir (Cemalcılar, 1998).  Kamu 
kurumlarında büyük oranda satın alımlarında bir ürüne ödenecek olan bedel, bazı 
açılardan ürünün kendisi için olduğundan fazla, gereklilik isteyen teknolojiyi 
transfer etmek için yani ürün ve know how satın alımı gerçekleştirilmiş olmaktadır. 
Savaş uçağı üretimi, montaj ve bakım hizmetleri gibi amaçlara yönelik olarak 
yapılan anlaşma ve düzenlemeler bu niteliği taşımaktadır. Hastaneler, metro 
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sistemleri gibi çok büyük yatırımlar gerektiren satın almalardaki kaynaklar 
genel olarak merkezi yönetimler tarafından sağlandığından belirli satın alma 
işlemlerinde kamu kurumlarının karar verme süreçleri merkezi yönetimlerin 
denetim ve kontrolleriyle sürdürülmektedir (Özdemir, 2006). 

Kalite konusu yüzyıllar boyunca insanoğlu tarafından uğraşılan bir 
kavramdır. M. Ö. 2150 yılında ‘’Hammurabi Kanunlarının 229. Maddesinde 
‘’Eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam 
olmayıp ev sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa, o inşaat ustasının 
başı uçurulur’’. Orta çağ Avrupa’sında bulunan zanaatçılar, imalatçı ve kalite 
denetçisi görevini yerine getirmişlerdir. Loncalar kalitenin korunmasına önem 
vermişlerdir. Türklere has 13. Yüzyılda kurulduğu düşünülen esnaf ve sanatkârlar 
birliği olarak bilinen Ahilik teşkilatı kalite ve standardizasyon korumada önemli 
görev üstlenmiştir. Ahi liderleri birçok zaman çarşı ve pazarları kontrol eder, 
ürün, mal ya da hizmetlerin kalite ve standardının değişip değişmediğini, tüketici 
haklarının ihlal edilip edilmediğini yerinde görüp denetlemelerde bulunurlardı. 
Osmanlı Sultanı II. Bayezıd ‘’Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’’ kanunuyla satışı 
yapılan ürünlerin belirli bir kalite özelliklerine sahip olmaları gerektiğini 
belirtmiştir (Bedük, 2014)

Geçmiş dönemlerde kalite en iyisi, en güzeli, en büyüğü gibi bazı sıfatlarla 
tanımlanırken, teknik olarak ise kalite tolerans sınırlı spesifikasyonlara göre 
optimum seviye gibi bazı kavramlarla nitelendirilmekteydi. Zamana göre bu 
tanımlar doğru kabul ediliyordu. Ancak, günümüz iş ortamlarında en büyük 
en pahalı gibi sıfatlar alan ürünleri üretmek ve satmak zorlaşmıştır. Bugün 
artık ürün satabilmek için müşteri arzu ve istekleri doğrultusunda ürün ya da 
hizmetler üretmek gereklidir. Dolayısıyla Kalite = Müşteri Tatmini formülüyle 
açıklanmaktadır (Özevren, 1997). Konuyla ilgili bir anekdot: New York’taki 
şık restoranlarından birinde akşam yemeği yerken bir sosyelit, hayran olduğu 
Picasso’nun yanına oturarak kendisi için kabataslak bir şeyler çizmesini istedi. 
Picasso bir parça kâğıt, tükenmez- kurşun kalemleriyle ve ivedilikle parfe taşıyan 
garsonların eskizlerini çizdi. Hanımefendi çizimleri görmek adına yaklaşınca 
Pablo Picasso ‘’Madam, bunun fiyatı 10.000 dolar ediyor’’ dedi, hanımefendi 
şaşkınlık içinde ‘’bunu yapmak yalnızca beş dakikanızı aldı’’, Hayır Madam 
dedi Picasso, ‘’bunu yapmak benim elli senemi aldı’’. Picasso yaptığı ürünün 
fiyatlandırmasını değere göre yapmıştır. Kullandığı kâğıdın, mürekkebin ve saate 
bağlı ücretin maliyetlerinin toplam değerine değil, ürünün yatırım değerine göre 
fiyatlandırmıştır. Picasso markasını imza şeklinde taşıdığına göre, diğerlerinden 
çok daha değerlidir (Fox, 2007). Kalite yalnızca dayanıklılığı değil, zamanında 
üretim, dağıtım ve servis gibi müşterinin muhtelif beklentilerine cevap 
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vermelidir. Satın alım birimi, iş birliği sağladığı tedarikçileri, fiyatları, kaliteyi, 
teslimatı, teknolojiyi, yönetsel ve organizasyon temelli olarak değerlendirmesi 
gerekmektedir (Kuruşçu, 2003). Bir markanın algılanan kalitesi satın alma için 
önemli bir etkidir. Kalite algısı yüksek olan ürünü ya da markayı tüketiciler satın 
alma eğilimi gösterirler (Erdil ve Uzun, 2010). Genel olarak müşteriler belirli 
bir kalite aralığında en düşük fiyattan alışveriş yapmaktadırlar. Dolaysıyla 
performans ve diğer özelliklerden ziyade fiyatta rekabet vardır (Stremersch, 
Wuyts ve Frambach, 2001).

Satın alımlarda önemli hususlardan biri de en düşük fiyattan hammadde 
ve malzeme tedariki değil de çeşitli yönlerden en uygun olanının tedarikidir. 
Çünkü sanayi üretiminde girdilerin kalitesi ürün ve mamullerin kalitesini 
belirleyeceğinden kalitenin düşürülmemesi gereklidir. Kütle üretimi amaçlı 
malzemenin etkili ve verimli bir şekilde satın alımında miktar, kalite, zaman, 
kaynak ve fiyat değişkenlerinin uygunluk sağlaması optimum tedarik sağlanmış 
olur. Dolayısıyla en düşük toplam maliyet çerçevesinde satın alımların yapılması 
gerekir. Miktar bakımından uygunluk, hammadde ve malzemelerin uygun 
büyüklük ve sıklıkta verilecek olan siparişlerin minimum maliyet ve kalitede 
uygunluk, ürün kalitesini yüksek tutacak şekilde hazırlanmış şartname şartname 
usul ve esaslarına göre alım yapılması,  zaman açısından uygunluk, siparişlerin 
erken veya geç değil de en uygun zamanlarda verilerek ve aşırı stoklara döner 
sermaye bağlanmasını önlemek, kaynak bakımından uygunluk da,  satın almayı 
satın almaya engel olmayacak şekilde güvenilir bir ya da birkaç satıcı firmadan 
tedarik sağlanması olarak ifade etmektedir (Mucuk, 1998). 

Satın malzemelerin ya da hizmetler, kalitesi, maliyeti, etkinlik ve güvenlikleri 
açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple satın alma ve diğer süreçlerde planlama, 
kontrol ve uygulama işlemlerinin yapılması gereklidir. Satın almada lüzumlu 
görüldüğü takdirde ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003 standartları kullanılmalıdır. 
Satın almada isterler şu şekilde olmalıdır (Öztemel, 2001):

·	 Satın alım siparişleri
·	 Tedarikçi ve Taşeron seçimi,
·	 Kalite ve kalite güvence sistemi gereksinimleri hakkında anlaşma,
·	 Kalite ile ilgili sorun çözümünde yapılacak olanların belirlenmesi,
·	 Gelen ürün ve hizmet kontrolü,
·	 Gelen ürün ve hizmetlerin kalite kayıtları.

Kurum ya da kuruluşlar, satın aldıkları ürünün, belirtilmiş olan satın alım 
şartlarına uygunluğu sağlamalıdır. Tedarikçi ve satın alınan ürün için uygulanmış 
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olan kontrol tip ve içeriği, satın alınmış olan ürünün bir sonraki ürünün 
gerçekleştirilmesine etkisi ya da nihai ürüne tabi olmalıdır. Kurumun satın 
alacağı mal, ürün ya da hizmetlerin kontrol edilmesi gereklidir (Kaya, 2007). 

Kalite günümüzde, şirketlerin rakipleri karşısında üstünlük kazandırmanın 
yanı sıra, ayakta durabilmeleri için uymaları gerekli olan zorunluluk haline 
gelmiştir (Gümüş, 1999). İşletmeler hammaddeleri ucuza alarak kalitesiz 
ürünlerle çalışırlarsa, bir müddet sonunda onarım, yeniden kullanma ve tekrar 
geri kazanma maliyetlerinin getirdiği yükler nedeniyle, malzeme ve ekipmanların 
kalitesizliğinden vazgeçme yönünde karar almaya başlamışlardır. İstenilen 
kalitede ve doğru ölçümlenmiş malzeme ve ekipmanlar, kalite maliyetlerini 
azaltmada önemli bir etmendir (Aydınlatan, 2012). Kar amaçsız olan okullar, 
hastaneler, bakımevi, cezaevi gibi kurumlarda halk yararına ürün ve hizmet 
sağlamaktadır. Örneğin, hastaların yemek ihtiyacı için hangi kalitede yiyecek, 
içecek alınacağına hastane karar vermektedir. Buradaki amaç kar elde etmek 
değil, hastaların yiyecek ihtiyacının yerine getirilmesidir. Ancak maliyetleri 
de düşürmek için kalitesiz ürün almakta hastaların şikâyetlerine ve hastanenin 
itibarının zedelenmesine neden olacaktır (Kotler ve Keller, 2018).

SATIN ALMA SÜREÇLERİNDE VERİMLİLİK

Satın alma süreçlerinde verimliliğin iki boyutta incelenerek değerlendirilmesi 
önemlidir. Aynı finansal girdi ile daha çok miktarlarda ürün almak ve birim 
zamanda satışının daha fazla olacağı ürünleri tespit ederek tedarik edilmesini 
sağlamak. Satın almada etkili olan unsurlar şu şekildedir (Akçay, 2011):
·	 İş gücünün bilgi ve beceri düzeyi: Örgütlerde çalışanların bilgi, beceri ve 

tecrübeleri satın almada önemli bir değere sahiptir.
·	 Tedarik zinciri ve tedarik zinciri sisteminin kurulması: Tedarik sisteminin 

kurulması holistik (bütüncül) olarak uygulanmasında etkilidir. Bu sistemlerin 
içselleştirilmesi ile verimlilik artışı sağlanabilir. 

·	 Hacim: Alınan ürünlerin miktarı satın almada pozitif veya negatif sonuçlar 
ortaya çıkarabilir. Kıt ürünlerin yüksek hacimlerde alınması pozitif etki 
sağlamaz, bol ürünler de pozitif etki gösterebilir. Ürünlerin ihtiyaçtan daha 
fazla alınması stok ve finansal açıdan yük getireceğinden, satın alma avantajı, 
stok ve finans maliyeti eş zamanlı olarak değerlendirmeye alınmalıdır.

·	 Tedarikçinin Seçimi: Ürünlerin doğrudan üretici veya üreticiye en yakın 
kaynaktan tedarik etmek, bayi, toptancı, distribütör gibi firmalardan satın 
almada farklı sonuçlar çıkabilir. Hızlı satılan ya da tüketilen ürünler ne kadar 
çok kaynağa yakın olarak alınırsa o ölçüde verimlilik sağlar. Nadir olan 
ürünlerde ise toptancı bazındaki yerlerden alınması daha verimli olmaktadır. 
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·	 Satın alma stratejisi: İşlem veya ilişki temeline dayalı satın alım verimliliğe 
de doğrudan etki etmektedir. Bu stratejiler yöneticilerce koşullara göre 
belirlenmelidir.

·	 Ödeme Gücü/Düzeni: Enflasyonist ve ekonomik krizin var olduğu 
dönemlerde ödeme performansı belirleyici bir faktör olmaktadır.

·	 Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen meyve ve sebzelerin kolay bozulma 
özelliği nedeniyle pazarlama ve dağıtım süreçlerinde eksiklik ve hatalara 
sebebiyet vererek değer kaybı yaşandığı tespit edilmiştir. Bu kanalda 
yapılacak olan doğru lojistik ve satın alma düzenlemeleriyle önemli 
verimlilik girdisi sağlanabilir.

Scheuing (1989)’e göre etkili bir satın almada karlılığı arttırıcı alternatifler de 
bulunmaktadır. Bunlar (Kobu, 2017): 

·	 Satıcı firmalarla özel fiyat anlaşmaları yapmak.
·	 Düşük fiyat veren firmaları araştırmak
·	 Aynı işi gören malzemeler kullanmak
·	 Standart malzeme ve parçaları tercih etmek
·	 Fiyat değişmelerini ve satıcı firmalar arasındaki rekabet koşullarını yakından 

takip etmek
·	 Ülkedeki enflasyon ve yabancı döviz kurlarındaki değişmeleri yakından 

izleyerek fiyat avantajları sağlamak
·	 İndirim (discount) sağlayacak sipariş miktarları ile ekonomik sipariş miktarı 

(ESM) arasındaki maliyet farklarını kontrol etmek
·	 Elde stok bulundurma maliyetlerini minimum düzeyde tutacak yöntemler 

uygulamak
·	 Stok bulundurma yükünü özel anlaşmalar yaparak satıcı firmalara aktarmak
·	 Tedarik kaynaklarının sayısını azaltmak
·	 Diğer firmalarla anlaşmalar yaparak pazarlık gücünü arttırmak
·	 Satıcı firmalar arasındaki rekabetten yararlanma yollarını araştırmak
·	 En uygun taşıma yollarını araştırmak

SONUÇ

Kamu kurumlarının faaliyetlerinin temel amaçları, devlet ve yetkili organlar 
tarafından belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek ya da kâr amacıyla hareket 
etmeyen işletmeler gibi sosyal faaliyetlerde katkıda bulunmaktır. Kamu 
kurumlarının bir kısmı iktisadi faaliyetlerde bulunurken, bir kısmı da yalnızca 
hizmet sunma ilkesiyle hareket etmektedir. Diğer işletmeler gibi kamu 
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kurumlarının performans ölçümleri önem taşımaktadır. Bu performans ölçümleri, 
müşteri memnuniyeti, ürün ve hizmetlerin kalitesi, çalışanların memnuniyetleri 
gibi finansal duruma yönelik olmayan alanları içermektedir. Ancak kamu 
kurumları finansal açıdan da değerlendirilmektedir (Coşkun, 2006). Kurumları 
diğer örgütlerden ayıran fark kâr amacı gütmeyen kurumlar olmalarıdır. Genel 
amaçları kamuya veya kamunun belirli bir kesimine hizmet etmek olan bu 
kurumların bazıları devlet, bazıları da özel kişi ya da gruplardır. Ülkemizde 
devletin hukuki olarak farklı yapılara sahip birçok işletmesi bulunmaktadır 
(Alpugan, vd, 1993). 

Kamu kurumlarının satın alma süreçlerinde uzun vadede kullanım 
sağlayan, üstün niteliklere sahip kaliteli ürün ve hizmetlerin tercih edilmesine 
çaba göstermelidir. Kaliteli, ihtiyaç ve kullanıma uygun olarak tedarik edilen 
ürün ve hizmetler etkili verimlilik sağlayacaktır. Tüm giderleri devlet tarafından 
karşılanmakta olan kamu kurumlarının, yeterli bilgi ve becerilere sahip insan 
kaynağıyla istenilen performansı karşılayacak ürün ve hizmetlerin temin 
edilmesi gerekmektedir. Bu durum kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir 
şekilde kullanılarak ihtiyaç duyulan hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli 
bir faktördür. Diğer husus, istenilen ürün ve hizmetlerde sürekli memnuniyet 
sağlayacak, maliyetleri azaltacak, kamu kurumlarının rekabetini arttıracak 
durumda olan tedarikçi firmalardan oluşturulmasına özen gösterilmelidir. 
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1. Giriş

Literatürde en fazla çalışılan konulardan biri olarak liderliğin belki de en
az incelenen bileşeni izleyicilerdir. Kelley (1992) örgütlerin başarısının 
yüzde 80’inin çalışanlara atfedilebileceğini ifade etmiştir (akt. Novikov, 

2016: 1). Benzer şekilde Adair (2008: 143) bu durumu, şirketlerin zamanlarının 
ve araştırma çabalarının yüzde 80’ini organizasyonlardaki yüzde 20’ye (liderler) 
odaklanarak harcadığını buna karşın zaman ve enerjilerinin ancak yüzde 
20’sini diğer yüzde 80’e (izleyicilere) odaklanarak harcadığını ifade etmiştir. 
Örgütlerin başarısının birçok çalışanın çabasının ortak ürünü olduğu 
bilinmesine rağmen liderlik araştırmalarında izleyiciler çok az yer tutmaktadır. 

Literatürde izleyiciliğin liderlikten daha az dikkat çekmesini, Agho (2009: 
159), yöneticilerin ve akademisyenlerin insanların izleyiciliğin nasıl yapılacağını 
zaten içgüdüsel olarak bildiklerini varsaydığına ve etkili bir izleyiciliğin 
öğrenilmesine tam olarak önem vermemelerine bağlamıştır. Ayrıca, izleyicilik 
kavramının genellikle olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve liderlik 
için heveslenen biri için izleyiciliğin kaçınılması gereken bir özellik olarak 
sunulması, aktif bir izleyici kültürü ve izleyicilik becerilerini geliştirmeye zaman 
ayıran liderlik geliştirme programlarının neredeyse hiç olmaması ve akademik 
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programlarda, etkili izleyicilerin özellikleri ve bu özelliklerinin etkili liderlerin 
özellikleriyle nasıl paralellik gösterdiği gibi konulara pek yer verilmemiş olması 
da izleyicilikle ilgili literatürün az sayıda araştırmayla sınırlı kalmasında etkili 
olmuştur.

İzleyicilik, liderlik sürecinin bir bileşenidir ve izleyiciliği anlamadan 
liderlik sürecini bütünsel olarak anlamak mümkün değildir. İzleyiciliğe 
ilişkin çalışmalar, 90’lı yıllarda konuya ilgilinin artmasını ve liderlik odağına 
izleyiciliğin dahil edilmesini sağlamıştır (Uhl-Bien vd., 2014: 84). Günümüzde, 
örgütlerde, bir çalışanın bir ekipte izleyici iken diğer bir ekipte lider olduğu 
çalışma modelleri oldukça yaygındır. Bu nedenle, izleyiciliğin nasıl geliştirileceği 
hakkında daha fazla bilgi edinmek liderliğin geliştirilmesine fayda sağlayacağı 
gibi örgütün etkinliğinin artırılmasına da katkı sağlar.

İzleyiciliğe ilişkin geliştirilen modeller farklı araştırmacılar tarafından 
farklı boyutlara dayandırılmış ve bu boyutlara bağlı olarak çeşitli izleyicilik 
stilleri önerilmiştir. İzleyicilik çalışmalarına zemin oluşturulması için bu 
konuda geliştirilmiş teorilerin ve önerilen modellerin incelenmesi önem arz 
eder. Bu bağlamda, bu çalışmada izleyicilik teorileri, çeşitli araştırmacıların 
farklı yaklaşımlarla izleyiciliğe ilişkin oluşturdukları modeller, bu modeller 
çerçevesinde oluşturdukları izleyici stilleri ve literatür taraması sonucunda 
yönetim ve örgütsel davranış alanında konuyla ilgili bazı araştırmalar 
incelenmiştir.

2. İzleyiciliğin Tanımı

İzleme davranışı liderlik sürecinde oldukça önemli bir yer tutar çünkü liderliğin 
olması için izleyiciliğin olması zorunludur. İzleyicilik, 1988 yılında Kelley’in 
izleyicilerle ilgili makalesinin yayınlanmasından bu yana daha ilgi çekici bir 
konu olmaya başlamıştır. Kelley, örgütsel başarıda liderlik kadar izleyiciliğin 
de önemli olduğunu vurgulamıştır. İzleyicilikle ilgili çalışmalar 90’larda Kelley 
(1992)2 ve Chaleff (1995)3’in, izleyiciliği konu alan kitaplar yayınlamasıyla hız 
kazanmıştır. Bu iki öncü çalışma, izleyiciliğin özgün ve bağımsız bir konu olarak 
var olmasına büyük katkı sağlamıştır (Crossman ve Crossman, 2011: 486). 

Kellerman (2007: 86) izleyiciliği hiyerarşiyle ilişkilendirmiş ve izleyicileri 
üstlerine göre daha az güce, otoriteye ve etkiye sahip olan astlar olarak 
tanımlamıştır. Araştırmalarda izleyicilik, astlık ile eş anlamlı olarak kullanıla 
gelse de bazı araştırmacılar, izleyicilerin ‘astlar’ ile eşanlamlı olarak kullanımı 

2 Kelley, R. E. (1992). The power of followership: How to create leaders people want to follow, 
and followers who lead themselves. New York, NY: Doubleday.
3 Chaleff, I. (1995). The Courageous Follower. San Francisco: Ben-ett. Koehler Publishers. Inc.
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yerine; katılımcılar, ortaklar, iş birliği yapılanlar olarak kullanımını tercih 
etmişlerdir (Uhl-Bien, 2014, Yukl, 2013, Riggio, 2014). Yukl (2013: 8), resmi 
bir otorite düzenlemesinin olması durumunda ‘ast’ ya da ‘doğrudan raporlama 
yapan kişiler’ ifadelerini kullanmış, resmi otoritenin olmadığı durumlarda bir 
liderden etkilenen kişiler için ‘izleyici’ ifadesini kullanmıştır. 

Kelley (1988: 147), etkili izleyicileri başkalarıyla iyi çalışabilme 
sosyal kapasitesi, kahramanlık statüsü olmadan gelişim gösterme karakteri, 
kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için ahlaki ve psikolojik denge ve 
hepsinden önemlisi, daha büyük bazı ortak amaçlara ulaşılması için bir ekip 
çalışmasına katılma arzusu olan insanlar olarak tanımlamıştır. Kelley’e 
göre (1992), izleyiciler örgütsel bir hedefe ulaşmak için liderle ortak bir 
davranış biçimi izleyen kişilerdir. Etkili izleyiciler, liderin otoritesini ve 
bunun kendi eylemlerine getirdiği sınırlamaları tanır, tüm sorunları kendi 
değerlerine göre değerlendirir, kendi kararlarını verir, kendi değerlerine 
sahip çıkar, fikirlerini söyler ve eylemlerinin sonuçlarından kendilerini 
sorumlu tutar (Kelley, 1992; akt. Schindler, 2014: 11). Benzer şekilde 
Chaleff (2008: 71), izleyicilerin pasif çalışanlar olmadığını örgüte aktif 
katılım sağladıklarını, izleyicilerin lidere hizmet etmediğini hem liderin 
hem de izleyicilerin kendi rollerine bağlı olarak ortak bir amaca hizmet 
ettiğini ileri sürmüştür. 

3. İzleyicilik Teorileri

İzleyiciliğe ilişkin başlangıç noktası, izleyici ve lider terimlerinin genetik 
eğilimlere ve doğuştan gelen haklara değil, rollere atıfta bulunduğunu 
kabul etmeyle başlayabilir. Rol Teorisi, sosyal bir bağlamda lider ve izleyici 
rollerini konumlandırmaya yardımcı olur. Örgütlerde bireyler örgüt tarafından 
tanımlanmış ve kodlanmış roller üstlenirler. Bireyler kendi kişilik özelliklerini 
ifade etmektense rolün beklentilerine bağlı kalırlar. Rol Teorisine göre rolün 
yerine getirilmesine ilişkin beklentiler örgütsel sistemin sürdürülmesine 
yardımcı olur ve beklenen rol davranışlarına uyum sağlama konusunda bireyleri 
motive eder (Katz ve Kahn, 1966; akt. Baker vd., 2014: 77). 

İzleyiciliğe ilişkin farklı araştırmacılara ait teoriler, farklı sınıflandırmalar 
önerilmiştir. Kelley (1992) ve Chaleff’in (1995) çalışmaları izleyicilik 
araştırmaları için öncü çalışmalar olarak kabul edilmektedir. Kelley’in 
1988 yılındaki araştırması liderlik araştırmaları ve eğitimlerine ilişkin bakış 
açısını değiştiriş ve değişimin başlamasına yardımcı olmuştur (Schindler, 
2014: 12). Bu çalışma kapsamında, izleyiciliğe ilişkin görüşler Uhl-Bien 
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vd. (2014: 89)’nin önerdiği gibi rol ve sosyal süreçler olmak üzere iki farklı 
odakta incelemiştir. Çalışmada, izleyiciliğe ilişkin teoriler, izleyicilik stilleri, 
izleyicilik stillerinin örgütsel bazı sonuçlarla ilişkini içeren araştırmalar 
incelenmiştir. Çeşitli araştırmacılara göre rol temelli izleyicilik yaklaşımları 
aşağıda özetlenmiştir.

3.1.	Rol	Temelli	İzleyicilik	Yaklaşımları

Rol temelli görüşler, izleyiciliği ve liderliği bir rol veya hiyerarşik bir bağlamda 
bireylerin davranışları olarak tanımlar (Uhl-Bien vd., 2014: 89). Temel olarak, 
rol temelli görüşler, liderin ve izleyicilerin örgütsel sonuçlara katkıda bulunmak 
ya da örgütsel sonuçları olumsuz etkilemek için nasıl birlikte çalıştığını ortaya 
koymayı amaçlar (Sy, 2010: 74, Carsten vd., 2010: 543). Bu yaklaşımlar, 
izleyici rol yönelimleri, izleyicilerin kişilik ve karakterlerinin lideri nasıl 
etkilediğini ve istenen sonuçlara ulaşmak için gerekli olan izleyici özellikleri ve 
davranışlarının uygun karışımını araştırır. 

Geleneksel yaklaşımda, izleyiciler talimatları yerine getiren pasif bireyler 
olarak görülürken çağdaş yaklaşımla araştırmacılar, izleyicilerin liderlik 
sürecine aktif katılım sağlayan bireyler olduğu konusunda hemfikirdir. Bu 
yaklaşıma göre izleyiciler ve izleyicilik liderliğin aktif bileşenleridir ve liderin 
davranışlarını etkiler. Bu yaklaşım kapsamında bazı araştırmacılara ait 
izleyicilik modelleri sunulmuştur. 

3.1.1.	Zaleznik’in	İzleyicilik	Modeli

İzleyicilerin davranışlarına ilişkin ilk sınıflandırmalardan biri Zaleznik (1965: 
122) tarafından yapılmıştır. Zaleznik (1965: 120), lider-izleyici ve izleyici-
izleyici etkileşimlerini güç ve çatışma bağlamında hükmeden/boyun eğen 
ilişkileriyle incelemiş ve izleyicileri hükmetme/boyun eğme ve aktiflik/pasiflik 
eksenlerinde sınıflandırmıştır. Hükmetme/boyun eğme boyutunun bir ucunda 
‘üstlerini kontrol etmek isteyen izleyiciler’ yer alırken diğer ucunda ‘üstleri 
tarafından kontrol edilmek isteyen izleyiciler’ yer alır. Aktiflik-pasiflik 
boyutunun aktiflik boyutu ucunda ‘inisiyatif alma ve zorla müdahale’ yer 
alırken pasiflik boyutunun ucunda ‘hiçbir şey yapmama’ yer alır. İki boyutta 
dört farklı takipçi kategorisi belirlenmiştir. Bunlar; atılgan, zorlayıcı, mazoşist 
ve içe dönük izleyiciler olarak adlandırılmıştır. Şekil 1, Zaleznik’in (1965) 
izleyicilere ilişkin sınıflandırmasını gösterir.
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Şekil 1: Zaleznik’in (1965: 122) İzleyici Stilleri Modeli

Atılgan İzleyiciler: Bu kategorideki izleyicilerin temel özelliği başkaldırı 
yoluyla otorite figürleriyle olan ilişkilere hükmetmektir. Atılganlar güçlü 
otorite figürleri olarak çok taktir görebilirler. Ancak atılganlık ile yapıcı ve 
yıkıcı karakter özellikleri arasındaki çizgi çoğunlukla belirsizdir. Yapıcı 
başkaldırı hükmetme dürtüsünü nasıl yönlendireceğini bildiği için uygun 
davranışlar sergileyebilir ancak yıkıcı başkaldırı öz-kontrol sağlayamaz, 
dürtüsünü yönlendiremez ve uygun davranışlar sergileyemez.
Zorlayıcı İzleyiciler: Bu kategorideki izleyiciler, hakimiyeti ve kontrolü pasif 
yollarla korumak isterler. Atılganlar düşünmeden, dürtülerle hareket ederken 
zorlayıcı izleyiciler güçlü bir bilinç ve suçluluk duygusuna işaret eden ayrıntılı 
düşüncelerle hareket ederler. 
Mazoşist İzleyiciler: Mazoşist izleyiciler, otorite figürünün kontrolüne ve 
iddialılığına boyun eğerek acı çekmek isterler. 
İçe Dönük İzleyiciler: İçe dönük izleyiciler bütün ilgilerini ve dikkatlerini dış 
dünyadan alıp kendilerine verirler. Bu davranış modeli bir çeşit boyun eğmeyi ifade 
eder çünkü kişi artık işiyle ilgili durumları umursamaz (Zaleznik, 1965: 120-125).

3.1.2.	Kelley’in	İzleyicilik	Modeli	

Kelley (1988: 143), iki temel boyuttan oluşan bir izleyicilik modeli önermiştir. 
Kelley’in önerdiği boyutlar, eleştirel düşünce ve katılımdır. Eleştirel düşünce, 
izleyicinin, liderin düşüncelerinden bağımsız olarak kendi bağımsız eleştirel 
düşüncelerini ifade eder. ‘İzleyici kendi bağımsız eleştirel düşüncesini ortaya 
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koyuyor mu yoksa liderin kendisi adına düşünmesini mi bekliyor?’ sorusunun 
yanıtı modelin ilk boyutunu oluştururken ‘izleyiciler örgüt için üretmekle aktif 
olarak ilgileniyorlar mı, süreçlere aktif katılım sağlıyorlar mı?’ sorularının yanıtı 
modelin ikinci boyutunu oluşturur. 

Bağımsız eleştirel düşünceye sahip izleyiciler lideri sorgusuzca, körü 
körüne izlemezler ve yapıcı eleştiriler sunarlar. Bağımsız eleştirel düşünceye 
sahip çalışanlar daha istekli, üretken ve yaratıcıdır. Lidere değerli öneriler 
sunarlar ve önerilerinin ve faaliyetlerinin önem ve etkisinin farkındadırlar. Diğer 
taraftan bağımsız eleştirel düşünme boyutunun diğer ucunda yer alan eleştirel 
olmayan ve bağımlı tutumlara sahip izleyiciler liderin talimatlarını sorgulamadan 
körü körüne kabul eder ve izlerler. Bağımlı düşünceyle, izleyicilerin verilen 
bilgiyi sorgulamadan kabul etmesi ifade edilirken bağımsız eleştirel düşünceyle 
sonuçları ve fırsatları belirlemek için verilen bilginin değerlendirilmesi ve analiz 
edilmesi ifade edilmektedir.

Aktif katılım boyutu ise izleyicilerin grup ve örgüt hedeflerini sahiplenme 
hissi, sorumluluk alma ve katılım göstermesiyle ilişkilidir. Karar verme 
süreçlerine aktif katılan izleyiciler takıma ve örgüte değerli katkılar sunarlar. 
Aktif katılım izleyicilerin örgütün süreçlerine aktif katılım sağlamak için 
inisiyatif almasını ifade ederken pasif katılım, izleyicilerin aksiyon almadan 
önce liderden talimat almayı beklemesini ifade eder (Khan vd.,2018: 151).

Bu iki yaklaşımı temel alarak Kelley öncelikle dört izleyicilik stili 
belirlemiş, daha sonra beşinci bir stil eklemiştir. Kelley’in (1988, 2008) önerdiği 
izleyicilik stilleri Şekil 1’de gösterilmiş ve aşağıda özetlenmiştir.

Koyunlar (Pasif İzleyiciler): Pasif katılım sergileyen ve bağımsız eleştirel 
düşünceye sahip olmayan izleyiciler bu kategoride yer alır. Bu izleyicilerin 
sorumluluk hissi zayıftır ve inisiyatif almazlar. Pasif izleyiciler kendilerine 
talimat verildikten sonra lideri sorgusuzca izlerler. Kendilerine görev ve talimat 
verilmedikçe sorumluluk almaz ve herhangi bir görevi tamamladıktan sonra 
yeni bir görev için pasif bir şekilde talimat almayı beklerler.  

‘Evet’ İnsanları (Uyumlu İzleyiciler): Uyumlu izleyiciler, örgütsel süreçlere 
aktif katılım gösterirken, eleştirel düşünme boyutunda zayıf kalırlar. Uyumlu 
izleyiciler, liderin talimatlarını sorgusuzca yerine getirirler ve hep liderin 
tarafında yer alırlar. Uyumlu izleyiciler pozitiftirler ancak çoğunlukla liderin 
fikirlerine ve talimatlarına bağımlı kalırlar (Kelley, 1988: 143; Kelley, 2008: 7).

Yabancılaşmış İzleyiciler: Bağımsız eleştirel düşünce boyutunda oldukça 
iyi ancak düşük katılım gösteren izleyicilerdir. Enerjik izleyicilerdir ancak 
enerjilerini ve motivasyonlarını örgütün yararına değil çoğunlukla kendi 
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yararlarına kullanırlar. Sinik ve şüpheci bir yaklaşımla kararların çoğuna 
direnirler ve konfor alanlarından çıkmak istemedikleri için değişime de 
direnç gösterirler. Yabancılaşmış izleyiciler, negatif eleştirel şüpheciler olarak 
değerlendirilmiştir. Kelley (2008: 7), yabancılaşmış izleyicileri yönetime karşı 
çıkmaya istekli başına buyruklar olarak nitelendirmiştir. 

Yıldız İzleyiciler (Örnek İzleyiciler): Yıldız izleyiciler hem aktif katılım 
gösterme hem de bağımsız eleştirel düşünme konusunda iyi performans 
gösterirler. Yıldız izleyiciler liderle aynı fikirde olmadıklarında alternatif 
çözümler sunarak kendilerini ifade etme ve fikirlerini dile getirmek konusunda 
istekli olurlar. Buna karşın kendi inançlarıyla uyumlu olan lider kararlarını 
ve örgütsel hedefleri proaktif olarak desteklerler. Yıldız izleyiciler, işin 
gerektirdiğinin ötesinde sorumluluk alır ve hedeflere ulaşmak için önemli bir 
çaba gösterirler. Yeri geldiğinde örgüt başarısı için lider kararlarını eleştirir ve 
her zaman örgütün misyonu ve vizyonuyla uyumlu çalışırlar. Kelley (2008: 8), 
yıldız izleyicileri, liderlerin sağ kolu olarak nitelendirmiştir. 

Durumu İdare Eden İzleyiciler: Durumu idare edenler, orta düzeyde katılım 
sağlar ve orta düzeyde eleştirel düşünce sergilerler. Durumu idare edenler, 
işlerin nereye gittiğini görmeden harekete geçmezler. Kesinlikle ilk harekete 
geçen olmaz ancak liderin veya organizasyonun onlar olmadan gitmesine de 
izin vermezler. Bu kategoride yer alan izleyiciler, harekete geçmeden önce 
işlerin nereye doğru gittiğini görmek isterler. Aksiyon almadan önce krizlerin 
geçmesini bekleme ve statükoyu sürdürme eğiliminde olurlar.  

Şekil 2: Kelley’in (1988: 145; 2008: 7-8) İzleyici Stilleri Modeli (Khan, 2018: 153)
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3.1.3.	Chaleff’in	İzleyicilik	Modeli

Kelley’e benzer olarak Chaleff (2008: 71), izleyiciliği, izleyicilerin rol ve 
davranışları temeline dayandıran bir model oluşturmuştur. Araştırmacı, The 
Courageous Follower: Standing up to and for Our Leaders (2009) adlı kitabında, 
sekiz boyutlu modelinin her bir boyutunu ayrıntılarıyla açıklamıştır. Araştırmacı 
daha sonra bu boyutları beş faktör altında toplamıştır. Bu boyutlar; ‘lideri 
destekleme ve liderin başarısına katkıda bulunmak için mümkün olan her şeyi 
yapma cesareti, liderden doğrudan talimat alsın ya da almasın ortak amaç için 
sorumluluk alma ve hareket etme cesareti, ortak amacı tehdit ediyorsa, liderin 
veya grubun davranışlarına veya politikalarına yapıcı bir şekilde karşı çıkma 
cesareti, lider-takipçi ilişkisini ve organizasyonun performansını iyileştirmek 
için gereken herhangi bir değişime katılma cesareti ve etik suistimalleri önlemek 
için ahlaki bir tavır alma veya en azından bu ihlallere katılmayı reddetme 
cesareti’ olarak özetlenmiştir (Chaleff, 2008: 72).

Chaleff (2008: 73), cesaretin etkili takipçiliğin geliştirilmesinde önemli 
bir nokta olduğunu vurgulamıştır. Araştırmacı, modeli önemli bulduğu iki 
davranışa ayırmış ve bunların kombinasyonlarının ürettiği izleyicilik stillerini 
incelemiştir.  En önemli iki davranışı, lideri destekleme cesareti ve liderin 
davranış ve politikalarına karşı çıkma cesareti olarak tanımlamıştır. Chaleff’in 
(2008: 75) bu iki boyuta dayandırararak oluşturduğu izleyicilik stilleri; ortak, 
uygulayıcı, bireyci ve kaynak olarak isimlendirilmiştir.
Ortak: Ortak izleyiciler, lideri gönülden desteklerler ancak gerektiği zaman da 
liderin fikir ve davranışlarına karşı çıkarlar. Ortak izleyiciler, kendini geliştirmeyi 
amaçlayan, risk almaya istekli ve hedef odaklıdırlar. Bu tür izleyiciler lideri destekler 
ve yeri geldiğinde liderin davranışlarına karşı çıkarak uyarılarda bulunurlar.
Uygulayıcı: Uygulayıcıların lidere desteği yüksek ancak liderin rol ve 
davranışlarına itiraz etme, karşı çıkma düzeyleri düşüktür. Liderler genellikle iş 
yaptıkları ve karşı çıkmadıkları için uygulayıcılardan hoşlanırlar. 
Bireyci: Bireyciler, bir durum, bir konu ya da bir politika hakkındaki gerçek 
görüşlerini lidere söylemekten çekinmeyen, oldukça zorlayıcı izleyicilerdir. 
Lideri çok fazla desteklemezler ancak eleştiriden ve lidere karşı çıkmaktan 
kaçınmazlar.
Kaynak: Kaynak izleyiciler hem destek hem de lidere karşı çıkma, meydan 
okuma boyutlarında düşük performans sergilerler. Pozisyonlarını korumak 
için yeterli olanı yapar daha fazlasını yapmazlar. Lider tarafından kendilerine 
verilen işler sınırlıdır. Sonuç olarak, örgüte önemli bir katkı sunmaları 
ve kariyer geliştirmeleri oldukça zordur. Bu tür takipçiler grup ve örgüt 
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hedeflerine katılmaya başladıklarında ve gerektiğinde liderin kararlarına yapıcı 
eleştiri sunmaya başladıklarında gelişmeye başlayabilirler (Chaleff, 2008: 
74-75).

Şekil 3: Chaleff’in (2008: 75) İzleyici Stilleri Modeli

Kelley ve Chaleff’in çalışmaları izleyicilerin düşünme ve katılım gösterme 
düzeyleri ile ilgili olduğu için birbirlerine benzerler. Chaleff’in çalışması 
öncelikli olarak izleyicilerin gelişimine ve onların liderle ilişkilerine odaklanır. 
Chaleff kısaca izleyicilerin genel olarak düşündüklerinden çok daha fazla güce 
sahip olduklarını ve cesaretin liderlerle ilişkileri dengelemede önemli bir rolü 
olduğunu ifade eder (Chaleff, 2009: 18).

3.1.4.	Kellerman’ın	İzleyicilik	Stilleri

Kellerman (2007: 86), izleyiciliği kademe bazında tanımlamıştır. Kellerman’a 
göre, izleyiciler üstlerine göre daha az güce, otoriteye ve etkiye sahip olan 
astlardır. Kellerman, Kelley ve Chaleff’ten farklı olarak ‘katılım düzeyi’ni temel 
alarak tek boyutlu bir izleyicilik modeli önermiştir. Bu boyuta göre Kellerman 
izleyiciliği beş farklı stilde incelemiştir. Katılım düzeyi ‘hiçbir şey yapmama’ 
ucundan ‘derinden bağlı olma ve tutkuyla katılma’ ucuna değişim gösterir. Buna 
göre izleyici stilleri izole, seyirci, katılımcı, aktivist ve çetin savaşçı olarak beş 
farklı düzeyde incelenmiştir (Kellerman, 2007: 87-88).
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İzoleler: İzoleler, liderle ilgili hiçbir şey bilmez, umursamazlar ve ayrıca 
etrafta olup bitenle ilgilenmezler, tamamen bağımsız izleyicilerdir. İzole 
izleyiciler, statükoyu ve değişimden hoşlanmayan liderleri desteklerler. 

Seyirciler: Seyirciler, sadece gözlemleyen ancak aktif katılım sağlamayan 
izleyicilerdir. Grupla ve liderle ilişki kurmak ve süreçlere katılmak istemezler. 
Statükoyu sever ve desteklerler, grupla ve liderle ilişki kurmak istemezler. 
Bazen seyirciler pasif bir şekilde katılım sağlasalar da çoğu zaman motive 
değillerdir. Kellerman, (2007: 88), uygun teşvik ve ödüllerle bu tür 
izleyicilerin katılım düzeyinin artırabileceğini iddia etmiştir.

Katılımcılar: Katılımcılar, seyircilerden daha ilgili izleyicilerdir. Kendi kişisel 
çıkarlarını ön planda tutarlar ve lideri, grubu veya örgütü açıkça destekler ya 
da desteklemezler. Katılım söz konusu olduğunda oldukça istenen 
izleyicilerdir ancak lideri onaylamadıkları taktirde bağımsız hareket ederler ve 
işleri zorlaştırırlar.

Aktivistler: Aktivistler, izolelere ve katılımcılara göre daha enerjik, istekli ve 
ilgilidirler. Aktivist izleyiciler, lideri daha güçlü kılmak için ya onu destekler 
ya da onu zayıflatmak ve hatta onu dışarda bırakmak için çalışırlar. Lider 
tarafından dürüstçe yaklaşılan ve doğru yönlendirilen aktivistler, liderler ve iş 
arkadaşları için kıymetli bir kaynaktır ancak tam tersi olarak yanlış 
yönlendirilen aktivistler tehlikeli olabilir. Bu nedenle aktivistler lider 
tarafından dikkatle izlenmelidir (Kellerman, 2007: 87-90).

Çetin Savaşçılar: Çetin savaşçılar, istedikleri şeyleri elde etmek için güçlü bir 
mücadele verir ve bunun için beklentilerin ötesine geçerler. Liderin en sıkı 
izleyicileri ya da tam tersi olarak herhangi bir yöntemle lideri yerinden etmeye 
hazır izleyicilerdir. Çetin savaşçılar enerjik ve isteklidirler, o kadar ki 
hayatlarını bile riske atabilirler. Kellerman (2007: 90) örgütsel ortamlarda 
karşılaşılma ihtimali nispeten daha zayıf olan bu tür izleyicilerle ilgili 
açıklamalarını ordudan örneklerle desteklemiştir.

Chaleff ve Kelley’in modelleri ile karşılaştırıldığında Kellerman’ın modeli 
daha teoriktir ve örgütsel ortamlarda Kellerman’ın izleyici stillerinin 
anlaşılması kısmen zordur (Khan, 2018: 157). Tablo 1’de yukarıda farklı 
araştırmacılar tarafından izleyicilerin özelliklerine ilişkin önerilen teorilere 
ilişkin bütünsel bir karşılaştırma sunulmuştur. 
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Tablo 1: İzleyicilerin Özelliklerine İlişkin 
Çeşitli Araştırmacıların Sınıflandırmaları

Araştırmacılar Zaleznik 
(1965)

Kelley    (1992) Chaleff 
(1995)

Kellerman 
(2007)

İzleyici Stilleri İçe Dönük
Mazoşist
Zorlayıcı
Atılgan

Pasif (Koyun)
Yabancılaşmış
Uyumlu 
(Evet İnsanları)
Durumu İdare 
Edenler
Yıldız (Örnek)

Kaynak
Bireyci
Uygulamacı
Ortak

İzole
Seyirci
Katılımcı
Aktivist
Çetin 
Savaşçı

1.1.5.	 İzleyicilerin	Rol	Yönelimlerine	İlişkin	Carsten’vd.’nin	Yaklaşımı

Carlsten vd. (2010: 544) izleyicilerin farklı rol yönelimleri olabileceğini 
öngörmüş ve izleyicilerin izleyiciliğe ilişkin görüşlerini tespit etmek için 
keşfedici nitel bir araştırma yürütmüşlerdir. Araştırmacılar, izleyicilere rollerini 
nasıl gördüklerine ve canlandırdıklarına ilişkin inançlarını, düşüncelerini ve 
başarılı bir izleyici olmalarını kolaylaştıran ya da engelleyen kişisel nitelikler ve 
bağlamsal özelliklerin neler olduğunu sormuşlardır. Araştırma bulguları, farklı 
izleyici şemalarına işaret etmektedir. Carsten vd. (2010: 550-551), katılımcıların 
cevaplarını üç kategoride incelemiştir. 
Pasif: Talimat alma, takip etme ve liderin bilgi ve uzmanlığına bağlı kalma.
Aktif: Fırsat verildiğinde fikir sunma ancak liderle aynı fikirde olsa da olmasa 
da sadık ve itaatkâr olma
Proaktif: Baskın olma ve boyun eğme yerine ortaklıkla daha uyumlu davranışlar 
sergileme.

Bazı izleyiciler daha pasif, itaatkar ve talimatları yerine getiren bir şema tarif 
ederken bazıları daha proaktif, sorumluluk alan ve rollerini liderle işbirliği 
yapmak olarak gördüklerini ifade eden bir şema tarif etmişlerdir. Ancak, 
izleyicilerin rol yönelimlerine göre hareket edip edemeyeceği bağlama bağlıdır. 
İzleyiciler, otoriter bir liderlik stili ve bürokratik bir iklimin izleyicilerin rollerini 
kendi rol yönelimlerine göre gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda 
belirleyici olduğunu ifade etmişlerdir. İzleyicilerin izleyicilik şeması bağlam 
ile ilişkilidir ve bağlam ile uyum göstermezse stres ve memnuniyetsizlikler baş 
gösterebilir (Carsten vd., 2010: 557).
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3.1.6.	Dolaylı	İzleyicilik	Teorileri

Sy (2010: 73), yöneticilerden takipçileri tarif ettiğine inandıkları davranış ve 
özellikleri bildirmelerini istemiş daha sonra bu özellikler ve davranışlarla dolaylı 
izleyicilik teorileri ölçeğini oluşturmuştur. Bulgular, dolaylı izleyicilik teorilerin 
birinci düzey altı faktörlü bir yapı ve ikinci düzey iki faktörlü bir yapıyla temsil 
edildiğini göstermiştir. Birinci düzey altı faktör; endüstri, coşku, iyi vatandaş, 
uyum, itaatsizlik ve yetersizlik olarak adlandırılmıştır. Bu faktörlere ilişkin 
açıklamalar şöyledir;

Endüstri: Çalışkan, üretken, beklentilerin ötesine gidenler.

Coşku: Heyecanlı, mutlu ve dışa dönükler

İyi Vatandaş: Sadık, güvenilir ve takım oyuncusu olanlar

Uyum: Kolayca etkilenen, trendi izleyen ve iletişimi ılımlı olanlar.

İtaatsizlik: Ukala, kaba ve hırçın olanlar

Yetersiz: Eğitimsiz, yavaş ve tecrübesizler.

İkinci düzey iki faktörden biri, endüstri, coşku ve iyi vatandaştan oluşan 
izleyicilik, ‘prototip’ ile diğeri; uyum, itaatsizlik ve yetersizliği içeren ‘anti-
prototip’ ile temsil edilir. Prototip ve anti-prototip terimleri bazı özelliklerin 
ayırt ediciliğini ve temsil edilebilirliğini vurgulamak için kullanılmıştır. Lider 
ve izleyici tutumlarını belirlerken ‘grupları koordine eder’ ve ‘etki gösterir’ 
ifadeleri prototipik özelliklere işaret ederken ‘onay bekler’ ve ‘hemen kabul 
eder’ ifadeleri anti-prototipik özelliklere işaret eder.

Sy’nin (2010: 80-81) dolaylı liderlik teorileri, prototip ve antiprototip ile 
izleyiciliğe ilişkin olumlu ve olumsuz değerleri yansıtır. Liderler, lider-izleyici 
bağlamında, dolaylı izleyicilik stillerinin benimsenmesi ve içselleştirilmesine 
bağlı olarak etki farkındalığı olmadan tepki eğiliminde olurlar. Örneğin 
izleyicilerin çalışkan ve üretken olduğunu (endüstri gibi) benimseyen ve 
içselleştiren liderler izleyicilere daha fazla özerklik sağlar ve izleyicilerden daha 
yüksek beklentiye sahiptirler. Benzer şekilde, takipçilerin eğitimsiz ve tecrübesiz 
olduğunu (yetersiz) içselleştiren liderler izleyicileri daha yakından takip eder ve 
izleyicilerden beklentilerini daha düşük tutarlar (Khan, 2018: 158). Sy vd.’nin 
(2010: 81) araştırması liderlerin dolaylı izleyicilik teorilerinin, hoşlanma, 
ilişki kalitesi, güven ve iş tatmini gibi kişilerarası sonuçları etkilediğini ortaya 
çıkarmıştır. 

Liderlik sürecinde geleneksel lider odaklı yaklaşımlar liderin rolünü ön 
planda tutar ve izleyicilerin rolünü göz ardı eder. Rol temelli görüşler, izleyicileri 
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odağa koymuş, liderlik sürecinde izleyicilerin aktif rolü olduğu vurgulanmış ve 
izleyicilerin rolünü tanımlamıştır.

3.2.	 İzleyiciliğe	İlişkin	Yapılandırmacı	Yaklaşımlar

Yapılandırmacı yaklaşım, liderliğin herhangi bir kademe ve konumdan 
bağımsız olarak karşılıklı bir etki süreci olduğunu ifade eder. Yapılandırmacı 
yaklaşım, lider ve izleyiciler tarafından karşılıklı oluşturulan süreçle ilgilenir. 
Bu yaklaşıma göre, liderlik ya da izleyicilik bir rol değil lider ve izleyicilerin 
etkileşimi sonucu oluşan karşılıklı ilişkidir (Uhl-Bien vd., 2014: 94).

Yapılandırmacı görüşler, insanların hem lider hem de izleyici olabilecekleri 
sosyal etkileşimler içerisinde olduğunu ve bu etkileşimlerin insanların resmi 
hiyerarşik rolleriyle uyumlu olmak zorunda olmadığını iddia eder ve insanların 
sosyal ve ilişkisel bağlamlarda liderlik ve izleyiciliği yapılandırmak için nasıl 
etkileşim kurduğunu araştırır (Fairhurst ve Uhl-Bien, 2012: 1045). Shamir 
(2007), DeRue ve Ashford (2010) ve Collinson’un (2006) araştırmaları bu 
yaklaşım kapsamında incelenmiştir.

3.2.1.	 Shamir’in	Ortak	Yapım	Yaklaşımı

Shamir, etkili bir lider-izleyici ilişkisinin sonucu olarak lider ve izleyicilerin 
liderlik sonuçlarını birlikte oluşturduklarını önermiştir (Shamir, 2007; akt. Uhl-
Bien vd., 2014: 95), Bu görüşe göre, liderlik ilişkisinde izleyicinin rolü, grup 
ve örgütün başarısı için gerekli olan vizyon ve hedeflerin güçlendirilmesi için 
çalışmaktır. Liderlik sürecinin, lider ve izleyicilerle ortak olarak geliştirildiği 
iddia edilir. Liderlik sürecinde izleyiciler pasif alıcılar değil aktif katılımcılardır. 
Böylelikle baskın lider odaklı görüş yerine liderlik sürecinde hem izleyiciler 
hem de katılımcılar için daha dengeli bir model oluşturulmuştur (Khan, 2018: 
160). 

3.2.2.	DeRue	ve	Ashford’un	Modeli

DeRue ve Ashford (2010: 628), sosyal yapılandırma sürecinde, lider ve takipçi 
kimlikleri için kişisel, tek yönlü ve durağan olarak yapılan tanımlamaların 
aksine lider-takipçi kimliklerini karşılıklı etkileşim sürecine giren, zamanla 
değişen ve şekillenen bir yapıda görür. Talep etme ve onaylama süreçleri 
liderlik ve izleyiciliğin farklı yapılarının olabileceğinin anlaşılmasını sağlar. 
Bu yapılar, sabit ve hiyerarşik bir rol ilişkisi veya değişen bir liderlik yapısı 
biçimlerini alabilir. Bu yaklaşım, ‘liderlik hiyerarşik pozisyonla ve kademeyle 
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açıklanmazsa lider-izleyici ilişkisi zaman içinde nasıl gelişir? Birinin kendisini 
lider ya da izleyici olarak görmesine neden olan ilişkisel ve sosyal süreçler 
nelerdir? ve diğerlerinin bir kişiyi lider ya da izleyici olarak görmesine neden 
olan ilişkisel ve sosyal süreçler nelerdir?’ sorularına yönelir. Derue ve Ashford 
(2010: 627-628) bu sorulara cevap olarak liderliği ve izleyiciliği karşılıklı ve 
etkileşimli talep etme ve onaylama kimliğine dayandırarak tanımlamışlardır. 
Bu görüşe göre, talep kimliği lider ya da izleyici olmak için aksiyonlar alarak 
bu kimliği almaya çalışmayı ifade eder. Onaylama kimliği ise herhangi 
birisine lider ya da izleyici olmayı teklif etmek anlamına gelir. Bu görüş, sabit 
lider ve izleyici kimlikleri sunmak yerine karşılıklı ilişkilere dayalı sosyal 
yapılar yoluyla zaman içerisinde değişen ve şekillenen kimlikler oluşturmayı 
önerir.

3.2.3.	Collinson’un	Post-Yapısalcı	Kimlik	Yaklaşımı

Post-yapısalcı yaklaşımlar, insanların yaşamlarının ayrılmaz bir şekilde 
toplumla iç içe olduğunu varsayar. Bu nedenle bireylerin en iyi sosyal benlikler 
olarak anlaşılacağını ileri sürer (Uhl-Bien vd., 2014: 97). Collison (2006: 179) 
izleyiciliği, güç, öz-kimlik ve öznellik çerçevesinde analiz etmiştir. Collison’un 
çerçevesi ideal/ideal olmayan, etkili/etkisiz gibi kategoriler oluşturmadan 
izleyiciliği açıklamak için üç tür benlik kullanmıştır. Bunlar; uyumlu benlik, 
direnç gösteren benlik ve dramacı benlik olarak adlandırılır. Bu benlik türleri 
aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

Uyumlu Benlik: Örgütlerin gözetim ve denetim sisteminin disiplinli benlikler 
üreteceğini ve buna bağlı olarak uyumlu benliklerin, önceden belirlenmiş ideal 
tip davranışlara göre hareket edeceğini ifade eder.

Direnç Gösteren Benlik: Çeşitli muhalif stratejilerle meşgul olan ‘karşıt 
benliklerimize’ odaklanır. Bu stratejiler, bireyin örgütsel ve yönetsel kontrol 
sistemlerine yanıt olarak yaşadığı uyumsuzlukla başa çıkmak için yürürlüğe 
girer. Foucault’un ‘güç her zaman direnç üretir’ teorisinden yola çıkılarak, 
disiplin, yaptırım ve lider karşıtı duygu ve davranışların kaçınılmaz olduğunu 
ifade eder (Crossman ve Crossman, 2011: 490).

Dramacı Benlik: Performans değerlendirmeleri, hedef ve denetimler gibi 
bireylerin işyeri kısıtlamalarını ve güç işaretlerini kendi amaçları için manipüle 
ettiği başa çıkma stratejilerini üretir. Dramacı benlik, otoritenin gözetimi 
altında olduklarını bilir. Bu benlik yürürlüğe girdiğinde bireyler benliklerini ve 
bilgilerini manipüle edecek (izlenim yönetimi gibi) yüksek bir öz bilince sahip 
olurlar.
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Collinson (2006: 179), liderlik çalışmalarının izleyici kimlikleri ve bu 
kimliklerin liderin kimliği ile etkileşime girmesinin yolları hakkında daha 
derin bir anlayış geliştirmesi gerektiğini ifade etmiştir.

4. İzleyicilik Stilleriyle İlgili Araştırmalar

Bu bölümde, izleyicilik stilleri kullanılarak yürütülen araştırmalara yer 
verilmiştir. İzleyicilik stilleri, iş performansı, iş tatmini, takım performansı, 
örgüt performansı, örgüte bağlılık, stres, tükenmişlik gibi sonuçlarla 
ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, izleyicilik boyutlarının kişilik özellikleri ve liderin 
kültürel değerleri ile ilişkilendirilen araştırmalara da rastlanmış  (Khan, 2018: 
153)

Blanchard vd. (2009: 111), Kelley’in (1988) izleyicilik boyutlarıyla 
(katılım ve eleştirel düşünce) iş tatmini (içsel ve dışsal) ve örgüte bağlılık 
(duygusal ve normatif) arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonuçları, 
izleyicilerin aktif katılımının iş tatmini ve örgüte bağlılık ile pozitif ilişkili 
olduğunu ve bağımsız eleştirel düşüncenin dışsal iş tatmini ve örgüte bağlılık 
ile negatif ilişkili olduğunu göstermiştir. Aktif katılım ve bağımsız eleştirel 
düşüncenin etkileşimsel etkisi, bağımsız eleştirel düşüncenin iş tatminine 
etkisinin izleyicilerin aktif katılım düzeyine bağlı olduğunu göstermiştir. 
Araştırmanın sonucu, aktif katılım gösteren izleyicilerin, bağımsız eleştirel 
düşünce düzeyi de yüksekse içsel iç tatmininin arttığını göstermiştir. Katılım 
düzeyi düşük ve bağımsız eleştirel düşünce düzeyi yüksekse dışsal iş tatminin 
düştüğü görülmüştür. 

Kang vd. (2016: 9), Kore’de lüks otellerdeki hizmet görevlileriyle 
yürüttüğü araştırma sonucunda aktif katılımın tükenmişlik ve iş stresi ile 
negatif ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Morgan (2014: 66-67), ABD’de 
hemşirelerle yürüttüğü araştırma sonucunda iş tatmini ile izleyicilik stilleri 
arasında anlamlı ilişkiler olduğunu bulmuş, eleştirel düşünce ve aktif katılımın 
artmasıyla iş tatminin de arttığı sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde, Favara 
(2009: 58), izleyicilik stilleri, iş tatmini ve işle ilgili performans arasındaki 
ilişkiyi incelemiş ve örnek izleyicilik stili ile iş tatmini ve işle ilgili performans 
arasında anlamlı pozitif ilişkiler olduğu sonucuna ulaşmıştır. Diğer yandan 
Fobbs (2010: 142), aktif izleyicilik stilleri ile iş tatmini arasında anlamlı 
ilişkiler olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Hinić vd. (2019: 1), Sırbistan’da öğretmenlerin izleyicilik stilleri ile iş 
tatmini ilişkini incelemiş ve yıldız izleyicilerin iş tatmininin daha yüksek 
düzeyde olduğunu ve yıldız izleyicilerin işle ilgili içsel boyutlara önem 
verirken, durumu idare edenlerin dışsal boyutlara daha çok önem verdiğini 
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bulmuştur. Bağımsız eleştirel düşüncenin işle ilgili içsel boyutlarla ve iş tatmini 
ile pozitif ilişkili olduğu, aktif katılımın ise iş tatmini ve işin içsel ve dışsal 
boyutlarıyla pozitif ilişkili olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, Mimick (2018: 
45), doktora tezi bünyesinde yürüttüğü araştırma sonucunda, yıldız izleyicilerin 
diğer izleyici stili kategorisinde yer alan izleyicilerden daha yüksek düzeyde iş 
tatmini sağladığını ve uyumlu izleyicilerin en düşük düzeyde iş tatmini gösteren 
kategori olduğu sonucuna ulaşmıştır. Crawford vd. (2014: 34), yıldız ve durumu 
idare eden izleyicilik stillerine sahip hemşirelerin daha az tükenmişlik sendromu 
skoru sergilediği sonucuna ulaşmıştır

Travis (2015: 109), yıldız ve durumu idare eden izleyicilik stilleri ile 
yüksek takım koordinasyonu arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya 
koymuştur. Benzer şekilde, Spicer (2018: 100), izleyicilik ve takım performansı 
arasında pozitif ilişkiler olduğunu bulmuştur. Beebe (2013: 84), ABD’de çeşitli 
sektörlerde çalışanlarla yürüttüğü araştırma sonucunda aktif katılım içeren 
izleyicilik stilleri ile örgütsel güvenlik kültürü arasında pozitif anlamlı ilişkiler 
olduğunu bulmuştur. Caesar (1998: 69) ise Kanada’da yürüttüğü araştırma 
sonucunda çalışanların izleyicilik stilleri ile bankaların performansı arasında 
anlamlı ilişkiler olmadığını bulmuştur.

Tanoff ve Barlow (2002: 157), askeri okul öğrencileriyle yürüttükleri 
araştırma sonucunda, Kelley’in izleyicilik boyutlarını oluşturan eleştirel düşünce 
ve aktif katılımın etkili liderlerin kişilik özellikleri ile benzer olduğunu ifade 
etmiştir. Kudek (2018: 42-43), Amerika’da tam zamanlı çalışanlarla yürüttüğü, 
doktora tezi kapsamındaki araştırmasında izleyicilik stillerinin beş faktör kişilik 
özellikleri ile ilişkisini incelemiştir. Araştırma sonuçları, Kelley’in izleyicilik 
boyutları olan katılım ve bağımsız düşünce ile beş faktör kişilik özelliklerinden 
olan dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık arasında 
anlamlı pozitif ilişkiler olduğu, nevrotiklik ile ise anlamlı negatif ilişkiler olduğu 
sonucuna ulaşmıştır.

Aktaş ve Can’ın (2012: 246-247) Türkiye’de yöneticilerle yürüttüğü 
araştırma sonuçları, bireycilik değerleri yüksek olan yöneticilerin astlarının 
bağımsız eleştirel düşünmesini daha fazla tercih ettiğini, güç mesafesi ve 
babacanlık değerleri yüksek yöneticilerin ise astlarının bağımsız eleştirel 
düşünmesini tercih etmediğini ayrıca yöneticilerin bireyci değerleri yükseldikçe 
astlarının aktif ve kendi kendine hareket edebilir olmalarını istediklerini fakat 
belirsizlikten kaçınma ve babacanlık değerleri yükseldikçe astlarının aktif ve 
kendi kendine hareket edebilir olmalarını istemediklerini göstermiştir.

Essa ve Alattari (2019: 407), Ürdün›d'ki kamu ve özel üniversitelerdeki 
öğretim üyelerinin izleyicilik stilleri ile liderlik stilleri arasındaki ilişkiyi 
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inceledikleri araştırma sonucunda yıldız izleyici stilinin en fazla gözlemlenen 
izleyicilik stili olduğunu; yıldız izleyicileri, durumu idare edenlerin daha sonra 
yabancılaşmışların ve pasiflerin sırasıyla izlediğini görülmüştür. Sonuçlar, en 
yaygın liderlik tarzlarının güçlendirici, demokratik ve otokratik liderlik 
olduğunu göstermiştir. Çalışma sonuçları ayrıca katılımcıların liderlik ve 
izleyicilik stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını 
göstermiştir. Benzer şekilde Ivanoska vd.’nin (2019: 305) Sırbistan ve 
Makedonya’da yürüttüğü, devlet ve özel sektöre ait şirketlerde çalışanların 
tercih ettiği liderlik ve izleyicilik stillerinin belirlenmesi ve liderlik ve 
izleyicilik stilleri tercihleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup 
olmadığı araştırdığı çalışma sonuçları, katılımcıların tercih ettiği liderlik ve 
izleyicilik stilleri arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir.

5. Sonuç

İzleyicilik genellikle kabullenme, pasiflik ve uyumluluk ile 
ilişkilendirilmektedir (Agho, 2009: 159). İzleyicilerin ancak %10’u bu negatif 
sınıflandırma içine girse de (Kelley, 1992; akt. Pack, 2001: 53) izleyicilik 
birçok kişi tarafından körü körüne itaat etme olarak algılanmaktadır. Hurwitz 
ve Hurwitz (2015: 14), izleyiciliğin neredeyse hiç pozitif çağrışımı olmadığını 
ifade etmiştir. Ancak örgütlerde yönetsel görevi olmayan çalışanların yanı 
sıra yönetici, müdür, direktör ve hatta üst düzey yöneticiler zamanlarının 
azımsanmayacak bir kısmını izleyici rolünde geçirir. İzleyicilik liderliğin 
ayrılmaz bir parçasıdır ve örgütlerde birçok lider aynı zamanda izleyici 
rolündedir. Dolayısıyla ekip ve örgüt başarısında izleyicilerin performansı 
önemli bir yer tutar. 

İzleyicilikle ilgili araştırmaların öncüsü olarak görülen Kelley (1992), 
liderin tüm bilgeliğin, bilginin, güç ve otoritenin kaynağı olarak neredeyse bir 
efsane olarak görüldüğüne dikkat çekmiştir (akt. Kellerman, 20007: 86). Her ne 
kadar liderlik sürecine ilişkin araştırmalarda izleyicilerin rolü tartışılsa da yalnızca 
lideri odağa alan yaklaşımın halen baskın olduğu söylenebilir. İzleyicilerin örgüt 
süreçlerini sahiplenip aktif katılım göstermeleri ve gerektiğinde takım ve örgüt 
başarısı için eleştirilerde bulunmaları örgüt için çok önemli bir katkı olarak 
görülmektedir. 

Son yıllarda izleyiciliğin liderlik sürecinin önemli bir bileşeni olduğu ve 
izleyicilerin pasif birer alıcı olmadığı görüşü araştırmacılar tarafından kabul 
görmüştür. İzleyicilerin geliştirilmesi, liderlik sürecinin ve örgütün etkinliğinin 
artmasında önemli bir rol oynar. İzleyicilikle ilgili araştırmalar, liderlik 



248     İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori

odaklı araştırmalarla karşılaştırıldığında nispeten yenidir. Ancak, konuya 
ilişkin araştırmaların sayısı ve çeşitliliği artış göstermektedir. İzleyici stilleri; 
iş tatmini, rol performansı, örgüte bağlılık, iş stresi, tükenmişlik sendromu, 
takım performansı ve örgüt performansı gibi pek çok konu ile ilişkilendirilerek 
incelenmiştir (Blanchard vd., 2009; Kang vd., 2016; Morgan, 2014; Favara, 
2009; Hinić vd., 2019; Mimick, 2018; Crawford vd., 2014; Travis, 2015; Spicer, 
2018; Beebe, 2013). 

Araştırmalar izleyicilik stillerinin takım performansını etkilediğini 
göstermiştir (Travis, 2015; Spicer, 2018; Beebe, 2013). Özellikle aktif katılım 
gösteren izleyicilerin daha yüksek düzeyde iş tatmini sağladığı, daha iyi 
performans gösterdiği ve daha düşük düzeyde iş stresi ve tükenmişlik sendromu 
yaşadığı görülmüştür (Blanchard vd., 2009; Kang vd., 2016; Morgan, 2014; 
Favara, 2009; Hinić vd., 2019; Mimick, 2018; Crawford vd., 2014). Birey ve 
takım performansındaki artış örgüt başarısını artırır. Bu nedenle, izleyicilikle 
ilgili araştırılmaların artırılması liderlik sürecinin daha iyi anlaşılmasını 
sağlayarak örgütün etkinliğinin ve başarısının artırılmasına katkı sağlayacaktır.
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1. Giriş

Dünya ekonomisinden küresel ekonomiye dönüşümün yaşandığı 
günümüzde uluslararası rekabet gücünün artırılması, ekonomik 
büyüme ve kalkınmanın devamlılığının sağlanması, ülkeler arasında 

fark yaratacak unsurların ortaya çıkarılması zaruri hale gelmiştir. Ülkelerin 
sahip oldukları faktörler ölçüsünde ekonomik büyümeyi gerçekleştirdikleri 
düşünüldüğünde, sahip olunan faktörlerin ne derece etkili olduğu önem arz 
etmektedir. 

Merkantilist düşünce döneminden günümüze kadar olan ekonomik 
büyüme teorileri ekonomik büyüme faktörlerini temel olarak, emek, doğal 
kaynak, girişimci, fiziksel sermaye stoku ile beşeri sermaye ve teknoloji gibi 
faktörler üzerine kurmuştur. Ülkelerin sahip olduğu kültür, sosyal normlar gibi 
sosyal faktörlerin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisi çoğu teori 
ve literatür açısından geri planda tutulmuştur. Sosyal faktörlerin etkisi özellikle 
aynı üretim faktörlerine ve aynı teknolojiye sahip ülkelerde farklı ekonomik 
büyümenin ortaya çıktığı durumlarda bu farklılığın açıklanmasında önem 
arz etmektedir (Vergil ve Bahtiyar, 2017: 674). Ülkelerin gerçekleştirdikleri 
ekonomik büyüme oranları arasındaki farklılıkların açıklanması için temel 
büyüme modellerinde yer alan emek, doğal kaynak, fiziki sermaye, beşeri 
sermaye ve teknoloji gibi faktörlere ilave olarak sosyal sermaye faktörü de son 
dönemde ekonomi literatüründe dikkate alınmıştır. 
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Sosyal sermaye kavramsal olarak Lyda Hanifan (1916) tarafından ilk 
kez eğitim alanında ortaya çıkarılmış, ardından Arrow (1972) ve Sen (1977) 
tarafından toplumdaki sosyal sermayenin varlığının sistemlerin işleyişinde 
önemli bir rol oynadığını ve toplumların yaşayabilir olması için bazı norm 
ve davranış kurallarına ihtiyaç duyduğunu öne süren sosyolojik çalışmalarla 
devam etmiştir (Forte, Palomino ve Ausina, 2015: 48). Sosyal sermayenin 
makro ekonomik açıdan kurumsal ve ekonomik performans üzerindeki etkisi 
ise doksanlı yıllarla birlikte Putnam (1993) ve Knack ve Keefer’ın (1997) 
çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır.

Sosyal sermaye kavramıyla ilgili literatürde çok çeşitli tanımlar 
yapılmıştır. Ancak bu tanımlamaların ortak noktası sosyal sermayenin güven, iş 
birliği, koordinasyon ve sosyal ağlar gibi terimler üzerine kurulmuş olmasıdır. 
Sosyal sermaye, ortak çıkarlar için iş birliğini ve kolektif eylemi destekleyen 
ve ekonomik refahın temelini oluşturan ortak anlayışlar, güven ve karşılıklılık 
oluşturan sosyal ağları ve normları içeren geniş bir terimdir (Dinda, 2008: 2021). 
Sosyal sermaye, güven ve güvene dayalı ağlardan oluşan kolektif bir ürün 
olarak değerlendirilmektedir (Thompson, 2018: 46). Putnam vd. (1993) için 
sosyal sermaye, iş birliğini ve koordinasyonu artıran normlar ve ağlar dizisidir. 
Fukuyama’ya (1995) göre sosyal sermaye, bir ülkenin tüm vatandaşları için 
ortak olan etik kurallar, ahlaki alışkanlıklar ve sorumluluklar odaklı akrabalık 
dışı güvenden oluşur. Durlauf ve Fafchamps’ın (2005) sosyal sermaye tanımı, 
bir ülke sakinlerinin faaliyetleri paylaşma, iş birliği yapma ve koordine etme 
yeteneklerini etkileyen, genelleştirilmiş güvene dayalı ağ tabanlı süreçler 
kümesidir.

Bu çalışmada sosyal sermayenin bir faktör olarak ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisi Next-11 (N-11) ülkeleri kapsamında araştırılmıştır. N-11 
ülkeleri, yatırım bankası Goldman Sachs tarafından potansiyel olarak dünyanın 
en büyük ekonomileri olma özelliği olan ülkeler olarak belirlenmiştir. Makro 
ekonomik istikrar ve yatırım politikaları gibi göstergeler kapsamında öne 
çıkan bu ülkeler özellikle büyüme oranları açısından benzerlik göstermektedir 
(ALOnaizi ve Gadhoum, 2017, 44). Söz konusu ülkelerde yüksek seyreden 
büyüme oranları içerisinde sosyal sermayenin  ne derece etkiye sahip olduğunun 
ortaya konulması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda giriş 
bölümünün ardında çalışmanın ikinci bölümünde sosyal sermaye ile ekonomik 
büyüme arasındaki ilişki teorik olarak değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde 
literatür taramasına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde çalışmada kullanılan 
ampirik yöntem tanıtılmıştır. Ampirik sonuçların yer aldığı beşinci bölümün 
ardından çalışma sonuç ve değerlendirme kısmıyla tamamlanmıştır.
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2. Sosyal Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Sosyal sermayenin ekonomik büyümenin sağlanmasında diğer faktörlerin 
de katkısıyla birlikte önemli etkiye sahip olduğu birçok ampirik çalışma 
ile doğrulanmıştır (Temple ve Johnson, 1998: 988). Sosyal sermayenin bir 
toplumdaki veya bir işletmedeki güven, iş birliği, koordinasyon ve iletişim 
ağlarını ifade etmesinden yola çıkarak ekonomi üzerinde mikro ve makro 
düzeyde etkilerinin olduğu öne sürülmektedir.

Makro ekonomik anlamda sosyal sermaye, güven ve iletişim ağları 
yoluyla bilgi paylaşımını kolaylaştırmaktadır. Bilgi paylaşımı ise inovasyon 
faaliyetlerini artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlayabilmektedir (Akçomak 
ve Weel, 2009: 544). Benzer şekilde makroekonomik açıdan değerlendirildiğinde 
sosyal sermaye, ülkedeki toplam faktör verimliliğini artırmak suretiyle toplam 
çıktının artmasına ve dolayısıyla ekonomik büyümenin sağlanmasına katkıda 
bulunmaktadır (Forte vd, 2015: 49). Mikro ekonomik kanallarla ilgili olarak, 
firma, endüstri veya pazar içindeki güven ve iş birliği, can ve mal güvenliği için 
ayrılan bütçe ve çevre kirliliğini azaltma adına ayrılan bütçeler gibi unsurları 
azaltması yoluyla işlem maliyetlerini düşürebilir. İşlem maliyetlerindeki düşüş 
ise kaynakların katma değer sağlayan alanlarda kullanılmasına ve ekonomik 
büyümenin artmasına sebep olabilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde 
sosyal sermaye, firma, endüstri, piyasa ve ülke içinde güven, iletişim ağları, 
koordinasyon ve iş birliğinin önemine odaklanarak ekonomik büyümeye katkıda 
bulunur. Bu nedenle, sosyal sermaye, ulusların sorunsuz bir şekilde ilerlemesini 
sağlayan çarkları yağlar ve ekonomik refahın temelini oluşturur (Dinda, 2008: 
2022).

Sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki dolaylı etkisi beşeri 
sermaye ile olan bağlantısıyla ilgilidir. Beşeri sermayenin toplam üretim 
fonksiyonu üzerinde pozitif dışsal etkiye sahip olduğunu öne süren Lucas’a (1988) 
göre sosyal sermayenin temelini beşeri sermaye gelişimi oluşturur. Sosyal sermaye 
savunucuları tarafından eğitimin sosyal sermayeyi artırdığına dair genel bir görüş 
vardır. Eğitim genellikle sosyal sermayenin kilit bir belirleyicisi olarak belirtilir 
ve bu durum literatürde iyi bir şekilde belgelenmiştir (Putnam, 1995; Helliwell 
ve Putnam, 1999; Alesina ve La Ferrara, 2000; Glaeser vd, 2000; Rupasingha 
vd, 2006). Sonuç olarak eğitim yoluyla beşeri sermayenin yaratılmasında sosyal 
sermaye oluşur. Eğitim, yalnızca beşeri sermaye inşa ederek değil, aynı zamanda 
sosyal uyumu artıran ortak normlar ve düzenlemeler de aşılayarak ekonomik 
büyümeye katkıda bulunur (Gradstein ve Justman, 2000: 879). Dolayısıyla, 
eğitimdeki üretken tüketim, ekonomik büyüme ve gelişmeye yol açan sosyal 
sermaye biçiminde normları, düzenlemeleri ve sosyal ağları geliştirebilen iş birliği 
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için bir temel oluşturulacak insan sermayesini biriktirmeyi teşvik eder (Temple 
ve Johnson, 1998; Helliwell ve Putnam, 1999). İyi bir sosyal sermaye stokuna 
sahip toplulukların daha yüksek eğitim başarısından, yaşam beklentisi açısından 
daha iyi sağlıktan ve daha iyi ekonomik performanstan yararlanma olasılıklarının 
daha yüksek olduğuna dair önemli kanıtlar vardır. Böylece, güvenilir ve işbirlikçi 
toplum daha hızlı ekonomik büyümeye yardımcı olur.

Bir ülkede ekonomik anlamda performansın artırılabilmesi için temel 
sermaye ihtiyacı beşeri ve sosyal sermayedir (Karagül, 2017: 105). Beşeri ve 
sosyal sermayenin uyumlu etkileşimi sonucunda ekonomik büyümeyi ifade eden 
fiziki ve/veya finansal sermaye oluşabilmektedir. Tablo 1’de bu etkileşime yer 
verilmiştir. Tablo 1’de ekonomik büyüme fiziki/finansal sermayedeki büyüme 
ile ifade edilmiştir. Beşeri ve sosyal sermayenin fiziki sermayede meydana 
getirdiği değişim dönemler itibariyle farklılık göstermektedir.

Ekonomik büyüme ve toplumsal refahı artıracak planlamaların yapılması 
birbirine güvenen toplumlarda mümkün olduğundan dolayı ekonomik büyüme 
için sosyal sermaye lokomotif görevini üstlenmektedir (Karagül, 2017: 104). 
Üretim planlamasının amaç ve hedefini belirleyen sosyal sermayenin ardından 
beşeri sermaye fiziki sermayenin ne ölçüde ve nasıl kullanılacağına karar verir. 
Yani beşeri sermayenin fiziki sermayeyi yönlendirmesiyle ekonomik büyümede 
artış sağlanabilmektedir. Tablo ’da başlangıç ve bileşim aşamalarıyla ifade 
edilen bu husus ekonomik büyümenin olgunluk aşamasında fiziki/finansal 
sermayedeki yükselmesi temsil edilmektedir. Olası kriz durumlarında güven 
ilişkisi yok olacağından dolayı kriz aşamasında sosyal sermaye bu sütunda yer 
almamaktadır ve ekonomik büyümede de azalma ortaya çıkmaktadır.

Tablo 1: Sosyal, Beşeri ve Fiziki Sermaye Etkileşimi

Kaynak: Karagül, 2017: 105.
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Çözülme aşamasında da görüldüğü üzere yok olan sosyal sermaye, fiziki ve 
finansal sermaye birikiminin yok olmasına neden olmaktadır. Ayrıca çözülme 
aşamasında beşeri sermayede de önemli düzeyde azalma görülmektedir ki bu 
husus beyin göçü denilen beşeri sermayenin göç etmesiyle açıklanabilir. 

Sosyal sermayenin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisi 
literatürdeki çalışmalar çerçevesinde hem makro ve mikro ekonomik boyutta 
değerlendirilmiş hem de beşeri sermaye ile olan bağlantısı çerçevesinde eldeki 
kaynakların yönlendirmesiyle elde edilen çıktı şeklinde değerlendirilmiştir.

3. Literatür Taraması

Sosyal sermaye ile ülkelerin ekonomik performansı arasındaki bağlantı için 
sosyal sermayenin büyümeyi etkilediği kanalların büyük ölçüde açıklığa 
kavuşturulması amacı ekonomik büyüme literatüründe oldukça yer edinmiştir. 
Bu çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.

Vergil ve Bahtiyar (2017) sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini inceledikleri çalışmada 28 Avrupa Birliği üyesi ülke ile Türkiye’yi 1980-
2014 dönemi verileriyle araştırmışlardır. Panel regresyon analizinin kullanıldığı 
çalışma sonuçları sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve 
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Knack ve Keefer (1997) sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini 29 ülkeye ait 1980-1992 dönemi verileriyle incelemişlerdir. Dünya 
Değerler Anketi’nde söz konusu ülkelere ait verilerin kullanıldığı çalışmada 
regresyon analizi tercih edilmiştir. Analiz sonuçları güven ve iş birliğinin 
ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğunu 
göstermiştir.

Zak ve Knack (2001) sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini 41 ülkeye ait 1970-1992 dönemi verileriyle incelemişlerdir. Analiz 
yöntemi olarak en küçük kareler ve iki yönlü en küçük kareler yöntemleri 
uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre sosyal sermaye göstergesi olarak 
kullanılan güven düzeyi hem yatırımlar üzerinde hem de ekonomik büyüme 
üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahiptir. 

Whiteley (2000) sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 
ele aldığı çalışmada 34 ülkeye ait 1970-1992 dönemi verilerini kullanmıştır. 
Solow-Swan tipi neoklasik büyüme modeli üzerine kurulu analiz modelinde 
regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları sosyal sermaye indeksindeki 
gelişmenin ekonomik büyümeyi anlamlı ve pozitif yönlü etkilediğini ortaya 
koymuştur.
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Boulila, Bousrih ve Trabelsi (2008) sosyal sermayenin ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisini 1980-2000 döneminde gelişmiş ve gelişen 35 ülkeye ait 
verilerle araştırmışlardır. Regresyon analizi sonuçları güven katsayısının 
ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğunu 
göstermiştir.

Neira, Vazquez-Rozas ve Portela (2008) sosyal sermaye ile ekonomik 
büyüme bağlantısını 1980-2000 dönemi verileriyle 14 OECD ülkesi için 
araştırmışlardır. Panel regresyon analizinin kullanıldığı sonuçlara göre ekonomik 
büyüme sosyal sermayeden pozitif yönlü etkilenmektedir.

Dearmon ve Grier (2009) sosyal sermayenin ekonomik büyüme ve 
yatırımlar üzerindeki etkisini 1981-2004 dönemi verileriyle 51 ülke için 
araştırmışlardır. Regresyon analizinin kullanıldığı çalışmada analiz sonuçları 
sosyal sermayenin hem ekonomik büyüme hem de yatırımlar üzerinde pozitif 
ve anlamlı etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Dinçer ve Uslaner (2010) sosyal sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki 
bağlantıyı Amerika’ya yakın 43 eyalet ve Alaska için 1990-1994 ve 1995-1999 
olmak üzere iki dönemde incelemişlerdir. Regresyon analizi sonuçlarına göre 
sosyal sermaye ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkileye sahiptir.

Baliamoune-Lutz (2011) sosyal sermaye ile gelir arasındaki ilişkiyi 
1975-2001 dönemi verileriyle gelişmekte olan ülkeler için araştırmıştır. Panel 
regresyon ve ARDL yaklaşımlarının kullanıldığı analizlere göre sosyal sermaye 
geliri ve beşeri sermaye etkinliğini pozitif yönlü etkilemektedir. 

Baliamoune-Lutz (2005) 1975-2000 verilerini kullanarak 39 Afrika 
ülkesinde sosyal sermayenin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini incelemiştir. 
Panel regresyon analizinin kullanıldığı çalışma sonuçları sosyal sermayenin 
gelir üzerinde güçlü bir pozitif etkisinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
kurumsal kalite ile olan etkileşimi nedeniyle sosyal sermaye beşeri sermayeye 
de yön vererek ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

Palomino, Deltell ve Tortosa-Ausina (2013) Avrupa kıtasında 85 bölge için 
1995-2008 dönemi verileriyle sosyal sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki 
bağı incelemişlerdir. Regresyon analizi sonuçları sosyal sermaye göstergesi 
olarak belirlenen güven ve sosyal normların bölgesel büyüme için önemli etkiye 
sahip olduğunu işaret etmektedir.

Dinda (2014) sosyal ve beşeri sermaye üzerinden ekonomik büyümenin 
nasıl gerçekleştiğini araştırdığı çalışmada 1990-2000 dönemi verileriyle 69 
ülkeyi ele almıştır. Regresyon analizinden yararlanılan çalışma sonuçlarına 
göre sosyal ve beşeri sermaye birikimindeki artış ekonomik büyümeyi 
artırmaktadır.
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4. Veri seti ve Yöntem

Bu çalışmada sosyal sermaye, beşeri sermaye ve brüt sabit sermayenin ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Verilerin elde edilebilmesi çerçevesinde 
çalışmanın zaman kısıtını 2007-2019 yılları arası dönem oluşturmaktadır. 

Tablo 2: Modelde Kullanılan Veriler

Değişkenler Açıklamalar Kaynak
LGSYH Gayri safi yurtiçi hasıla Sabit 2015 $ WDI
SOCAP Sosyal sermaye Endeks Değeri Legatum Institute 
HC Beşeri Sermaye Endeks Değeri Penn World Table 
LGFCF Brüt sabit sermaye 

birikimi
Sabit 2015 $ WDI

Sosyal sermaye değerleri 2007 yılı itibariyle elde edilebildiği için analiz dönemi 
2007 döneminden başlamıştır. Çalışmanın ülke grubunu Next-11 (Gelecek-11) 
olarak bilinen Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Meksika, Mısır, 
Nijerya, Pakistan, Türkiye ve Vietnam’dan oluşan 10 ülke oluşturmaktadır. 
Grup içinde yer alan İran’a ait verilere ulaşılamaması nedeniyle bu ülke analize 
dahil edilememiştir. Analizde kullanılan değişkenlere ilişkin bilgiler Tablo 2’de 
yer almaktadır. Tablo 2’de yer alan değişkenler çerçevesinde (1) nolu denklem 
oluşturulmuştur.

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑌𝑌𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝑆𝑆𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡  + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐸𝐸𝑖𝑖𝑡𝑡  + 𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡  + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡                (1) 

Tablo 2’de yer alan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te 
sunulmuştur.

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler Gözlem Ort. Std. Sap. Min. Max.
LGSYH 130 11.639 0.3220 11.086 12.213
SOCAP 130 50.463 9.1352 31.928 73.701
HC 130 2.413 0.5063 1.674 3.765
LGFCF 130 10.986 0.3858 10.466 11.696

Tablo 3’te görüldüğü üzere her bir değişken 130 gözlemden oluşmaktadır. 
Ortalama değerler LGSYH, SOCAP, HC ve LGFCF değişkenleri için sırasıyla 
11.639, 50.463, 2.413 ve 10.986’dır. Değişkenlerin standart sapmaları ise 0.322 
ile 9.135 arasında değişmektedir.
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Ekonometrik analizlerde elde edilen sonuçların güvenilir olması için 
modelde kullanılan değişkenlerin seviyesinde veya farkında durağan olması 
gerekmektedir. Durağanlığın tespit edilebilmesi amacı birçok yöntem 
geliştirilmiştir. Bu yöntemler, birimler arasında korelasyonun varlığına göre 
tercih edilebilmektedir. Birimler arasında korelasyonun olması durumunda ikinci 
kuşak olarak belirtilen durağanlık testleri, birimler arası korelasyonun olmaması 
durumunda ise birinci kuşak durağanlık testleri tercih edilmektedir. Dolayıyla 
durağanlık testlerinden önce dikkate alınması gereken husus birimler arası 
korelasyonun olup olmadığının belirlenmesidir. Bu hususta literatürde alternatif 
testler yer almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus kurulan modeldeki 
birim boyutunun (N), zaman boyutundan (T) büyük olup olmadığıdır. Eğer 
kurulan modelde zaman boyutu birim boyutundan büyük (T>N) ise güvenilirliği 
yüksek olan Breusch Pagan (1980) LM testi tercih edilebilmektedir. 

Breusch Pagan yatay kesit bağımlılığı testinde sıfır hipotezi H0: cov (uit, 
ujt) = pij = 0 olmak üzere yatay kesit bağımlılığının olmadığını belirtmektedir. 
t değerlerinin tümü için i ≠ j eşitsizliği geçerlidir. Breusch Pagan yatay kesit 
bağımlılığı testinin istatistiği ise; 

LM = T � � ρ� ij
2

N

j=i+1

N−1

i=1

                                                                                          (2) 

şeklinde ifade edilmektedir. Birimler arası korelasyon testi gerçekleştirildikten 
sonra bu hususu dikkate alan yani birimler arası korelasyon kaynaklı sorunları 
dikkate alan durağanlık testleri uygulanabilmektedir. Literatürde yer alan 
bu testlerden biri yatay kesit genişletilmiş Im, Pesaran ve Shin (CIPS) panel 
durağanlık testidir. Pesaran (2007) tarafından geliştirilen bu testte yatay kesit 
genişletilmiş Dickey Fuller (CADF) testinden yararlanılmaktadır. CADF testi 
her bir birim için ve tüm panel için durağanlık test sonuçlarını sunmaktadır 
(Şaşmaz ve Yayla, 2018: 90). CADF regresyon denklemi;

i=1, …, N , t=1, …, T şeklindedir. Yukarıdaki denklemde yer alan  başlangıç   
değeri, sonlu bir ortalama ve varyans ile belirli bir yoğunluk fonksiyonuna sahip 
iken  tek faktör yapısına sahiptir ve;

şeklinde ifade edilir. CADF testi sonucunda CIPS istatistiği elde edilmektedir. 
CIPS istatistiği, CADF testiyle elde edilen birimlere ait t değerleri ortalaması ile 
elde edilir. CIPS test istatistiği;
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şeklinde yazılmakta ve asimptotik açıdan standart dağılıma sahip olmamaktadır.
Yatay kesit bağımlılığı testine göre belirlenen ve uygulanan birim kök 

testlerinden sonra durağan hale gelen seriler için panel nedensellik analizi 
uygulanabilmektedir. Ancak hangi nedensellik analizinin uygulanacağına sabit 
ve eğim parametrelerine ilişkin homojenlik testiyle karar verilir. Homojenlik 
durumuna göre uygun olan nedensellik analizi belirlenir. Pesaran ve Yamagata 
(2008) birim boyutunun zaman boyutundan büyük olduğu durumlarda Delta 
testinin homojenliğin belirlenmesinde uygun olduğunu belirtmiştir. Pesaran ve 
Yamagata (2008) delta testi istatistiği aşağıdaki gibidir:

∆�𝑎𝑎𝑑𝑎𝑎 = √𝑁𝑁
𝑁𝑁−1𝐿𝐿̅−𝐸𝐸(𝑍𝑍�𝑖𝑖𝑡𝑡 )
�𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉 (𝑍𝑍�1𝑡𝑡)                                                                                         (7) 

Çalışmada heterojenliğe ve birimler arası korelasyonun varlığına da uygun olan 
Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testinden yararlanılmıştır. Bu 
nedensellik testinde serilerin düzey değerlerinin kullanılarak daha fazla bilgi 
içermelerini sağlaması ve I(0) ve I(1) serilerin birlikte analize dâhil edilmesine  
imkan sağlanmaktadır. Aşamaları itibariyle bu analizde ilk olarak uygun 
gecikme uzunluğunun (p) belirlenebilmesi için panel VAR tahmini yapılır, 
daha sonra belirlenen gecikme değerine en yüksek bütünleşme derecesine sahip 
değişkenin bütünleşme derecesi eklenir (p+dmax) ve son olarak p+dmax için 
serilerin düzey değerleriyle panel VAR modelinin tahmini gerçekleştirilir (Ilgaz 
Yıldırım ve Şahin, 2018: 449). Emirmahmutoğlu ve Köse nedensellik analizine 
ilişkin model aşağıdaki Denklem 8 ve 9’da yer almaktadır. 

𝑥𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑥 + � 𝑆𝑆11,𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑥𝑖𝑖 ,𝑡𝑡−𝑎𝑎

𝑘𝑖𝑖+𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥 𝑖𝑖

𝑎𝑎=1

+ � 𝑆𝑆
𝑘𝑖𝑖+𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥 𝑖𝑖

𝑎𝑎=1 12,𝑖𝑖𝑎𝑎

𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑡𝑡−𝑎𝑎 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑥              (8) 

𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑖𝑖
𝑦𝑦 + � 𝑆𝑆21,𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑥𝑖𝑖 ,𝑡𝑡−𝑎𝑎

𝑘𝑖𝑖+𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥 𝑖𝑖

𝑎𝑎=1

+ � 𝑆𝑆
𝑘𝑖𝑖+𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥 𝑖𝑖

𝑎𝑎=1 22,𝑖𝑖𝑎𝑎

𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑡𝑡−𝑎𝑎 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑦𝑦              (9) 
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5. Analiz sonuçları

Sosyal sermaye, beşeri sermaye ve brüt sabit sermayenin ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada öncelikler birimler arası korelasyon 
ve homojenlik testleri gerçekleştirilmiştir. Tablo 4’te Breusch Pagan (1980) LM 
testi ve Delta testinin tercih edildiği sonuçlar yer almaktadır.

Tablo 4: Birimler Arası Korelasyon ve Homojenlik Testleri

İstatistik Olasılık 
LM 79.08 0.0013

LMadj 4.216 0.0000
8.842 0.000
11.271 0.000

Tablo 4’teki sonuçlar olasılık değerlerinin 0.05’ten küçük olması nedeniyle 
delta testine göre eğim parametrelerinin heterojen olduğunu göstermektedir. 
Yine olasılık değerleri sonuçları birimler arası korelasyonun var olduğunu 
işaret etmektedir. Tablo 5, birimler arası korelasyonun var olduğu ve eğim 
parametrelerinin heterojen olması sebebiyle tercih edilebilen CIPS durağanlık 
testi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 5: Durağanlık Testi Sonuçları

Düzey değerleri

Değişkenler CADF 
istatistiği

Kritik Değer 
(%10)

Kritik Değer 
(%5)

Kritik Değer 
(%1)

LGSYH -1.436 -2.220 -2.370 -2.660

SOCAP -1.592 -2.220 -2.370 -2.660

HC -1.755 -2.220 -2.370 -2.660

LGFCF -2.621** -2.220 -2.370 -2.660

Fark değerleri

LGSYH -2.597** -2.220 -2.370 -2.660

SOCAP -2.495** -2.220 -2.370 -2.660

HC -3.775* -2.220 -2.370 -2.660

LGFCF -4.001* -2.220 -2.370 -2.660
*, ** sırasıyla %1, %5 anlamlılık düzeylerini belirtmektedir.
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Durağanlık testi sonuçlarına göre tüm değişkenler fark değerlerinde durağan 
hale gelmektedir. Birimler arası korelasyona ve heterojenliğe izin vermesi 
yanında serilerin düzey değerlerinin kullanılarak daha fazla bilgi içermelerini 
sağlaması ve I(0) ve I(1) serilerin birlikte analize dâhil edilmesine  imkan 
sağlayan Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testine ilişkin sonuçlar 
Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de yer almaktadır.

Tablo 6: Sosyal Sermaye – Büyüme İlişkisi

Ülke Gecikme 
sayısı

SOCAP
→LGSYH

Olasılık LGSYH
→SOCAP 

Olasılık 

Bangladeş 2 0.000 1.000 0.000 1.000

Endonezya 1 35.378 0.000* 208.865 0.000*

Filipinler 2 0.000 1.000 2.824 0.093***

Kore 1 24.345 0.000* 1.432 0.232

Meksika 1 1.282 0.258 5.157 0.023**

Mısır 2 0.000 1.000 0.000 1.000

Nijerya 2 0.000 1.000 0.000 1.000

Pakistan 1 0.092 0.762 0.779 0.377

Vietnam 1 22.808 0.000* 0.616 0.432

Türkiye 1 2.324 0.127 1.001 0.317

Panel 
Geneli 
Sonuçlar

101.359 0.000* 235.802 0.000*

*, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini belirtmektedir.

Tablo 6’da yer alan panel geneli nedensellik sonuçları sosyal sermaye ile 
ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin olduğunu işaret etmektedir. 
Sosyal sermayenin ekonomik büyümenin nedeni olduğu ve ekonomik büyümenin 
de sosyal sermayenin nedeni olduğu ifade edilmektedir. Ülkeler bazında 
bakıldığında ise Endonezya, Güney Kore ve Vietnam’da sosyal sermayenin 
ekonomik büyümeye neden olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 7: Beşeri Sermaye – Büyüme İlişkisi

Ülke Gecikme 
sayısı

HC→
LGSYH

Olasılık LGSYH→HC Olasılık 

Bangladeş 2 0.000 1.000 0.000 1.000
Endonezya 1 0.000 1.000 0.000 1.000
Filipinler 1 0.914 0.339 5.338 0.021**
Kore 1 2.492 0.114 0.700 0.403
Meksika 1 0.000 1.000 0.000 1.000
Mısır 2 0.000 1.000 0.000 1.000
Nijerya 2 0.000 1.000 0.000 1.000
Pakistan 2 0.000 1.000 0.000 1.000
Vietnam 1 7.830 0.005* 6.721 0.010*
Türkiye 2 0.000 1.000 0.000 1.000
Panel Geneli Sonuçlar 17.041 0.000* 18.866 0.000*

*, ** sırasıyla %1, %5 anlamlılık düzeylerini belirtmektedir.

Beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini 
yansıtan Tablo 7’de panel geneli sonuçlar her iki değişken arasında çift yönlü 
nedenselliğin olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca sonuçlar, Vietnam’da beşeri 
sermaye ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin olduğunu ifade 
ederken Filipinler’de ise ekonomik büyümenin beşeri sermaye oluşumuna 
neden olduğunu işaret etmektedir.

Tablo 8: Brüt Sabit Sermaye Birikimi – Büyüme İlişkisi

Ülke G e c i k m e 
sayısı

LGFCF
→LGSYH

Olasılık LGSYH
→LGFCF 

Olasılık 

Bangladeş 1 2.894 0.089*** 4.231 0.040**
Endonezya 2 0.000 1.000 0.000 1.000
Filipinler 1 4.052 0.044** 0.363 0.547
Kore 1 48.730 0.000* 12.882 0.000*
Meksika 2 0.000 1.000 0.000 1.000
Mısır 2 0.000 1.000 0.000 1.000
Nijerya 2 0.000 1.000 0.000 1.000
Pakistan 2 0.000 1.000 0.000 1.000
Vietnam 1 24.767 0.000* 2.539 0.111
Türkiye 1 0.942 0.332 1.082 0.298
Panel Geneli Sonuçlar 94.898 0.000* 30.498 0.000*

*, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini belirtmektedir.
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Brüt sabit sermaye birikimi ile ekonomik büyüme arasında panel geneli 
sonuçlara göre çift yönlü nedenselliğin olduğunu gösteren Tablo 8’de Bangladeş 
ve Güney Kore’de çift yönlü nedenselliğin olduğu, Filipinler ve Vietnam’da 
sabit sermaye birikiminin ekonomik büyümenin nedeni olduğu görülmektedir.

6. Sonuç ve Değerlendirme

İlk olarak Lyda Hanifan tarafından 1916 tarihli çalışmada ortaya çıkan sosyal 
sermaye kavramı güven, iş birliği ve iletişim ağları gibi kavramları kapsaması 
nedeniyle ekonomik büyüme literatürüne dahil olmuştur. Toplam faktör 
verimliliği, işlem maliyetleri ve eğitim kanalıyla beşeri sermaye üzerindeki 
etkileri nedeniyle sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerinde etkisi olduğu 
literatürdeki çalışmalarla doğrulanmıştır.

Bu çalışmada sosyal sermaye, beşeri sermaye ve sabit sermaye 
birikiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Panel veri 
analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada N-11 ülkeleri 2007-2019 dönemi 
verileriyle araştırılmıştır. Birimler arası korelasyon, homojenlik ve durağanlık 
testlerinin uygulandığı çalışmada son olarak Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) 
nedensellik testi ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
Panel geneli sonuçlar ekonomik büyüme ile tüm bağımsız değişkenler 
arasında çift yönlü nedenselliğin olduğunu ortaya koymuştur. Nedensellik 
analizi sonuçları ülkeler açısından değerlendirildiğinde ise özellikle sosyal 
sermayenin Endonezya, Güney Kore ve Vietnam’da ekonomik büyümeye 
neden olduğu görülmüştür. Beşeri sermaye açısından değerlendirildiğinde 
ise sadece Vietnam’da beşeri sermayenin ekonomik büyümeye neden olduğu 
ayrıca ekonomik büyümenin de beşeri sermaye artışına neden olduğu tespit 
edilmiştir. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde bir ülkenin ekonomik 
büyüme ve kalkınma için gereksinim duyduğu öncelikli sermayenin 
sosyal ve beşeri sermaye olduğu hususu çalışmanın analiz sonuçlarıyla 
doğrulanmaktadır. 

Bu noktadan hareketle ülkelerin başlangıçta yatay ve dikey karakterde 
güven ve iş birliğini sağlayıcı ve artırıcı unsurları dikkate almaları gerekmektedir. 
Sosyal sermayenin kapsadığı iletişim ağları ve koordinasyon ile birlikte özellikle 
bilgi ve teknolojinin elde edilmesi sağlanmalıdır. Özellikle sosyal ve beşeri 
sermayenin oluşumu için politik istikrarı geliştiren faaliyetlerde bulunulması, 
eğitim ve diğer sosyo-kültürel faaliyetlerin artırılması gibi hususları dikkate 
alacak gelişmelerin dikkate alınması politika yapıcılar açısından önem arz 
etmektedir. 
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1. Giriş

Özellikle, iş liderlerinin müşteri deneyimini şirketlerin rekabet avantajı 
elde etmelerinin merkezi bir parçası olarak görmeleri müşteri 
deneyimini müşteri merkezli pazarlamada daha güçlü bir konuma 

yükseltmiştir. Bununla birlikte, son on yılda müşteri deneyimine olan ilginin 
arttığı görülmüktedir (Becker, & Jaakkola, 2020). Buna rağmen, müşteri 
deneyiminin gerçekte nasıl tanımlanacağı konusunda devam eden bir tartışma 
ortaya çıkmıştır (Lemon, & Verhoef, 2016).

Pazardaki tüketicilerin istek, ihtiyaç ve taleplerine ayak uydurmak için 
işletmeler güçlü marka oluşturmanın önemini artık biliyor. Günümüzde güçlü 
markalar diğerlerinden fiyat, kalite ve hizmet gibi geleneksel farklılaştırıcılarla 
birlikte başka bir şey de arıyorlar. Farklılaştırma yetenekleri olmayan veya onu 
kaybeden şirketler ne yazık ki, yeni bir farklılaştırıcı bulamıyor. Fakat dinamik, 
çalışanlarına önem veren, kurumsal kültürü olan, yenilikçiliği destekleyen 
şirketlerde ise bu farklılaştırıcılık müşteri deneyimi tasarımına getirip çıkarıyor. 
Bu trend tüm şirketleri etkiliyor ve bir şirket harekete geçmezse günümüzün 
müşterisi hızlı ve kolay bir şekilde harika müşteri deneyimi sunan başka 
şirketlere geçiyor. Müşteri deneyimi o kadar önemli hale geldi ki, müşteri 
deneyimi yeni sürdürülebilir farklılaştırıcı, yeni bir rekabet avantajı kaynağı 
olarak görülüyor ve buna tepki vermeyen kuruluşlar için yeni bir tehdit olacağı 
vurgulanıyor (Shaw, & Ivens, 2002).
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Deneyimsel pazarlamada önemli yerlerden birini tutan müşteri deneyimi 
yönetimine genel çerçevede incelenmesi literatüre ve uygulamacılara yol haritası 
sağlayacaktır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, müşteri deneyiminin 
oluşturulması, ölçülmesi ve yönetimini sistematik bakış açısı ile incelemektir. 
Bunun için ilk önce müşteri deneyiminin teorik altyapısından bahsedilmiş, 
sonra müşteri yolculuğu ve müşteri temas noktaları da dahil olmak üzere müşteri 
deneyiminin oluşturulmasına değinilmiştir. Daha sonra ise müşteri deneyiminin 
ölçülmesi ve yönetimi ile ilgili incelemeler yapılmış ve çalışma öneriler ile 
sonuçlandırılmıştır.

2. Müşteri deneyiminin teorik altyapısı

Müşterilere bir deneyim sağlandığında verimli müşteri ilişkileri yoluyla değer 
yaratmanın arttığı fikri, literatürde önemli ölçüde destek sunmaktadır (Berry, 
& Bendapudi, 2003; Berry ve diğ., 2002; Gupta, & Vajic, 2000; Schmitt, 1999; 
Srivastava, & Kaul, 2016). Bununla birlikte, deneyim kavramının en iyi nasıl 
tanımlanacağı, kavramsallaştırılacağı ve nasıl yaklaşılacağı konusu hala kesin 
olarak tanımlanmamıştır.  

2.1.	 	Deneyimsel	pazarlama

Deneyimler, genel olarak kişinin bir ürünü satın alım öncesi, sırası ve sonrasında 
marka ile kurduğu dolaylı ve dolaysız tüm ilişkileri ifade eder (Davis, 2011). Bu 
ilişkiler farklı yazarlar tarafından farklı  şekillerde açıklanmıştır. Hoch’a (2002) 
göre deneyim;   olayların gözlemlenmesi sonucu elde edilen bilgi ve beceridir. 
Başka bir deyişle, deneyimsel pazarlama, bir ürünün işlevsel değerine değil, 
tüketicinin bir ürünü ilk duyduğu andan satın alma sonrası aşamada nihai olarak 
elden çıkarılmasına kadar nasıl hissettiğine odaklanır (Lemon, & Verhoef, 2016).

Geleneksel pazarlama, rasyonel karar alan müşterilere hitap eden, analitik, 
kantitatif ve nitel yöntemlerle değerlendirilen, ürün kategorisinin ve rekabetin 
sınırlı olduğu ve ürün özellikleri ve faydalarına odaklanılan bir yaklaşımdır 
(Babacan, & Onat, 2002). Deneyimsel pazarlama yaklaşımının odak noktası 
müşteri deneyimleridir (Varinli, 2006). Deneyimler; zihinsel, duygusal, 
bilişsel, davranışsal ve ilişkisel değerler sağlayarak ürünün/hizmetin sağladığı 
fonksiyonel değerlerin yerini alırlar (Tümer Kabadayı, & Koçak Alan, 2014). 
Deneyimler genellikle tüketicilerin zihninde kendiliğinden oluşan olgular 
değildir. Bunlar, işletmelerin geliştirdikleri pazarlama stratejileri ile tüketicilerde 
yaratılmaya çalışılırlar. Çünkü günümüz markalarının rekabeti, insanlara katma 
değeri yüksek çözümler sunma ve onların hayatlarında “özel” bir yer edinme 
üzerine kuruludur (Yuan, & Wu, 2008).
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Müşteri deneyimini anlamak, şirketerin rekabette öne çıkmaları ve 
pazar payılarını artırmaları için hayati önem taşımaktadır. Olumlu müşteri 
deneyimleri sayesinde markalar daha fazla marka bağlılığı ve daha yüksek 
müşteri memnuniyeti kazanabilir. Müşteri deneyimi, müşteri değeri yaratmada 
bir faktör olarak görülmüş ve müşteri değerinin ampirik deneyimler tarafından 
yaratıldığı vurgulanmıştır (Vargo, & Lusch, 2004). Ayrıca müşteri deneyiminin 
müşteri sadakati ve müşteri memnuniyeti ile bağlantısı olduğu da kanıtlanmıştır 
(Pullman, & Gross, 2004). Buradan hareketle, müşteri memnuniyyeti ve müşteri 
sadakatinin müşteri deneyimi ile ilişkili olduğu ve bu ilişkiyi iyi ve doğru 
şekilde kullanan markaların bu konuda daha başarılı olacağı söylenebilir. Çünki, 
süreç nasıl olursa olsun, hedeflenen sonuca varmak için müşteri deneyimi 
oluşturmanın önemi göz ardı edilmemelidir. 

2.2.	 Müşteri	deneyimi	ve	hizmet	deneyimi

Müşteri deneyimi ve hizmet deneyimi için literatürde daha fazla destek vardır. 
Chauhan ve Manhas`a (2014) göre müşteri deneyimi, müşteriler ve şirketler 
arasında tepkiye neden olan bir dizi etkileşimden gelir. Dube ve Helkkula 
(2015), hizmet deneyiminin dolaylı deneyim ve doğrudan deneyim kavramlarını 
hizmet deneyiminin bir parçası olarak gördüğünü öne sürmektedir. Johnston ve 
Kong (2011) hizmetin bir süreç veya faaliyet olduğunu, müşteri deneyiminin 
ise hizmet sürecinin kişisel bir yorumunun yanı sıra çeşitli temas noktalarını 
kullandıkları sürece hizmet sürecinin müşteri tarafından nasıl algılandığının ve 
bu sürecin müşteri tarafından nasıl algılandığının kişisel bir yorum olduğunu 
öne sürmektedir. 

Müşteri deneyimi, bu süreçteki bilişsel, duygusal, fiziksel, duyusal ve sosyal 
unsurlardan etkilenen piyasa aktörleriyle doğrudan veya dolaylı etkileşimler 
olarak daha iyi karakterize edilir (De Keyser ve diğ., 2015; Verhoef ve diğ., 
2009). Doğrudur, insanlar en iyi müşteri deneyimlerini tanımladıklarında, her 
zaman bir duygu unsuru vardır, ancak müşteri deneyimi sadece duygularla inşa 
edilemiyor. Onun arkasında kesinlikle fiziksel bir özellik vardır ve bu özellikler 
daha yüksek kalite, zamanında teslimat, değer için iyi fiyat gibi sunulan fiziksel 
deneyimlerdir (Shaw, & Ivens, 2002). Bununla birlikte, müşteri deneyimi, yeni 
bir kavram olduğu için onunla ilgili teorik bir kafa karışıklığı vardır. Bununla 
birlikte müşteri deneyiminin gerçekte ne olduğuna dair ortak bir anlayışın 
olmadığı da belirtilmektedir (Becker, & Jaakkola, 2020). 

Farklı bir bağlamda, Meyer ve Schwager (2007), doğası gereği hizmet 
deneyiminin bir şirketle etkileşim sürecine karşı öznel ve kişisel bir tepki olduğunu 
açıklamaktadır. Klaus ve Maklan (2012) bu ifadeyi destekleyerek yanıtların 
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bilişsel, fiziksel ve duygusal değerlendirmeden oluştuğunu açıklamaktadır. 
Hizmet deneyiminin, müşteri tarafından hissedilen hizmet öncesi ve sonrası da 
dahil olmak üzere geniş bir yapı olduğuna inanırlar.

Bir zamanlar markalar tarafından başlıca konumlandırma ve farklılaştırma 
stratejisi gibi kullanılan müşterilere fiyat, teslimat ve teslim süreleri gibi 
geleneksel unsurlarla yaşatdıkları farklılaşma artık sürdürülebilir bir iş stratejisi 
olmaktan çıktı. İş dünyasında farklılaşma, kalite, fiyat, hizmet sunumu, marka 
sadakati ile inşa edilen duygusal bağlılık gibi işlevlerden müşteri deneyimine 
kümülatif bir süreç olarak taşınmıştır.

Peki, müşteri deneyimi nedir? Literatürde müşteri deneyimi ile ilgili farklı 
tanımlamalar mevcuttur.  Her bir araştırmacı müşteri deneyimini farklı açıdan 
tanımlamıştır. Tanımlar her ne kadar farklı olsa da ortak yanları da mevcuttur. 
Şöyle ki, bu farklı tanımlardan üç ortak payda çıkarılabilir (Garg, Rahman, & 
Qureshi, 2014). Paydalardan biri, organizasyon ile müşteri arasında duygusal bir 
bağ olmasıdır. İkinci payda ise deneyimin müşteriye içsel olmasıdır. Son olarak, 
müşteri deneyimi, temas anlarına bağlıdır. Garg, Rahman ve Qureshi (2014) 
daha sonra, anlaşılması zor ve figüratif olmayan bir kavram olarak görülebilecek 
söz konusu tanımdan uzaklaşmak için müşteri deneyimini kavramsallaştırmıştır. 
Bu, müşteri deneyimine hangi faktörlerin katkıda bulunduğuna odaklanılarak 
yapıldı. Tüm konularda olduğu gibi müşteri deneyiminde de kavramsallaştırma 
büyük önem arzetmektedir.

Neticede müşteri deneyimi yönetiminin işletmelere sağlamış olduğu bazı 
avantajlar kısaca şöyle ifade edilebilir (Rageh, Lim, & Melewar, 2007, akt. 
Karakadilar, & Güney, 2015): 

·	 Müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi; 
·	 Müşteri tatmininin geliştirilmesi; 
·	 Var olan müşterilerin bağlılığının sağlanması; 
·	 Yeni müşteriler için bağlılık yaratılması; 
·	 Pazarlama faaliyetlerinde verimliliğin sağlanması; 
·	 Müşterilere yaşam değeri sunması; 
·	 Ağızdan ağıza iletişim yaratması; 
·	 Çalışanların teşvik edilmesi ve motivasyonlarının yükselmesi.

Müşteri deneyimi nasıl oluşturulması bu konuda markaların üzerinde durması 
gereken en önemli konulardan birisidir. Müşteri deneyimi tasarımı şirketlerin 
iç odaklı olmayı bırakmaları gerektiği fikrine dayanmaktadır (Shaw, & Ivens, 
2002). Müşteri deneyimi tasarımı, şirket kendini müşteri için neyin iyi olduğu 
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etrafında inşa etmesini ve müşteri deneyimini oluşturmak için organizasyon 
yapılarını, sistemlerini ve süreçlerini değiştirdiği anlamına gelmektedir. Tüm 
bunları başarmak için, bir şirketin davranışlarına rehberlik eden yol gösterici 
ilkeler olarak Shaw ve Ivens (2002) tarafından yedi felsefe önerilmiştir.

3. Müşteri deneyiminin oluşturulması

Literatürde, müşteri deneyimi oluşturma ve tasarımı ile ilgili araştırmacılar 
tarafından çeşitli ve farklı yollar belirtilmiştir. Pine ve Gilmore (1998) şirketlerin 
yönettiği ve sunduğu teklifleri yansıtmasının müşteri deneyimini görmenin bir 
yolu olduğunu vurgulamaktadır. Diğer bir yol ise, müşterilerin firma ile ilgili 
temasa verdikleri yanıtlar olarak tanımlanmaktadır (Homburg ve diğ., 2014; 
Lemon, & Verhoef, 2016; Meyer, & Schwager, 2007). 

Schmitt (1999) müşteri deneyimini oluşturan unsurlarla ilgili çok önemli 
bir öneride bulunmuştur. Bunlar aşağıdakılardır: 

1) Duyusal deneyimler (sensory experiences - SENSE)
2) Duygusal deneyimler (affective experiences - FEEL)
3) Yaratıcı bilişsel deneyimler (creative cognitive experiences - THINK)
4) Fiziksel deneyimler, davranışlar ve yaşam tarzları (physical experiences, 

behaviours and lifestyles - ACT)
5) Bir referans grup veya kültürle ilişkiden kaynaklanan sosyal kimlik 

deneyimleri (social-identity experiences that result from relating to a 
reference group or culture - RELATE).

Müşteri deneyimi, dijital dönüşüm sürecinden etkilenmektedir. Westermann, 
Bonnet ve McAfee`ye (2014) göre müşteri deneyimlerini dönüştürmek 
dijitalleşmenin merkezinde yer alıyor. Müşteri deneyimlerini çevrimiçi bağlamlara 
dönüştürme süreci, dikkate alınması gereken dört adımın yer aldığı tüm kullanım 
yolculuğunu kapsamaktadır (Westermann, Bonnet, & McAfee, 2014):

1) Müşteri deneyimlerini dışarıdan tasarlamak
2) Müşteri erişimi ve müşteri katılımı oluşturma
3) Müşteri verilerini deneyimin merkezine oturtmak
4) Fiziksel ve dijital deneyimleri yenilikçi yollarla sorunsuz bir şekilde 

birbirine bağlama

Müşterinin dijital kanalı kullanarak satın alım gerçekleştirmesi her zaman 
bir belirsizlik faktörüne sahiptir. Müşteri, satın aldığı fiziksel ürünü göremez 
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veya hissedemez, bu da perakendeci tarafından yanıltıcı bilgilere veya müşteri 
tarafından yanlış anlaşılmaya neden olabilir. Müşteri, ürünün kendisi veya 
perakendeci hakkında güvensizlik hissedebilir ve bu nedenle perakendeciye 
yönelik belirsizliği ve güvensizliği azaltmak, müşteri deneyimi yaratmanın 
önemli bir parçasıdır (Luo, Ba, & Zhang 2012).

Deneyimsel pazarlamaya geçmek isteyen işletmelerin, nasıl hareket 
etmeleri gerektiğini belirleyene kadar, kendi özgün stratejik fırsatlarını 
keşfedebilmeleri için Pine ve Gilmore (1998) yöneticilere aşağıda sunulan sekiz 
ilkenin uygulanmasını önermektedir:

·	 İşletmenin mirasına uygun yenilik ve pazarlama olanakları tanımlamak,
·	 Sektör ve pazardaki bugünkü konumunu anlamak,
·	 Gelecekteki yönü ve hızını belirlemek için yörüngesini düzenlemek,
·	 Sınırlarını (asla yapmayacaklarını) belirlemek,
·	 Uygulama becerilerini genişleterek, hız ve esnekliğini arttırmak,
·	 Çevredekileri taramak,
·	 Stratejik amacını formüle etmek,
·	 Yukarıdaki maddeleri doğru biçimde uygulayarak, işletmeyi iyi yönetmek.

Pine ve Gillmore’a (1998) göre hafızalardan silinemeyecek kadar güzel ve 
unutulmaz bir deneyimin tasarlanması için deneyimin ana fikrinin oluşturulması, 
izlenimleri olumlu ipuçları ile ahenkleştirmesi, olumsuz ipuçlarını ortadan 
kaldırılması, hatırlanmaya değer objeleri deneyime katılması ve deneyimi 
beş duyu organı ile ilişkilendirilmesi önemlidir. Deneyimin ana fikrinin 
oluşturulmasında dikkat edilecek temel unsur, ana fikrin diğerlerinden farklı 
ve orijinal olmasıdır. Müşterilerin bulundukları işletmede nasıl bir deneyim 
yaşayacağını kısa sürede anlaması ya da gideceği işletmenin ona nasıl bir 
deneyim yaşatacağını bilmesi bu ilkenin temel amacıdır.

3.1.	 	Müşteri	yolculuğu

Yolculuk, potansiyel bir müşterinin satın alma öncesinde, sırasında ve sonrasında 
şirketle sahip olduğu tüm farklı temas noktalarından ve etkileşimlerden oluşur 
(Limon, & Verhoef, 2016). Müşteri yolculuğu doğrudan bir süreç değildir. 
Müşteri, şirketten ve ayrıca diğer müşterilerden bilgi toplayarak farklı kanallarda 
dolaşacaktır. Mevcut teknoloji, pazarlamacıların aynı anda her kanalda 
özelleştirilmiş içerikle bu zorluğun üstesinden gelmesine ve tutarlı ve kişisel bir 
pazarlama deneyimi oluşturmasına olanak tanır (Grossberg, 2016).
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Literatür incelendiğinde, pazarlama ve satışla ilgili birçok araştırmada satın 
alma hunisi veya müşteri yolculuğu terimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Her 
iki terim birbirine çok yakındır, çünkü her ikisi de müşterinin ürün hakkında 
bilgi sahibi olmamaktan ürünü satın almaya ve tüketmeye kadar izlediği yolu 
ifade ediyor. Aralarında olan küçük bir nüansise, satın alma hunisi, genellikle 
tek seferlik satın alma olayına odaklanan bir kavramdır ve satış fonksiyonu 
açısından bakılır (Patterson, 2007). 

Müşteri, müşteri yolculuğunun farklı aşamlarında farklı deneyimlere maruz 
kalmaktadır. Müşteri deneyiminin müşteri yolculuğu boyunca farklı aşamalara 
bölünmesi, olgunun analiz edilmesinie de bu türlü bir yaklaşımın olmasını 
zorunlu ediyor. Farklı müşteri yolculuğu temas noktaları farklı deneyimlere yol 
açmaktadır. Bu nedenle yolculuğun tamamına odaklanmak yerine her seferinde 
bir aşamayı incelemek daha anlaşılır bir görünüm sağlamaktadır. 

3.2.	 	Müşteri	temas	noktaları

Müşteri temas noktası, bir müşterinin markadan bir şey satın alması öncesinde, 
sırasında veya sonrasındaki tüm etkileşimleri içerir. Müşteri temas noktası, 
kişisel etkileşimler ve pazarlama kanalları aracılığıyla gerçekleşir. Etkileşim, bir 
pazarlama mesajı veya reklam kampanyası iletmek gibi deneyimi sizin kontrol 
ettiğiniz yerde doğrudan veya dolaylı olabilir. Temas noktası, bir müşterinin bir 
şirketle veya bir şirketin varlıklarıyla etkileşime girdiği ve genellikle müşterinin 
yolculuğunun en kısa dönemi olduğu, zaten bilinen ve iyi tanımlanmış zaman 
noktasıdır. Bir vaka çalışmasına göre, tüm temas noktaları müşteriler için eşit 
derecede önemli değildir (Chatzopoulos, & Weber, 2018). Dhebar`a (2013) göre, 
müşteri temas nokataları, müşterilerin deneyim döngüleri boyunca bir kuruluş 
ile müşterileri arasındaki arabirimi toplu olarak oluşturan insan, ürün, hizmet, 
iletişim, mekansal ve elektronik etkileşim noktalarıdır. 

Temas noktaları, genellikle bir süreç zaman çizelgesine göre müşteri 
yolculuk haritalarında yatay olarak gösterilir. Zaman çizelgesi daha sonra üç 
döneme ayrılır: hizmet öncesi, hizmet ve hizmet sonrası. Hizmet öncesi dönem, 
gerçek bir hizmet başlamadan önceki müşteri deneyimini ifade eder. Bir alışveriş 
merkezi için müşteri yolculuğu sürecinde, hizmet öncesi müşteri deneyimi, 
alışveriş merkezi reklamlarını görme, bir radyo reklamını dinleme veya bir 
e-posta talebi alma gibi temas noktalarını içerebilir. Hizmet süresi, müşterilerin 
gerçek bir hizmet sırasında deneyimledikleri temas noktalarını ifade eder: 
alışveriş merkezinin otoparkına girme, çalışanlarla etkileşim kurma, mağazaları 
ziyaret etme ve alışveriş merkezi kiosklarıyla etkileşim. Hizmet sonrası dönem, 
fiili hizmetten sonra gerçekleşen müşteri deneyimini ifade eder. Bu dönemdeki 
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temas noktaları, Facebook’ta satın alınan bir ürünün resmini paylaşan, ürünü 
iade eden veya alışveriş merkezine geri dönmek için teşvik alan bir müşteriyi 
içerebilir (Rosenbaum, Otalora, & Ramírez, 2017).

İki temas noktası arasındaki süre, ara temas noktası olarak tanımlanır. 
Tanımlamanın nedeni, genellikle müşterinin yolculuğunun en uzun süresi 
olan iki temas noktası arasındaki sürenin önemini vurgulamaktır. Bir temas 
noktasından diğerine birçok konu müşterinin fikrini, duygularını, memnuniyetini 
ve nihayetinde müşterinin yolculuğunun sonucunu değiştirebilir ve etkileyebilir. 
Ara temas noktası bir şirket için oldukça risklidir, çünkü müşteri ile şirket 
arasında herhangi bir etkileşim yoktur, bu nedenle müşteri üzerinde doğrudan 
bir etki kurmak zordur (Chatzopoulos,  & Weber, 2018).

Müşteri temas noktası yönetim sistemi, müşterilere hizmet iletişimini 
geliştirmek amacıyla “Planla-Yap-Gör” sürecine dayalı olarak başlatılmıştır. 
Müşteri temas noktası yönetim sistemi, şirketler gelecek yıl için bir iş planı 
hazırladığında işe yarar. Şirketler, bir sonraki yılın iş planına hazırlanırken, 
yıl içinde yapılan iletişim kayıtlarının, ne zaman (veya hangi dönem), ne, 
kim tarafından, hangi amaçla (neden) ve hangi iletişim aracıyla yapıldığına 
odaklanarak derinlemesine bir analiz gerçekleştirir. Bu süreçte müşteri temas 
noktası yönetim sistemi, sonuç almak için faydalı bir araç olarak hizmet 
etmektedir (Lee, Gu, & Jeon, 2016).

İpuçları, uyaranlar ve hizmet karşılaşmaları bir şirketin müşteri için 
düzenlediği bir şeyi yansıtırken, temas noktaları müşterinin bakış açısıyla 
gerçekte ne olduğunu temsil eder (Zomerdijk, & Voss, 2010). Bu nedenle, 
müşteri deneyimi temas noktalarının derinlemesine anlaşılması ancak öznel bir 
müşteri bakış açısıyla anlaşılabilir (Lemke, Clark, & Wilson, 2011).

4. Müşteri deneyiminin yönetimi

Müşteri deneyimi yönetimi, fiziksel ve dijital temas noktalarında kişiselleştirilmiş 
etkileşimler oluşturma yoluyla müşteri beklentilerini karşılamak veya aşmak ve 
böylece müşteri memnuniyetini, sadakatini ve savunuculuğunu artırmak için 
müşteri etkileşimlerini tasarlama ve bunlara tepki verme uygulamasıdır. Müşteri 
deneyimi, geniş bir şekilde, müşterilerin şirketle olan tüm ilişkileri boyunca, 
dijital ve çevrimdışı tüm etkileşimlerinde işletme ve marka hakkında nasıl 
hissettikleri olarak tanımlanabilir. 

Müşteri deneyimi yönetimi, bir şirketin mümkün olan en güçlü müşteri 
deneyimini sunmaya yönelik proaktif yatırımı olarak da görülebilir. Başka bir 
deyişle, birinci sınıf müşteri deneyimleri sihirli bir şekilde gerçekleşmez; bir 
şirketin, müşterinin beklentilerini karşılayan ve ideal olarak aşan yüksek kaliteli 
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etkileşimler sağlama konusundaki yorulmak bilmeyen çabalarının ürünleridir. 
Buna müşteri deneyiminin yönetilmesi deniyor (www.treasuredata.com). 
Genel olarak, müşteri deneyimi yönetimi, bir şirketin müşteri yaşam döngüsü 
boyunca bir müşteri ile kuruluş arasındaki her etkileşimi izlemek, denetlemek 
ve düzenlemek için kullandığı süreçlerin toplamıdır.

Schmitt (2003) müşteri deneyimi yönetimini beş ana aşamadan oluştuğunu 
vurgulamaktadır. Bunlar:

·	 Müşteri analizi
·	 Deneyimsel platformun oluşturulması
·	 Marka deneyiminin tasarlanması
·	 Müşteriyle kişisel ilişkilerin oluşturulması
·	 Sürekli yenilik (inovasyon) ilkesinden faydalanılması

Tüm müşteri yolculuğu boyunca müşteri deneyimini yönetmek aşağıdakileri 
gerektirir (Fluckinger, 2020):

·	 İçerik oluşturulması. Müşteri katılımını artırmak için e-postalardan ve metin 
mesajlarından web sitesi içeriğine ve mobil uygulamalara kadar müşteriye 
yönelik içeriği kişiselleştirmeyi düşünmelidir.

·	 Müşteri duyarlılığının değerlendirilmesi. Müşteri deneyimi ekipleri, 
deneyimleri nerede iyileştireceklerini belirlemek için tüm yolculuk boyunca 
müşteri verilerinin sesini toplamalıdır. Sadece bu verilere sahip olmak 
yeterli değildir; markalar, müşteri duyarlılığı analiz araçları ve teknikleri 
aracılığıyla müşteri duygularını anlamalıdır.

·	 Müşteri kişilikleri ve pazarlama segmentlerinin oluşturulması. Farklı müşteri 
gruplarının farklı ihtiyaçları vardır. Markalar, müşterilerin özel ihtiyaçlarını 
ele alarak ve öngörerek tutarlı ve ilgi çekici bir deneyim oluşturmalıdır.

·	 Müşteri sadakat programlarına yatırım yapılması. Sık müşteriler, tasarruf 
ve avantajlarla tanınmak ister ve müşteri sadakat programları bunu sağlar. 
İyi yürütülen programlar, satış gelirlerini de artırır.

·	 Müşteri temas noktalarının değerlendirilmesi. Bir markanın, müşterilerinin 
satın alma kararlarını nerede verdiklerini ve ne zaman rakiplerine 
kaçacaklarını bilmesi, müşteri deneyimlerini sürekli olarak iyileştirmek için 
önemlidir.

·	 Müşteri verilerinin analiz edilmesi. Baş deneyim görevlileri, müşteri geri 
bildirimlerine dayalı olarak sürekli iyileştirmeleri yinelemek için müşteri 
analitiği araçlarıyla müşteri verilerinin sesi aracılığıyla çalışmalıdır.
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Müşteri deneyimi yönetimi faaliyetlerinin amacı, her temas noktasında müşteri 
yolculuğunu iyileştirmektir. Bu, artan gelir ve daha mutlu müşteriler sağlar. 
Müşteri deneyimi yönetimi, değişikliklerin ve yeni müşteri deneyimlerinin 
oluşturulabilmesi ve farklı müşteri segmentlerine göre uyarlanabilmesi için 
müşteri davranışı ve beklentilerine ilişkin kritik içgörüleri ortaya çıkarmak için 
temel olarak güçlü müşteri verileri analitiğine güvenir (www.treasuredata.com). 

Bir müşteri deneyimi yönetimi stratejisi, onu destekleyecek uygun 
teknolojiler olmadan tamamlanmış sayılmaz. Müşteri deneyimi yönetimi ile 
ilgili başlıca teknolojiler ve müşteri deneyimi yönetim platformları (Salesforce, 
Microsoft, Oracle, SAP vb. birçok bulut yazılımı) müşteri deneyimini uçtan uca 
yönetmek için platformlara sahiptir. Bu platformlar dört ana bileşen etrafında 
toplanır (Fluckinger, 2020):

·	 Müşteri ilişkileri yönetimi. Bir müşteri ilişkileri yönetimi, satış ve pazarlama 
temsilcilerinin müşteri bilgilerine erişmesi ve bunları yönetmesi için çok 
önemlidir.

·	 Pazarlama otomasyonu. Pazarlama otomasyon yazılımı, pazarlama 
verimliliğini artırır ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır. Pazarlama 
otomasyonu araçları, müşteri adayı yönetimi, müşteri segmentasyonu ve 
kampanya yönetimini içerebilir.

·	 E-ticaret. Bir e-ticaret platformu, şirketlerin ödeme, ürün katalogları ve 
ödeme işlemleriyle entegrasyon gibi yeteneklerle çevrimiçi bir vitrin 
oluşturmasını sağlar.

·	 Müşteri servisi. Çoğu müşteri deneyimi yönetimi platformu, müşteri 
hizmetleri ekiplerinin çok kanallı etkileşimler aracılığıyla müşterilerle 
iletişim kurması için bir yol sunar. Bazı platformlar ayrıca self servis sunarak 
müşterilerin kendi sorunlarını sohbet robotları, ürün belgeleri ve mümkünse 
diğer seçenekler aracılığıyla çözmelerine olanak tanır.

İyi müşteri deneyimi yönetimi, farklılaştırılmış deneyimlerle marka tercihini 
güçlendirebilir, mevcut müşterilerden artan satışlarla ve kulaktan kulağa yeni 
satışlarla geliri artırabilir, değerli ve akılda kalıcı müşteri etkileşimleri yoluyla 
müşteri sadakatini geliştirebilir ve müşteri kaybını azaltarak maliyetleri düşürebilir.

4.1.	 	Müşteri	deneyiminin	ölçümü

Müşteri yolculuğu temas noktaları, temas noktasını kimin kontrol ettiğine bağlı 
olarak dört gruba ayrılabilir. Bu, müşteri deneyimi üzerinde kaç farklı grubun 
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etkili olabileceğini anlamaya yardımcı olur. Gruplar markaya ait, ortaklara 
ait, müşteriye ait ve sosyal/harici/bağımsız gruplardır. Her müşteri yolculuğu 
aşaması, dört grubun tümünden temas noktalarına sahip olabilir ve grupların 
önemi de aşamadan aşamaya farklılık gösterir (Limon, &Verhoef, 2016):

·	 Markaya ait temas noktaları, doğrudan şirket tarafından kontrol edildiğinden 
etkilenmesi en kolay olanlardır. Bu temas noktaları, şirket web siteleri, 
sosyal medya sayfaları ve farklı kanallardaki reklamların yanı sıra fiziksel 
ürün paketleme, müşteri hizmetleri, satış ekibi ve desteği içerir.

·	 İş ortağına ait temas noktaları bir şekilde şirket tarafından kontrol edilir. Bir 
dağıtım kanalı, dış destek, pazarlama ajansı vb. olabilir.

·	 Müşteriye ait temas noktaları, örneğin müşterinin ihtiyaçları hakkında kendi 
kendine düşündüğü ve özellikleri değerlendirip tanımladığı temas noktaları 
anlamına gelir. Bu temas noktaları doğrudan şirket tarafından kontrol 
edilemez. Müşterinin sahip olduğu temas noktaları, özellikle müşterinin 
ihtiyaçlarını düşündüğü ve daha sonra satın alınan çözümü kullandığı satın 
alma öncesi ve sonrası aşamalarda mevcuttur.

·	 Sosyal ve dış temas noktaları, müşteri deneyimini etkileyebilecek çevreyi, 
diğer tüketicileri ve diğer dış faktörleri beraberinde getirir. Bu, diğer insanlarla 
şirketle yaşadıkları deneyimler, tüketim ortamında şirket tarafından kontrol 
edilmeyen unsurlar vb. hakkında konuşmayı içerir. Ekonomik durum, hava 
durumu ve müşterinin kişisel durumu gibi şeyler bile müşteri deneyimini 
etkileyebilir.

Müşteri deneyimi karmaşık ve dinamik bir olgudur ve bunu ölçmek, uygun 
metriklerle operasyonel hale getirmemizi gerektirir. Müşteri deneyimi genellikle 
memnuniyet ve tavsiye etme isteği gibi vekillerle ölçülür. (Zolkiewski ve 
diğ., 2017). Müşteri zaten olumlu önyargılı olduğu için müşteri bağlılığının 
daha fazla müşteri deneyimini geliştirebileceğini bulunmuştur. İyi müşteri 
deneyiminin oluşturduğu güven, daha sonraki etkileşimlerde ve satın alma 
durumlarında bilişsel çabaları azaltır ve bu da sonraki müşteri deneyimleri için 
faydalı olacaktır (Lemon, & Verhoef, 2016).

Lemon ve Verhoef (2016), müşteri memnuniyetini müşteri deneyimleri 
için önemli bir ölçü olarak görmektedir. Bu görüş, müşteri beklentilerini gerçek 
teslim edilen çözümle karşılaştırmaktan gelir. Ayrıca, tüm müşteri deneyimi 
ortamlarını yeterince ölçen bir dizi önlem oluşturmanın zor olduğunu da 
belirtmişlerdir. Zolkiewski ve ark. (2017) bu zorluğu özellikle B2B bağlamında 
vurgulamıştır. Çok sayıda kanal, aktör, endüstri ve müşteri yolculuğu temas 
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noktası, tüm müşteri deneyimi durumlarını tek bir araç seti ile doğru bir şekilde 
ölçmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Bununla birlikte, genel müşteri 
deneyimi üzerinde en fazla etkiye sahip olan kritik durumlar olan müşteri 
yolculuğu boyunca gerçek anları bulma ihtiyacının farkındalar.

Klaus (2015), müşteri deneyimi kalitesinin boyutunu satın alma sonrası 
deneyim, marka deneyimi ve hizmet deneyiminden oluşan çeşitli çalışmalarla 
formüle etmiştir. Her üç müşteri deneyimi ölçümünün de müşterilerin 
davranışları üzerinde olumlu ve önemli bir etkisi vardır. Silalahi ve Rufaidah 
(2017), dijital müşteri deneyiminin bir ölçümünü elde etmek için Klaus (2015) 
tarafından yürütülen araştırmanın boyutlarını değiştirmiştir. Dijital müşteri 
deneyimi ölçümleri dijital hizmet deneyimi, dijital görüntü deneyimi, dijital 
temas noktası deneyimi ve dijital geniş bant deneyimidir. Literatürde önerilen 
müşteri deneyimi boyutları aşağıdakilerdir (Klaus, 2012; Silalahi, & Rufaidah, 
2017):

·	 Kullanılabilirlik, işlevselliğin ilk yönüdür ve sitelerin yükleme hızları ve 
kullanım kolaylığı gibi şeyleri kapsar. Kullanılabilirlik, müşterinin şirket web 
sitesinde sahip olduğu deneyim üzerinde doğrudan etkisi olan bir unsurdur. 
Site, müşterinin bir web sitesinden gerekli gördüğü öğelere sahip olduğunda 
ve site işlevsel olarak iyi çalıştığında, müşteri web sitesini kullanırken daha 
rahat hisseder ve ardından satın almaya devam etme olasılığı daha yüksektir. 
Kullanımı zor olan kötü bir web sitesi tasarımı, potansiyel müşterinin siteyi 
terk etmesine ve bir daha geri gelmemesine neden olabilir.

·	 Ürün varlığı, müşterinin dijital ortamda ürünler hakkında daha fazla ayrıntıyı 
görebilme yollarından gelir. Bu, fiziksel olarak elinizde olsaydı normalde 
mevcut olan içeriğe küçük bir bakış, yakınlaştırılabilir ürün resimleri, 
ürünün döndürülebilir 3D modelleri vb. olabilir. Dijital ortamda, müşterinin 
deneyebileceği fiziksel bir ürün olmadığı için seçenekleri değerlendirmek 
zor olabilir, bu nedenle ürün ve özellikleri ile etkileşim kurmanın alternatif 
yolları önemlidir ve satın alma olayını daha somut hale getirir.

·	 İletişim, müşterinin değişim konusundaki endişesini azaltmak için anahtardır. 
Sipariş, nakliye ve teslimatla ilgili onay almak, şirketin müşteriye sürecin 
planlandığı gibi gittiğine dair güvence vermesinin tüm yollarıdır. Dijital 
ortamda müşteri ürünü teslim edilene kadar görmez, bu nedenle örneğin 
teslimatın hangi aşamada olduğunu bilmesi önemlidir.

·	 Sosyal mevcudiyet, diğer kullanıcıların ve müşterilerin ürün hakkındaki 
yorumlarından, tartışmalarından ve incelemelerinden gelir. Akran 
değerlendirmeleri genellikle en güvenilir görüşler olarak görüldüğünden, 
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müşteri deneyiminin bu yönü bilgi arama ve alternatif değerlendirme 
aşamalarında özellikle etkilidir. Sosyal mevcudiyet, olumlu olduğunda, 
müşteriye ürünlerin faydaları konusunda güvence verir.

·	 Etkileşim, internet sitesinin müşteri ile nasıl diyalog içinde olduğu anlamına 
gelir. Bu diyalog özelleştirilmiş içerikten, önceden doldurulmuş adres 
bilgilerinden veya müşterinin şirketle önceki etkileşimlerine dayanan 
önerilen ürünlerden gelebilir. Bu özelleştirme, web sitesinde zaman tasarrufu 
ve daha alakalı bir deneyim sunabilir.

·	 Psikolojik faktörler, müşteriyi bilinmeyen bir marka veya web sitesine 
ikna etmeye yardımcı olur. Üç faktörden ilki bağlam aşinalığıdır. Bu, web 
sitesinin fiziksel bir mağazadakine benzer bir müşteri deneyimi ne kadar iyi 
oluşturabileceği anlamına gelir.

·	 Güven, genellikle kişisel temas üzerine kuruludur. Etkileşimlerin kişisel 
olmadığı dijital ortamda bunu başarmak daha zordur, ancak önemini 
azaltmaz. Güven, bir müşterinin sahip olabileceği endişeleri azaltan 
güvenilir bir iş kanıtı vererek inşa edilebilir.

·	 Paranın karşılığı, algılanan değer açısından dijital kanalın fiziksel kanallara 
kıyasla ne kadar iyi olduğu anlamına gelir. Dijital kanallardan satın alınan 
ürünler bazen daha ucuz olabilir, bu nedenle müşteriye dijital kanalları 
kullanması daha fazla değer sunabilir.

Müşteri deneyimi, satın alma etkileşiminin sonunda oluşturulan bir sonuç değildir. 
Müşteri yolculuğu boyunca gelişen dinamik bir yapıdır. Müşteri deneyiminin 
farklı yönleri, müşteri yolculuğunun farklı aşamalarında konumlandırılabilir. 
Klaus (2012) çalışmalarında belirledikleri müşteri deneyimi boyutları için bir 
müşteri yolculuğu zaman çizelgesi modeli sunmuştur.

4.2.  Müşteri deneyiminin haritalandırılması

Müşteri deneyimi haritalaması, marka ile bir müşteri yolculuğu boyunca tüm 
müşteri etkileşimlerini, faaliyetlerini ve katılımlarını görsel olarak planlama 
ve düzenleme stratejik sürecidir. İlk temas noktasından her temas noktasını 
kapsayan son etkileşime kadar hemen hemen her şeyi kapsar. Bu anlamda, 
müşteri yolculuğu, müşterinin bir işletmeyle bir işlemi tamamlamak için 
baştan sona geçtiği yoldur. Bunun için de çoğu zaman müşterinin yolculuğu 
haritalandırılıyor. 

Müşteri yolculuğu haritalama, bir organizasyonun müşteri deneyimini 
anlamadaki faydası nedeniyle giderek daha popüler olan bir stratejik yönetim 
aracıdır. Bir müşteri yolculuk haritasının en iyi nasıl oluşturulacağı konusunda 
hala kafa karışıklığı var (Rosenbaum, Otalora, & Ramírez, 2017).
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Müşteri yolculuk haritaları, bir müşteri ile bir kuruluş arasındaki zaman 
içinde ve işletmeyle etkileşime girdikleri tüm kanallar arasındaki ilişkinin 
haritasını çıkarmak için kullanılır. Müşteri yolculuğu haritaları, yaygın mobil 
uygulama kullanıcı deneyimi araçlarıdır. En basit haliyle, yolculuk haritalama, 
kullanıcı eylemlerinin bir zaman çizelgesinde toplanmasını ve düzenlenmesini 
içerir. Oradan, ürün ekipleri, müşteri yolculuk haritası haline gelen bir anlatı 
oluşturmak için kullanıcı araştırmasından elde edilen bilgilerle zaman çizelgesini 
detaylandırır.

Müşteri yolculuk haritaları şunlardan oluşmalıdır:

·	 Bir zaman ölçeği – farkındalıktan dönüşüme ve ötesine kadar seçilen alanları 
içeren tanımlı bir yolculuk süresi. Bir müşterinin bir ürün veya hizmeti satın 
almasından önce başlayıp satın alma sonrası davranışına kadarki zamanı 
içermektedir.

·	 Senaryolar – bir müşterinin bir hedefe ulaşması gereken, ilk eylemlerden 
son eylemlere kadar olan olayların bağlamı ve sırasında ortaya çıkan farklı 
durumlardaki deneyimleri ifade ediyor.

·	 Temas noktaları – müşterilerin etkileşim sırasında ne yaptıkları ve bunu 
nasıl yaptıkları.

·	 Kanallar – müşterilerin markanın sunduğu deneyimleri ve eylemleri 
gerçekleştirdikleri yerlerdir.

·	 Düşünceler ve duygular – müşterinin her temas noktasında ne düşündüğü ve 
hissettiği ile ilgili konuları ifade ediyor.

Diğer tarafdan, müşteri yolculuk haritası, bir kişinin belirli bir hedefi 
gerçekleştirmek için izlediği sürecin görselleştirilmesidir. Bu anlamda, 
tasarım ekipleri, müşteri deneyimlerinin müşterilerin beklentilerini nasıl 
karşıladığını görmek ve tasarımları iyileştirmeleri gereken alanları bulmak 
için müşteri yolculuk haritalarını kullanır. Müşteri yolculuk haritaları, tasarım 
ekiplerinin zaman içindeki tipik müşteri deneyimlerini ortaya çıkarmak ve 
ilgili birçok boyutu ve faktörü görselleştirmek için kullandığı araştırmaya 
dayalı araçlardır. Bunlar, markaların hedef kullanıcılar hakkında daha fazla 
bilgi edinmesini sağlar. Ekip üyeleri, bir ürün veya hizmetle karşılaştıklarında 
zaman içinde bir tasarımın müşterilerin ihtiyaçlarını nasıl karşılayıp 
karşılamadığına ilişkin görevleri ve soruları inceler. Bu nedenle, bu haritalar, 
en önemli alt görevleri ve olayları gösteren, ayrıntılı olarak zengin zaman 
çizelgeleri olarak tasarlanıyor. 



MÜŞTERİ DENEYİMİNİN OLUŞTURULMASI VE YÖNETİMİ     283

5. Sonuç

Müşteri deneyimi yönetimi stratejisi, etkileşimler arasında dikkate değer 
bir müşteri deneyimi sunmak için markaların ne yapması gerektiğine karar 
vermesine ve müşteri deneyimi stratejisini daha da geliştirmek için sonuçları 
ölçmesine olanak sağlamaktadır. Bu açıdan markaların müşteri deneyimini daha 
etkili ve etkin yönetebilmesi büyük önem arzetmektedir. Buradan hareketle bu 
çalışma, müşteri deneyiminin oluşturulması, ölçülmesi ve yönetimini sistematik 
bakış açısı ile incelemeyi amaçlayarak yapılmıştır.

Çalışmanın sonucunda müşteri deneyimi kavramının deneyimsel 
pazarlamanın altbaşlıklarından biri olduğu ortaya çıkmıştır. Bundan baka her ne 
kadar farklılaşmş olsalar da müşteri deneyimi hizmet deneyiminden türetilmiştir 
ve günümüzde daha da geliştirilmiştir. Bununla birlikte, müşteri deneyiminin 
tasarımı ve oluşturulması ile ilgili farklı araştırmacı ve akademisyenler tarafından 
farklı yollar belirtilmiştir. Buradan yola çıkarak müşteri deneyimi tasarlamak 
ve uygulamak isteyen markaların kendi müşterisini ve müşterisinin satın ama 
davranışlarını bilmesinde fayda vardır. 

Genel olarak ele aldığımızda Schmitt (1999) tarafından önerilen unsurları 
dikkate almaları faydalı olabilir. Bu unsurlar duyusal deneyimler; duygusal 
deneyimler; yaratıcı bilişsel deneyimler; fiziksel deneyimler, davranışlar ve 
yaşam tarzı deneyimleri; ve bir referans grup veya kültürle ilişkiden kaynaklanan 
sosyal kimlik deneyimleridir. Müşteri deneyimlerini çevrimiçi bağlamlara 
dönüştürme sürecinde Westermann, Bonnet ve McAfee (2014) tarafından ileri 
sürülen dört adımın da dikkate alınması gerekmektedir. Bu adımlar müşteri 
erişimi vemüşteri katılımını dikkate almak, müşteri deneyimini dışarıdan 
tasarlamak ve fiziksel ve dijital deneyimleri yenilikçi yollarla sunmakla ilgilidir. 
Deneyimsel pazarlamaya geçmek isteyen işletmelerin kendi özgün stratejik 
fırsatlarını keşfedebilmeleri için Pine ve Gilmore (1998) tarafından önerilen 
sekiz ilkenin de göz önünde bulundurulmasında fayda vardır.

Müşteri deneyimi oluşturmada müşteri yolculuğu ve müşteri temas 
noktalarının çok büyük rolü vardır. Müşteri yolculuğu, müşterinin ihtiyaç 
tanımadan tüketime kadar olan süreçlerinde ilerlemek için seçtiği yoldur. 
Müşterinin yolculuğu, potansiyel müşterilerin yolculuğunda sorunsuz bir şekilde 
ilerlemelerine yardımcı olan doğru içeriği oluşturmak için ihtiyaç duyduğu 
bilgileri pazarlamacılara verdiğinden dolayı, bu süreci öğrenmek ve yönetmek 
son derece önemlidir. İşletmeler, müşteri yolculuğunu haritalandırarak, 
müşterilerin bir ürün seçmek için geçirdikleri süreci anlayabilecek ve onlara 
doğru bilgileri sağlayarak sorunlarını daha iyi çözmeye yardımcı olacaktır.
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Müşteri temas noktası, işletme ile müşteri arasındaki herhangi bir 
etkileşimdir. Müşteri temas noktası, bir ürün veya hizmet teslim edildiğinde 
müşterinin bir şirketle temas halinde olduğu noktayı ifade etmektedir. Bunun 
için de markaların müşteri temas noktalarını doğru yönetmesi gerekmektedir. 
Müşteri yolculuk haritasının oluşturulmasından ve müşteri temas noktalarının 
belirlenmesinden sonra müşteri yolculuğunun haritalandırılması müşteri 
yönetimi konusunda marka yönetimine büyük bir olanak sağlamaktadır. Müşteri 
yolculuk haritası, müşterinin bir sorunu nasıl çözdüğünü daha iyi anlamak için 
tasarlanmış bir araçtır. 

Yolculuk haritalaması, bir dizi etkileşim boyunca hem hayal kırıklığı 
hem de keyif anlarını ortaya çıkararak müşteri deneyiminin bütünsel bir 
görünümünü anlamanıza yardımcı olan bir süreçtir. Başarılı bir şekilde 
yapıldığında, müşteri sıkıntı noktalarını tatmin etme, parçalanmayı hafifletme 
ve nihayetinde müşterilerinize ek değer sağlamak için yeni fırsatlar sunarak 
markanızı farklılaştırma fırsatlarını ortaya çıkarır. Bir müşteri yolculuk 
haritasının tamamlanması, bilinmeyenleri, fırsat alanlarını belirlemenize ve 
potansiyel olarak olası çözümlerin haritasını çıkarmanıza yardımcı olacaktır. 
Müşterilerinizle etkileşimler yoluyla müşterileriniz hakkında daha fazla bilgi 
edindikçe müşteri yolculuk haritanızı güncellemelisiniz.

Müşteri deneyiminin yönetiminde dikkate alınması gereken etkenlerden 
birisi de dijitalleşmedir. Dijitalleşmenin pazarlama da dahil olmakla tüm 
işletme süreçlerini etkilemesi müşteri deneyiminden de yan geçmemiştir. 
Bunun için de markaların müşteri deneyimini yalnızca geleneksel süreçlerde 
değil, dijitalleşmeni de göz önünde bulundurarak tasarlamaları gerekmektedir. 
Müşteriler, dijital müşteri deneyimini yaratan çeşitli dijital kanallarda markalar 
ile birçok farklı temas noktasına sahiptir. Müşteri deneyimini müşterinin 
bir şirketin ürün ve hizmetleriyle olan tüm etkileşimlerinin ve ilişkilerinin 
müşterinin algıladığı genel kalitesi anlamına geldiği olarak tanımlandığını 
biliyoruz. Müşteri, dijital bir kanal veya cihaz kullanarak bir veya birkaç işlem 
gerçekleştirdiğinde ise dijital müşteri deneyimi oluşturulur.

Sistematik literatür incelemesine dayanarak müşteri deneyiminin etkili ve 
etkin yönetilmesi için aşağıdakilerin dikkate alınması faydalı olabilir:

1) Markanın kendi hedef kitlesini doğru şekilde tanımlaması
2) İşletme dahilinde müşteri deneyimi felsefesinin belirlenmesi
3) Müşteri yolculuğunun adım adım belirlenmesi
4) Müşteri yolculuğunda yer alan müşteri temas nokatlarının tümünün 

belirlenmesi
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5) Müşteri temas noktalarının ilişkilendirilebileceği deneyimleri belirlemek
6) Müşteri yolculuğu süreci ve bu süreçte yer alan tüm temas nokatlarını 

belirgin şekilde göründüğü müşteri yolculuğunu haritalandırmak
7) Müşteri yolculuğu haritasında sorun yaşanabilecek yerleri belirlemek ve 

gerektiğinde kontrol etmek
8) Fiziki ve dijital olarak deneyimleştirilmesi mümkün olan noktaları 

belirlemek ve tasarımlamak
9) Deneyimsel platformaların oluşturulması
10) Tasarlanan platformalardan elde edilen verilerin analiz edilmesi
11) Tasarlanan platformaların sürekli olarak güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi

Müşteri deneyimini yönetmek için müşteri deneyimi süreçlerini de doğru 
belirlemek gerekmektedir. Markalar müşteri deneyimi yönetimi süreçlerini 
doğru belirlemeler için Şekil 1`de bir süreç önerilmiştir.

Şekil 1. Müşteri deneyimi yönetimi süreçleri
Kaynak: Yazar
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Göründüğü gibi, müşteri deneyiminin yönetimi aslında müşteriyi, müşterinin 
geçtiği satın alma yolunu, müşteri ilişkilerini, hatta hedef kitleyi ve işletme içi 
kaynakları doğru bilmekten ve doğru yönetmekten geçmektedir. Aynı zamanda 
işletmeler kendi markalarını yaşatabilmek için müşteri deneyiminin sunduğu 
olanklardan yararlanmalıdır.
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GİRİŞ

Bu çalışma, stratejik yönetim araştırmasında Gerçek Seçenek Teorisi’ni
(GST) analiz etmektedir. GST, Pazar şartlarının oluşturulmasını
sağlamakta, doğrudan ve yabancı yatırımların nasıl bir stratejik yol

izlemeleri gerektiğine dair metotlar üretmektedir.
GST’i uygulama olarak yatırımların ve performansların değerlendirilmesini, 

rakipler karşısında nasıl rekabet edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  GST 
nin ortaya çıkması, ne zaman gerekli olduğu ve özellikleri gibi temel konular 
anlatılmaktadır. 

GST’nin incelenmesini önemli kılan nokta, GST’in ortaya çıkmasından 
bu güne kadar stratejik yönetim konularından dikkat çekecek temel konuları 
kapsamasıdır. Özellikle, GST’i aynı sektördeki farklı firmaların rekabet 
durumlarını, örgütsel yaklaşımlarını, izledikleri stratejileri, çokuluslu firmaların 
pazardaki rolünü, işletmelerin teknolojik durumları gibi konuları incelemektedir. 
Ayrıca yatırımlarla getiriler arasındaki esnekliği ortaya koymaktadır. Rekabet 
ve işbirliği arasındaki denge esasen firmaların geliştirdikleri strateji ve 
teknolojik gelişmelere bağlı olmaktadır. GST bu belirsizlikler arasında temel 
bağ oluşturmakta ve durumlara bağlı olarak farklı şekillerde bir yaklaşım 
sergilemektedir.

GST’de temel olan üç yaklaşım; GST’de akıl yürütme, model oluşturma 
ve davranışsal yaklaşımlar olarak ayrılmakta ve GST’in potansiyel bir şekilde 
işleyişine etki etmektedir. Her üç yaklaşımda biri birinden bağımsız olarak 
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gelişmiş ve stratejik yönetime etki etmiştir. He üç yaklaşımda gerçekleştirilmesi 
planlanan stratejide bize yol göstermektedir. 

1. Gerçek Seçenek Teorisi

1.1.	 Gerçek	Seçenek	Teorisinin	Temelleri

Seçenek terimi alternatif veya olasılıklar yerine teorinin kökenini oluşturmakta, 
konuyla ilgili hipotezleri geliştirmekte ve test etmektedir. Seçenek, belirli bir 
maliyetle gelecekte belirlenen bazı işlemleri yapmak için bir hak olmaktadır ve 
zorunlu değildir. Özellikle karar verme aşamasında fayda sağlamaktadır. Bazı 
organizasyonel bağlamda sözleşmelerde bir hak sağlamakta (patentler, ortak 
girişimler) veya yatırım fırsatlarının tercihinde fayda sağlamaktadır ve firmanın 
sahip olduğu bilgiler doğrultusunda geliştirilmektedir. (Amram, 2000) İşletmeye 
hak veren fakat yükümlülük vermeyen seçenekler asimetrik bir durum ortaya 
çıkarmaktadır. Örnek; şirketin bir seçim yapması sonucunda oluşan kayıplarını 
sınıflandıramaması.

Myers gerçek seçenek teorisini geliştirmiş ve stratejik karar vermede 
finansal seçenek teorisini de geliştirmeyi öngörmüştür. Gerçek seçenek, olumlu 
koşullarda gerçek varlıkları satın alma fırsatı olarak tanımlanmıştır. Bu olumlu 
terimler, pazarlama maliyetlerine, Pazar gücüne veya mevcut pazardaki diğer 
faktörlere bağlıdır. Stratejik yönetimin firmanın farklılığı ve rekabet avantajı 
üzerine odaklanması kolayca görülmektedir. Finansal seçenek söz konusu 
olduğunda, bir varlık alan yatırımcı o varlığın güvenirliğini de alma hakkına 
sahiptir, ancak gerçek seçenek teorisinde yatan temel mantık varlığın ‘’gerçek’’ 
olmasıdır. Şirketin artan nakit akışları onun büyümesine ARGE planlamasına, 
ürünün geliştirilmesine, patentin vb. olmaktadır. (Myers S. C., Determinants of 
corporate borrowing, 1977) GST, sözleşmelerin şartlarına bağlı olarak dayalı 
olduğu piyasalarda somut veya maddi olmayan gerçek varlıklara kadar işlem 
görmektedir. Gerçek seçenek teorisi birkaç sınıfa ayrılmaktadır. Dış kaynaklı 
olarak anılan ve piyasa talebi belirsizliklerine bağlı maruz kalınan seçenekler 
beş başlık altında toplanmaktadırlar. (Boer, 2002) Örnek; 

1) Her hangi bir malı üreterek hedef ülkeye girmeyi düşünen şirket
2) Gelecekteki bir tarihte büyümeyi planlayan, bunun içinde pazardaki farklı

şirketlerin hisse senetlerini alıp almamayı planlayan şirket
3) Kapasiteyi genişletmek için imalatı mı büyütmek veya dış kaynaktan temin

etmek mi diye planlayan şirket
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4) Girdileri, çıktıları, tedarikçileri ve benzerlerini değiştirme seçeneğiyle
şirketi çok uluslu bir hale getirmek isteyen şirket

5) Şartlar bozulursa, şirketin piyasadan çekilmesi veya sahip olduğu
teknolojileri satmakla piyasayı terk etmek olarak çare arayan şirket olarak
sınıflandırılabilir.

Çoğu firma aslında bu beş kategorideki seçeneklerden oluşan bir portföye 
sahiptir. Şirketin karar alma durumlarında bu seçenekleri uygulaması, şirketin 
değerlerinin etkilemektedir ve dolaysıyla şirket genel karar almalarında bu 
seçenekleri de hesaba katmalıdır. Yani, şirket pazara girmek için bir zamanlama 
planlaması yapsa dahi, firmanın büyümesi ve teknolojik gelişme gibi seçenekleri 
de aynı anda gösterebilir ve bu değerler diğer faktörlere bağlı olarak etkilenebilir. 
(Myers S. C., Finance theory and financial strategy., 1984)

Finansal seçeneklerin aksine, bazı gerçek seçenekler organize piyasalarda 
likit veya ticarete konu olmayabilir, (ARGE gibi bazen mevcut olmayabilirler). 
Daha önce yapılmış yatırımlar ve faaliyetler şirketin bu konularda olan bilgisini 
şekillendirmekte ve yeniden bu alanlarla bağlı karar vermesi durumunda 
etkili faktör olmaktadırlar. Diğer bir terim olan gölge seçenek kavramı, 
bir firmanın sahip olduğu yetenek ve kaynaklarla yaratabileceği fırsatların 
ortaya koyulmasını ve takdir edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Erken 
yatırım yapma gibi durumları olmayan veya yatırımlarla ilgili fırsatları takip 
etmeyen firmalar, gelecekte aynı türde bir yatırım yapmak isteseler bile buna 
erişemeyebilir veya aynı şartlarda böyle bir yatırım yapmaları imkansız olabilir. 
(Luehrman, 1998)

Gerçek varlıklarla ilgili seçenekler birçok açıdan değerlendirildiğinden 
farklı dayanakların değerini ve şirketin yatırım kararını etkilemektedir.

2. Gerçek Seçenek Teorisin’deki Yaklaşımlar

Stratejik yönetimde GST’a yönelik üç farklı yaklaşımı geliştirilmiştir ve bu 
yaklaşımlar GST’ni daha iyi anlamamamıza yardımcı olmaktadır; (Mitchell, 
2007)

1. Sorun yapılandırma - akıl yürütme. Bu yaklaşım yönetimle ilgili çeşitli
kararların alınmasını ve buradaki seçenekleri, bunların zamanlamasını,
bağlantılarını, belirsizliklerinin tamamını stratejik bir çerçevede inceler.

2. Değerleme ve modelleme. Bu model özünde indirgemiş nakit akışları
tahminini (İNA) ve şirketin net bugünkü değerinin belirlenmesini (NBD)
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sağlamak için birincil veri girdilerinin toplanmasını içermektedir.  Bu veriler 
toplandıktan sonra farklı analiz veya simülasyon yöntemleriyle modelin 
kullanılması devam etmektedir. (Hull, 2003)

3. Uygulama planlama - davranışsal yaklaşım. Stratejik bir yatırım önerisine 
ulaştıktan sonra farklı koşullar altında bu seçeneklerden hangisine karar 
verilmesine ilişkin bir plan hazırlayıp buna uygun çalışma politikası 
geliştirerek bir yol çiziliyor.

Bu aşamalardan her biri, firmanın değer kazanması için bir dizi zorluk ve 
fırsatlardan oluşmaktadır. Bunlarda kendiliğinde bir döngü haline gelmektedirler. 
Özellikle de yüksek teknolojiye sahip firmalarındaki ürün geliştirme süreçlerine 
benzeyen bu dört temel yaşam döngüsü aşaması böyle tanımlanabilir: 

1) Gizli bir seçeneği tanımlamak
2) Arama, bilgi toplama ve gerekli kaynakları bir maliyetle elde etme veya 

düzenleme yoluyla temel veya genişletilmiş gerçek bir seçenek oluşturma
3) Gerçek seçeneğin gerekli koruma veya iyileştirme maliyetlerini uygulayarak 

yönetmek, korumak ve güçlendirmek
4) Gerçek seçeneği benimsemek.

Gerçek seçeneğe karar vermede en yaygın yaklaşımlar şunlardır: (Cox, 1979)

1) mantık ve buluşsal yöntemlere dayanan ve yöneticiler tarafından düşünme 
biçimi olarak gerçek seçenekler sunan gerçek seçenekler mantığı

2) değer seçenekleri için resmi analitik (matematiksel veya simülasyon) 
modellere dayanan ve araştırmalar için hipotezler üreten gerçek seçenek: 
değerleme ve modelleme

3) örgütlerde gerçek seçeneklerin uygulanmasına odaklanan davranışsal 
perspektifler. 

2.1.	 Gerçek	Seçenek	Mantığı

Strateji literatürünün birçoğu, GST ‘u stratejik ve sezgisel düşünme, 
seçenek yaratma ve bu seçenekleri benimsemek olarak görür. GSM, analitik 
modellemenin yardımı olmaksızın sözlü kurallara bağlı olan hipotezleri yakalar. 

Finansal seçenekler teorisinin gerçek yatırım kararlarına ve daha önce 
vurgulanan gerçek seçeneklerin değerlenmesindeki birçok komplikasyona 
doğru bir şekilde eşleştirilmesinin zorlukları göz önüne alındığında, GSM’ın 
stratejide yaygın kullanılması doğal olmaktadır. GSM, seçenekler resmi 
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olarak değerlendirilemese bile, gerçek seçenek değerinin tanımlanması ve 
sentezlenmesi bakımından çok uygundur. GSM kuruluşlara stratejik yatırım 
kararlarını belirsizlik altında daha iyi almalarına yardımcı sağlayacak çeşitli 
yollar sunar. 

2.2.	 Gerçek	Seçenek	Değerlemesi	veya	Modelleme

Gerçek seçeneklerin biçimsel modellenmesinde temel varsayımlar vardır; belirli 
ve şeffaf olmak, yeni teorik ilişkileri karşılaştırmalı statikler ve sayısal analizlerle 
ortaya koymak, simülasyonun yapılmasını sağlamak gibi varsayımlardır. 
Matematiksel veya simülasyon modelleme, önerme ve karşılaştırmalı statik 
analizleri geliştirmek için bir araç olarak faydalı olmaktadırlar ve bu araştırmanın 
stratejik yönetim içinde gelişmesini teşvik ederler. Bu kadar önemli ve güçlü 
yönlerine rağmen, bu yaklaşımın dezavantajları da vardır. Örneğin, matematiksel 
modellemede GSD modeli uygulanmasına engel olacak bir takım varsayımlara 
dayanmaktadır. Yani bazen modelleme zamanı bilginler örgütsel gerçeklikten 
uzaklaşabilirler. (Kogut, 2001)

2.3.	 Gerçek	Seçenekler	Üzerinde	Davranış	Perspektifleri

Bu yaklaşım, örgütsel gerçeklerle bağlantı kurmayı ve yönetimin insan 
ya da davranış doğasına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Gerçek yaşam 
sürtüşmelerinin var olması, örgütsel gerçeklikler ve uygulama zayıflıklarına 
bağlı olarak karar esnekliği ve bilgi doğruluğu gibi gerekli koşulların 
sağlanamaması halinde GST’in uygulanma alanının sınırlı olduğu 
belirtilmektedir. Karar zamanındaki bir varlığın değeri hakkında bilgi 
yetersizliği varsa, yöneticiler iyi fırsatlar içeren projelere az yatırım yapabilir 
veya kötü projelere aşırı yatırım yapabilir. Bu kısıtlamalar, doğal olarak, gerçek 
seçeneklerin etkin yönetimi konusunda pratik zorluklara yol açmaktadır.  GST 
mevcut davranış stratejisi araştırmalarıyla daha iyi bağlantı kurabilmek için 
bu davranışsal varsayımları benimseyebilir. Sınırlı rasyonellik, bilgi eksikliği 
ve davranış yanlışlıklarının etkilerini araştırmak, gerçek seçeneklerin 
uygulanması üzerine yapılan araştırmalarda ön planda tutulmaktadır. (Miller, 
2002)

3. Gerçek Seçenek Kuramı ve Strateji Konuları

Gerçek seçenek teorisinin hayata geçirilmesi için bir sıra kuramları 
benimsemesi gerekiyor. Bu kuramlar çerçevesinde gerçek seçenek teorisinin 
strateji konuları belirlenmekte ve uygulanmaktadır.
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a) Firma heterojenliği ve rekabet avantajının doğası
Stratejinin temelinde, firma davranışı, örgütsel performans çıktıları ve
rekabet avantajı açısından heterojenlik gibi konuları araştırmak vardır. 
Kaynaklardaki heterojenlik, firmaların kârlılık ve hayatta kalma konusunda 
farklılık yaratmasının temel nedeni olarak tanımlanabilir. Bilgi, yetkinlik 
ve öğrenme, firmanın yeni fırsatlardan yararlanmasına olanak sağlayan 
yeteneklerin temelindedir. GST, firmanın yatırım fırsatlarına ve firmaya 
özel olan bilgilere odaklanarak, bu farklılığın neden olduğunu ve belirsizlik 
durumlarında firmaya avantaj sağlayan şeylerin neler olduğunu anlamamıza 
yardımcı oluyor. (Trigeorgis, 1996)

b) Organizasyon ve yönetim modeli seçenekleri
Yöneticiler firmanın stratejilerinden biri olan büyümeye ulaşmak için
gerekli olan kaynakları nasıl sağlayacaklarını veya bu kaynakları nasıl
dağıtacaklarını dört yolla belirlemektedirler: (Trigeorgis, 1996)

1) satın alın (sat) veya devral (devreden çıkar)
2) dahili olarak geliştirme
3) kiralama, sözleşme
4) paylaşmak / müttefik.

Satın alma işlemleri hem satın alma hem de satma taraflarında gerçekleşebilir. 
Diğer modlar (finansal kiralama / sözleşme veya paylaşım / müttefik), çoğunlukla 
diğer firmalarla işbirliği yoluyla dış kaynakların stratejik kullanımında daha fazla 
tercih edilmektedir. Örneğin, bir firma, mal varlıklarını diğer bir şirkete satabilir 
veya kiralayabilir veya diğerinin mal varlıklarını alabilir veya kiralayabilir. 
Bir firma kendi teknolojik portföyündeki boşlukları doldurmak veya kendi 
kaynaklarını daha da geliştirmek için başka bir firmanın teknolojilerini satın 
alabilir veya buna uygun sözleşme yapabilir.

4. Gerçek Seçenek Teorisinde Ortaya Çıkan Zorluklar

Bu bölümde, stratejik yönetimdeki gerçek seçenek teorisinde ortaya çıkan bir 
dizi zorluklar ele alınmaktadır. GST, firmalarda kaynak bulmak bakımından iyi 
bir yatırım kararları sunsa da, strateji alanında teorik bir hale gelebilmesi için 
stratejinin teme varsayımlarına hakim olması gerekmektedir. (Maritan, 2007)

Firmalar neden seçeneklerin oluşturulmasında, tanınmasında ya da 
kullanılmasında farklılıklar gösterirler? Neden bazı durumlarda değerli büyüme 
seçeneklerinin seçilmesine rağmen başarısız olurlar? Ya da bazen bu tür 
fırsatlar kısıtlı olduğunda başarılı olurlar? Yetki haklarının ve örgüt içi kaynak 



STRATEJİK YÖNETİMDE GERÇEK SEÇENEK TEORİSİ     297

dağılımının bu büyüme seçeneklerinden daha verimli faydalanmaları için nasıl 
fikirler üretilebilir? Firmanın gerçek seçenek bazlı görüşünün tanımlayıcı 
özellikleri nelerdir ve mevcut teoriler birbirlerini ne şekilde tamamlayabilir?

İş ortamını ve firma tepkilerinin öngörülebilir olduğunu varsayan 
geleneksel endüstri organizasyonu ekonomisi ve oyun teorisi yaklaşımlarının 
aksine, stratejik yönetimde kullanılan çeşitli teoriler, iş ortamının belirsiz ve 
öngörülemeyeceğini kabul etmekte ve sınırlı rasyonel yöneticilerin olduğunu 
kabul etmektedir. Gelecekteki ihtimalleri tahmin etme ve planlama yeteneğine 
sahiptirler. Belirsizlik, firmanın alternatif görüşlerini ve stratejik yatırımla ilgili 
sonuçlarını ayıran kilit bir sürücüdür. Teoriler arasında, maliyet etkinliği üzerine 
odaklanma, bilgi, öğrenme ve karar esnekliğinin rolü açısından da farklılıklar 
bulunmaktadır. GST tüm bu faktörlere kapsamlı bir şekilde yaklaşmakta ve 
dolayısıyla belirsizlik durumunda firma yatırımlarının ve karar vermenin 
yönlerine odaklanan diğer teorilerle önemli entegrasyon potansiyeli taşımaktadır. 
(Myers S. C., 1977)

GST ‘in yönetim ve organizasyon da rolü nedir? Birçok stratejik yönetim 
araştırması, insan özelliklerini ve bilişsel yenilikleri, yönetimsel teşvikleri, 
ödül yapılarını, kontrol sistemlerini, operasyonel rutinleri ve girişimci 
kültürünü de dikkate alarak, GST’in pratik uygulamasını benzersiz bir şekilde 
zenginleştirebilir. Bütün bunların hepsi firmaların stratejik yatırımlarının 
başarısını etkileyebilir. Örneğin, kuruluşlar, seçenek yaşam döngüsü boyunca 
gerçek seçeneklerin oluşturulmasını, bakımını ve doğru bir şekilde uygulanmasını 
nasıl değerlendirip ödüllendirmelidir? GST, sınırlı rasyonellik, örgütsel yapılar 
ve kontrol sistemleri gibi yönetim ve örgütsel gerçekleri hesaba katmak için 
nasıl ayarlanabilir? Düşünce ve alışkanlıklar, tutum, doğrulama önyargıları, 
karamsarlık ve belirsizlik gibi bilişsel kısıtlamalar veya davranışsal önyargılar 
sübjektif yargıyı dahil edilmekle bu seçeneğin daha değerli olacağı varsayılıyor. 

Organizasyonlar, yaratıcılığı ve belirsizliği daha iyi nasıl çözebilir? Farklı 
yöneticiler veya CEO’lar farklı kuruluşlar için, farklı endüstrilerde ve firmalarda 
gerçek seçeneklerini daha etkin tanımlamak, oluşturmak ve doğru bir şekilde 
kullanabilmek için uygun riski tahmin etmeyi bilmeli, yenilikçilik ve teşvik için 
seçeneklerin hayat aşamaları için uygun portföy geliştirmelidirler.

Gerçek seçeneklerle bu bölünmelerin ötesine nasıl geçebilir ve nasıl 
daha güçlü bir şekilde ilerleyebilir? Özellikle, ROR ve biçimsel modelleme 
/ değerleme gibi yaygın yaklaşımlar, ayrı veya rakip GST yaklaşımlarıyla 
birlikte nasıl daha etkili bir şekilde çalışabilir? Esneklik yaratma veya satın 
alma genellikle bir maliyetle gerçekleştiğinden, esneklik fayda maliyetinin 
toplam maliyeti aştığını görmek için bu seçenekleri değerlendirmek gereklidir. 
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Bireysel bir projenin değerinin daha geniş stratejik ve örgütsel bağlam içinde 
de düşünülmesi gereklidir. Dolayısıyla, nitel ve nicel tartışmalarının ötesine 
geçmek ve farklı GST yaklaşımlarının bir araya getirerek bu katkılardan 
yararlanılmalıdır. Bir çerçeveleme aracı olarak ROR’un daha stratejik 
kullanılması, analitik bir değerleme / modelleme metodolojisi gibi, örgütsel 
gerçeklerinin, kısıtlamalarının ve uygulama hususlarının açık şekilde ele 
alınması arasında doğru dengenin ne olduğu belirlenmelidir. Teorik ve pratik 
arasındaki boşlukları değerlendirmek, bu boşlukların kaynaklarını belirlemek ve 
daha entegre bir GST’un tanımlayıcı ve normatif değerini değerlendirmek için, 
gerçek kuruluşlar içerisinde GST yaklaşımlarını tamamlamak ve kullanmak için 
daha fazla incelemek gerekmektedir. (Amram, 2000)

Alan geliştikçe, nitel ve nicel yaklaşımların daha iyi entegrasyonu için, 
önemli organizasyonel gerçekleri de içeren daha birleştirici bir yaklaşıma 
ihtiyacımız doğuyor. Araştırmacılar, bu yaklaşımların birleşme ve devralma, 
devreden çıkarma veya bölünme, bir patent veya lisans satışı veya bir markanın 
franchisinginde olduğu gibi bağlamsal olarak birbirine daha yakın olduğu 
uygulama bağlamlarına odaklanırlarsa entegrasyon çabalarına daha fazla 
yardımcı olurlar. (Kogut, 2001)

Son olarak, bu teori yeni metodolojilerin kullanımını, iş birimine ve 
stratejik perspektiften bireysel proje düzeyine daha fazla odaklanmayı ve bireysel 
gerçek seçeneklere ilişkin daha temel verilerin toplanmasını teşvik ediyor. İlk 
olarak, laboratuar deneyleri, simülasyonlar, saha çalışması ve anketler gibi yeni 
metodolojiler, firmalar tarafından yapılan yatırımları içeren ikincil veya geniş 
ölçekli ampirik verilerden elde edilen mevcut kanıtlara yararlı veriler sağlamaktadır. 
Bu metodolojiler, yönetsel karar verme ile ilgili belirli bilgileri toplamak ve gerçek 
bir yatırım kararının verilmesi zamanı daha uygun olmaktadırlar. Simülasyonlar, 
farklı seçeneklerle kararları etkileyebilecek davranışsal veya yönetsel hususlarda 
portföy seçimlerine yardımcı olmaktadırlar. (Lint, 1998)

Gerçek seçenek çalışmalarında analiz birimlerinin yeniden gözden 
geçirilmesi, gerçek seçenekler üzerinde yapılan strateji araştırmalarda ilerlemeye 
yardımcı olmaktadır. Özellikle, ROR ve değerleme / analitik perspektiflerini 
birbirine yaklaştırmak için, strateji akademisyenleri analiz ünitesi olarak 
bireysel projeye ve işletme birimine daha fazla odaklanmaktadırlar. Değerleme 
/ modelleme bireysel projeler için daha uygun olduğuna göre, bireysel 
projelere veya iş birimlerine odaklanan strateji çalışmaları, entegrasyonu 
kolaylaştırmaktadır. Şimdiye kadar strateji araştırmalarında, ampirik 
çalışmaların çoğu kurumsal düzeyde yapılmış ya da değerleme modelleri ile 
bağlantıları daha zor hale getiren şekilde kullanılmıştır. 
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Sonuç

Bu çalışmada stratejik yönetimdeki gerçek seçenek araştırmaları için önemli 
olan zorlukları incelenmiştir. Stratejik düşünceleri bireysel vaka projelerine ve 
işletme birimi düzeylerine getirmek için daha fazla çalışma ve uygun entegre 
metodolojilerin benimsenmesi önerilmektedir. Davranışsal ve organizasyonel 
gerçeklere ve kısıtlamalara dikkat ederek, araştırmacılar tarafından artan ilgi, 
aynı zamanda hem stratejik hem de değerleme bileşenlerini içeren şekilde 
olmalıdır. Gelecekle ilgili araştırmalar, organizasyonlardaki gerçek seçenek 
yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarına değinirken, aynı zamanda, yönetim 
ve organizasyonlarda ROT’un uygulanabilirliği alanının daha fazla analiz 
edilmesine ve genişletilmesine odaklanmalıdır. Bu yüzden araştırma, ayrılmış 
bir değerleme ya da tamamen stratejik bir mantık yürütme olmaktan çok, bir 
organizasyon ve uygulama şeklinde olmalıdır. Örgütsel süreçler, yönetsel 
teşvikler ve kontrol sistemleri ile davranışsal yöntemler hakkında daha derin 
düşünmeyi gerektirir. 
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Sahip olunan kaynak miktarlarının sınırlı olması ve insan ihtiyaçlarının 
sonsuz olması iktisat biliminin temel konusu arasında yer almaktadır. 
Sahip olunan kaynakların kıt olması ister sahip olduğumuz doğal

kaynaklar açısından incelensin, ister beşeri sermaye olarak isterse de sahip 
olunan bütçe doğrultusunda incelensin yine minimum girdi maksimum çıktı 
sürecinde çalışmamıza yön vermektedir.

Bir devletin yaptığı harcamalar sahip olduğu bütçe ile sınırlı olmaktadır. 
Burada bir devletin tüm imkanlarını kullanarak elde edeceği finansal akımlar 
göz önüne alınarak bütçe oluşturuluyor. Devlet bu harcamalarla sosyal refahın 
maksimize edilmesini hedefler. Kaynakların etkin dağılımı ve kullanımı 
karşılaşılan en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Zira, devlet hedeflediği 
ekonomik büyümeyi yakalayabilmek için fayda maliyet doğrultusunda ve etkin 
bir şekilde karar mekanizmasını oluşturmalıdır. 

Devletin yapacağı harcamalar içerisinde en büyük finansal kaynağı 
sağlayan gelirler vergiler olmaktadır. Devlet vergini, karşılıksız olarak, kendi 
egemenlik gücünün sonu olacak şekilde toplumu oluşturan kişilerden toplar. 
En istikrarlı gelir olmasına bağlı olarak vergiler, devlet bütçesi içerisinde çok 
önemli paya sahiptirler. 

Giriş
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Kamu harcamalarının büyüklüğü devletin topladığı vergilerle direk ilişkili 
omaktadır. Ne kadar fazla vergi toplanırsan devletin ekonomiye müdahelesi, 
yapacağı yatırım ve diğer harcamaları da o denli büyük olur. Bu yüzdendir ki, 
kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında bir ilişkinin varlığı her zaman 
tartışılan konular arasıdan yer alır. 

Bu çalışmanın amacı, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkinin ölçülmesidir. Kamu harcamalarının fazlalığı elde edilen vergilerle 
ilişki olmakatdır. Çalışmada da bir devletin yapacağı kamu harcamalarıyla, 
elde edeceği ekonomik büyüme arasındaki ilişki terorik çerçevede ele alınarak 
incelenmiştir.

1. Vergi 

Vergi, toplumu oluşturan kişi ve kurumlardan, devlet tarafından, karşılıksız, zorla, 
ödeme güçleri nisbetinde, kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla alınan 
ekonomik değerdir. Tanımda belirtilen, zorla alınma özelliği tamamen devletin 
yasalar gereği vergileri alabilme gücüne sahip olmasını ifade etmektedir. Devlet 
kendi finansmanını sağlamak ve ekonomide adaleti korumak için vergileri en 
önemli silahı olarak kullanmaktadır. (Pehlivan, 2017)

Vergilerin ister tanımı olsun, ister mevcut olduğu ülkede uygulanma şekli 
olsun, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Hatta farklı yaklaşım altında 
düşünürlerin de vergilere yaklaşımları farklılık göstermiştir.

Bir devletin farklı başlık adı altında gelir kaynakları vardır. Fakat bunlar 
içerisinde en önemli yeri vergiler tutmaktadır. Vergilerin bu kadar önemli bir 
paya sahip olması, bütçeye kaynak sağlamasında istikrarlı bir yapıya sahip 
olmasıdır. Ayrıca vergilerin karşılıksız olması da fon sağlamak açısından önemli 
ekonomik değer olmasına sebep vermektedir. (Çavuşoğlu, 2015)

Vergilerin bu kadar önemli olması tarihsel süreç içerisinde her zaman var 
olmuştur.  En eski çağları bile analiz ettiğimiz zaman görüyoruz ki, vergiler 
farklı başlıklar altında varlığını sürdürmüştür. Farkı zaman dilimlerinde, farklı 
başlıklar altında uygulanan, zekat, öşür, haraç ve cizye gibi ödenekler de aslında 
bir vergi çeşidi olmaktadır. (Yılmaz, 2019)

Günümüzde bütçeye sağlanan gelirler ortak ekonomik değer üzerinden 
toplanmaktadır. Bu durum vergilerin de tarihsel süreçten farklı olarak ortak 
ekonomik değer olan para şeklinde toplanmasına etki etmiştir. Bu da nominal 
anlamda bile olsa, devletin bütçesine gelen fon akımlarında bütçe artışlarını 
ortaya koyar. 

Devlet bir tarafdan kendi finanmasının temin ederken diğer taraftan da 
vergiler yoluyla adaleti sağlamaktadır. Fakat vergilerin gerçekten de adaleti 
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sağlayıp sağlamaması da her zaman tartışılan konular arasında yer almaktadır. 
Zira, daha zengin kişilerin fazla vergi ödeyerek kamusal mal ve hizmletlerden 
minimum  düzeyde yararlanmaları bu tartışmaları ortaya koymuştur. Alım gücü 
daha düşük olan kişilerde de tam tersi bir durum söz konusu omaktadır. Vergi 
ödeme gücü zayıf olan kişilerin daha az vergi ödemesi veya vergiden muaf 
durumlarının olmasına karşı devletin sunduğu mal ve hizmletlerden daha fazla 
faydalanmaları gibi. Buradan yola çıkar, vergi ödemenin ve karşılığında her 
hangi mal ve hizmet kullanmanın sonucu olarak literatürde, mali rant ve mali 
sömürü kavramlarına rast gelinmektedir. (Pehlivan, 2017)

Mali rant diye tabir edilen durum, bir vergi ödeyicisinin daha az 
vergi ödeyerek kamusal mal ve hizmeltlerden daha fazla yararlanmasını 
ifade etmektedir. Yani ödenen vergi miktarı küçüktür temin edilen  mal ve 
hizmletlerden. (Kılıçoğlu, 2014)

Mali sömürü diye kavramda ise tam tersi bir durum söz konusu olmaktadır. 
Bu kez devletin kişiden aldığı vergi miktarı, kişinin kullandığı mal ve hizmetin 
üzerinde bir durumu ifade etmektedir. (Saygın, 2015)

1.1.	 Verginin	Fonksiyonları

Devletin kamu harcamalarını finanse etmek ve topluma hizmet etmek amacıyla 
topladığı vergilerin bir sıra fonksiyonları bulunmaktadır. Devlet ister finansal 
kaynak sağlamak, ister ekonomide mevcut istikrarsızlıkları düzenlemek veya 
büyümeyi sağlamak, isterse de toplumsal refahı maksimize etmek için vergi 
toplamaktadır. Tam da burada vergilerin farklı fonksiyonları karşımıza çıkar. 
Buradan hareket ederek, vergileri genel olarak üç fonksiyon çerçevesinde; mali, 
iktisadi ve sosyal fonksiyon olarak değerlendire biliriz. (Pehlivan, 2017)

1.1.1.	 Sosyal	Fonksiyon

Devlet her ne kadar finansal kaynak sağlamak açısından vergi toplasa da, vergi 
toplanmanın en önemli sebeplerinde bir de toplumda adaletin sağlanmasıdır. 
Devlet içeride para trasferleri aracılığıyla daha fazla gelir elde eden kişiden 
vergi adı altında para toplayarak, satın alma gücü düşük olan kişilere sosyal 
transferler çerçevesinde para aktarımı sağlamaktadır. İster para şeklinde isterse 
de mal ve hizmletlerin -sunumu şeklinde olsun devlet bir harcama yapmış olur. 

İşsizlik gibi durumların mevcut olmasında da aynı süreci görmek 
mümkündür. Devletin her zaman en önemli silahı vergiler olduğu için, adaletin 
sağlanmasında da devlet vergileri kullanmaktadır. Ayrıca vergiden muaf ve 
istisnaların yapılması da, devletin adaleti sağlamak için, vergiyi bir yöntem 
olarak kullanması gösterilebilir. Tüm bu başlıkları incelediğimiz zaman 



304     İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori

verginin sosyal fonksiyonu karşımıza çıkmaktadır. Genel bir cümleyle ifade 
edersek, devletin adaleti sağlamak ve sosyal refahı artırmak amacıyla vergileri 
kullanması vergilerin sosyal fonksiyonu olarak geçer. (Giray, 2019)

1.1.2.	Mali	Fonksiyon

İster dar anlamda ister geniş anlamda devleti ele alarsak, bir devletin temel hedefi 
sorumlu olduğu toplumun güvenliğini sağlamak ve sosyal refahın artırılmasına 
hizmet etmektir. Devlet sosyal refahı artırmak için bir sıra faaliyetlerde bulunur. 
Bu hizmetler genel anlamda, erdemli veya erdemsiz ürünlerle ilgi olsun, sosyal 
yaşamın yükseltilmesine hizmet eder. Devlet sosyal refahtan önce bir de ilkin 
hedef olan güvenirliği sağmakla görevlidir. En basit şekilde, askeri hizmetlerin 
sağlanması ve polisiye gibi güvenlik hizmetlerinin sağlanması, bir devlet 
açısından zorunlu ihtiyaç olarak karşımıza çıkar. Tam da zorunlu olan ihtiyaçları 
finanase etmek için devlet vergilere ihtiyaç duyar. Bu tür güvenlik çatısı altında 
kamu hizmetlerinin finansman kaynağı vergiler olmaktadır. Devlet en temel, asli 
görevlerini yerine getirmke için vergi toplar ki, bu başlık altında verginin mali 
fonksiyonu sağlanmış olur. (Gerçek, 2015)

1.1.3.	 İktisadi	Fonksiyon

Devletin temel hedeflerinden biri de ekonomide istikrarı sağlamaktır. Piyasa 
yapısının işleyişini düzene sokmak, gerekli regulasyonların getirilmesi, 
enflasyonla mücadele ve bu gibi bir sıra ekonomik faaliyetlerle mücadele de 
devletin görevleri arasında yer almaktadır. Devletin vergiyi ekonomik istikrarın 
ve düzenin sağlanması açısından kullanması verginin iktisadi fonksiyonu olarak 
geçer. Özellikle de büyük buhran krizinden sonra devletin vergiyi iktisadi 
fonksiyon olarak da kullanması, yani devletin ekonomik müdahelesi zorunlu 
hale gelmiştir. (Yasa, 2017)

1.2.	 	Vergi	Çeşitleri

Devlet kendi finansmanını karşılamak amacıyla vergi toplar. İster paranın reel 
ve nominal değeri arasındaki farklara bağlı olarak, ister süreç içerisinde hamu 
harcamalarının artmasına bağlı olarak toplanan vergi türlerinde değişiklikler 
karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple devletin en önemi gelir kaynağı içerisinde yer 
alan vergileri farklı kıstaslara göre sınıflamak mümkündür. Bu sınıflandırmlar 
da süreç içerisinde değişiklikler göstereke kendi içerilerinde farklı alt başlıklara 
ayrılmıştır. Temel vergi gruplandırmasını aşağıda başlıklarda inceleyebiliriz. 
(Öncel, 1997)
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1.2.1.	Dolaylı	ve	Dolaysız	Vergiler

Dolaylı ve dolaysız çerçevede vergileri incelediğimiz zaman, vergilerin birbaşa 
mükelleften bütçeye akmasına bağlı olarak inceliyoruz. Burada önemli iki kıstas 
karşımıza çıkmaktadır: vergi yansıması ve vergi verimliliği. 

Ödenencek vergi kolya bir şekilde karşı tarafa aktarılabiliyorsa bu tür 
vergiler yansıtılan bilen vergiler olarak geçer. (Taşkın, 2012)

Eğer toplanan bir vergi kolay bir şekilde bir başka kişiye aktarılabiliyorsa, 
bu vergiler dolaylı vergiler olarak geçmektedir. Bir başka tanım verecek olursak 
eğer, vergi ödeyicisinin kimliği önceden belli değilse bu tür vergiler dolaylı 
vergiler olarak karşımıza çıkar. (Durkaya, 2006) Örneğin, gümrük vergilerini 
incelediğimiz zaman, ithal edilen bir ürünü en son kimin tüketeceği belli değilse, 
vergi yükü kimin üzerinde kalacağı belli değlse bu tür vergiler, dolaylı vergiler 
olarak geçer. Aynı çerçevede, KDV vergileri, ÖTV vergileri gibi vergiler de 
dolaylı vergi grupu içerisinde incelenmektedir. Kısaca, ödenecek vergi kolay bir 
şekilde karşı tarafa yansıtılıyorsa bu tür vergilerimiz dolaylı vergilerdir. 

Eğer vergi ödeyicisinin mükellefi önceden belliyse, bu tür vergiler dolaysız 
vergiler olarak bilinmektedir. Kurumlar vergisi, gelir vergisi, servet vergisi bu tür 
dolaysz vergi grupunun içerisine dahildir. Bir vergi karşı tarafa aktarılamıyorsa, 
karşı tarafa yansıtılamıyorsa, bu tür vergilerimiz dolaysız vergilerdir. (Terzi, 
2016)

Etkinliği açısından incelediğimiz zaman, vergilerin bütçeye sağladığı 
süreçdeki istikrarı ele alıyoruz. Eğer ortalama kaynaktan devamlı bir şekilde 
bütçeye para akışı varsa, bu tür vergilerimiz etkin vergiler olarak geçerler ve 
dolaysız vergi grupu içerisinde yer alırlar. Örneğin, gelir vergisi ve kurumlar 
vergisini bu çerçevede ele alabiliriz. Kaynağı devamlı olmayan, ödeyicisi 
önceden bilinmeyen, dolaylı vergilerimiz ise verimsiz vergiler çerçevesinde ele 
alınmaktadır.

1.2.2.	Objektif	ve	Subjektif	Vergiler

Devletin vergi toplamadaki temel amaçlarından biri de adaletin sağlanmasıdır. 
Yani vergi ödeme gücü olmayan kişilerin muaf tutulması ve ya daha az vergi 
ödemesi, tam tersi vergi ödeme gücü yüksek olan kişilerde ise daha fazla vergi 
alınması şeklinde. Devlet bu amaç doğrultusunda hareket ederken kullanacağı 
yöntem de önemli olmaktadır. Zira, vergiden muafiyet durumunda devletin 
hangi vergi türünü kullanarak bunu yapacağı önem arz etmektedir. Bu çerçevede 
karşımıza vergilerin bir diğer ayırımı olan objektif-sübjektif vergi grupu 
çıkmaktadır. 
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Vergilerin, kişilerin şahsi durumlarına göre ayarlanabilir olması sübjektif 
yapı içerisinde değerlendirilir. (Kılıçaslan, 2017) Bir vergi tahsilatı zmaan eğer 
kişinin şahsi veya ailevi durumlarına göre ayarlanamıyorsa, toplumun genelini 
kapsıyorsa bu tür vergiler objektif vergiler olarak geçer. Devlet bir kişiye, aileye 
veya kuruma vergiler üzeirnden yardım gösterecekse eğer, bunu sübjektf vergiler 
üzerinde hayata geçirir. Örneğin gelir vergisini incelediğimiz zaman, kişinin 
elde ettiği gelir üzerinden sosyal durumuna göre, muafiyetin sağlanmasını örnek 
göstere biliriz. Bu çerçevede dolaysız vergi grupuna dahil olan bazı vergi türleri, 
subjektif vergi olma özelliğini de taşımış olur.

Devlet objektif vergi kullanarak, kişi, aile veya kurumlara yardım 
göstermesi, subjektif vergi türleriyle kıyasladığımız zaman daha zor olmaktadır. 
Bu çerçevede, devlet adaleti sağmak açısından vergi türlerini kullanıdğı zaman, 
genellikle subjektif vergiler üzüerinde hareket eder. (Demir, 2013) 

1.2.3.	Gelir,	Harcama	ve	Servet	Vergileri

Daha önce incelediğimiz vergi gruplandırmasına karşılık, gelir-harcama-servet 
vergisi gruplandırması, hem literatürde hem de hayatta en çok karşılaşlan vergi 
ayırımı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gelir vergisi- belirli bir üretim faaliyeti sonucunda elde edilen gelirden 
ödenecek tutardır. Gelir vergisinin ödenmesi için, kanunen kişinin belirli bir 
yerde çalışır olması ve sonucunda gelir elde etmesi gerekmektedir. 

Eyer elde edilen gelir, fiziki kişiler çerçevesinde değil de, kurum bazında 
elde edilmiş olursa, bu zaman ödenecek vergi, kurumlar vergisi olarak geçer. 

Gelir vergisinin tahsilatı farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Eğer çeşitli 
kaynaklardan elde edilen gelir, ayrı ayrılıkta vergi uygulanmasına tabidirse, 
bu tür vergi uygulaması sedüler gelir vergisi olarak geçer. (Arikan, 2016) Eğer 
kişinin farklı kaynaklardan elde ettiği gelirler toplandıktan sonra tek başlık altında 
vergiye tabi tutulursa bu tür vergilendirme üniter gelir vergisi çerçevesinde ele 
alınır. (Saraçoğlu, 2013) Eğer kişinin farklı kaynaklardan elde ettiği gelirler, 
karma şekilde, hem sedüler hem de uniter gelir vergisi şeklinde tahsil edilirse, 
bu tür vergi uygulaması birleşik gelir vergisi olarak geçer. (Arikan, 2016)

Tarihsel süreç içerisinde çok fazla paya sahip olan, günümüzde eski 
önemine sahip olmayan, fakat halen uygulamada olan bir diğer vergi türü 
de servet vergisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Servet vergisi, kişilerin sahip 
olduğu kıymetlerin parasal değeri üzerinden belirli bir miktar vergi ödemesi 
olarak geçer. Servet vergileri, dolaysız vergi grupu içerisinde yer almaktadır. 
Emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi diğer benzeri vergi türlerimiz servet 
vergisi olarak bilinmektedir. (Öz, 2014)
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1.3.	 	Ekonomik	Büyüme

Ekonomik büyüme tüm devletlerin ulaşmayı hedefledikleri makroekonomik 
göstergeleri içerisinde yer almaktadır. Bugün devletleri gelişmiş ve gelişmekte 
olan devletler olarak ayırıdığımız zaman bakılan göstergelerde ekonomik 
büyüme önem arz etmektedir. Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için devletin 
bir sıra makroekonomik göstergeleri istikrarlı bir biçimde sürdürmesi lazımdır. 
Ekonomik büyümenin sağlanması için, devletin bir sıra regulasyon, politik ve 
ekonomik kararları alması ve uygulaması gerekmektedir. 

Genel anlamda ekonomik büyüme nedir diye tanımlarsak, bir devletin yıl 
içerisinde, reel anlamda yakaladığı mal ve hizmetlerdeki büyüme, GSYİH artışı, 
kişi başına gelirin yükselmesi olarak ifade edilmektedir. (Aslan, 2006) Her 
ülkenin sahip olduğu faktörlerdeki farklılık büyüme hızlarına da etki etmektedir. 

Ekonomik büyümeye etki eden faktörleri bir kaç başlık altında incelemek 
mümkündür. Genel olarak en çok literatürde kabül gören ayırım, 5 başlık altında 
ele alınmaktadır. Bunlar: ekonomik faktörler, demografik faktörler, teknolojik 
gelişme, doğal kaynaklar ve sosyal ve kültürel faktörler olarak ayrılmaktadır. 
(Gündüz M., 2018)

1.3.1.	Ekonomik	Büyümenin	Göstergeleri

Ekonomik büyümenin bir sıra göstergeleri vardır. Fakat, literatürde en çok 
yer alan,  en önemli bilinen ve üzerinde durulan gösterge GSYİH olmaktadır. 
GSYİH’da büyüme nominal değil de, gerçek anlamdaki artışı ifade etmektedir. 
(Akalın, 2020) Bunun yanında kişi başına düşen milli gelirdeki artış da 
büyümenin bir göstergesidir. 
a) GSYİH
 GSYİH, bir ülkenin yıl içinde ürettiği tüm mal ve hizmetlerin, işlem 

gördüğü piyasada, geçerli piyasa fiyatından çarpımı sonucu elde edilen 
geliri göstermektedir. GSYİH hesaplanması bir yıl için baz alınmaktadır. 

GSYİH=Tüketim+Yatırım+Kamu harcamaları+(İhracat-İthalat) 

 olarak ifade edilmektedir. (Çiftçi, 2018) Kamu harcamalarının ölçüsü, yani 
az veya çok olması, devletin elde ettiği gelirlerle direk bağlantılı olmaktadır.

b) Kişi Başına Milli Gelir
 Bir ülkenin bir yıl içinde elde ettiği gayri safi milli hasilasını, o ülkenin 

toplam nüfusuna bölünerek elde ettiği değer kişi başına gayri safi milli 
hasilayı oluşturur (Akıncı, 2021). Ülkeler gelişmişlik düzeylerine ve 
büyümelerine göre analiz edildiği zaman bu ölçü önemli kriter olmaktadır. 
Tabii ki, bu ölçü dikkata alındığı zaman elde edilen gelirin reel anlamda 
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olması önem arz etmektedir. Genellikle bu tür hesaplamalarda ortak para 
brimi olarak dolar kullanılmaktadır.

1.4.	 Vergi	ve	Ekonomik	Büyüme	İlişkisi

Devletin yaptığı harcamalar ekonomi üzerinde bir sıra etkiler meydana 
getirmektedir. Genellikle, büyüme yönünde olan etkiler üretimin artması, 
istihdamın artması, işsizlik oranlarının düşmesi, gelir dağılımında adaletin 
sağlanması gibi farklı çerçevelerde gerçekleşmektedir. Kamu harcamaları 
büyüme üzerinde direk veya dolaylı bir şekilde büyüme meydana getirmektedir. 
Direk büyümeyi pozitif etki şeklinde ortaya çıkaran harcamalar yatırı harcamaları 
olarak bilinmektedir. Yatırım harcamalarından ziyade cari harcamalar şeklinde 
tasfir edilen diğer harcama türleri de ekonomik üzerinde olumlu etki ortaya 
çıkarır. Fakat bu olumlu etki ilk önce talep artışını ortaya çıkarmakta ve talep 
artışına bağlı olarak ekonomik büyüme gerçekleştirmektedir. 

Yapılan transfer harcamaları da ilk önce talep artırıcı yönde olduğu için 
ekonomik üzerinde dolaylı bir büyüme sağlamaktadır. Transferlere bağlı olarak 
kişilerin satınalma gücleri yükselmekte, bu da talebi artırmakta ve buna bağlı 
olarak da üretim hacmi genişlemektedir. 

Devletin üretim kesimlerine verdiği yardım ve teşfikler, sübvansiyon 
destekleri de ekonomi üzerinde pozitif bir büyüme gerçekleştirmektedir. Ayrıca 
adaleti sağlamak adına yapıla kamu harcamaları da ekonomi üzerinde olumlu bir 
gelişme ortaya çıkarmaktadır. Devlet bu şekilde elinde fazla para olan kişilerden 
vergi adı altında parayı toplar, satınalma gücü düşük olan kesimlere yardımlar 
şekllinde bir transfer süreci gerçekleştirir. Böylece kişilerin mevcut taleplerinde 
artış olıur ve dolaylı bir şekilde ekonomi gelişme sağlar. 

Devletin gösterdiği faaliyet sonucu ekonomide ortaya çıkan değişimler 
iki başlık adı altında ölçülmektedir. Burada kamu harcamalarının ekonomik 
büyümeye etkisi ölçülür. Milli gelirin artışını ölçmek için de kullanılan bu 
yöntemler, hızlandıran etkisi ve çarpan etkisi olarak bilinmektedir. (Pehlivan, 
2017)

1.4.1.	Çarpan	Etkisi

Çarpan etkisi olarak literatürde kabul gören etken, kamunun yaptığı bir 
harcamanın milli gelir üzerinde ne kadarlık bir etki veya artış yarattığını bize 
gösteren bir göstergedir. Keynesyen çerçevede de çapran etkisi büyük bir kabül 
görmüş, devletin ekonomiye müdahelesinin önemli olduğunu ve devletin yaptığı 
harcamaları ekonomi üzerinde bir artışa sebep olduğunu ileri sürmüşler. Yani, 
kamu harcamaları mutlak bir şekilde milli gelir üzerinde artışa sebep olmaktadır. 
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Buradaki ölçek, kamu harcamalarının milli geir üzerinde ortaya çıkardığı artışın, 
kamu harcamalarının kaç katlık bir farkı olduğunu göstermektir. Bu farkı ortaya 
koyan katsayı çarpan katsayısı olarak geçer. (Ünsal, 2020)

Özellikle de ekonomik durgunluk dönemlerinde, özel sektörlerin 
ekonomideki payı gerilemeye başlar. Özel sektörün temel amacı karın 
maksimizasiyonu olduğu için, piyasanı riskli gördükleri zaman çekilme eğilimi 
güderler. Ortada oluşan boşluğu doldurmak için devlet ekonomiye müdahele 
eder. Devletin ekonomiye müdahelesi çerçevesinde yaptığı kamu harcamaları, 
özellikle de altyapı harcamalarına yönelir. Yapılan bayındırlık hizmetleri 
sonucunda, hem kamu harcamaları artar hem de çeşitli mal ve hizmlere duyulan 
talepte artış ortaya çıkar. Nihai sonuç olarak milli gelirde oluşan artışın kamu 
harcamaalrındaki artışın kaç misli olduğunu bizlere çarpan katsayısı sunar.

1.4.2.	Hızlandıran	Etkisi

Kamunun yaptığı harcamalar direk yatırımlara yönelmeye de bilir. Dolaylı bir 
şekilde büyüme üzerinde artış meydana getiren bu harcamaları ölçmek için 
kullanılan değişken, hızlandıran etkisi olarak bilinir. Hızlandıran etkisi, kamu 
harcamalarının artması sonucu talepde ortaya çıkan artış miktarının dolaylı 
olarak yatırımları artırmasıdır. Nihai sonuç olarak, yatırımlar da arttığı için 
yine milli gelirde artş ortaya çıkar ki, bunu da hızlandıran katsayısıyla ölçeriz. 
(Pehlivan, 2017)

İster çarpan katsayısının ölçümü olsun, ister de hızlandıran katsayısının 
ölçümü olsun, yurtiçi tasarruf ve tüketim miktarlarıyla ilişkili olmaktadır. 
Ülkede tasarruf oranı ne kadar fazla olursa, ortaya çıkacak katsayı etkisi de o 
kadar az olur. Bu yüzdendir ki, ülkede ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için 
marjinal tüketim oranının yüksek olması önemlidir. 

Sonuç

Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki her zaman tartışılan 
konular arasında yer almıştır. Farklı yaklaşımlarda devletin ekonomiye 
müdahelesinin ne kadar olması gerektiği, aslında devletin topladığı vergilerle 
ilişkili olmuştur. Günümüzde devletler karma bir yapı içerisinde, hem özel kesim 
hem de devlet kesimi yer alacak şekilde faaliyetde bulunmaktadırlar. Gerçekten 
de devletin ekonomiye müdahelesinin ister dolaylı bir şekilde ister dolaysız bir 
şekilde milli geliri artırdığı yönde sonuçlara ulaşılmaktadır. 

Özellikle de, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde devletin 
ekonomiye müdahelesi ekonomik büyümeyi artırmaktadır.İster direk kallkınma 
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yönümlü olsun ister talebi artırıcı yönde olsun, kamu harcamaları milli geliri 
artırmaktadır.

Bu çalışmada da kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki iliki 
teorik çerçevede ele alınarak incelenmiştir.

Kamu harcamalarının milli gelir üzerindeki artışını ölçen en önemli iki 
katsayı oln çarpan ve hızlandıran katsayıları baz alınarak incelenmiştir. Her 
iki katsayının ne olduğu, milli gelir üzerinde nasıl bir büyüme yarattığı, kamu 
harcama yaparken bu katsayılararı dikate alıp almaması gerektiği  incelenmiştir.

Çalışmada, yapılan teorik inceleme sonucunda kamu harcamalarıyla 
ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Devlet ne 
kadar fazla gelir elde derse o kadar fazla harcama yapmaktadır. Yapılan bu 
harcamalar doğrultusunda ister dolaylı isterse de dolaysız şekilde ekonomide 
bir büyüme yakalanmış oluyor.
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1. Giriş

Yoğun insan ilişkilerinin olduğu işyeri ortamlarındaki insan 
davranışlarının incelenmesi ve bu davranışların örgütlere etkilerinin 
araştırılması oldukça popüler ve sonu olmayan bir çalışma alanıdır. 

Bu çalışmalarda karmaşık davranış örüntüleri açıklanmaya çalışılmakta; bu 
davranış, iletişim ve etkileşim süreçlerinin olumlu ve olumsuz yönleri 
incelenmektedir. Ne yazık ki güncel araştırmalarda, organizasyonların daha 
başarılı, personelin daha mutlu ve her şeyin daha iyi olmasının önündeki engel 
olarak yönetici davranışlarının merkeze alındığı görülmektedir. Örgüt 
içerisindeki çalışan davranışlarını inceleyen örgütsel davranış alanındaki 
literatürün neredeyse tamamının pozitif örgütsel davranış hakkında olduğu 
görülmektedir. Oysaki bir örgütteki çalışanların insan oldukları, insanın da 
doğası gereği, sevgi, coşku, merhamet gibi pozitif duyguların yanında hırs, 
öfke, kıskançlık gibi negatif duygular da taşıdığı unutulmamalıdır. 

Her çalışanın işyerinde bir takım amaçlarının olduğu, bunlara ulaşmak 
için de olumlu duygulardan bile planlı ya da plansız faydalandığı doğal bir 
gerçektir. Organizasyonlardaki insan ilişkileri anne- baba, kardeş ya da eşler 
arasındaki ilişkiler gibi temeli sağlam ve derin ilişkiler değildir. İşyeri insan 
ilişkilerinin daha amaç odaklı, kısa süreli ve çıkar temelli ilişkiler olduğu 
söylenebilir. O halde çalışanlar amaçlarına ulaşmak için karmaşık davranışlar 
sergilemektedirler. Bu davranış setlerinin uzun cümle veya birkaç sözlük 
öbeği ile ifadesi yerine tek kelimelik kavramların oluştuğu görülmektedir. 
Ajitasyon kavramı da, karmaşık insan davranış setlerinden bir öbeği ifade  
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etmektedir. Ajitasyon kavramının genelde tıp alanındaki araştırmalarda yer 
aldığını görmekteyiz. (Yök Akademik; web Of Science: Erişim T. :20.09.2021). 
Dünyada ve Türkiye’de "Sosyal Bilimler’’ disiplini ve "Örgütsel Davranış’’ 
alanında ajitasyon konusunda bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Ele alınan her bir konunun hedef kitlesi ve ele alındığı bağlam farklıdır. 
Ajitasyon kavramı da kimi kesime göre amaca ulaşmada bir araç ve gerekli 
bir strateji iken, yönetim ve organizasyon açısından istenmeyen ve mücadele 
edilmesi gereken bir olgudur. Bu durum okuyucunun konumuna göre değişir. 
Örneğin; bazı siyasi örgütlerin ajitasyon olgusunu, siyasi amaçları için ve 
profesyonel bir şekilde kullandıkları; amaçlarına ulaşmak için yararlı bir kavram 
olarak ele aldıkları görülmektedir (www.marksist.net; www.teoriveeylem. 
net; www.patronsuzdunya.com; www.tkip.org: Erişim T. : 2.09.2021). Hedef 
kitlelerine, iş yaşamında ajitasyon yaparak, yönetime ve eleştirdikleri siyasi 
otoriteye karşı mücadele yöntemlerini anlatmaktadırlar. Buna karşın örgütsel 
davranış açısından bu durum negatif bir süreç olarak değerlendirilmektedir. 
Yönetimin de bu duruma karşı bir refleksi ve mücadelesi elbette olmaktadır. Bu 
veriler ışığında işyerinde ajitasyonun var olduğunu ancak bu davranışın örgütsel 
davranış içerisinde tanımlanmasına, anlaşılmasına ve mücadele yöntemlerinin 
belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Eldeki bu çalışmada;

1. Genel olarak ajitasyon kavramı ve devamında işyerinde ajitasyon kavramı,
2. Örgütsel ajitasyonu ortaya çıkaran örgüt içi nedenler ve işyerinde 

ajitasyonun yönü,
3. İşyerinde ajitasyonun sergilenmesi,
4. Ajitasyonun örgüte olumsuz etkileri ve yöneticinin ajitasyon davranışlarına 

karşı alabileceği önlemler

açıklanmaya çalışılmıştır.

2. Ajitasyon Kavramı

Türk Dil Kurumu’na göre ‘’Ajitasyon’’; Körükleme; duygu sömürüsü yapma; 
insanın duygu ve zihin dünyasında sarsıntı yapma anlamlarına gelmektedir 
(https://sozluk.gov.tr/). Başka bir tanıma göre ise Ajitasyon; Bir kişi ya da 
gruptaki heyecan ve karmaşanın yüksek düzeyde artması için onları tahrik 
etmek olarak ifade edilmiştir (Meriç: 200, 33). Fransızca’dan Türkçe’ye 
geçen Ajitasyon (İngilizce ve Fransızca ‘’agitation’’); Kitleleri belirli siyasi 
düşüncelere dahil etme araçlarından sadece bir tanesidir. Halkı çeşitli eylemleri 
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yapmaya çağıran, akılda kalıcı ve etkili olan söylemlerin, fikirlerin yayılmasını 
da içerir.  Bir kitleyi etkileme veya onları bir düşünceye dahil etme amacı taşır 
(tr.wikipedia.org; Erişim T. :20.09.2021). Ajitasyon, Fransızcada çalkalamak, 
dalgalandırmak, heyecana boğmak anlamlarına gelen ‘’agiter’’ fiilinden türediği 
ifade edilmektedir (tr.wikipedia.org; Erişim T. :20.09.2021).   Kelimenin anavatanı 
Fransızcada; kışkırtma, tahrik etme anlamına geldiği belirtilmektedir (https://
www.nisanyansozluk.com, Erişim T. :21.09.2021). Kelimenin anlamındaki 
‘’Körükleme’’, abartmayı, ivmeyi arttırmayı, çoğaltmayı ifade eden bir kavram 
olup, işyeri ortamlarında, insan ilişkilerinin yoğun olduğu örgütlerde çok keskin 
ve ahenk bozucu etkilere sahiptir. Ajitasyon sürecinin kaosa sebep olduğu ifade 
edilmektedir (Meriç, 2000, 33). 

Türkçe Sözlükteki tanımın ikinci kısmındaki ‘’Duygu Sömürüsü Yapma’’ 
kavramı; kişinin önemsediği hassas duygu ve değerleri sömürmeyi ve onları 
istismar etmeyi ifade eder.  Tanımın üçüncü ve son kısmındaki ‘’insanın duygu ve 
zihin dünyasında sarsıntı yapma’’ tanımı ise önemli bir boyutu barındırmaktadır. 
İnsanın duygu ve zihin dünyasında sarsıntı yapmak, onun bir konu hakkındaki 
algı ve tutumunu derinden etkilemek manası taşır. Bu etkinin duygu ve zihin 
dünyasında sarsıntı düzeyinde bir etki yapması için ağlama gibi aşırı acındırma 
içeren, duyguları sömürücü, bilinçli ve amaçlı davranışlar anlaşılmaktadır.  

Bu açıklamalar ışığında Ajitasyonu; bireyin amaçlı bir şekilde, bir takım 
durumları manipüle ederek, başka kişi ve gruplar üzerinde duygu sömürüsü 
yapması, kendine acındırması ve onları kışkırtması olarak tanımlayabiliriz. 
Bu durumda, Ajitasyon davranışının organizasyonlar içerisinde çok önemli 
bir kavram olduğu söylenebilir. Örgütsel ajitasyon ise; çalışanların amaçlarına 
ulaşmak için diğerlerini kendisine acındırması, onların duygularını sömürmesi 
ve çatıştığı paydaş ya da yönetime karşı kışkırtması için yaptığı bilinçli tutum ve 
davranışlar olarak ifade edebiliriz.

Yukarıdaki tanımlar ve bunların açılımları incelendiğinde; ajitasyon 
kavramının, insan unsurunun yoğun etkileşim içerisinde olduğu örgütlerde 
oldukça önemli bir kavram olduğu görülmektedir. İnsan unsurunun en yoğun 
ve aktif iletişim barındıran işyeri ortamların okullar, üniversiteler, hastaneler, 
çok sayıda çalışanın bir arada olduğu işletmeler akla gelmektedir. Çok sayıda 
çalışanın bir arada olduğu örgütlerde ajitasyon davranışları üzerinde geniş 
çalışma alan ve imkanlarının bulunduğu görülmektedir.

3. İşyerinde Ajitasyon

İşyeri ortamları insan ilişkilerinin yoğun olduğu ancak aile, eş dost akraba 
ilişkileri gibi güçlü ve derin anlamlar içermediği söylenebilir. İşyerindeki insanın 
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orada olmasının en temel amacı çalışma, karşılığında ekonomik kazanç alma ve 
sosyalleşme amacı vardır. Çalışma hayatında çeşitli nedenlerle anlaşmazlıkların, 
sürtüşmelerin ve çatışmaların olduğu, hatta bunların daha da ileri giderek açık 
muhalefete ve sabotaja dahi dönüştüğü bilinmektedir (Koçel, 2013:645). Yine 
çalışma hayatında pek çok istenmeyen negatif tutum ve davranışlarda vardır. 
Bunlar; dedikodu, sinizm, mobbing kaytarma, kayırmacılık, işyeri zorbalığı, 
işyerinde manipülasyon (Karayaman, 2021:169) hatta intikam (Urgan, 2020:165) 
olarak sayılabilir. Örgütsel davranış içerisinde negatif olarak ele alınan bu 
davranışların sergilenmesinde ve çatışmalarda destekçi kazanma çabasında 
mutlaka bir şekilde ajitasyonun olduğu söylenebilir.

Örgütsel davranış araştırmalarının amacı; örgütün verimliğini arttırmak 
için, birey ve grupların örgütlerdeki davranışlarını ve bunların olumlu ya da 
olumsuz etkilerini araştırmaktır (Keser & Zencirkıran, 2021:2). Örgütün 
verimliğini geliştirmek, amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için; birey, grup 
ve yapıların örgüt içi davranışlara etkisi araştırılmaktadır (Robinson & Judge, 
2015:9). Örgütte verimliği arttırmak ve amaçlara ulaşmasını sağlamanın yolu 
yalnızca yöneticinin liderlik becerilerine bağlamak sağlıklı ve gerçekçi 
olmayacaktır. Örgüt amaçlarına ulaşmayı engelleyen en ve verimliği düşüren 
en önemli faktör grubunu sorunlu insan davranışları oluşturmaktadır. Örgüt 
içerisinde birey ve grup davranışlarını inceleyen çok sayıda araştırma yapılmış 
ancak örgüt içerisinde pek çok olumsuzluğa neden olan ‘’ajitasyon’’ kavramı 
üzerinde neredeyse hiç çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, ajitasyon 
kavramının sözlüklerdeki kelime anlamları açılmaya ve genişletilip 
yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu açıklamalar ışığında işyerinde ajitasyon 
davranışlarının görülebileceği alanlar şu şekilde ifade edilebilir.

Tablo 1. Örgütsel ajitasyonun yönleri.

Yatay Yönlü Ajitasyon Çalışanın Diğer Çalışanlara Yaptığı Ajitasyon
Yukarı Yönlü Ajitasyon Çalışanın Üstlerine Yaptığı Ajitasyon
Aşağı Yönlü Ajitasyon Yöneticinin Astlarına Yaptığı Ajitasyon

Tablo 1 de, örgütsel davranış olarak ajitasyonun sergilendiği yönler bakımından 
sınıflandırılması gösterilmektedir. 

3.1.	 İşyerinde	Ajitasyonun	Muhtemel	Sebepleri

İşyerlerinde ajitasyonun yoğun olarak; yönetici ile çatışan ya da yöneticin bir 
uygulamasını beğenmeyen çalışanın bu konu üzerinde diğer çalışanlara kendisini 
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acındırması, duygu sömürüsü yapması ve onları yöneticiye karşı kışkırtması 
şeklinde gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu durumda üç unsur vardır. Bunlar;
1-   Ajite eden, 
2-  Ajite edilen (Etkilenmesi hedeflenen kitle, diğer çalışanlar, ilişkili başka 

paydaşlar) 
3-   Hedef alınan 

Ajite eden; bir amaç doğrultusunda diğerlerini kendisine acındırma, onları 
galeyana getirme, duygu sömürüsü yapma çabasına giren kişidir. Ajite eden; 
kurgulayıcı, süreci yöneten ve süreçte aktif olan taraftır. 

Ajite edilen; Etkilenmesi ve galeyana getirilmesi hedeflenen taraftır. Ajite 
edilenin eğitim düzeyi, yaşadığı ve beslendiği kültür, inanç, tutum ve deneyimi 
ajitasyondan etkilenme düzeyini belirler. Eğitimli ve deneyimli bireylerin 
ajitasyona karşı daha seçici ve bilinçli oldukları söylenebilir. Ajitasyona maruz 
kalma; bir halk deyimi olan gaza gelme olarak ifade edilebilir. Ajitasyona 
uygulanan tarafın birinin amaçlarını gerçekleştirmesi için araç, maşa yani 
kullanılan olduğu söylenebilir. Kişi, doğrudan kendisini ilgilendirmeyen bir 
sürecin, çoğunlukla da çatışmanın tarafı olmaya başlar. 

Hedef alınan ise ajite edenin karşısında olan genellikle çatışma halinde 
olduğu kişi ya da yapıdır. Çalışma ortamlarında ajitasyonda hedeflenen tarafın 
genellikle yönetim/yönetici olduğu söylenebilir. 

İşyerinde ajitasyona başvuran çalışanın çok farklı sebepleri olabilir. 
Bunlardan bir kısmının aşağıdaki gerekçeler olabileceği düşünülmektedir.

1. Var olan düzeni değiştirmek isteyen yöneticinin kuruma gelmesi
2. İşten ayrılma kararı verilen personelin diğerlerini etkilemesi ve destek 

bulmak istemesi 
3. Yönetimin, çalışan performansını arttırıcı yeni uygulamalar getirmek 

istemesi
4. Örgütteki çıkar gruplarının çıkarlarının riske girmesi
5. İdeolojik ve siyasi sebepler (Çağlı, E. 2017. İnternet kaynağı)
6. Yöneticiliğe terfi etmek isteyen kişilerin destek arayışları ve karar vericileri 

etkileme çabaları
7. Çıkar çatışmalarında bir tarafın destekçi bulma çabası
8. Yaptırım ya da ceza uygulaması verilen çalışanın bu karara karşı 

direnmesi 
gibi amaçlarla ajitasyon davranışları sergilenebilir. 
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Örgütsel davranış olarak ajitasyonun temel nedeninin; destekçi bulmak ya da 
yönetimin kararını etkilemek olduğu söylenebilir. Örgüt içerisinde destekçi 
bulma amaçlı ajitasyonun kaynağında bir çatışma vardır. Bu çatışmanın bir 
tarafı, diğer paydaşları potansiyel destekçi olarak kullanmak isteyebilir. Okul 
örgütünde bir öğretmenin yaptığı mevzuata aykırı bir davranışı nedeniyle 
soruşturma geçirdiğini ve sonuçta bir disiplin cezası aldığını düşünelim. Ceza 
alan bu öğretmen haklılığını ifade etmek için haksızlığa uğradığını ifade edebilir. 
Bunun için toplantılarda, serbest sohbet ortamlarında ve bulabildiği her fırsatta 
diğer öğretmenleri, velileri ya da okulun diğer paydaşlarına karşı, uygulanan 
ceza ile ilgili ajitasyon davranışları sergileyebilir. Bunun için, yürütülen süreçle 
ilgili yaşananları, detayları manipüle ederek aktarabilir. Diğer öğretmenleri 
ajite ederek kendisine destekçi bir kitle edinebilir ve bunu yönetime karşı 
kullanabilir. Çoğunluğun algı ve tutumu insanların çok önemsediği bir durumdur. 
Çoğunluk kavramı Kahiriyet olarak ifade edilmektedir. İstenilen şekilde bir algı 
oluşturmanın temel kurallarından biri de Kahiriyet kuralıdır. Pek çok konuda 
karar verilirken çoğunluğun görüşüne bakılmaktadır. Çoğunluğu ayartmak 
hedefe ulaşmanın temel prensibi olarak görülmektedir  (Gültekin, 2021:101). Bir 
konu hakkında çoğunluğun fikrinin doğru olduğu ön kabulü vardır. Bu durum 
iş yerlerindeki çatışmaların taraflarınca oldukça önemsenen ve hedeflenen bir 
durumdur.

3.2.	 İşyerinde	Ajitasyonun	Sergilenmesi

İşyerinde çalışanın sergilediği ajitasyon davranışları bir amaç taşır ve bilinçlidir. 
Tanım ve anlam açıklamalarında da ifade edildiği gibi ‘’kışkırtma’’, ‘’körükleme’’, 
‘duygu sömürüsü yapma’’ amacına hizmet edecek insan davranışlarının, normal 
davranışa göre daha etkileyici olması beklenir. Kişi, etkilemek istediği hedef birey 
ya da grubun algısına, tutumuna ve duygu dünyasına hitap edecek davranışlarda 
bulunmaktadır. Bunu sağlayan insan davranışları özellikle başkalarının yanında 
ağlamalar, üzgün ya da sıkıntılı ses, acındırma içerikli mimik ve duruşlar, baskı/ 
mobbing/ şiddet gördüğü izlenimini her türlü davranışlar, ani ses yükseltmeleri 
hatta bayılmalar, kontrollü olmak suretiyle; ani duygusal ataklar, ani psikolojik 
refleksler, yapay krizler gibi sıralanabilir. 

Ajite eden; bu davranışını önemli ortamlarda veya önemli süreçlerin 
içerisinde ajitasyonunu sergileyebilir. Bu ortamlarda etkilenme potansiyeli 
taşıyan çok sayıda ya da etili insanların olması önem arz etmektedir. Ajitasyon 
davranışı genellikle toplantılar ve önemli kalabalık görüşmelerde sergilenir. Daha 
fazla çoğunluğu etkilemek, fazla insana ulaşmak ve hızlı yayılım ajitasyonun 
etkisini arttırmaktadır. Bir söylenti, mesaj, bilgi ne kadar fazla insana ulaşır ve 
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ne kadar fazla tekrar edilirse o kadar doğru kabul edilir ve etkisi o derce artar 
(Karabulut, 2017:58). İlk defa orada bulunan ya da konu ile ön bilgisi olmayan 
kişilerin olduğu ortamlar ajitasyonun etkili olduğu yerlerdir. Çünkü bu kişiler 
daha kolay etkilenirler.

3.3.	 Ajitasyonun	Örgütlere	Olumsuz	Etkileri

Çalışanların işyerinde ajitasyona başvurmalarının pek çok nedeni olabilmektedir. 
Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

1- Yöneticiye karşı önyargı ve sinizm
2- Dedikodu
3- Tükenmişlik, işyerinde mutsuzluk, huzursuzluk, öfke gibi negatif örgütsel 

davranışların artması
4- Çatışma ve kamplaşmalar
5- İstenmeyen ve zaman alan hukuksal süreçler ve yaptırımlar
6- Yönetici değişimi
7- Çalışan motivasyonunda düşüş
8- Örgütsel amaçlardan ve gündemden kopuş
9- Örgütsel krizler

Tüm bu olumsuzluklar örgütün amaçlarına ulaşmasına engel olan durumlar olup 
aynı zamanda çalışma iklimini ve harmoniyi de bozan süreçlerdir.

Modern örgütsel davranış teori ve söylemlerinin tamamen çalışan 
memnuniyetine odaklandığı görülmektedir. Çalışanın normal durumlarda 
performansının yerinde olduğu, görevlerini aksaksız yerine getirdiği temel 
olarak kabul etmektedir. Tüm hata ve sorun yöneticide aranır hale gelmiştir. 
Örneğin okul müdürlerinin davranışlarının öğretmenler üzerinde etkileri 
defalarca araştırılır olmuştur. Bir örgütün başarılı ya da başarısız olmasına neden 
olarak çoğunlukla yöneticiler gösterilir olmuştur.  Örgütsel davranışın karanlık 
yüzüne yeterince değinilmediği söylenebilir.

3.4.	 Yöneticilerin	Ajitasyona	Karşı	Alacağı	Önlemleri	Neler	Olabilir?

Yönetime karşı ajitasyonu engellemenin en başında, yöneticilerin göreve 
gelmesinin ehliyet, kariyer ve liyakat esaslı olması gerekmektedir. Özellikle 
kamuda,  tümüyle siyasi etkilerle ya da bir dernek, cemaat, cemiyet referansı 
alınarak göreve gelen bir yöneticinin çalışanlarca ön kabulündeki zorluğun ve 
saygınlığının tartışılmasının önüne geçilemeyecektir. İşyerinde kayırmacılık 
ve bunun bir türü olan nepotizm gibi olguların varlığı; sinizmi körükleyecek; 
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çatışmaya, aidiyetsizliğe, iş tatminsizliğine ve bir çatışma aracı olarak da 
ajitasyona sebep olacaktır.  

Öte yandan tüm bu olumsuzluklara azami dikkat edilse, kariyer ve liyakat 
tam olarak gözetilse bile yine de negatif örgütsel davranış türleri ile mutlaka 
karşılaşılacaktır. Bu defa küçük davranışlar, sıralı davranışların birikimi, iletişim 
hataları, çıkar çatışmaları, kariyer arzuları, ekonomik ve ideolojik farklılıklar, 
duygusal nedenler, hatta kadın erkek ilişkileri bile yukarıda sayılan negatif 
örgütsel davranışların ortaya çıkması için yeterli olacaktır. Tüm bunlarla birlikte 
yönetici bazı tedbirlerle işyerindeki ajitasyon davranışlarını en aza indirmeyi 
başarabilir.

Yönetici her konuya bizzat müdahale ederek kurumdaki her sorunların bir 
parçası olmamalıdır. Örgütteki bir sorunun parçası olunması durumunda çözme 
ve raporlamadaki bağımsızlık yitirilmektedir.  Her sorunun içerisinde olan 
yönetici, sorunun bir parçası olmaktan sıyrılamamakta ve hakemlik niteliğini 
kaybetmektedir. Bu durumda üstlere aktarım yetkisi ve tarafsızlık kaybedilir. 
Özellikle kamu kurumlarında ya da üst hiyerarşinin çok katmanlı olduğu 
örgütlerde, tarafsızlığını yitirdiği düşünülen ilk yöneticinin karar alma hakkı bir 
üst yöneticiye aktarılmaktadır. Bu durumda alt yöneticinin lehine karar alınması 
pek olası değildir. Yönetici, var olan bir çatışmaya doğrudan müdahil olmak 
yerine, yardımcı yönetici ya da çatışmanın tarafı olmayan birim amirleri ile 
çatışmanın çözümünü denemelidir. 

Toplu şikayet ve müracaatlar çoğunluk psikolojisi barındırır ve çoğunluk 
kavramı bireyin sorumluluk yükünü azaltan bir unsurdur. Grup halindeki 
hareketlerde bireyler daha ölçüsüz ve kontrolsüz hareket edebilmektedirler. 
Sayıca kalabalık olmanın sağladığı yanıltıcı üstünlük ve güven (Gültekin, 
2021:100; Karabulut, 2017:21), ajitasyona başvurma konusunda iştahlandırıcı 
bir durumdur. ‘’657 sayılı devlet memurları kanununda 125. Madde’’ ve yine 
‘’Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelikte de 
toplu müracaat ve şikayet yasağı bulunmakta idi. Daha sonra bu düzenleme 
kaldırıldı (Resmi Gazete, 2011, Sayı: 27965 ve Resmi Gazete 2011, Sayı : 28138). 
Buradaki amacın şeffaflık ve özgürlük arttırıcı bir çaba olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak aynı gelişme, kişisel hakların korunması ve haksız şikayetlere karşı 
kişileri koruma konusunda görülmemektedir. Özellikle kamu sektöründe, 
şikayeti özgürleştirmenin haksız şikayetlerin yarattığı mağduriyetleri arttırdığı 
görülmektedir. Bu konu başlı başına incelenmesi ve üzerinde çalışılması gereken 
bir husus olduğundan burada bırakılmıştır. 

Gereksiz toplantılar yapılmamalıdır. Toplantılar faydalı olmanın yanı 
sıra, ajitasyon davranışlarının sergilendiği en uygun ortamlardır. Pek çok 
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çatışmanın temelleri de yine iyi yönetilemeyen toplantılarda atılmaktadır.   
Toplantılar iyi planlanmalı, iyi yönetilmeli ve gereğinden fazla uzatılmamalıdır. 
Toplantılarda kişisel konulara girilmemeli, toplantı başında bu kesin olarak 
kurala bağlanmalıdır. Yani bir söz alınacaksa, konu katılımcıları kapsayıcı ve 
geneli ilgilendiren bir konu olmalıdır. 

Bireysel uyarı ya da disiplin süreçleri açık edilmemelidir. Her çalışan, açık 
edilen bir eksikliği ve yaptırımı karşısında manevi konumunu, kişiliğini koruma 
durumunda kalacaktır. Bu durumda algı yönetimi, manipülasyon, ajitasyona ve 
propagandaya başvurması kaçınılmazdır. Bu hata, çalışanın yöneticiye karşı bir 
tavır almasını ve çatışmayı kaçınılmaz kılar. Etki, tepki doğurur. Bu nedenle 
örgütlerdeki yaptırım, eleştiri gibi olumsuz süreçler mutlaka gizli ve bireysel 
yürütülerek ajitasyona fırsatı ve sebebi oluşturulmamalıdır.

4. Sonuç ve Öneriler 

Ajitasyon kavramının, insan unsurunun yoğun etkileşim içerisinde olduğu 
örgütlerde oldukça önemli bir olgu olduğu görülmektedir. Buna rağmen, negatif 
bir örgütsel davranış olan ajitasyon hakkında akademik çalışmalar yok denecek 
kadar azdır. İş ortamında yönetimle ya da başka bir paydaşla çatışma yaşayan 
çalışanın, kendi haklılığını ifade etmesi ve kendisine destekçi bulmak için 
diğer paydaşlara ajitasyon yapması beklenen bir durumdur. Özellikle yönetimle 
sürtüşme yaşayan bir çalışanın, bireysel konularını diğer paydaşlara açarak 
kendine acındırdığı, onları yönetime karşı kışkırttığı, körüklediği durumlar 
örgütlerde yaşanan sıradan olaylardır. 

İş yaşamında negatif bir örgütsel davranış türü olan ajitasyonun 
nedenleri, boyutları ve örgüte etkileri konusunda daha çok araştırma yapılması 
gerekmektedir. İnsan unsurunun en yoğun ve aktif iletişim barındıran 
işyeri ortamlarının okullar olduğu söylenebilir. Bu nedenle özellikle okul 
organizasyonlarında ajitasyon davranışları üzerinde geniş çalışma alanı ve 
imkanlarının bulunduğu görülmektedir.
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1. Giriş

31 Aralık 2019’da Çin, nedeni belirlenemeyen şiddetli akut solunum
sendromunun sebep olduğu pnömoni vakaları gözlemlediğini Dünya
Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirmiştir (Pala ve Metintas, 2020: 157).

Vakaların nedeni olan virüsün kolayca bulaşması, önüne geçilemeyen hasta 
sayısı ve sebep olduğu ölümler DSÖ’nün 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 
pandemisi ilan etmesine neden olmuştur (World Health Organization (WHO), 
2020a) 

Covid-19 pandemisinin ani gelişmesi (Liu vd., 2020), salgınla 
mücadeleye yönelik bilimsel bilginin yokluğu (Mubeen vd., 2020: 169) 
gibi etkenler ülkelerin sağlık sistemlerini zorlamaktadır. Böyle bir salgın 
insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılırken şüphesiz ki hastanelere ve sağlık 
çalışanlarına olan ihtiyaç daha artmıştır (Yüncü ve Yılan, 2020: 375-376).
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Böyle bir ortamda, direkt virüsle temas ederek çalışan sağlık çalışanları 
devamlı olarak hasta görme, medyada yaşadıkları problemlerden bahsedilmesi, 
yoğun ve belirsizliğin hâkim olduğu çalışma saatleri, çalıştıkları ortamın ve 
şartlarının değişmesi yüzünden içsel ve dışsal stresörlere maruz kalmışlardır 
(Akalın ve Modanlıoğlu, 2021: 347). 

Bu yüzden karşı karşıya kaldığımız salgının küresel boyuta geçmesiyle 
sağlık çalışanlarının kritik rollerine karşı oluşan farkındalık gittikçe artış 
göstermiştir. Virüsün yayılmaya başladığı ilk zamanlarda salgının ekonomik ve 
sosyal açıdan olumsuz etkiler göz önünde bulundurulurken, sağlık çalışanlarının 
önemlerinin anlaşılmasını sağlayabilecek ve onları güçlendirmeye neden 
olabilecek bilimsel çalışmalar yürütülmüştür (Yüncü ve Yılan, 2020: 377). 
Çünkü halk sağlığı stratejilerinin uygulanması (Guest vd., 2020: 1) bilimdeki 
bir temeli sosyoloji, etik ve diğer boyutlardaki becerilerle birleştirmeyi 
öngörmektedir (Parks, 2005: 2)

Bu bakımdan Covid-19 salgını ile mücadele sağlık çalışanları ve ilintili 
konular üzerinden toplumsal sağlığın edinilmesine yönelik araştırmalar için 
belirleyici bir dönem olmuştur (Williams vd., 2001). Bu motivasyonla salgınla 
en önde mücadele veren sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlukların araştırılması 
salgınla mücadelede önem arz etmektedir. Çünkü salgının etkilerine karşı en 
riskli insanlar sağlık çalışanlarıdır (Gong vd., 2021: 2). Salgınla ilişkin bilimsel 
bilginin salgınla ortaya çıkması (Xiang vd., 2020: 1739) mücadelenin ve 
toplumsal sağlığın edinilmesini uzatmaktadır (Koh ve Jacobson, 2009: 199). 
Sağlık çalışanlarının ilk müdahale edenler olduğu (Francis vd., 2021: 1) ve 
çoğu sağlık sisteminin işleyişi için kritik öneme sahip olduğu (WHO, 2006: 
2) düşünüldüğünde, salgın ile etkileşimleri araştırma konusu olmaktadır. Sağlık 
çalışanları salgınla mücadele sürecinde alanyazına göre tıbbi açıdan (Xiang 
vd., 2020; Smith, 2020) psikolojik (Simione ve Gnagnarella, 2020; Wang 
vd.,2020) açıdan önemli zorluklar çekmişlerdir. Yazarlar tüm bu zorluklar 
eşliğinde fedakârca hizmetlerinden dolayı sağlık çalışanlarına bu kitap bölümü 
aracılığıyla teşekkür eder.

Halk sağlığının edinilmesinde kritik bir faktör olan bu çalışanların salgınla 
etkileşimlerinde ortaya çıkan unsurların belirlenmesi ve anlaşılması yürütülen 
Covid-19 salgınına müdahale ve kurtarma stratejilerini tanımlamak için faydalı 
olabilecektir (Ryan vd., 2020: 625). Çünkü gerek karar-vericiler gerekse 
yöneticiler açısından sağlık çalışanlarının bu salgın ile etkileşimini anlamak 
onları örgütsel ve toplumsal amaçların gerçekleştirilebilmesi için belirlenmiş 
davranışları sergilemeye yöneltecektir (Davis, 1989: 43). Sağlık çalışanlarının 
Covid-19 salgını ile ortaya çıkan etkileşimleri halk sağlığının edinilmesine 
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yönelik performansı etkiler niteliktedir (Motkuri ve Mishra, 2020: 1; Okereke 
vd., 2020: 6).

Yukarıda ifade edilenler doğrultusunda bu bölümde devam eden salgının, 
sağlık çalışanları üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların sonuçlarını ortaya 
koymak amaçlanmıştır. Bölümde Covid-19 salgının sağlık çalışanlarına 
etkisi sistematik alanyazın taraması (Petticrew and Roberts, 2008) yapılarak 
açıklanmıştır. Bu bölümün hastane yöneticileri ve karar-vericiler için fayda 
sağlayacağı ve bu şekilde mücadelede kritik kaynak olan sağlık çalışanlarının 
salgın ile mücadele etkin kullanılmasına yönelik yönetsel çabalara katkı 
sağlayacağı varsayılmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve

2.1.	 Sağlık	Çalışanı

Sağlık çalışanlarının görevi toplumların sağlığını korumak ve geliştirmektir. 
Başka bir ifade ile insan sağlığını iyileştirmek için eylemlerde bulunan tüm 
insanlar olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2006: 1-2). Yine bir başka tanımda 
ise sağlık çalışanları doktor ve hemşire ya da dolaylı olarak yardımcı kişilerden 
oluşmaktadır. (Joseph ve Joseph, 2016: 1). Bu kapsamda; doktor, hemşire, 
ebe, laboratuvar teknisyenleri, diyetisyen, psikolog, eczacı vb. çok sayıda 
profesyoneli barındıran çok alanlı bir yapıya sahiptir (Yüncü ve Yılan, 2020: 
375).

Anılan kişilerin temel gayesi hizmet verdikleri topluma yüksek kalitede 
sağlık hizmeti sunabilmektir (Gürer ve Gemlik, 2020: 46). Sağlık çalışanlarının 
gerçekleştirdikleri işler; onlara psikolojik (Al-Hanawi vd., 2020), sosyal 
(Acharya ve Ronoh Cheruto, 2021: DeWees ve Miller, 2020) ve zihinsel 
(Blanco-Donosso vd., 2021) yükler yüklemektedir. Bu etkileşimlere Covid-
19 salgını da eklenmiştir. Sağlık sektöründe çalışanlar gerek süresi gerek 
tedavisi ve gerekse de nasıl mücadele edilmesi gerektiği bilinmeyen bir virüs 
ile karşı karşıya kalmışlardır (Xiang vd., 2020: 1739: Yüncü ve Yılan, 2020: 
375). Virüsün neden olduğu salgınla, hastalar üzerindeki etkileri ve sorunları 
ile mücadele içinde olmuşlardır. Bu yüzden sağlık çalışanlarının çalışma 
biçimleri “İş sağlığı ve güvenliği’ne ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği”ne 
göre çok tehlikeli ve tehlikeli işler kategorisinde yer almaktadır. Çünkü salgın 
esnasında bu çalışan kişiler Covid-19 virüsünden hasta olan kişilere ve/veya 
malzemelere teması bulunan ve bu sebeple risk faktörü yüksek olan kişilerdir 
(Gürer ve Gemlik, 2020: 46). Tablo 1. sağlık çalışanlarının sınıflandırmasını 
sunmaktadır.
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Tablo 1. Sağlık Çalışanlarının Sınıflandırmasını

Sağlık Çalışanları Sınıflaması
Sağlık profesyonelleri (Hemşireler hariç) Profesyonel
Hemşirelik ve ebelik uzmanları Profesyonel
Modern sağlık yardımcı Yardımcı
Hemşirelik ve ebelik yardımcıları Yardımcı
Geleneksel tıp pratisyenleri Yardımcı

Kaynak: WHO, 2006: 3.

Tablo 1. 2001 yılında Güney Afrika oluşturulan ISIC (The International 
Standart Industrial Classification) sağlığa özgü mesleki sınıflandırmayı 
göstermektedir.

2.2.	Covid-19	Salgını	ve	Sağlık	Çalışanları	Etkileşimi

Salgının üzerinden geçen zamanda sağlık çalışanları, temelde Covid-19 ile 
mücadele etme, diğer sağlık hizmetlerini sürdürülmesi ve mücadeleye eklenen 
aşıların uygulanması konuları ile yoğun bir biçimde uğraşmaktadır. Sağlık 
çalışanları, Covid-19 hastalarını tedavisinde ön planda olan kişilerdir (WHO, 
2020b). Her gün yüksek enfeksiyon kapma riskiyle karşı karşıya kalmışlar ve 
hastaların sağlık gereksinimlerini karşılamak için uzun çalışma saatleri içinde 
bulunmuşlardır (Akgün ve Sivrikaya, 2021: 267). Bu şekilde sağlık çalışanları, 
diş hekimleri gibi uzun süre hastalanmış olanların hava yollarından çıkan virüs 
tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Mhango vd., 2020: 263). 

Sağlık sektöründe çalışan kişilerin Covid-19 hastalığını taşıyan bireylerle 
aynı mahalde çalışmaları sebebiyle, toplumun geride kalan kısmıyla 
kıyaslandığında çok daha yüksek stres ve bulaşı riski bulunmaktadır. Örneğin 
Çin’de salgınının en etkili olduğu dönemde toplamda 1716 sağlık sektörü 
çalışanı enfekte olmuş (Arpacıoğlu vd., 2021: 89), ABD’de ise 1000 sağlık 
çalışanı vefat etmiş, 90.000 kişi ise hastalığa yakalanmıştır (Kenny, 2020). 
Özellikle hastalığın sağlık çalışanları arasında bulaşmasının aşırı kalabalık, 
izolasyon eksikliği ve çevresel kontaminasyon ile ilişkili olduğunu 
belirlenmiştir (Wu ve McGoogan, 2020: 1241). Bu kapsamda sağlık 
çalışanlarına Covid-19 bulaşmasında etkili unsurlar şu şekilde belirtilmiştir. 
Bunlar; i) Covid-19 hakkında bilgi eksikliği, ii) enfekte hastalarla uzun süreli 
temas, iii) koruyucu ekipman eksikliği ve bunların giyme ve çıkarma 
konusundaki farkındalık ve eğitimin yeterince güçlü olmaması, iv) stres, 
anksiyete depresyon gibi ruhsal sıkıntılar, yorgunluk, damgalanma, fiziksel ve 
ruhsal şiddete maruz kalma, v) sekonder enfeksiyonlar,
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mesleki tehlikeler, vi) sistematik eğitim ve uygulamalar için yeterli zamanın, 
denetim ve rehberliğin olmaması (Pala ve Metinbaş, 2020: 160).

Bunlarla birlikte yoğun biçimde enfeksiyona maruz kalma potansiyeli 
hastalığı ailelerine ve çevresine taşıma endişesini (Karkın vd., 2021) 
oluşturmuştur. Bundan dolayı bulaşının yoğun olduğu zamanlarda ailelerinden 
ayrı yaşamak zorunda kalanlar olmuştur (Tanrıverdi ve Tanrıverdi, 2021: 
246). İlaveten ani ve hızlı yaşanan salgın sağlık çalışanlarının mücadelede 
kullandıkları ekipman eksikliğine (Gage and Bauhoff, 2020: 2) ve bunları günlük 
mesailerinde kullanamamaya neden olmuştur. Yaşanan ekipman eksikliği hem 
sağlık çalışanları için (tükenmişlik, stress vb.) hem de hastalar için (vantilatör) 
olumsuz sonuçlara neden olmaktadır (Von Duering vd., 2020: 1). 

Bunlarla beraber yüksek düzeyde uykusuzluk, enerji noksanlığı, agresyon, 
sosyal ve mesleki işlev kayıpları ve genel anlamda bunalmışlık hissiyatının 
ortaya çıktığı ifade edilmektedir (Tanrıverdi ve Tanrıverdi, 2021: 246). Ayrıca 
ön saflarda bulunan sağlık çalışanlarının zihinsel yüküne sürekli artan vaka 
sayısı, bunun meydana getirdiği aşırı iş yükü, kişisel koruyucu ekipmanların 
tükenmesi, ilgili ilaçların eksikliği katkıda bulunan diğer unsurlardır (Lai vd., 
2020: 2).

3. Metodoloji

Bölümde Covid-19 salgınına ilişkin bilimsel bilginin eksikliği (Koh ve 
McCormack, 2006: 102) göz önünde bulundurularak Covid-19 salgınının sağlık 
çalışanlarına etkisi sistematik alanyazın taraması (Petticrew and Roberts, 2008) 
yapılarak tespit edilmiştir. Covid-19 salgını ile ortaya çıkan sağlık çalışanlarına 
ilişkin veriler ışığında sağlık çalışanlarının yönetiminde değerlendirilmeye 
alınması gereken konular ortaya konmuştur (Pickering ve Byrne, 2013).

4. Bulgular

Halk sağlığının edinilmesinde salgının sağlık çalışanlarına etkisinin belirlenmesi 
ve anlaşılması yürütülen Covid-19 salgınına müdahale ve kurtarma stratejilerini 
tanımlamak için faydalı olabileceğinden (Ryan vd., 2020: 625) halk sağlığının 
edinilmesine yönelik performansı da etkiler niteliktedir (Motkuri ve Mishra, 
2020: 1; Okereke vd., 2020: 6).

Bu kapsamda 18-25 / 20-30 (Arpacıoğlu vd., 2021: 91) yaş grubu sağlık 
çalışanlarının daha fazla anksiyete sahibi oldukları gözlenmiş, bu durumun 
umutsuzluklarına da sebep olabileceği ifade edilmiştir (Bayülgen vd., 
2021: 3). Salgın esnasında sağlık çalışanlarına göre endişe kaynağının 
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salgının kendisi olduğu ifade edilmiştir (Gürer ve Gemlik, 2020: 46). Bu 
bulguyu destekler nitelikte salgın servisinde çalışan hemşire ve doktorların 
anksiyete bozukluğu ve depresyon deneyimleme durumlarının daha olası 
olduğu anlaşılmıştır (Liu vd., 2020: 5; Lai vd., 2020: 1). Hali ile enerjileri 
ve iyilik halleri de düşmüştür (Çankaya, 2020: 455). Sağlık çalışanlarının 
tükenmişlik düzeylerinde biraz artış olsa da Covid-19 salgına ilişin 
çalışmalarında ise duyarsızlaşmalarının artmadığı gözlenmiştir. Öte yandan 
salgınla mücadelede başarı elde edildiğinde çalışanların pozitif duygu 
durumunda da artış sağlanmıştır. Pozitif duygu durumunun ise çalışanların 
aldıkları hizmet içi eğitimden kaynaklandığı görülürken, meslekte 
geçirdikleri süre ise negatif duygu durumuna neden olmaktadır (Akalın ve 
Modanlıoğlu, 2021: 349).

Kadın hastane çalışanlarının (Karkın vd., 2021: 200; Arpacıoğlu vd., 2021: 
91), bekar sağlık çalışanların (Arpacıoğlu vd., 2021: 91) ve kısıtlı imkanlar ile 
çalışanların anksiyetelerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir (Polat ve Coşkun, 
2020: 54). Çünkü doğrudan temas riski kaygıyı (Sakaoğlu vd., 2020: 5), 
duygusal tükenme ve duyarsızlaşmayı (Arpacıoğlu vd., 2021: 91) arttırmaktadır. 
Bu doğrultuda salgın ile mücadele sürecinde diş hekimi, eczacı, psikolog gibi 
sağlık çalışanlarının iş doyumları hemşirelerden yüksektir (Arpacıoğlu vd., 
2021: 91).

Yukarıda belirtilen unsurlar, Covid-19 salgının sebep olduğu stress, 
kaygı, depresyon (Mazza vd., 2020), aşırı mesai (Zheng vd., 2020) ile 
birleşince uyku düzenlerinin bozulmasına (Altena, 2020: 1) neden olmaktadır. 
Sağlık çalışanları, virüs enfeksiyonun yanında aşırı çalışmaya bağlı ani ölüm 
ve kardiyovasküler hastalıklar için yüksek risk altında kalmışlardır. Çünkü 
salgın benzeri görülmemiş düzeyde ölüm korkusunu tetikleyerek insanlarda 
korku yaratmıştır (Zhang vd., 2021: 1). Anılan korku sağlık çalışanlarının 
hastalık taşıma riski yüzünden damgalanma ve ayrımcılık (Campo-Arias 
vd., 2021: 100) ile karşılaşma nedeni olabilmektedir. Aynı zamanda korku 
sağlık çalışanlarının hem kendilerini hem de sevdiklerini salgının belirsizlik 
ortamında korumaya çalışmasına neden olmaktadır (Chen ve Yang, 2019: 2). 
Bu korumacı yaklaşım sağlık çalışanlarının ailelerinden uzak kalmasına neden 
olmuştur. Dolayısıyla sağlık çalışanları maddi ve manevi kaynağın ana unsuru 
olan aile desteğinden (Chen vd., 2018: 1) önemli ölçüde yararlanamamışlardır 
(Tao vd., 2020: 47). Tablo 2. salgının sağlık çalışanlarını üzerindeki bazı 
etkilerini göstermektedir.
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Tablo 2. Salgının Sağlık Çalışanlarını Üzerindeki Bazı Etkileri

Etkileri Kaynak
Anksiyete Arpacıoğlu vd., 2021; Gürer ve Gemlik, 2020; Liu 

vd., 2020; Lai vd., 2020; Polat ve Coşkun, 2020
Umutsuzluk Bayülgen vd., 2021
Enerji düşüklüğü Çankaya, 2020
İyilik hali yoksunluğu Çankaya, 2020: 455
Pozitif duygu Akalın ve Modanlıoğlu, 2021
Duygusal tükenme Arpacıoğlu vd., 2021
Duyarsızlaşma Arpacıoğlu vd., 2021
İş doyumu Arpacıoğlu vd., 2021
Stress Mazza vd., 2020
Aşırı mesai Zheng vd., 2020; Ran vd., 2020
Ölüm Zhang vd., 2021, Mhango vd., 2020
Kardiyovasküler 
hastalıklar

Zhang vd., 2021

Ailesini koruma 
davranışı

Chen ve Yang, 2019

Psikolojik etkiler Simione ve Gnagnarella, 2020; Wang vd.,2020
Enfekte olma Xiang vd., 2020; Smith, 2020; Mhango vd., 2020
Damgalanma ve 
ayrımcılık

Campo-Arias vd., 2021

Kaynak: İlgili araştırma sonuçları ile yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 2. incelendiğinde salgının sağlık çalışanları üzerinde psikolojik, fizyolojik 
kökenli farklı etkileri olduğu görülmektedir. Sağlık çalışanları hastalığın 
ortadan kalkması için tıbbi olarak az olan bilimsel bilginin getirdiği zorluklar 
yanında araştırmalar ile ortaya konmuş bu zorluklarla da başa çıkmak zorunda 
kalmışlardır.

5. Sonuç

Salgına ilişkin bilimsel bilginin salgınla beraber oluşması birçok alanda olduğu 
gibi sağlık çalışanlarının yönetiminde de belirsizlikler yaratmıştır. Çünkü sağlık 
çalışanları, Covid-19 salgını ile mücadelede sürecinde hastalık, yaralanma ve 
hatta ölüm riskine sokan mesleki tehlikelere maruz kalabilmektedirler. Anılan 
tehlikeler ve belirsizliğe ilaveten Covid-19 salgınının vaka sayılarındaki 
dramatik artış, bu kritik çalışan grubunun halk sağlığının edinilmesine yönelik 
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yönetimini daha da önemli bir hale getirmiştir. Belirtilen hususları azaltmak ve 
sağlık çalışanlarının sağlığını, güvenliğini korumak dolayısıyla sağlık iş gücü 
yönetimi için iyi koordine edilmiş kapsamlı önlemler gerektirmektedir. Çünkü 
sağlık çalışanlarının korunması büyük önem taşımaktadır (WHO, 2020b: 2). 

Covid-19 salgınının sağlık çalışanlarına olan etkileri ile ortaya çıkan 
unsurlar, yetersiz iş sağlığı ve güvenliği önlemleriyle birleşince sağlık 
çalışanları arasında işle ilgili hastalık oranlarının artmasına, yüksek devamsızlık 
oranlarına, üretkenliğin azalmasına ve hasta bakım kalitesinin düşmesine neden 
olabileceğinden salgınla mücadelenin başarısına etki edecektir. Bu bakımdan 
kara-vericiler ya da yöneticiler gerek bireysel hastaların iyileşmesinde gerekse 
de toplumsal sağlığın edinilmesinde başarısız olmamak adına salgın sürecinde 
sağlık çalışanlarında ortaya çıkan sorunları ve etkileri birer girdi olarak yönetim 
süreçlerine entegre etmelidir.
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1. Giriş

Stresli bir olay olarak COVID-19 pandemisi, insanlar için dünya çapında
benzeri görülmemiş zorluklar yaratmış (Liu, Chen ve Li, 2021: 185) ve
bu da çalışanların üzerinde ciddi derecede psikolojik baskı oluşturmuştur

(Duman, 2020: 427; Xiao, 2020: 175). Her bireyin, stresi farklı şekillerde 
algıladığı ve tepki verdiği düşünülecek olursa, başkalarını anlamak ve onlarla 
empati kurmak, stresi daha iyi yönetmeye yardımcı olabilir. Sürekli değişim 
ve belirsizlik zamanlarında; sakin kalmak, empati kurmak ve bu krizin günlük 
yaşamı mümkün olduğunca daha az etkiyeceği yollar bulmak çok önemlidir 
(Baba, 2020: 818). Bu bağlamda, işe adanmışlık kavramı, COVID-19 
pandemisinden dolayı milyonlarca insanın, evden çalışmak zorunda kaldıkları 
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süre içinde onların işe yönelik tutumlarını anlamada yardımcı olabilir (Ojo, 
Fawehinmi ve Yusliza, 2021: 2). Mayer, Roberts ve Barsade (2008: 527), işe 
adanmışlık tutumunun davranışsal alt yapısını oluşturduğu düşünülen duygusal 
zekayı, insan zihninin duygulara odaklanmasına bağlı olarak doğru akıl 
yürütmesi ve düşünceyi geliştirme işleminde duyguları kullanma yeteneğine 
sahip olması şeklinde tanımlamıştır. Goleman (1998), geliştirdiği duygusal zekâ 
modeli ile duygusal zekayı, bir kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını 
anlayabilmesi, kendisini motive etmesi, kendisindeki ve diğer ilişkilerindeki 
duyguları en uygun şekilde yönetme kapasitesi olarak tanımlamıştır.

Günümüzün hızla değişen çalışma ortamında işe adanmışlık, bireysel 
etkinlik ve örgütsel başarı için kritik öneme sahiptir (Bakker ve Albrecht, 2018: 
5). İşe adanmışlık, bireylerin bedensel, zihinsel ve duygusal enerjileri ile zaman 
gibi kişisel kaynaklarını, yapmış oldukları işlerine aktif olarak ne derecede 
kattıklarını ifade etmektedir (Rich, Lepine ve Crawford, 2010: 619). Olumlu 
bir ruh hali olarak tanımlanan işe adanmışlık; ayrıca tatmin, canlılık, dinçlik, 
enerji, işe katılım ile mesleki ve örgütsel bağlılık gibi birbiriyle etkileşim 
halinde olan birçok benzer anlamları çağrıştırmaktadır (Macey ve Schneider, 
2008: 4). González-Romá ve diğerleri (2006: 166), ise işe adanmışlığı, iş ile 
ilgili tatmin edici ve olumlu ruh hali olarak tanımlayarak, bu kavramın dinçlik, 
kendini adama ve yoğunlaşma ile karakterize edilen birçok boyutu olduğunu 
ileri sürmüşlerdir.

Gobbi ve diğerleri (2020: 5) pandeminin neden olduğu aşırı kaygı ve 
depresyonun, çalışanların üretkenliğini engelleyebileceğini iddia ederken; 
başka bir çalışmada, çalışanların algıladıkları COVID-19 krizinin yol açtığı 
şiddetin, onların işe adanmışlık tutumlarını azaltma ihtimalinin yüksek olduğu 
vurgulanmaktadır (Liu vd., 2021: 185).  Salgının önlenmesi kapsamında 
başvurulan sosyal mesafe, pek çok insanın sosyal ilişkilerinde çok ciddi 
kısıtlamalara neden olmuştur. Sıkıntı verici böyle durumlarda, empati kurmak, 
belirsizlikler ve güçlükler karşısında yılgınlığa düşmeden yeni durum ve şartlara 
uyum sağlamak; iş arkadaşları, yöneticiler, dostlar, aile üyeleri ve başkalarıyla 
daha doğru ve sağlıklı iletişim kurmaya yardımcı olabilir (Baba, 2020: 818). 
Keza, duygusal zekâ düzeyi yüksek bireyler, COVID-19 pandemisiyle ilgili 
tehditleri daha az olumsuz algılayabilirler veya pandemiye yönelik korku ve 
kaygı içeren tepkilerin yoğunluğunu azaltıcı etkili duygu düzenleme stratejileri 
kullanabilirler. Moroń ve Biolik-Moroń (2021: 8), duygusal zekanın, korku, kaygı 
ve üzüntü gibi olumsuz duygusal tepkileri hafifletici bir rol oynayabileceğini 
ifade etmişlerdir. Çünkü duygusal zekâ düzeyi yüksek bireyler, bu olayları daha 
az olumsuz olarak değerlendirme eğilimindedirler ve daha etkili başa çıkma ve 
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duygu düzenleme stratejileri kullanmaktadırlar (Mikolajczak vd., 2008: 1365). 
Bu doğrultuda, bu araştırma özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde beyaz 
yakalı çalışanların duygusal zekâ düzeylerinin işe adanmışlıkları üzerindeki 
etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Kavramsal Çerçeve

2.1.	 Duygusal	Zekâ	İle	İlgili	Kavramsal	Çerçeve

Önceki zamanların sınırlı insan ilişkilerine dayalı çalışma yaşamına karşılık, 
günümüzdeki çalışma yaşamında daha yoğun insan ilişkilerinin varlığı nedeniyle 
insan emeğinin duygu boyutu, bilimsel çalışmalara daha sık konu olmaktadır. 
Günümüzde, başarılı örgütler, çalışanların duygularına büyük önem vermektedir 
(Yadav, 2014: 50) ve duyguların işlevi üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. 
Duyguların, birey ile çevresi arasındaki ilişkilerde meydana gelen değişikliklere 
uyum sağlama ve yanıt vermek amacıyla evrimleştiği düşünülmektedir. Örneğin 
algılanan tehdide veya adaletsizliğe tepki olarak öfke ortaya çıkar, algılanan 
tehlikeye tepki olarak da korku doğar (Mayer vd., 2011: 530). Çalışma hayatında 
karşılaşılan olaylar çeşitlendikçe, yaşanılan ilişkiler farklılaştıkça, çalışanların 
duygu evreninde de birtakım hareketlenmelerin olması kaçınılmazdır. Başka 
bir anlatımla duygular, ilişkilerde algılanan değişikliklere yanıt vermektedir. 
Ayrıca her duygu, bu ilişkiye yönelik birkaç temel davranışsal tepkiyi harekete 
geçirmektedir. Örneğin korku duygusu, donup kalma, kaçma ya da savaşma 
davranışlarını harekete geçirebilir. (Mayer vd., 2011: 530). Zekâ kavramı ise 
çoğunlukla bireyin amaçlar doğrultusunda hareket etme, rasyonel düşünme ve 
çevresindeki çeşitli zorlukların etkili bir şekilde üstesinden gelme konusundaki 
genel uyum kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Yadav, 2014: 50). Bu bağlamda, 
duygusal zekâ, insan zihninin, bir şekilde yaşanılan hayat olaylarına bağlı olarak 
ortaya çıkacak olan duyguların harekete geçireceği davranış seçeneklerinden, 
kişi ve çevresi için en uygun bulunan davranışı seçmesi ve düzenlemesi yetisidir.

Yakın bir zamana kadar hem Batı tarihinde hem de psikoloji alanında, 
duygular ve mantık, bazen birbirine karşıt olarak görülmüştür. Bununla birlikte, 
duyguların insan ilişkileri hakkında önemli bilgi taşıdığına dair günümüzün 
çağdaş bilim anlayışı, insanların duyguları ile insan zekasının birlikte hareket 
edebileceğini öne sürmektedir (Mayer vd., 2011: 531). Bu görüşün giderek 
gelişmesiyle birlikte sosyal zekâ ve sonrasında duygusal zekâ kavramları 
hakkında farklı modeller ortaya çıkmaya başlamıştır. 1990 yılında Salovey ve 
Mayer (1990), duygusal zekayı, “kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını 
izleme, bunlar arasında ayrım yapma ve bu şekilde elde ettikleri bilgileri 
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düşünce ve eylemlerine rehberlik etmesi için kullanabilme yeteneğini içeren 
sosyal zekanın bir alt unsuru” olarak görmüşlerdir (Baba, 2020: 812). Daha 
sonraki tanımlarda duygusal zekâ, duygusal örüntülerin anlamlarının kısmen 
farkında olma ve bunlara dayanarak akıl yürütme ve problem çözme becerisi 
(Mayer vd., 2011: 531) olarak ele alınmıştır. Başka bir anlatımla duygusal zekâ; 
düşünmeye yardımcı olmak maksadıyla duygulara ulaşabilme, algılayabilme 
ve bunları yorumlayabilme; ortaya çıkarılan duygular ile duygu içeren bilgi 
ve mesajları kavramak suretiyle duygusal ve entelektüel gelişmeyi teşvik 
etmek üzere duyguları düzenleme yeteneğidir (Tapia, 2001: 353). Bu anlamda, 
duygusal zekâ, kişinin yalnızca kendi duygularının farkında olması değil, aynı 
zamanda başkalarının duygularına da dikkat etme yeteneği (Petrides, 2009: 87) 
olarak değerlendirilmektedir.

Duygusal zekâ literatürüne önemli katkı sağlayan Mayer ve Salovey, diğer 
tanımlardan daha farklı olarak, duygusal zekayı, bilişsel bileşenlerine daha fazla 
vurgu yapmak suretiyle entelektüel ve duygusal gelişim potansiyeli açısından 
kavramsallaştırmışlar ve bu yönde bir duygusal zekâ modeli formüle etmişlerdir. 
Bu modelde; duyguların algılanması, değerlendirilmesi ve ifade edilmesi; 
düşünmenin duygusal olarak kolaylaştırılması; duygularla ilgili bilgileri 
anlamak, analiz etmek ve kullanmak ve daha fazla duygusal ve entelektüel 
gelişim için yansıtılan duyguların düzenlenmesi şeklinde ifade edilmiştir. 
Modelde, duyguların algılanması, değerlendirilmesi ve ifade edilmesi en temel 
süreçler olarak görülürken, yansıtılan duyguların düzenlenmesi ise en karmaşık 
süreç olarak ifade edilmiştir (Schutte vd., 1998: 168). 

Daniel Goleman, duygusal zekanın çok boyutlu bir yapı olduğunu 
ileri sürmüş (Carson, Carson ve Birkenmeier, 2000: 34) ve duygusal zekayı, 
başkalarının duygularını anlamak, başkalarının ruh hallerini olumlu bir 
şekilde düzenlemesine yardımcı olmak, başkalarıyla olan etkileşimlerde kendi 
duygularını düzenleyip kullanabilme yetisi olarak değerlendirmiştir (Schutte vd., 
2001: 530). Goleman’a göre, duygusal zekâ, bireylerin kendilerini motive etmek 
ve kendi duyguları ile sosyal ilişkilerindeki duyguları iyi yönetmek maksadıyla 
hem kendilerinin hem de başkalarının duygularını tanıma kapasitesidir (Yadav, 
2014: 51). Goleman, duygusal zeka modelinde bu kavramın altında yatan beş 
faktörü şu şekilde ifade etmektedir (Carson vd., 2000: 34): Empatik tepki: 
Başkalarının duygularını anlama becerisi; Ruh halinin düzenlenmesi: Olumsuz 
duyguları kontrol etme kapasitesi; Kişilerarası beceri: Başkaları ile kolayca 
etkileşime girme ile ilgili sosyal yetkinlik; İçsel motivasyon: Kendini harekete 
geçirme, duyguları belirli bir amaç doğrultusunda toparlayabilme yetisi; 
Öz-farkındalık: Bireyin kendi gerçek duygularına dair psikolojik içgörüsü. 
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İşyerinde duygusal zekaya odaklanılmasında Goleman’ın (2001) önemli etkisi 
olmuştur. Goleman (2001: 9), bireylerin belirli bir işe, role ya da mesleğe 
girdikten sonra, duygusal zekanın kimin başarılı kimin başarısız olacağının daha 
güçlü bir belirleyicisi olarak ortaya çıktığını, kariyer yaşantısına başladıktan 
sonra çalışanların başarılı ya da başarısız sonuçlar elde etmelerinde, duygusal 
zekanın IQ’dan daha güçlü bir belirleyici olduğunu ileri sürmektedir.  

Bar-On’un (2006) ise duygusal-sosyal zekâ ile ilgili ortaya koymuş olduğu 
modeli şu şekilde açıklamaktadır: 

“Duygusal-sosyal zekâ, bireyin kendisini ne kadar doğru anladığını ve 
ifade ettiğini, aynı zamanda başkalarını ne kadar anlayabildiğini göstermenin 
yanında, onlarla olan ilişkilerindeki sorunlar ve günlük zorluklarıyla nasıl 
başa çıktıklarını belirleyen duygusal ve sosyal yetkinlikler ile becerilerin bir 
bileşimidir. Bu modeldeki duygusal ve sosyal yetkinlikler ile beceriler, beş 
temel bileşeni içermektedir ve bu bileşenlerin her biri birbiriyle yakından 
ilişkilidir. Bu, her şeyden önce, kişinin kendisinin farkında olması, güçlü ve 
zayıf yanlarını anlaması, duygu ve düşüncelerini yıkıcı olmayan bir şekilde 
ifade etmesi konularındaki içsel yeteneğe dayanmaktadır. Kişilerarası düzeyde 
sosyal ve duygusal olarak zeki olmak, başkalarının duygularının, tercihlerinin 
ve ihtiyaçlarının farkında olma ve iş birliği içinde yapıcı ve karşılıklı olarak 
tatmin edici ilişkiler kurma ve sürdürme yeteneğini kapsamaktadır. Sonuç 
olarak, duygusal ve sosyal olarak zeki olmak, mevcut durumla gerçekçi ve 
esnek bir şekilde başa çıkarak, sorun çözerek ve kararlar alarak kişisel, sosyal 
ve çevresel değişimi etkin bir şekilde yönetmek anlamına gelmektedir. Bunu 
yapmak için duyguları, bizim aleyhimize değil, bizim lehimize çalışacak şekilde 
yönetmemiz, yeterince iyimser ve olumlu olmamız ve kendi kendimizi motive 
etmemiz gerekir (s.14).”

Duygusal zekâ literatürü incelendiğinde bu kavram, bazı araştırmacılar 
tarafından duyguları etkin bir şekilde iletme yeteneği olarak ele alındığı, diğer 
bazıları tarafından da duygulara, karar vermeye ve hatırlamaya yardımcı olan 
bilişsel öğeler olarak vurgu yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, duygusal zekâ, 
literatürde hem bir yetenek hem de bir kişilik özelliği olarak değerlendirilmektedir 
(Schutte vd., 2001: 524).

Duygusal zekâ kavramının ortaya atılmasından sonra bu kavramın farklı 
yönleriyle ilgili yapılan pek çok araştırmada duygusal zekâ düzeyi yüksek olan 
bireylerin, iş ortamları dahil olmak üzere kişilerarası ilişkilerde daha başarılı 
oldukları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Lopes, Salovey ve Straus (2003: 642), 
duygusal zekâ düzeyi yüksek çalışanların, sağlıklı ilişkiler kurduklarını ve bunu 
sürdürdüklerini belirtmişlerdir. Bazı araştırmacılar, genellikle yüksek düzeyde 
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duygusal zekanın eğitim, iş ve ilişkiler gibi yaşamın önemli alanlarında başarıya 
katkıda bulunduğunu ifade etmektedirler (Schutte, 2002: 769). Çünkü, duygusal 
zekâ düzeyi yüksek bireyler, kendi duygularının ve başkalarının duygularının 
daha fazla farkındadırlar (Mayer ve Salovey, 1993: 440) ve bu nedenle de 
duygusal zekâsı yüksek olan kişilerin, sosyal anlamda daha iyi iletişime ve 
ilişkilere sahip olması beklenmektedir. Duygusal mahiyetteki iyi ilişkiler, 
bireylere sosyal destek sağlamakta ve karşılaşılan stres faktörlerine karşı bir 
tampon görevi üstlenmektedir (Schutte vd., 2001: 524). Bundan başka, duygusal 
zekâ düzeyi yüksek bireyler, iç deneyimlerin olumlu ve olumsuz yönlerine 
daha açıktırlar, bunları daha iyi adlandırabilmekte ve bu deneyimlerini uygun 
koşullarda başkalarıyla paylaşabilmektedirler (Mayer ve Salovey, 1993: 440). 

Duygusal olarak zeki liderler, iş arkadaşlarıyla nitelikli kişilerarası ilişkiler 
geliştirmek için verdikleri destek yoluyla, örgütlerde coşku, olumlu tutum, 
heyecan ve karşılıklı anlayış ve güven atmosferini telkin edebilirler (Yadav, 
2014: 51). Bar-On’a (2000: 365) göre duygusal zekâ düzeyi yüksek çalışanlar, 
duygusal zekâ düzeyi düşük olanlardan daha iyi performans göstermektedir. 
Ayrıca son araştırmalarda, liderlerin duygusal zekasının, organizasyon içindeki 
çalışanların davranışlarını iyileştirmede son derece etkili olduğunu gösteren 
deliller ortaya konmuştur (Oliver vd., 2020: 1922). Duygusal açıdan anlayışlı 
bireyler, işlerini tehditkâr ve düşmanca algılamaktan ziyade, daha tatmin 
edici ve ödüllendirici olarak yorumlamaya eğilimlidirler. Bunun nedeni, 
duygusal olarak zeki bireylerin psikolojik olarak daha dayanıklı olmaları, 
olumsuz duygularla başa çıkabilme olasılıklarının daha yüksek olması ve 
kendi duygularını değerlendirme ve düzenlemede daha usta olmalarıdır (Miao, 
Humphrey ve Qian, 2017: 181). Bu da onların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını 
iyileştirirken, aynı zamanda daha yüksek akademik ve iş performansı elde 
etmelerini kolaylaştırmaktadır (Bar-On, 2000: 365). 

2.2.	 İşe	Adanmışlık	İle	İlgili	Kavramsal	Çerçeve

Adanmışlık kavramı, genellikle pozitif örgütsel davranış araştırmaları alanında 
incelenmektedir (Soares ve Mosquera, 2019: 470). Bu araştırmalar doğrultuda 
işe adanmışlık, bir örgütte çalışanların, örgütsel amaç ve değerlere bağlı kalmak 
suretiyle işlerini mükemmel bir şekilde yapma çabalarını sürdürmeleri şeklinde 
tanımlanmaktadır (Chanana, 2020: 1). İşe adanmışlık, ayrıca bireyin işiyle 
ilgili yüksek düzeyde enerjiye sahip olması ve güçlü bir özdeşleşme ile işini 
yapmasıdır (Bakker ve Leiter, 2010: 13). 

İşe adanmışlık, Kahn (1990: 694) tarafından, örgüt üyelerinin kendilerini 
iş rollerine uygun hale getirmesi olarak tanımlanmıştır. İşe adanmışlık tutumuyla 
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çalışanlar, rollerini icra ederken kendilerini fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak işe 
verirler ve kendilerini bu yolla ifade etmeyi tercih ederler. Fiziksel yön, örgütsel bir 
rolü gerçekleştirmek için ayrılan fiziksel güç derecesini ifade etmektedir (Chanana, 
2020: 2). Bilişsel yön; liderlerin, çalışanların ve iş çevrelerinin kendi işleriyle 
ilgili düşünceleridir. Duygusal yön, çalışanların örgüte ve lidere karşı olumlu veya 
olumsuz eğilimlerini temsil eder. Bireyler iş rollerine fiziksel, bilişsel ve duygusal 
olarak bağlanmış olabilseler de, adanmışlık bu bağlanmayı birbirleriyle bütüncül 
bir şekilde eş zamanlı olarak sürdürmeyi sağlamaktadır (Rich vd., 2010: 619). 
Bu nedenle Kahn’ın bakış açısına göre işe adanmışlık, bireyin fiziksel, duygusal 
ve bilişsel enerjisini, iş performansına aktif ve eş zamanlı olarak yansıtan çok 
boyutlu motivasyonel bir kavramdır (Rich vd., 2010: 619). Kısaca Kahn’a göre 
adanmışlık, örgütsel bir rolü yerine getirirken, kendini tam olarak işe vermek 
üzere psikolojik olarak hazır bulunmak demektir (Saks, 2006: 601). 

Schaufeli ve Bakker (2004: 295) ise işe adanmışlığı; dinçlik, kendini 
adama ve yoğunlaşma ile karakterize edilen işle ilgili olumlu ve tatmin edici 
bir eğilim olarak tanımlamışlardır. Benzer şekilde Schaufeli ve diğerleri (2002: 
74) adanmışlığı, “dinçlik, kendini adama ve yoğunlaşma ile karakterize ettikleri 
işle ilgili olumlu ve tatmin edici bir zihni durum olarak ele alarak kavramı 
dinçlik, kendini adama ve yoğunlaşma boyutlarıyla incelemişlerdir. Schaufeli 
ve diğerlerinin adanmışlık tanımında, çalışanların yüksek enerji, dayanıklılık, 
iş için çaba harcama isteği, çabuk yorulmama yeteneği ve zorluklar karşısında 
kararlı olma (Wefald ve Downey, 2002: 143) gibi niteliklerinin ön plana 
çıktığı görülmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda, örgütlerdeki görevler 
bakımından ortak bir işe adanmışlığın, yüksek düzeyde uygun bir örgütsel yatırım 
anlamına geldiği düşüncesinde birleşilmektedir. Ayrıca, literatürde işe adanmışlık 
kavramıyla ilgili olarak, çalışanın işine yaptığı fiziksel (enerjik, dayanıklı, güçlü), 
duygusal (kişinin işine ve iş performansına olan duygusal bağı ve kendini işine 
adamsı), bilişsel (odaklanmış, yoğunlaşmış ve dikkatli olma) bir kişisel yatırıma 
da sıklıkla atıfta bulunulmaktadır (Christian, Garza ve Slaughter, 2011: 103).

Adanmışlık literatüründeki dikkat çekici unsurlardan biri de, bu kavramın 
benzerleri ve zıddı ile aralarındaki bağlarla ilgilidir. Giménez-Espert, Prado-
Gascó, Soto-Rubio’a (2020: 3) göre işe adanmışlık, aşırı çalışmaya yönelik 
güçlü bir zorlanımın sonucunda ortaya çıkan işe bağımlılıktan ayırt edilmelidir. 
İşe adanmışlık, çalışanın rasyonel ve iradi bir tutumudur. Yazarlara göre, işe 
adanmışlığı, iş tatmininden de kolayca ayırt etmek mümkündür. Onlara göre her 
ikisi de keyif ve memnuniyet şeklinde tanımlansa da işe adanmışlık için coşku 
derecesi iş tatmininden daha yüksektir (Giménez-Espert vd., 2020: 3). Bu anlamda 
işe adanmışlık, çalışanın yaptığı iş üzerinden bir tür kendini gerçekleştirme 
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eylemi sayılmalıdır. Buna karşılık, çalışanın işiyle düşük düzeyde enerji ve zayıf 
özdeşleşmesi şeklinde karakterize edilen tükenmişlik kavramı (Bakker ve Leiter, 
2010: 13) ile işe adanmışlık kavramı arasında tam aksi yönde yani negatif bir 
ilişki kabul edilmektedir (Giménez-Espert vd., 2020: 3; Saks, 2006: 601). Hatta 
tükenmişlik ve adanmışlık üzerine yapılan araştırmalarda tükenmişliğin tükenme 
ve sinizm boyutları ile adanmışlığın dinçlik ve kendini adama boyutlarının 
birbirinin zıddı olduğu bulunmuştur (Gonzalez-Roma vd., 2006: 165). 

İşe adanmışlık literatüründe, özellikle ampirik çalışmalarda en çok 
başvurulan kavramsallaştırma, Schaufeli ve diğerleri (2002) tarafından ortaya 
atılan, dinçlik, kendini adama ve yoğunlaşma boyutlarından oluşan modeldir. 
Bu çalışmada, işe adanmışlık, söz konusu modelde yer alan üç boyut temel 
alınarak incelenmektedir.   

İşe adanmışlık boyutlarından biri olan dinçlik, çalışanların yüksek düzeyde 
enerji ve zihinsel dayanıklılık, kişinin işi için çaba harcama istekliliği ve zorluklar 
karşısında kararlı ve sabırlı olma ile karakterize edilmektedir (Bakker ve Leiter, 
2010: 13). Dinçlik; işyerinde yüksek düzeyde enerji ve zihinsel dayanıklılık 
(Bakker ve Demerouti, 2008: 209), kişinin işine çaba harcama istekliliği ve 
zorlukların üstesinden gelme kararlılığı ile tanımlanmaktadır (Giménez-Espert 
vd., 2020: 3). Dinçlik, işteyken olağanüstü bir enerji ve dayanıklılık düzeyine 
işaret etmektedir. Dinçlik, zorluklar karşısında verilen görevde azimle çaba 
gösterme eğilimi (Ojo vd., 2021: 3) olarak görülmektedir.   

İşe adanmışlık kavramının diğer bir boyutu olan kendini adama, kişinin 
işine güçlü bir şekilde dahil olmasını (Bakker ve Demerouti, 2008: 209; Bakker 
ve Leiter, 2010: 13) ve işiyle ilgili olarak bir anlamlılık, amaç, coşku, ilham, 
gurur ve meydan okuma duygusu (Giménez-Espert vd., 2020: 3; Ojo vd., 2021: 
3) yaşamasını ifade etmektedir. 

İşe adanmışlığın yoğunlaşma boyutu ise kişinin tamamen işine odaklanmış 
ve işine derinlemesine dalmış olması ile tanımlanmakta ve böylece zamanın hızlı 
geçmesi ve kişinin işini bırakmakta güçlük çekmesiyle karakterize edilmektedir 
(Bakker ve Leiter, 2010: 13). Yoğunlaşma, kişinin işine tam anlamıyla konsantre 
olması ve kendini mutlu bir şekilde işine vermesi, bu sayede zamanın hızla akması 
ve kişinin kendini işten ayırmakta güçlük çekmesi şeklinde tanımlanmaktadır 
(Bakker ve Demerouti, 2008: 209). 

İşe adanmışlık üzerine yapılan çeşitli araştırmalarda, adanmışlığın 
hem bireyler hem de örgütler için olumlu etkileri olduğu ortaya konmuştur 
(Soares ve Mosquera, 2019: 469). Saks (2006: 600), birçok araştırmacının işe 
adanmışlığının, örgütsel başarıyı ve örgütlerin finansal performansını belirlediği 
yönünde bulgular elde ettiklerini vurgulamaktadır. Bu çerçevede örgütler, işlerine 
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kendilerini adayan çalışanların, işyerinde etkinliği ve verimliliği sağlayacağını 
her zaman aklında tutmalıdır çünkü bu, yüksek müşteri memnuniyetiyle birlikte 
şirketlerde satış ve kar artışları ortaya çıkaracaktır. Bunun yanında adanmış bir 
çalışan, çabalarının, çalışmalarının ve performansının bir fark yaratabileceğine 
inanmaktadır (Chanana, 2020: 1-2). Christian ve diğerlerine (2011: 100) göre 
adanmış bir birey, bir işle ilgili görevlere kendi kişisel kaynaklarından yatırım 
yapan ve göreve enerjik bir şekilde ve tutkuyla yaklaşan, yüksek düzeyde kişi-rol 
bütünleşmesine ve ekstra rol performansına ulaşan kişidir. Adanmış çalışanlar, 
mesleki görevlerine yönelik yüksek enerjiye sahiptirler ve görevleriyle duygusal 
bir bağ kurarlar. Ayrıca adanmış çalışanlar, işlerine karşı sürekli bir pozitif 
enerjiye sahiptirler ve iş gereklerini karşılayabileceklerini hissetmektedirler. 
Buna karşılık, işinden kopuş yaşayan çalışanlar, duygusal olarak kendilerini 
işlerinden uzaklaşmış hissetmektedirler ve yorgunluk ile sinizm de dahil olmak 
üzere kalıcı bir tükenmişlik yaşamaktadırlar (Ojo vd., 2021: 3). 

3. Araştırmanın Yöntemi

Bu kısımda araştırmanın amacı, hipotezleri, örneklem ve veri toplama araçları 
hakkında bilgi verilmiş ve kullanılan ölçeklere ait doğrulayıcı faktör analizleri 
sonuçları raporlanmıştır.

3.1.	 Araştırmanın	Amacı

Yeni COVID-19 virüsünün yakın zamanda ortaya çıkması ve hızla yayılması, 
pandemiyi kontrol etmek için ciddi önlemler almayı gerektirmiştir. Pandeminin 
yarattığı kaygı ile birlikte alınan bu önlemler, bireylerin çalışma yaşantılarını 
da derinden etkilemektedir. COVID-19 pandemisi sırasında ortaya çıkan 
duygusal karmaşa dikkate alındığında, duyguların tanımlanması, kontrolü 
ve yönetimiyle işe adanmışlığı sağlamanın en güçlü araçlardan biri duygusal 
zekadır (Moreno-Fernandez vd., 2020: 1). Bu doğrultuda bu araştırma özellikle 
COVID-19 pandemisi sürecindeki kapanma tedbirleri sebebiyle çalışmalarını 
çoğunlukla evden yürüten beyaz yakalı çalışanların duygusal zekâ düzeylerinin 
işe adanmışlıkları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

3.2.	 Araştırmanın	Hipotezleri

Çalışmada duygusal zekâ bağımsız değişken ve işe adanmışlık ise bağımlı 
değişken olarak belirlenmiştir. Duygusal zeka ve işe adanmışlık kavramları 
üzerine literatürdeki araştırma bulgularına dayanarak (Aulia, 2016; De Clercq 
vd., 2014;  Ravichandran, Arasu ve Kumar, 2011; Ruiz-Frutos ve diğerleri, 
2020; Karakuş, 2008; Kumar ve Nyma, 2021; Zhu ve diğerleri, 2015) araştırma 
hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur: 
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H1a: Duygusal zekanın duygusal değerlendirme boyutunun, işe adanmışlığın 
dinçlik boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 
H1b: Duygusal zekanın duygusal değerlendirme boyutunun, işe adanmışlığın 
kendini adama boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H1c: Duygusal zekanın duygusal değerlendirme boyutunun, işe adanmışlığın 
yoğunlaşma boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H2a: Duygusal zekanın empatik duyarlılık boyutunun, işe adanmışlığın dinçlik 
boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 
H2b: Duygusal zekanın empatik duyarlılık boyutunun, işe adanmışlığın kendini 
adama boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 
H2c: Duygusal zekanın empatik duyarlılık boyutunun, işe adanmışlığın 
yoğunlaşma boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 
H3a: Duygusal zekanın pozitif duygusal yönelim boyutunun, işe adanmışlığın 
dinçlik boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 
H3b: Duygusal zekanın pozitif duygusal yönelim boyutunun, işe adanmışlığın 
kendini adama boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H3c: Duygusal zekanın pozitif duygusal yönelim boyutunun, işe adanmışlığın 
yoğunlaşma boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H4a: Duygusal zekanın duyguların olumlu kullanımı boyutunun, işe adanmışlığın 
dinçlik boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H4b: Duygusal zekanın duyguların olumlu kullanımı boyutunun, işe adanmışlığın 
kendini adama boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H4c: Duygusal zekanın duyguların olumlu kullanımı boyutunun, işe adanmışlığın 
yoğunlaşma boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.

3.3.	 Araştırmanın	Evreni	ve	Örneklemi

Araştırma evreni Muğla’nın merkez ilçesinde hizmet sektöründe çalışan 
beyaz yakalı çalışanlardır. COVID-19 pandemisi sürecinde özellikle alınan 
kapanma tedbirleri kapsamında, hizmet sektöründe yer alan pek çok beyaz 
yakalı çalışan uzun bir süre evden çalışma deneyimi yaşamıştır. Bu sebeple 
araştırmanın örneklemi, hizmet sektöründe görev yapan beyaz yakalı çalışanlar 
olarak belirlenmiştir. Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 
örneklemeye başvurulmuştur. Bu kapsamda online anket formu oluşturulmuş 
ve elektronik ortam aracılığı ile katılımcılara ağırlıklı olarak sosyal ağlar ve 
sosyal medyadan yararlanılarak ulaşılmıştır. Böylece farklı meslek gruplarında 
(akademisyenler, öğretmenler, banka personelleri gibi) çalışan beyaz yakalı 
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çalışanlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemi 211 beyaz yakalı 
çalışan oluşturmaktadır. Anket formunun kullanıldığı çalışmalarda örneklemin 
ölçeklerde yer alan madde sayısının en az beş katına denk düşecek sayıda 
bireyden oluşması gerekmektedir (Arbaugh vd., 2008: 134). Dolayısıyla eksiksiz 
doldurulan 211 anket formunun bu çalışma için yeterli olduğu görülmüştür. 
Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Örneklemin Demografik Özellikleri

Cinsiyet Frekans Yüzde
Kadın 117 55,5
Erkek 94 44,5
Toplam 211 100,0
Yaş Frekans Yüzde
25 yaş ve altı 26 12,3
26-35 yaş 69 32,7
36-45 yaş 73 34,6
46-55 yaş 35 16,6
56 yaş ve üstü 8 3,8
Toplam 211 100,0
Medeni Durum Frekans Yüzde
Bekar 85 40,3
Evli 126 59,7
Toplam 211 100,0
Eğitim Düzeyi Frekans Yüzde
Lise 14 6,6
Ön Lisans 23 10,9
Lisans 110 52,1
Yüksek Lisans 40 19,0
Doktora 24 11,4
Toplam 211 100,0
Mesleki Tecrübe Frekans Yüzde
5 yıl ve daha az 51 24,2
6-15 yıl 86 40,8
16-25 yıl 48 22,7
26 yıl ve üstü 26 12,3
Toplam 211 100,0
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Tablo 1’den anlaşılacağı üzere örneklemin %55,5’i kadın, %44,5’i erkektir. 
Örneklemin %12,3’ü 25 yaş ve altı, %32,7’si 26-35 yaş, %34,6’sı 36-45 yaş, 
%16,6’sı 46 ve 55 yaş, %3,8’i ise 56 yaş ve üzeri bir dağılıma sahiptir. Örneklemin 
%40,3’ü bekar, %59,7’si ise evlidir. Örneklemin eğitim düzeyi incelendiğinde 
%6,6’sının lise, %10,9’unun ön lisans, %52,1’inin lisans, %19’unun yüksek 
lisans ve %11,4’ünün ise doktora mezunu olduğu görülmektedir. Bu veriler 
göz önünde bulundurulduğunda örneklemin eğitim düzeyinin genel olarak 
yüksek olduğu söylenebilir. Mesleki tecrübe açısından örneklemin %24,2’si 5 
yıl ve daha az bir süreli bir iş deneyimine sahipken, %40,8’i 6-15 yıl, %22,7’si 
16-25 yıl ve %12,3’ünün ise 26 yıl ve daha fazla süreli bir iş deneyimi olduğu 
görülmektedir. 

3.4.	 Veri	Toplama	Araçları

Çalışmada veriler, nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğiyle, internet 
üzerinden oluşturulan ve üç bölümden oluşan bir form ile toplanmıştır. Anket 
formunun ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye 
yönelik sorular, ikinci bölümde duygusal zekâ ölçeği ve üçüncü bölümde ise işe 
adanmışlık ölçeği yer almaktadır. 

3.4.1.	Duygusal	Zekâ	Ölçeği

Katılımcıların algıladıkları duygusal zekâ düzeylerini tespit etmek için Chan’in 
(2004, 2006), orijinalini Schutte ve diğerlerinin (1998) geliştirdiği 33 maddeden 
oluşan duygusal zekâ ölçeğinden ortaya çıkardığı, 12 maddeli ölçek kullanılmıştır. 
Bu ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Aslan ve Özata (2008) 
tarafından yapılmıştır. Duygusal zekâ ölçeği; duygusal değerlendirme, empatik 
duyarlılık, pozitif duygusal yönelim ve duyguların olumlu kullanımı şeklinde 
ifade edilen dört boyut ve on iki maddeden oluşmaktadır. Örneklemin, duygusal 
zekayla ilgili ifadelere katılma derecesini tespit etmek için beşli likert ölçeğinden 
yararlanılmıştır (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum). 
Duygusal zekâ ölçeği için yapılan analizde KMO değeri 0,781 ve Bartlett testi 
sonucu da anlamlı (p<0,01) bulunmuştur.  KMO değerinin 1’e yakın olması ve 
Bartlett testi sonucunda olasılık değerinin 0,000 olması veri setinin doğrulayıcı 
faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Durmuş, Yurtkuru ve Çinko, 
2011: 79). AMOS programı kullanılarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi 
sonucunda, duygusal zekâ ölçeğinin dört boyutlu bir yapı olduğu görülmüştür. 
Ölçekte yer alan ifadelerden biri, faktör yükünün düşük olması sebebiyle 
analizden çıkarılmıştır. Duygusal zekâ ölçeğine ait uyum iyiliği indekslerinin 
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(χ²/sd=2,025, GFI=0.937, CFI=0.918, RMSEA=0.07) kabul edilebilir düzeyde 
(Sümer, 2005: 220) olduğu görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi neticesinde 
faktör yüklerinin 0,351 ve 0.743 arasında olduğu saptanmıştır. Yapılan güvenirlik 
analizi sonucunda duygusal zekâ ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,793 
olarak bulunmuştur. 

3.4.2.	 İşe	Adanmışlık	Ölçeği

Katılımcıların işe adanmışlık düzeylerini tespit etmek için Schaufeli, Bakker 
ve Salanova (2006) tarafından geliştirilen (UWES-9) ve Özkalp ve Meydan 
(2015) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan ölçek 
kullanılmıştır. İşe adanmışlık ölçeği her biri üç madde içeren dinçlik, kendini 
adama ve yoğunlaşma olarak ifade edilen üç alt boyut ve dokuz maddeden 
oluşmaktadır. Örneklemin işe adanmışlıkla ilgili ifadelere katılma derecesini 
tespit etmek için beşli likert ölçeğinden yararlanılmıştır (1= Kesinlikle 
Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum). İşe adanmışlık ölçeğine ilişkin 
yapılan analizlerde KMO değeri 0,891 ve Bartlett testi anlamlı (p<0,01) 
bulunmuştur. Böylece veri setinin doğrulayıcı faktör analizi için uygun olduğu 
anlaşılmıştır. AMOS programı kullanılarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi 
sonucunda, işe adanmışlık ölçeğinin üç boyutlu bir yapı olduğu görülmüştür. 
Ölçekte yer alan ifadelerden biri, faktör yükünün düşük olması sebebiyle 
analizden çıkarılmıştır. İşe adanmışlık ölçeğine ait uyum iyiliği indekslerinin 
(χ²/sd=1,654 (p<0.044) GFI=0.968, CFI=0.990, RMSEA=0.056) kabul 
edilebilir düzeyde (Sümer, 2005: 220) olduğu görülmektedir. Faktör analizi 
neticesinde faktör yüklerinin 0,668 ve 0.934 arasında olduğu saptanmıştır. 
Yapılan güvenirlik analizi sonucunda işe adanmışlık ölçeğinin Cronbach Alpha 
katsayısı 0,915 olarak bulunmuştur. 

4. Analiz ve Bulgular

Bu kısımda, katılımcılardan elde edilen veri seti için korelasyon ve regresyon 
analizleri kullanılarak araştırma hipotezleri test edilmiş ve bulgular 
değerlendirilmiştir. 

4.1. Korelasyon Analizi

Duygusal zeka ölçeği alt boyutları ile işe adanmışlık ölçeği alt boyutları 
arasındaki ilişkilerin kuvvetini ve yönünü araştırmak için yapılan korelasyon 
analizinin bulguları Tablo2’de görülmektedir.
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Tablo 2. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri

1 2 3 4 5 6 7
1.Duygusal 
Değerlendirme

1

2. Empatik 
Duyarlılık

0,395 1

3. Pozitif Duygusal 
Yönelim

0,366 0,323 1

4. Duyguların 
Olumlu Kullanımı

0,617 0,329 0,265 1

5. Dinçlik 0,438 0,120 0,224 0,302 1
6. Kendini Adama 0,474 0,223 0,256 0,316 0,703 1
7. Yoğunlaşma 0,396 0,174 0,214 0,296 0,805 0,839 1
Ortalama 4,13 4,26 4,25 4,38 3,86 3,70 3,65
Standart Sapma 0,636 0,626 0,673 0,513 0,876 0,854 0,962

N=211,  * p<0,01

Tablo 2’de görüleceği üzere katılımcıların duygusal zeka boyutlarından duygusal 
değerlendirme ortalaması 4,13 (ss=0,636), empatik duyarlılık ortalaması 4,26 
(ss=0,626), pozitif duygusal yönelim ortalaması 4,25 (ss=0,673) ve duyguların 
olumlu kullanımı ortalaması 4,38’dır (ss=0,513). Buna göre katılımcıların 
duygusal zeka ortalamasının tüm boyutlar için yüksek düzeyde olduğu 
söylenebilir. Aynı tablodan anlaşılacağı üzere, katılımcıların işe adanmışlık 
boyutlarından dinçlik için ortalamaları 3,86 (ss=0,876), kendini adama için 
ortalamaları 3,70 (ss=0,854) ve yoğunlaşma için ortalamaları 3,65 (ss=0,962) 
olarak bulunmuştur. 

Tablo 2’den anlaşıldığı üzere duygusal zekanın duygusal değerlendirme 
boyutu ile işe adanmışlığın dinçlik (r=0,43; p<0,01), kendini adama (r=0,47; 
p<0,01) ve yoğunlaşma (r=0,39; p<0,01) boyutları arasında pozitif ve anlamlı 
bir ilişki vardır. Duygusal zekanın empatik duyarlılık boyutu ile işe adanmışlığın 
dinçlik (r=0,12; p<0,01), kendi adama (r=0,22; p<0,01) ve yoğunlaşma (r=0,17; 
p<0,01) boyutları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Duygusal 
zekanın pozitif duygusal yönelim boyutu ile işe adanmışlığın dinçlik (r=0,22; 
p<0,01), kendini adama (r=0,25; p<0,01) ve yoğunlaşma (r=0,21; p<0,01) 
boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Tablo 2’de son 
olarak duygusal zekanın duyguların olumlu kullanımı boyutu ile işe adanmışlığın 
dinçlik (r=0,30; p<0,01), kendini adama (r=0,31; p<0,01) ve yoğunlaşma (r=0,29; 



COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN İŞE ADANMIŞLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN  . . .      351

p<0,01) boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. 
Genel anlamda, duygusal zekanın duygusal değerlendirme boyutu ile işe 
adanmışlık boyutları arasında aynı yönde ve orta düzeyde korelasyon olduğu 
söylenebilir. Duygusal zekanın empatik duyarlılık boyutunun ise diğer duygusal 
zekâ boyutları içinde işe adanmışlık boyutlarıyla arasındaki korelasyonun 
nispeten düşük kaldığı görülmektedir.

4.2.	 Regresyon	Analizi

Katılımcıların duygusal zekâ düzeylerinin onların işe adanmışlıkları üzerindeki 
etkisini tespit etmek amacıyla regresyon analizleri yapılmıştır. 

Duygusal zekâ alt boyutlarının, işe adanmışlık alt boyutlarından dinçlik 
üzerindeki etkisini belirleyebilmek için yapılan regresyon analizi bulguları 
Tablo 3’te yer almaktadır. Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere ilk modelde açıklanan 
varyans 0,20 olarak bulunmuş ve modelin anlamlı olduğu (F=13,179; p<0,05) 
tespit edilmiştir. Buna göre H1a hipotezi desteklenirken (p<0,05), H2a, H3a ve 
H4a hipotezleri desteklenmemiştir (p>0,05). Böylece, duygusal zekanın sadece 
duyguların değerlendirilmesi boyutunun işe adanmışlığın dinçlik boyutu 
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 3. Duygusal Zekâ Alt Boyutlarının İşe Adanmışlığın 
Dinçlik Boyutu Üzerindeki Etkisine Dair Regresyon Analizi Bulguları

Bağımlı Değişken: Dinçlik
Katsayı Standart Hata P Değeri

Sabit Terim 1,168 0,551 0,035
Duygusal Değerlendirme 0,556 0,115 0,000
Empatik Duyarlılık -0,123 0,097 0,210
Pozitif Duygusal Yönelim 0,116 0,089 0,192
Duyguların Olumlu 
Kullanımı

0,099 0,136
0,468

R 0,451 F 13,179
R2 0,204 p 0,000

Duygusal zeka alt boyutlarının işe adanmışlığın kendini adama boyutu üzerindeki 
etkisini tespit etmek amacıyla yapılan regresyon analizi bulguları Tablo 4’te yer 
almaktadır. Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere ikinci modelde açıklanan varyans 
0,23 olarak bulunmuş ve modelin anlamlı olduğu (F=15,721; p<0,05) tespit 
edilmiştir. Bu bulgulara göre, H1b hipotezi desteklenirken (p<0,05), H2b, H3b ve 
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H4b hipotezleri desteklenmemiştir (p>0,05). Buna göre duygusal zekanın sadece 
duygusal değerlendirme boyutunun işe adanmışlığın kendini adama boyutu 
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

Tablo 4. Duygusal Zeka Alt Boyutlarının İşe Adanmışlığın Kendini 
Adama Boyutu Üzerindeki Etkisine Dair Regresyon Analizi Bulguları

Bağımlı Değişken: Kendini Adama
Katsayı Standart Hata P Değeri

Sabit Terim 0,581 0,527 0,271
Duygusal Değerlendirme 0,557 0,110 0,000
Empatik Duyarlılık 0,027 0,093 0,770
Pozitif Duygusal Yönelim 0,114 0,085 0,182
Duyguların Olumlu Kullanımı 0,049 0,130 0,706

R 0,484 F 15,721
R2 0,234 p 0,000

Duygusal zeka alt boyutlarının işe adanmışlığın yoğunlaşma boyutu üzerindeki 
etkisini tespit etmek amacıyla yapılan regresyon analizi bulguları Tablo 5’te yer 
almaktadır. Tablo 5’ten anlaşılacağı üzere üçüncü modelde açıklanan varyans 
0,16 olarak bulunmuş ve modelin anlamlı olduğu (F=10,284; p<0,05) tespit 
edilmiştir. Bu bulgulara göre, H1c hipotezi desteklenirken (p<0,05), H2c, H3c 

ve H4c hipotezleri desteklenmemiştir (p>0,05). Buna göre duygusal zekanın 
sadece duygusal değerlendirme boyutunun işe adanmışlığın yoğunlaşma boyutu 
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi söz konusudur. 

Tablo 5. Duygusal Zeka Alt Boyutlarının İşe Adanmışlığın Yoğunlaşma 
Boyutu Üzerindeki Etkisine Dair Regresyon Analizi Bulguları

Bağımlı Değişken: Yoğunlaşma
Katsayı Standart Hata P Değeri

Sabit Terim 0,556 0,619 0,370
Duygusal Değerlendirme 0,485 0,130 0,000
Empatik Duyarlılık -0,006 0,109 0,956
Pozitif Duygusal Yönelim 0,111 0,100 0,270
Duyguların Olumlu Kullanımı 0,148 0,153 0,333

R 0,408 F 10,284
R2 0,166 p 0,000
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COVID-19 pandemisi sürecinde, beyaz yakalı çalışanların duygusal zeka boyut 
ve düzeylerinin onlarının işe adanmışlıkları üzerindeki etkisini incelemek 
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, duygusal zekanın sadece duygusal 
değerlendirme boyutunun, işe adanmışlığın tüm boyutları üzerinde pozitif ve 
anlamlı bir etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle duygusal 
zekanın empatik duyarlılık, pozitif duygusal yönelim ve duyguların olumlu 
kullanımı boyutlarının işe adanmışlık alt boyutları üzerinde anlamlı bir etkisinin 
olmadığı tespit edilmiştir. 

5. Sonuç ve Tartışma

COVID-19 pandemisinin aniden ortaya çıkması, kuruluşları, toplumları ve 
bireyleri acil ve yeni bir tehditle başa çıkmak (Zysberg, L., & Zisberg, 2020: 
1) ve yeni normale hızla uyum sağlamak zorunda bırakmıştır. Bu süreçte, 
kapanma uygulamaları ile birlikte çalışanlar, işleri ve rolleriyle ilgili fiziksel, 
bilişsel ve davranışsal olarak geri çekilme davranışı göstermesi olarak 
ifade edilen (Kahn, 1990:694) bir kopuş ve çözülme yaşamışlardır. Bireyin 
duygularını yönetebilmesi, onları etkili bir şekilde kullanabilmesi, hem kendini 
hem de başkalarını doğru bir şekilde anlayabilmesi ve ayrıca bu yetenekleri 
ve davranışları hayata entegre edebilmesi (Mert ve Kök, 2021: 86) olarak 
tanımlanan duygusal zeka, çalışanların iş rolleriyle ilgili yaşadıkları bu kopuşu 
engelleyebilir ve işlerle özdeşleşme, yüksek enerji ve motivasyonla görev 
yapma olarak tanımlanan işe adanmışlıklarını (Robert ve Davenport, 2002: 21) 
artırabilen bir etken olabilir. 

Literatürde duygusal zekâ ile işe adanmışlık arasındaki ilişkileri inceleyen 
COVID-19 pandemisi öncesinde ve pandemi sürecinde yapılan çeşitli araştırma 
bulgularının incelenmesi, konunun daha iyi değerlendirilmesini sağlayacaktır. 
Bu araştırmalardan birinde, Endonezya’daki ordu personeli üzerinde yapılan 
bir çalışmada, duygusal zekâ ile işe adanmışlık arasında anlamlı ilişki olduğu 
bulunmuştur (Aulia, 2016: 127). Benzer şekilde Ravichandran ve diğerleri 
(2011:160) duygusal zekanın tüm alt boyutları ile işe adanmışlığın tüm alt 
boyutları arasında pozitif ilişki olduğunu bulmuşlardır.  De Clercq ve diğerleri 
(2014: 704) de duygusal zekâ ile işe adanmışlık arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
bulmuşlardır.  Konuyla ilgili diğer bir araştırmada Zhu ve diğerleri (2015: 
2120) Çin’deki hemşireler üzerinde yaptıkları çalışmada, duygusal zekanın 
işe adanmışlık üzerinde pozitif etkisi olduğunu bulmuşlardır. Hindistan’daki 
çeşitli kuruluşlarda çalışan beyaz yakalı çalışanlar üzerinde yapılan başka bir 
araştırmada; duygusal zekanın özellikle ruh halinin düzenlenmesi boyutunun 
katılımcılarda daha yüksek dinçlik, kendini adama ve yoğunlama sağlayarak 
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onların işe adanmışlıklarını artırdığı ortaya konmuştur (Sarangi ve Vats, 2015: 
224). Türkçe literatürde yer alan araştırmalardan birinde Karamustafa ve Özlem 
(2018: 600), İstanbul’da farklı özel sektörlerde görevli beyaz yakalı çalışanlar 
üzerinde yaptıkları çalışmada, duygusal zekanın işe adanmışlık üzerinde pozitif 
ve anlamlı etkisi olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Yalçın (2019: 99), İstanbul’daki 
bankalarda görev yapan beyaz yakalı çalışanlar üzerinde yaptığı çalışmasında 
duygusal zekanın duyguların ifadesi boyutunun, işe adanmışlığın dinçlik boyutu 
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu bulmuştur. Bu çalışmada ayrıca, 
duygusal zekanın duygulardan faydalanma boyutunun işe adanmışlığın kendini 
adama üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığını belirtmiştir. Yine aynı çalışmada 
duygusal zekâ boyutlarının genel olarak, işe adanmışlığın kendini adama boyutu 
üzerinde zayıf bir etkisi olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada ayrıca, duygusal 
zekâ ile işe adanmışlık arasında düşük düzeyde ve pozitif yönlü ilişki tespit 
edildiği raporlanmıştır (Yalçın, 2019: 101-102).  

COVID-19 pandemisi sürecinde konuyla ilgili yapılan araştırmalar 
incelendiğinde, pandeminin erken döneminde Polonyalı yetişkinler üzerinde 
yapılan bir çalışmada, duygusal zekanın pandemi koşulları nedeniyle 
olumsuz duygulara neden olan durumlar karşısında koruyucu bir rolünün 
olduğu bulunmuştur (Moroń ve Biolik-Moroń, 2021). Moreno-Fernandez 
ve diğerleri (2020: 1) İspanya’daki kapanma sürecinde üniversite öğrencileri 
üzerinde yaptıkları deneysel çalışmada, duygusal zekâ ile ilgili çalıştay ve 
seminerlerden sonra, katılımcıların daha az akademik tükenmişlik hissettikleri 
ve akademik faaliyetlere daha fazla adanmış oldukları ve bu sayede de adapte 
olma süreçlerini ve duygularını daha iyi yönettikleri ve düzenlediklerini 
belirtmişlerdir. Kumar ve Nyma (2021: 108) tarafından, Hindistan’daki telekom 
şirketinde çalışanlar üzerinde yapılan başka bir çalışmada, duygusal zekanın 
tüm boyutlarının çalışanların işe adanmışlıklarının iyi bir tahmin edicisi olduğu 
bulunmuştur. Bahreyn’deki beş büyük bankanın çalışanları üzerinde, bu iki 
değişken arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan bir araştırmada (AIZgool 
vd., 2020: 565), liderlerin duygusal zekasının çalışanların psikolojik beceriklilik 
algılarının ortaya çıkarılmasında önemli bir katkısı olduğu, bunun da çalışanları 
daha yeterli hale getirdiği ve yüksek psikolojik dayanıklılık ile işe daha fazla 
adanmalarını sağladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Söz konusu çalışmada, ayrıca 
COVID-19 pandemisi gibi kritik zamanlarda çalışanların işe yoğunlaşmasının, 
işteki tutku ve enerjilerinin artırılmasının liderlerin duygusal zekâları aracılığıyla 
uyumlu bir şekilde yönetilebileceğini öne sürmektedir (AIZgool vd., 2020: 
565). Bu kavramların farklı yönlerini inceleyen başka bir çalışmada Ruiz-Frutos 
ve diğerleri (2020: 8) işe adanmışlığın yüksek seviyelerinde katılımcıların 
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psikolojik sıkıntı düzeylerinin giderek azaldığını belirtmişlerdir. Yazarlar 
çalışmalarında, en yüksek psikolojik sıkıntı yüzdelerinin, düşük işe adanmışlık 
ve alt boyutları olan dinçlik, kendini adama ve özümseme boyutlarında 
görüldüğünü vurgulamışlardır. Türkçe literatürde pandemi sürecinde yapılan bir 
araştırmada Aslan ve Güzel (2021: 654), sağlık çalışanları üzerinde yaptıkları 
çalışmalarında, iş becerikliliği ve işe adanmışlık ilişkisinde duygusal zekanın 
aracılık rolü olduğunu bulmuşlardır. 

COVID-19 pandemisinin başlangıcından bir yılı aşkın bir süre sonra beyaz 
yakalı çalışanlar üzerinde yapılan bu çalışmada ise duygusal zekanın sadece 
duygusal değerlendirme boyutunun işe adanmışlığın üç boyutu (dinçlik, kendini 
adama ve yoğunlaşma) üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. 
Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse dört boyutlu bir yapı olarak ele alınan 
duygusal zekâ değişkenin empatik duyarlılık, pozitif duygusal yönelim ve 
duyguların olumlu kullanımı şeklinde ifade edilen diğer üç boyutunun işe 
adanmışlık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Buna göre, 
Chan’in (2006: 1048) duyguların algılanmasını ve yönetimini temsil ettiğini ifade 
ettiği ve bireyin kendi duygularına olan farkındalığını, duygularını anlamasını, 
anlaşılmasını ve deneyimlemesini yansıtan (Chan, 2004: 1786) duygusal zekanın 
duygusal değerlendirme boyutunun, işe adanmışlığın zorluklar karşısında 
dayanıklı, enerjik ve dirayetli olmayı ifade eden dinçliği; işi anlamlı bulmayı, 
amaçlara güçlü ve coşkulu bir şekilde bağlı olmayı temsil eden kendini adamayı 
ile işe tam anlamıyla konsantre olma ve odaklama şeklinde karakterize edilen 
yoğunlaşmayı sağlamada önemli bir faktör olarak ortaya çıktığı söylenebilir. 
Bununla beraber bu çalışmada, bireylerin yeni fikirler üretmek için gerekli 
koşulları sağlayarak duygulardan olumlu şekilde yararlanmayı ifade eden 
duyguların olumlu kullanımı; bireylerin başkalarının duygu ifadelerine karşı 
olan duyarlılığını yansıtan empatik duyarlılık ile bireylerin duygu durumlarını 
ve ruh hallerini düzenlemelerindeki olumlu bakış açıları, görüş tarzları ve 
beklentilerini temsil eden pozitif duygusal yönelim boyutlarının, işe adanmışlık 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulgusu da ortaya çıkmıştır. Bu bulguların 
literatürdeki diğer araştırma bulgularıyla kısmen benzer olduğu söylenebilir. Bu 
bulgulara dayanarak, araştırmanın örneklemi için duyguların algılanmasını ve 
yönetilmesini temsil eden duygusal değerlendirmenin, COVID-19 pandemisi 
sürecinde çalışanların işlerine odaklanmaları, enerjik ve yaratıcı olabilmelerini 
sağlayacak bir faktör olduğu söylenebilir. 

Beyaz yakalı çalışanların COVID-19 pandemisi sebebiyle değişen iş 
koşulları altında sahip oldukları duygusal zekâ düzey ve boyutlarının onların 
işe adanmışlıkları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan bu çalışmanın 
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ilgili literatürle katkı sağlaması umulmaktadır. Türkçe literatürde bu konuyu 
odağına alan çok sınırlı sayıda çalışma olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu 
çalışmadaki iki değişkenden gerek duygusal zekâ gerekse işe adanmışlık 
hakkında uluslararası literatürde yer alan çalışmaların, özellikle COVID-19 
ile mücadelede ön saflarda yer alan ve tartışmasız çok büyük emek sarf eden 
sağlık çalışanlarına odaklandığı görülmektedir. Bununla birlikte pandemi, 
sağlık çalışanlarının yanında diğer meslek gruplarının da çalışma şartlarında 
önemli değişimlere neden olmuştur. Bu sebeple, sağlık çalışanları dışında, 
çoğunlukla evden çalışma tarzına dayalı yeni koşullar altında görevlerini 
yerine getirmek durumunda olan beyaz yakalı çalışanların işe adanmışlık 
düzeylerinin tespit edilmesi ve onların sahip oldukları duygusal zekanın böylesi 
durumlarda işe adanmışlıklarını artırabilmenin bir enstrümanı olup olmadığının 
ortaya konulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bu araştırmanın 
bulguları, COVID-19 pandemisi sürecinde yapılmış olması sebebiyle, pandemi 
öncesi ve sonrası çalışmalara göre farklılıkların inceleneceği başka çalışmalara 
da katkı sağlayabilir.

Bu araştırmanın sınırlı sayıda örneklem üzerinde yapılması, önemli bir 
kısıt olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırmadaki diğer bir kısıt da 
örneklemin duygusal zekâ ve işe adanmışlık düzeylerinin belirlenmesinde sadece 
öz-bildirim formlarının kullanılmasıdır. Sonraki çalışmalarda bu sınırlılığı 
olabildiğince azaltmak için farklı araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılması 
önerilmektedir. Bundan başka, örgütlerde özellikle liderlerin duygusal zekâ 
düzeylerinin astlarının işe adanmışlıkları üzerindeki etkisinin incelenmesi de 
farklı çalışmalar için bir araştırma konusu olabilir. 
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