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I

ÖN SÖZ

Günümüzde bilimdeki yükselen disiplinler arası anlayış ile bilimsel 
yöntemlerin farklı alanlarda uygulanması hız ve yaygınlık kazanmıştır. Bilimsel 
bir çalışma yayınlanmadığı sürece tamamlanmış sayılmaz. Bilgi toplumu, 
disiplinler arası yaklaşımlar yardımı ile yapılan bilimsel araştırmalar ile güç 
kazanmaya devam etmektedir. Bu araştırmalar sayesinde pek çok ihtiyaca çözüm 
üretilebilmekte ve yeniliklere bir adım daha yaklaşılabilmektedir. Bilimsel 
araştırma kitapları çoğunlukla bu çerçevede doğan ihtiyaca destek verebilmek 
adına yayın yapmaktadır. 

Sosyal Bilimlerle ilgili sıklıkla kullanılan teorik ve uygulamalı yaklaşımları 
(Panel Veri Analizi, Logit Regresyon, YSA, Çoklu Doğrusal Regresyon, 
Nedensellik Analizi vb) içeren kitabımız, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, 
Ekonometri, İktisat, Maliye, Sosyoloji gibi pek çok alan ile ilgili disiplinler 
arası araştırma yazılarını ve derlemeleri de içermekte olup Sosyal Bilimler ile 
ilgilenen, okuyan, araştıran geniş bir kitleye ışık tutacak niteliktedir. 

Farklı üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin yapmış olduğu 
değerli çalışmaları içeren kitabımıza destek verip bölüm yazarlığı yapan tüm 
öğretim üyelerine teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca kitabın yayın aşamasına 
kadar göstermiş oldukları özverili ve disiplinli çalışmalarından dolayı emeği 
geçen tüm yayın evi çalışanlarına da teşekkür etmek isterim. 

Prof. Dr. Gülsen KIRAL
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B Ö L Ü M  I

İŞLETMELERİN FAALİYET 
RAPORLARININ ENTEGRE RAPORLAMA 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation	of	the	Annual	Reports	of	Businesses	 
within	the	Scope	of	Integrated	Reporting

Fırat KINALI

(Öğr. Gör.), e-mail: firatkinali@selcuk.edu.tr
ORCID:  0000-0002-4908-4351

1. Giriş

Son yıllarda yaşanan ekonomik ve finansal gelişmeler, işletme içi ve dışı 
bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve doğru bilginin elde 
edilmesinin önemini bir kez daha göstermiştir. Gerek yöneticiler gerekse 

yatırımcılar işletmelerin sunmuş olduğu mali tablolardan ve faaliyet raporlarından 
yararlanarak kararlar almaktadır. Söz konusu bu raporların firmaların değeri, 
gelecek stratejileri, karşılaştıkları riskler ve fırsatlar noktasında gerekli bilgiyi 
sağlayamadığı görülmektedir. Bu sebeple firmalar finansal performansın yanı 
sıra çevresel etkilerin ve sosyal sermayenin de içinde yer aldığı bir raporlama 
sistemine ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç entegre raporlama sisteminin 
doğmasına sebep olmuştur. Entegre raporlama ile ilgili yapılan ilk çalışma 
2010 yılında Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated 
Reporting Council - IIRC) kurulmasıdır. Sonrasında ise IIRC 2013 yılında tüm 
işletmelerin entegre raporlama noktasında ihtiyaç duyduğu bilgileri bir rehber 
haline getirerek Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesini yayımlamıştır.

Bu çalışmada ilk olarak entegre raporlama kavramı açıklanmış, entegre 
raporlarda dikkat edilmesi gerek içerik ögelerine değinilmiş ve sonrasında Borsa 
İstanbul’da işlem gören sigorta şirketlerinin faaliyet raporlarının Uluslararası 
Entegre Raporlama İlkeleri kapsamında entegre raporlamaya uygunluğu içerik 
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analizi yapılarak incelenmiştir Ayrıca içerik ögelerinin işletmeler tarafından 
uygulanma yüzdeleri ele alınmıştır. Bu çalışma daha önce entegre raporlama 
hazırlamamış ve entegre raporlama hazırlamayı düşünen işletmelere yardımcı 
olma noktasında yol gösterici olmaktadır.

2. Literatür

Yüksel ve vd. (2017) yılında yapmış oldukları çalışmada, ilk olarak 
hizmet sektöründe faaliyette bulunan firmalara ait faaliyet raporlarının 
entegre raporlamada olması gereken içerik ögeleri ile uyumlu olup olmadığını 
belirlemişler ve sonrasında elde edilen verileri endüstri işletmelerine ait sonuçlar 
ile karşılaştırmışlardır. Bu çerçevede öncelikli olarak hizmet sektöründe 
faaliyette bulunan firmaların faaliyet raporlarına içerik analizi uygulanmış ve 
çıkan sonuçlar neticesinde gerekli istatistiksel analizler kullanılmıştır.

Kardeş Selimoğlu vd. (2018) yılında yapmış oldukları çalışmada 2011-2016 
yılları arasında firmaların entegre raporlama uygulamaları ile veri tabanlarında 
yer alan raporlara içerik analizi uygulamış ve çalışmaya dahil edilen çoğu 
raporda uluslararası entegre raporlama ilkeleri doğrultusunda olması gereken 
kılavuz ilkelere ve içerik öğelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

İşgüden Kılıç (2018) yılında yapmış olduğu çalışmada entegre raporlamayı 
kullanan firmaların raporları ile Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksinde 
faaliyetlerine devam eden firmaların 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporlarını 
“Uluslararası Entegre Raporlama İlkeleri” çerçevesinde ele almış ve entegre 
raporlarda içerik öğeleri bakımından eksik olduğunu, ayrıca firmaların faaliyet 
raporlarının da entegre raporlama içerik ögelerini gerektiği ölçüde barındırmadığı 
fikrine ulaşılmıştır.

Yüksel (2018) yılında yapmış olduğu çalışmada Borsa İstanbul kurumsal 
yönetim endeksinde faaliyetlerine devam eden firmaların 2016 yılında yayınlamış 
oldukları faaliyet raporlarını kullanarak söz konusu faaliyet raporlarının 
entegre raporlama içerik ögelerine uygunluğu içerik analizi yapılarak tespit 
etmek edilmiş ve skorları hesaplanmıştır. Sonrasında entegre raporlama içerik 
ögelerine ait elde edilen skorlar ile kurumsal yönetim derecelendirme notları 
karşılaştırılmış ve kurumsal yönetim ve entegre raporlama ilkeleri arasındaki 
uyum regresyon analiziyle incelenmiştir. 

Eskin, İ. (2019), yılında yapmış olduğu çalışmada “Uluslararası Entegre 
Raporlama Çerçevesinde” yer alan içerik ögeleri ve bileşenleri dikkate alarak 
BİST ulaşım endeksinde faaliyetlerine devam eden firmaların 2018 yılına ait 
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faaliyet raporlarında ne derecede yer aldıklarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu 
amaç doğrultusunda firmaların faaliyet raporlarına içerik analizi uygulanmıştır. 
Söz konusu firmalara yapılan inceleme sonucunda hangi içerik öğelerin ne 
ölçüde yer aldığı tespit edilmiştir. 

Kaymak ve vd. (2019) yılında yapmış oldukları çalışmada işletmelerin 
faaliyet raporlarının Uluslararası Entegre Raporlama ilkeleri çerçevesinde 
entegre raporlamaya uyumluluğunun ortaya çıkarılması amacıyla skorları tespit 
edilmiş çıkan sonuçlar neticesinde işletmelerin entegre raporlama ilkelerine 
uygunluğunun arttırılması için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.

Dey (2020) yılında yapmış olduğu çalışmada Dhaka Borsasında işlem 
gören 30 bankanın 2013 - 2018 yılları arasında yayınlamış oldukları faaliyet 
raporları ele alınmış ve bu raporlar Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi 
kapsamında belirlenen içerik öğeleri ele alınarak içerik analizi yapılmış ve her 
bankanın entegre skorları hesaplanmıştır.  

Alkoyun ve vd. (2021) yılında yapmış oldukları çalışmada temel amaç 
ülkemizde faaliyetlerine devam eden katılım bankalarının faaliyet raporları, 
Uluslararası Entegre Raporlama kapsamında belirlenen içerik öğelerine ve 
kılavuz ilkelerine ne derece uyumlu olup olmadığı tespit edilmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda ülkemizde ki beş katılım bankasına ait 2018 – 2020 yılları arasında 
yayınlamış oldukları faaliyet raporları incelenmiş ve skorları hesaplanmıştır.

3. Entegre Raporlama Kavramsal Çerçeve

Çalışmanın bu bölümünde; entegre raporlama kavramı ele alınarak, entegre 
raporlamanın ortaya çıkış süreci, tanımı ve entegre raporlamayı oluşturan içerik 
ögeleri “Uluslararası Entegre Raporlaması Çerçevesi” kapsamında ele alınmıştır.

3.1.	Entegre	Raporlamanın	Ortaya	Çıkışı

İşletmeler, hem kendi performanslarının daha iyi değerlendirilebilmesi için 
hem de tüm paydaşların ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamak amacıyla finansal 
raporlarlar yayımlamaktadırlar (Arrubla, Grima, ve Benau, 2017, s. 165-170). 
Ancak son yıllarda tüm dünya da etkisini gösteren küresel finansal krizler 
göstermiştir ki finansal raporlamanın tek başına işletmenin performansını, 
risklerini ve fırsatlarını gerekli ölçüde yansıtamadığı ayrıca yatırımcıların ve 
paydaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında da yetersiz kaldığını göstermiştir. 
Bu sebepler neticesinde entegre raporlama fikri ortaya çıkmış işletmelere ait 
söz konusu bilgiler tek bir raporda toplanmıştır. (Bobitan ve Stefea, 2015, s. 
448-450). 2010 yılında “Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi” kurulmuş 
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ve işletmelerin söz konusu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde entegre raporlama 
şablonu tasarlanmıştır (Haji ve Anifowose, 2017, s. 374-375).

3.2.	Entegre	Raporlamanın	Tanımı

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyinin 2013 yılında yayınlamış 
olduğu raporda entegre raporlamayı şöyle tanımlamıştır: “Entegre rapor bir 
işetmenin stratejisi, kurumsal yönetimi, performansı ve beklentileri ile işletmenin 
makro çevresinin kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmayı nasıl sağlayacağının 
kısa ve öz bir şekilde ifade edilmesidir.” Ayrıca entegre raporlama ile ilgili 
diğer bir tanımda da; “Çevresel ve finansal bilgileri birlikte ele alarak, entegre 
düşünmeyi geliştirmeye, aralarındaki ilişkiye sebep olan nedenleri tespit etmeyi, 
işletmenin bilgi kalitesini artırmayı ve işletmeyi etkileyebilecek tüm sorunları 
tespit etmeye odaklanır. Bu şeklide yapılan raporlama da işletmenin mevcut 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasına neden olacaktır” şeklinde ifade 
edilmiştir (Hurghis, 2017, s. 84). Sonuç olarak baktığımızda entegre raporlama; 
firmaların ekonomik, sosyal ve çevresel performanslarını finansal ve finansal 
olmayan verileri ile ele alarak geleceğe odaklanan tek bir rapor olarak karşımıza 
çıkmakta ve işletme ile ilgili tüm bilgileri iç ve dış paydaşlara aktarmaktadır. 

3.3.	Entegre	Raporlamanın	İçerik	Ögeleri

Entegre raporlama hazırlarken işletmelerin uyması gereken içerikler 
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyinin yayınladığı raporlarda sekiz başlık 
altında toplanmıştır. Bu ögeler (Cıbır, 2019, s. 33-40); 

	İşletmenin kurumsal genel görünümü ve dış çevresi, 
	Kurumsal yönetimi 
	Uyguladığı iş modeli, 
	Karşılaştığı riskler ve fırsatlar, 
	Strateji ve kaynak aktarımı, 
	İşletme performansı 
	İşletme hakkında genel görünüm, 
	Hazırlık ve sunum temeli
·	 Kurumsal Genel Görünüm ve Dış Çevre: İşletme entegre raporlama 

hazırlarken, kurumsal genel görünüm ve dış çevre başlığında şu bilgilere yer 
vermelidir (International Integrated Reporting Framework, 2013, s. 24).

o Misyon ve vizyon
o Kültürü ve etik değerleri
o Faaliyetini sürdürdüğü sektör ve faaliyet alanı
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o Personel sayısı, yıllık cirosu gibi nicel bilgiler
o Rekabet yapısı (sektörde ki yeri, tedarikçilerle iletişimi)
o Dış çevre (yasal olarak uyması gereken kurallar, çevresel etmenler, 

faaliyet sektörü hakkında genel bilgiler)
·	 Kurumsal Yönetim: 
o Yönetim kurulu ile ilgili bilgiler
o Paydaşlara ait bilgiler
·	 İş Modeli:
o Faaliyetler sonucu elde edilen ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler, 

faaliyetler sonucu elde edilen sonuçlar ve iş modeli hakkında istenilen 
açıklamalar ve destekleyici bilgiler (Melloni, Lai, Stacchezzini, 2015, s.296).

·	 Riskler ve Fırsatlar:
o Risk ve fırsatların ortaya çıkma durumu ve söz konusu durumun 

gerçekleşmesi halinde işletmeye olan etkisinin değerlendirilmesi
o Oluşabilecek risklerin azaltılması ve engellenmesi için alınması gereken 

önlemler
·	 Strateji ve Kaynak Aktarımı:
o Stratejilerini gerçekleştirebilmek için mevcut öz kaynakların yeterliliği, 

strateji ve öz kaynak yeterliliğinin risk yönetimine etkisi ve önceden belirlenen 
amaçlar doğrultusunda uygulanacak stratejiler (King ve Roberts, 2017, s. 95). 

·	 Performans:
o Finansal sermaye: Bir şirketin mal ve hizmet üretimi için harcadığı 

para ya da fonlar ayrıca şirketin mevcut kaynaklarını kullanarak sahip olduğu 
yatırımlar

o Üretilmiş sermaye: İşletmenin faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 
üretmiş olduğu mal ve hizmetlerde yararlandığı fiziksel varlıklardır. Bunlar 
genellikle bina, tesis, makine ve cihazlardır. 

o Fikri sermaye: Şirketin sahip olduğu bilgi temeline dayanan maddi 
olmayan varlıklar olarak adlandırılır. Bunlar; şirkete ait patent, telifler, yazılım 
ve lisanslardır. 

o İnsan sermayesi: Bir işletmede çalışan personellerin yeteneklerinin 
geliştirilmesi, tecrübe kazandırılması ve motivasyon artırma noktasında yapılan 
adına atılan işlemlere ve eğitimlere ait bilgilerden oluşmaktadır.

o Sosyal ve İlişkisel sermaye: İşletmelerin paydaş ve ortaklarıyla aynı 
kültüre sahip olduğu düşüncesini sağlayacak etkinliklerin yapılması ayrıca ortak 
ve paydaşlarla yapılan faaliyetlerin bilgilendirilmesi noktasında sürekli iletişimi 
belirten faaliyetler bütünüdür.
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o Doğal sermaye: İşletmelerin faaliyetlerinin sürekliliğini noktasında 
çevresel faktörlerin (doğal kaynakların kullanılması ve korunması)  de dikkate 
alındığını gösteren faaliyetler bütünüdür.

·	 Genel Görünüş:
o Olumlu veya olumsuz durumların firmayı ne ölçüde etkilediği ve 

belirlenen amaçlara ulaşmada bu durumlardan nasıl etkilendiğini gösterecek 
analizler, ayrıca firmaların olumsuz durumlarla karşılaştığında alacağı önlem ve 
bu alınan önlemin firmanın hali hazırda ki mevcut durumuyla çözülebilirliğini 
ifade eder (Wen, Heong, 2017, s. 111).

·	 Hazırlık ve Sunum Temeli:
o Hazırlanan raporun sınırlılıklarının belirlenmesi yani finansal rapor 

hazırlayan ve yayınlayan işletmelerin, sektörde ki firmalarla ve paydaşlarıyla 
olan faaliyetlerinin ilgili raporlarda yer alması,

o Raporlamaya dahil edilen analizlerin ve oluşan bazı matematiksel 
sonuçların hangi yöntemlerden faydalanılarak elde edildiğinin belirtilmesi ayrıca 
raporlama yapılırken yararlanılan standartlar gibi bilgilerden oluşmaktadır.

4. Borsa İstanbul Sigorta Şirketlerinde Uygulama

Çalışmanın bu bölümünde, Borsa İstanbul’da faaliyetlerine devam eden 
sigorta şirketleri üzerinde yapılan uygulamanın amacı, kapsamı, metodolojisi 
hakkında genel bilgilere yer verilmiş ve içerik analizi sonucu elde edilen 
bulgular yer almıştır.

4.1.	Çalışmanın	Amacı

Borsa İstanbul’da faaliyetlerine devam eden sigorta şirketlerinin 
hazırladıkları faaliyet raporlarının entegre raporlamanın içerik ögelerini ne 
ölçüde kullandıklarını tespit etmektir. Ayrıca yapılan çalışmada aşağıda yer alan 
bazı sorulara da cevap aranmıştır.

	Borsa İstanbul’da faaliyetlerine devam eden sigorta şirketlerinin, 
yayınlamış oldukları faaliyet raporlarının entegre raporlamaya ne ölçüde 
uygundur?

	Analiz sonucunda sigorta şirketlerinin faaliyet raporlarında entegre 
raporlamada olması gereken içerik ögelerinin bulunma ve bulunmama durumu 
nedir?

	Entegre raporlamada olması gereken içerik ögelerinin şirketler 
tarafından kullanılma yüzdesi nedir?
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4.2.	Çalışmanın	Kapsamı

Bu çalışmada, hali hazırda Borsa İstanbul’da faaliyetlerine devam sigorta 
şirketleri seçilmiştir. Söz konusu şirketlere ait faaliyet raporları elde edilmiş 
ve 6 firmada yapılan çalışmaya dahil edilmiştir. Firmaların faaliyet raporları 
“Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi”ne uygun olarak belirtilmiş içerik 
ögeleri açısından analiz edilmiştir. Firmalara ait 2020 yılına ait faaliyet raporları 
Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfasından elde edilmiştir.

Çalışmada yer alan firmaların listesi ve bu firmalara ait bazı bilgiler 
şöyledir;

1. AGESA  Agesa Hayat Emeklilik A.Ş
2. AKGRT  Ak Sigorta A.Ş
3. ANSGR  Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
4. RAYSG  Ray Sigorta A.Ş
5. ANHYT  Anadolu Hayat Emeklilik
6. TURSG  Türkiye Sigorta A.Ş

4.3.	Çalışmanın	Metodolojisi

Çalışmada, Borsa İstanbul’da faaliyetlerine devam sigorta şirketlerinin 
2020 yılına ait yayınlamış oldukları faaliyet raporlarına, Uluslararası Entegre 
Raporlama Konseyi’nin yayınlamış olduğu “Uluslararası Entegre Raporlama 
Çerçevesi” baz alınarak hazırlanan içerik ögelerine, içerik analizi uygulanmıştır. 
Entegre raporlamada olması gereken içerik ögeleri maddeler halinde konu 
içerisinde açıklanmıştır.

Çalışmada her bir firma için ayrı ayrı entegre rapor skorları hesaplanmış 
ve skorların yer aldığı tablo hazırlanmıştır. Bir entegre raporda olması gereken 
içerik ögelerinin (8 üst başlık ve 37 alt başlık), işletmelerin yıllık faaliyet raporları 
incelenerek, Yüksel (2018) yılında yapmış olduğu çalışmada kullandığı skor 
hesaplama metodundan faydalanılmıştır. Söz konusu içerik ögeleri firmaların 
faaliyet raporunda tam olarak bulunuyorsa “2” puan, eksik olarak tespit edilip 
yeterli değilse “1” puan ve hiçbir şekilde faaliyet raporlarında yer almıyorsa 
“0” puan verilmiştir. Bu hesaplama yöntemi ile bir şirket toplamda 74 puan 
alabilmekte ve her şirketin aldığı puan, alabileceği toplam puana bölünerek 
yüzdesi hesaplanmıştır. Bu bilgiler neticesinde işletmenin entegre rapor skoru 
şu şekilde hesaplanmıştır:

Bankanın Entegre Rapor Skoru =       Bankanın Toplam Puanı   
     Bankanın Alabileceği max. puan
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Ayrıca çalışmada entegre raporlamada yer alması gereken içerik ögelerinin 
de işletmeler tarafından ne ölçüde uygulandığının belirlenmesine yönelik bir 
hesaplama daha yapılmıştır. Çalışmada 6 firma yer aldığı için içerik ögelerinden 
her birinin alabileceği toplam puan 12’dir. İçerik ögelerinin firmalar tarafından 
kullanılma yüzdeleri ise şöyle hesaplanmıştır:

İçerik Ögelerinin Uygulanma (%) =
            Bir içerik ögesinin aldığı puan            
Bir içerik ögesinin alabileceği maksimum puan 

4.4.	Bulgular

Tablo 1’de analize dahil edilen sigorta şirketlerinin 2020 yılına ait 
faaliyet raporları ele alınarak yapılan analiz sonucunda şirketlerin aldıkları 
toplam puanlar ve şirketlerin faaliyet raporlarında bulunması gereken entegre 
raporlama içerik ögelerinin ne derece de bulunduklarına dair yüzdeler yer 
almaktadır. Tablo 1’de de görüldüğü üzere ele alınan 6 şirketten 4 tanesi %50 
ve üzerinde entegre raporun içerik ögelerini barındırmakta 2 şirket ise %50’nin 
altında yer almaktadır. Yapılan analiz neticesinde en yüksek orana sahip olup, 
entegre raporlamaya en yakın şekilde hazırlanan rapor %86 oranla TURSG 
firmasıdır. En düşük oran ise RAYSG firmasına aittir. Çalışmaya dahil edilen 6 
firmanın analiz sonucunda ortaya çıkan sonuçları, hangi içerik ögelerinden kaç 
puan aldığı, hangi ögelerin yetersiz veya hiç olmadığı Tablo 1’de detaylı olarak 
yer almaktadır.

Çalışma kapsamında cevap aranan sorulardan biri de entegre raporlamada 
olması gereken içerik ögelerinin BİST Sigorta şirketleri tarafından uygulanma 
dereceleridir.  Tablo 2’de ifade edilen ve 37 alt başlıktan oluşan entegre raporlama 
içerik ögelerinin çalışmaya dahil edilen firmaların faaliyet raporlarında ne derece 
yer aldıkları yüzdelik değerlerle ifade edilmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda en çok uygulanan içerik ögelerinin;   Kurumsal 
Yönetim başlığı altında yer alan  “Paydaşlar”, İş Modeli başlığı altında “Çıktılar”, 
Performans başlığı altında “Finansal, Üretilmiş, Fikri ve İnsan Sermayesi” ve 
Hazırlık ve Sunum Temeli başlığı altında “Kullanılan Çerçeve ve Yöntemler” 
olduğu görülmektedir. En az uygulanan içerik ögesi ise “İş Modeli” başlığı 
altında “İş Modelinin Temel Göstergeleri” olduğu görülmektedir.
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Tablo 2: İçerik Ögelerinin İşletmeler Tarafından Uygulanma Yüzdesi
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5. Sonuç

Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler finansal ve finansal 
olmayan bilgiyi önemli hale getirmiş ve söz konusu bilgiye ulaşım hızı her 
geçen gün artmaktadır. İşletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcıların şirketlere 
ait söz konusu bilgilere doğru, şeffaf ve nitelikli bir şekilde ulaşması önem 
kazanmıştır. Daha çok şirketlerin geçmişe yönelik bilgilerinin yer aldığı 
raporlama yönteminin bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamada istenilen 
düzeyde olmaması, bu alanda yeni bir raporlama sisteminin doğmasına sebep 
olmuştur. Şirketlerin hem finansal hem de finansal olmayan bilgilerinin 
birlikte görülebileceği entegre raporlama ile firmalar kısa orta ve uzun vadede 
sürekliliklerini sağlayıp, piyasa şartları içerisinde rekabet güçlerini arttırma 
imkânı bulmuştur. Entegre raporlamanın şirketler tarafından nasıl hazırlanacağı 
ile ilgili IIRC’nin yayınladığı “Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi” bu 
anlamda iyi firmalara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Dünya genelinde entegre raporlama uygulamalarını kullanan çok 
sayıda şirketin varlığı bilinmektedir. Ancak ülkemizde bu sayı oldukça düşük 
kalmaktadır. Ülkemizde yayınlanan ilk entegre raporlama örneği Argüden 
Yönetişim Akademisi tarafından 2015 yılında yayınlanmıştır. Yine ülkemizde 
finans ve bankacılık sektöründe entegre raporlamayı ilk olarak “Türkiye Sınai 
ve Kalkınma Bankası” 2016 yılında yayınlanmıştır. Şuan ise Düzenleyici ve 
Denetleyici Kurumlar, Kamu Kurumları, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları 
ve Yerel Yönetimler çerçevesinde 28 kurum entegre raporlama yayınlamaktadır.

Entegre raporlama örneklerine ülkemizde çok sık rastlanılmadığı için 
bu çalışmada, ülkemizde faaliyetlerine devam eden ancak entegre raporlama 
yayınlamayan firmaların bu raporlama tipine ne derece yakın oldukları 
araştırılmıştır. Borsa İstanbul’da faaliyetlerine devam eden sigorta işletmelerine 
Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesine göre hazırlanan ve 8 ana başlık 
37 alt başlıktan oluşan içerik ögelerinin analizi yapılmıştır. Toplamda 6 firmaya 
analiz yapılmış, bu firmaların faaliyet raporları tek tek içerik analizine tabi 
tutulmuştur. Genel olarak bakıldığında analizi yapılan firmaların 3 tanesi yıllık 
faaliyet raporlarında yayınlanan bilgilerinin %80 üzerinde bir oranla entegre 
raporlamaya ait içerik ögelerini barındırmaktadır.

Entegre raporlamada olması gereken içerik ögelerinin firmalar tarafından 
uygulanma oranlarına bakıldığında söz konusu firmaların en çok bilgi verdiği 
içerik ögesinin “Performans” başlığı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma 
sonucunda ulaşılan bazı tespitler aşağıda paylaşılmıştır;
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	Kurumsal genel görünüm ve dış çevre açısından firmalar temel 
faaliyetlerini ve firmalarına ait nicel bilgilere daha fazla yer vermelidir.

	Firmaların girdileri, iş faaliyetleri ve sonuçlar daha net bir biçimde 
belirledikleri iş modeli ile açıklanmalıdır. 

	Firmaların strateji ve kaynak aktarımı noktasında gerekli bilgiler, içerik 
öğeleri ile bağlantılı olarak ele alınmalı ve açıklanmalıdır.  

	Firmaların özellikle stratejilerini doğrudan etkileyecek riskler açıkça 
tanımlanmalı ve söz konusu risklere karşı alınacak önlemlere yer verilmelidir. 

	Entegre raporlama da olması gereken içerik öğeleri ve birbirleriyle olan 
etkileşimler firmaların gerçek değerini gösterecek şekilde açıklanmalıdır. 

Çalışmanın sonucunda, yapılan içerik analizi neticesinde sigorta 
şirketlerinin genel olarak entegre raporlamaya hazır olduğu ancak bazı içerik 
ögelerinin açıklanmasında ve raporlarında yer alması hususunda eksikliklerin 
olduğu ve bu anlamda önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
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1. Giriş

Fortune dergisi, New York merkezli prestijli bir iş dünyası dergisidir. 
Tüm dünyada, 1955›ten bu yana her yıl işletmelerin gelir rakamlarına 
göre oluşturdukları Fortune 500 sıralamalarıyla tanınmıştır.  Fortune 

500 Türkiye, Türkiye’deki finansal kurumlar ve holding firmaları dışında 
tüm sektörlerde en büyük gelire sahip 500 işletmenin sıralandığı bir listedir. 
Söz konusu liste ilk kez 2007 yılında düzenlenmiş ve bu tarihten sonra her 
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yıl düzenli olarak yayınlanmıştır. Türkiye ekonomisine yön veren lider 
işletmelerin açıklandığı bu liste, işletmelerin rekabeti açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Lojistik kavramı geçmişte üretim ve pazarlama gibi temel işletmecilik 
fonksiyonlarını destekleyici bir kuvvet olarak görülürken; günümüzde 
işletme ile müşteri arasındaki tüm süreçlerde rekabet üstünlüğü sağlayan 
bir rol üstlenmektedir. Başlangıçta nakliye ve depolamayı kapsayan lojistik 
faaliyetleri, artık entegre taşımacılık haline gelmiştir. (Karabaş, 2020,  
s.119).

Covid-19 olarak adlandırılan yeni koronavirüs salgını 11 Mart 2020 
tarihinde Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından küresel salgın olarak ilan 
edilmiştir. Türkiye’de de resmi olarak 11 Mart 2020 tarihinde ilk Covid-19 
vakası görülmüştür. Yaşanan belirisizlik ortamı, getirilen kısıtlamalar bütün 
ülkelerin ekonomilerini ve finansal piyasalarını olumsuz yönde etkilemiştir 
(Demirhan, 2020).

Covid-19 salgını üretim faaliyetleri, tedarik zinciri ve lojistik gibi 
ekonomik uygulamaların da küresel bir biçimde etkilemiştir. Salgının getirdiği 
kısıtlamalar sebebi ile teknolojik gelişmelere olan ihtiyaç daha çok artmıştır 
ve tüketiciler fiziksel satın almalardan kaçınarak, işlerini teknoloji yardımıyla 
çözme eğilimi göstermişlerdir (Akben ve Çelebi, 2022, s. 33). Bireyler salgın 
döneminde tüketim alışkanlıklarını değiştirerek, ihtiyaçlarını e- ticaret üzerinden 
karşılamışlardır. Bu noktada da tedarik zinciri ve lojsitik işletmelerine düşen 
önem daha da artmıştır.

Çalışmanın amacı, Fortune 500 Türkiye’de lojistik sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin 2019-2021 yılları finansal performanslarının CRITIC 
ve ARAS yöntemleriyle değerlendirilmesidir. Covid 19 pandemi dönemini 
ve pandemi sonrası dönemi de kapsayan çalışmada, salgının lojistik 
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler üzerindeki etkileri incelenmeye  
çalışılmıştır.

Çalışma kapsamında, 2019-2021 dönemlerinde Fortune 500 Türkiye’de 
sıralamasında yer alan 5 lojistik işletmesi ve bu işletmelere ait 8 finansal 
performans kriteri kullanılarak analizler yapılmıştır. Finansal performans 
değerlendirilmesinde CRITIC ve ARAS yöntemleri bütünleşik olarak 
kullanılmıştır. Kriterlerin önem düzeyleri CRITIC yöntemiyle belirlenmiş olup, 
finansal performans sıralamalarında ARAS yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra 
literatür taramasında lojistik ve ulaştırma sektörlerinde finansal performans 
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değerlendirmesinde çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak 
yapılan güncel çalışmalar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde çalışmanın 
uygulama adımları ve bu adımlarda kullanılan CRITIC ve ARAS yöntemleri 
açıklanmıştır. Dördüncü bölümde çalışmanın amacı, kapsamı ve veri seti yer 
almaktadır. Çalışmanın beşinci bölümünde uygulama adımları yer almaktadır 
ve analizler iki aşamalı yapılmıştır. İlk kısımda kriterler CRITIC yöntemiyle 
ağırlıklandırılmıştır. İkinci kısmında ise ARAS yöntemiyle işletmelerin finansal 
performanslarına dönemler itibarıyla yer verilmiştir. Son bölümde ise genel bir 
değerlendirilme yapılmıştır.

2. Literatür Taraması

Literatür taramasında, lojistik ve ulaştırma sektörlerinde finansal 
performans değerlendirmesinde çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak 
yapılan güncel çalışmalar ele alınmıştır. Çalışmalar Tablo 1’de özet halinde 
sunulmuştur.
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Tablo 1: Lojistik ve Ulaştırma sektörlerinde Finansal Performans Çalışmaları

Kaynak
Kullanılan 
Yöntemler Veri Seti Uygulama

Wang
 (2008)

Gri İlişkisel 
Analiz 
(GİA),TOPSİS

2001-2005
Tayvan Ulaştırma 
Sektörü

Çalışmada, Tayvan ulaştırma 
sektöründe bilinen en büyük 
3 tane havayolu işletmesinin 
finansal performans analizi 
yapılmıştır.

Çakır ve 
Perçin
(2013)

CRITIC, SAW, 
TOPSIS, 
VIKOR

2011
Fortune 500 
Türkiye
Depolama, 
Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmetleri 
Sektöründeki 
İşletme

Çalışmada, 2011 senesi için 
10 işletmeye ait 10 tane 
finansal veri kullanılmıştır. 
CRITIC Yöntemiyle 
ağırlıklar belirlenip; 
SAW, TOPSIS ve VIKOR 
yöntemleri kullanılarak, 
işletmelerin finansal 
performans sıralaması 
yapılmıştır.

Akgün ve 
Temür
(2016)

TOPSİS 2010-2015
BIST Ulaştırma ve 
Depolama Sektörü
(Pegasus ve Türk 
Hava Yolları)

Çalışmada, havayolu 
taşımacılığına ait Pegasus ve 
Türk Hava Yolları işletmeleri 
için 12 tane finansal oran 
kullanılarak 2010-2015 
dönemi finansal performans 
değerlendirilmesi yapılmıştır.

Ayaydın vd.
(2017)

 GİA 2011
Fortune 500 
Türkiye
Depolama, 
Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmetleri 
Sektöründeki 
İşletme

Çalışmada, 2011 senesi 
için 10 işletmeye ait 9 tane 
finansal oran kullanılmıştır. 
Finansal oranların eşit ağırlık 
aldığı çalışmada işletmelerin 
finansal performans 
sıralaması yapılmıştır.

Omrani, 
Soltanzadeh 
(2016)

Veri Zarflama 
Analizi (VZA)

2010-2012
İran Havayolu 
Sektörü

Çalışmada, İran havayolu 
sektöründe yer alan 8 
havayolu işletmesinin 
finansal verimlilik analizi 
yapılmıştır.
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Rosini and 
Gunawan 
(2018)

VZA -TOPSİS 2015
Endonezya 
Havacılık 
Endüstrisi

Çalışma Endonezya’da 20 
havacılık endüstrisi ait 20 
finansal veri kullanılarak 
yapılmıştır. İşletmelerin 
finansal analizi için önerilen 
modelin etkinlik düzeyinin 
değerlendirilmesinde 
ve sıralamasında VZA 
ve TOPSIS yönteminin 
bir kombinasyonun 
kullanılabileceği sonucuna 
varılmıştır.

Özbek
(2018)

SWARA, GİA
COPRAS, 
TOPSIS

2017
Fortune 500 
Türkiye
Depolama, 
Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmetleri 
Sektöründeki 
İşletme

Çalışmada, 8 adet işletmenin 
SWARA yöntemiyle 
finansal verilerin ağırlıkları 
belirlenmiştir. 2017 senesi 
için GİA, COPRAS ve 
TOPSIS yöntemleriyle 
finansal performans 
sıralaması karşılaştırmalı 
olarak yapılmıştır.

Elmas ve 
Özkan 
(2021)

SWARA-OCRA 2015-2019
BIST Ulaştırma ve 
Depolama Sektörü

Çalışmada, BIST Ulaştırma 
sektöründe yer alan 8 işletme 
ait 7 tane finansal oran 
kullanılmıştır. Bütünleşik 
SWARA-OCRA yöntemleri 
kullanılarak finansal 
performans değerlendirilmesi 
yapılmıştır.

Alnıak ve 
Kale
(2021)

OCRA 2008-2020
BIST
Ulaştırma Endeksi

Çalışmada, BIST 
Ulaştırma sektöründe yer 
alan 10 tane işletmenin 
finansal performans 
analizi yapılmıştır. 2020 
senesini kapsayan analizde 
pandeminin etkileri de 
değerlendirilmiştir.
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Kurt ve 
Kablan
(2022)

TOPSİS-
MABAC

2019-2020
BIST Ulaştırma

Çalışmada, BIST Ulaştırma 
sektöründe yer alan 4 tane 
havayolu işletmelerin 2019-
2020 senelerine ait finansal 
performans değerlendirilmesi 
yapılmıştır. COVID 
19 salgınının havayolu 
işletmelerindeki finansal 
performansı üzerindeki 
araştırılmıştır.

3. Çalışma Uygulama Adımları ve Bu Adımlarda Kullanılan Yöntemler

Çalışmada, CRITIC ve ARAS yöntemleri bütünleşik olarak kullanılmıştır. 
Kriterlerin önem düzeyleri yani ağırlıkları CRITIC yöntemiyle belirlenmiş 
olup, finansal performans değerlendirilmesinde ARAS yöntemi kullanılmıştır. 
Bütünleşik CRITIC ve ARAS yöntemleri uygulama aşamaları Şekil 1’de 
ayrıntılı olarak verilmiştir.

5 

yapılmıştır. 2020 senesini 
kapsayan analizde 
pandeminin etkileri de 
değerlendirilmiştir. 

Kurt ve 
Kablan 
(2022) 

TOPSİS-
MABAC 

2019-2020 
BIST 

Ulaştırma 

Çalışmada, BIST Ulaştırma 
sektöründe yer alan 4 tane 
havayolu işletmelerin 2019-
2020 senelerine ait finansal 
performans değerlendirilmesi 
yapılmıştır. COVID 19 
salgınının havayolu 
işletmelerindeki finansal 
performansı üzerindeki 
araştırılmıştır. 

 

3.ÇalıĢma Uygulama Adımları ve Bu Adımlarda Kullanılan 
Yöntemler 

 Çalışmada, CRITIC ve ARAS yöntemleri bütünleşik olarak 
kullanılmıştır. Kriterlerin önem düzeyleri yani ağırlıkları CRITIC 
yöntemiyle belirlenmiş olup, finansal performans 
değerlendirilmesinde ARAS yöntemi kullanılmıştır. Bütünleşik 
CRITIC ve ARAS yöntemleri uygulama aşamaları Şekil 1’de 
ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 
Şekil 1:Bütünleşik CRITIC ve ARAS Yöntemleri Uygulama 
Aşamaları 

İşletmeler ve İşletmelere Ait Finansal 
Değerlendirme Kriterlerinin 

Belirlenmesi 

CRITIC Yöntemiyle Finansal 
Değerlendirme Kriterlerinin 
Ağırlıklarının Belirlenmesi  

CRITIC Yöntemiyle Elde Edilen Kriterler 
Ağırlıklarının Kullanılarak, ARAS 

Yöntemiyle Finansal Performans Analizi 
Yapılması 

Bütünleşik CRITIC ve ARAS Yöntemleri 
Kullanılarak İşletmelerin Finansal 
Performansa Göre Sıralandırılması 

Şekil 1: Bütünleşik CRITIC ve ARAS Yöntemleri Uygulama Aşamaları

3.1.	CRITIC	Yöntemiyle	Finansal	Oranların	Ağırlıklarındırılması

Kriterler ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılan CRITIC yönteminin 
uygulama adımları aşağıda yer almaktadır (Diakoulaki vd., 1995, s.765; 
Ighravwe and Babatunde, 2018, s. 433; Aydın, 2019, s. 111).
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1. Adım: Karar Matrisinin Oluşturulması

CRITIC yönteminin ilk adımında, m tane alternatif ve alternatiflere ait n 
tane kriter değeri kullanılarak başlangıç karar matrisini oluşturulur.

 (1)

2. Adım: Karar Matrisinin Fayda ve Maliyet Durumuna Göre 
Normalize Edilmesi

İkinci adım, karar matrisinin normalize edilmesidir. Kriterlerin fayda 
ya da maliyet durumuna göre normalize formülleri farklılık göstermektedir. 
Kriter değerlerinin maksimum olması isteniyorsa eşitlik 2, kriter değerlerinin 
minimum olması isteniyorsa eşitlik 3 formülü kullanılır. X matrisinde yer alan 
her kriter değeri normalize edilerek R matrisi elde edilir.

Xij Xminjrij
Xmaxj Xminj

-
=

-
Fayda Durumunda          (2)

Xmaxj Xijrij
Xmaxj Xminj

-
=

-
Maliyet Durumunda      (3)

Xminj = j kriterine ait en düşük değer

Xmaxj =  j kriterine ait en yüksek değer

3. Adım: Standart Sapma Matrisinin Oluşturulması

Normalizasyon işleminden sonra üçüncü adımda kriterlerin standart 
sapması alınarak standart sapma matrisi oluşturulur.

σj=
1
( )²n

i
rij rij
n

=
-å

                                       
(4)

4. Adım: Korelasyon Katsayısı(İlişki Derecesi) Matrisinin Oluşturulması

Yöntemin dördüncü adımında, kriterler arasındaki ilişkinin derecesini 
ölçmek için korelasyon katsayısı eşitlik 5 yardımıyla hesaplanır ve korelasyon 
katsayısı matrisi oluşturulur.
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R=[ ]pjk
mxn

pjk= 1

1 1

(  )  (  )   

(  ) ² (  )²

m

i
m m

i i

rij rj rik rk

rij rj rik rk
=

= =

- -

- -

å
å å (5)

5. Adım: Toplam Bilgi Miktarı Değerinin Hesaplanması

Diğer adımlarda elde edilen korelasyon katsayısı değerleri ve standart 
sapma değerleri eşitlik 6 yardımıyla toplam bilgi miktarı(Hj) matrisine 
dönüştürülür.

Hj = σj 
1

(1 pjk)
m

i=

-å  (6)

6. Adım: Ağırlıkların Elde Edilmesi

CRITIC yöntemin son adımı, analizde kullanılacak olan kriterlerin 
ağırlıkları(Wj) elde edilmesidir. Eşitlik 7 yardımıyla kriterlerin ağırlıkları yani 
önem düzeyleri belirlenmiş olur.

Wj = 
1

 
n

k

Hj
Hj

=å
, 0< Wj<1 (7)

3.2.	ARAS	Yöntemiyle	Finansal	Performans	Değerlendirmesi

Finansal performans değerlendirilmesinde kullanılan ARAS yöntemi 
uygulama adımları aşağıda yer almaktadır (Zavadskas & Turskis, 2010,s.163-
165; Işık, 2019, s. 94).

1. Adım: Karar Matrisinin Oluşturulması

ARAS yönteminin ilk adımı, m tane alternatif ve alternatiflere ait n tane 
değerlendirme kriterinden oluşan başlangıç karar matrisinin oluşturulmasıdır.

 (8)
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X matrisinde;
Xij=i. alternatifin j. kriterde gösterdiği performans değerini,
Xoj= j. kriterin optimal değerini gösterir.
Optimal değer kriterin fayda ya da maliyet durumuna göre değişkenlik 

gösterir. Eğer kriter fayda durumundaysa optimal değer maksimum, eğer kriter 
maliyet durumunda ise optimal değer minimum olarak alınır.  

Fayda Durumunda; Xoj=Max i= 1,2,….,m ;     (9)
Maliyet Durumunda; Xoj=Min j=1,2,…..,n

2. Adım: Karar Matrisinin Fayda ve Maliyet Durumuna Göre 
Normalize Edilmesi

Bu adımda oran ya da tutar olarak farklı boyutlara sahip olan performans 
kriterleri fayda ve maliyet durumuna göre normalize edilir ve (0,1) aralığında 
değer alarak standart bir forma dönüştürülür.

Kriter performans değerleri fayda durumunda ise yani maksimum olması 
isteniyorsa formül 10, kriter performans değerleri maliyet durumunda ise yani 
minimum olması isteniyorsa formül 11 kullanılır.

x =
0

xij
 xijm

i=å
  Fayda Durumunda (10)  

x =
0

1/ xij
 1/ xijm

i=å
               Maliyet Durumunda (11)

3. Adım: Normalize Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması

Bu adımda CRITIC yöntemiyle hesaplanmış kritere ilişkin ağırlıklar 
kullanılarak ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi( ˆ )X elde edilir.

X̂  = xij * Wj      i= 1,2,….,m ;     j=1,2,…..,n (12)

4. Adım: Optimallik Fonksiyon Değerinin Hesaplanması

Normalize edilmiş karar matrisinin oluşturulmasının ardından alternatiflere 
ait optimal fonksiyon değeri(Sij) değeri hesaplanır. 

Sij=
1

ˆ
n

j

X
=

å  i = 0,1,…..m;     j = 1,2,…..n (13)
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Sij değeri, i. alternatifin optimallik fonksiyon değeri olarak ifade edilir. 
Si değeri en yüksek olman alternatif için, diğer alternatiflere göre daha iyi 
performansa sahip olduğu söylenebilir.

5. Adım: Fayda Derecesine Göre Kriterlerin Sıralanması

ARAS yöntemin son adımı, fayda derecesi değerleri (Ki) elde edilmesidir. 
Bir alternatifin optimallik fonksiyonu değeri(Si) ile en iyi alternatifin optimallik 
fonksiyonu değerinin (So) kıyaslanarak her bir alternatif için fayda derecesi 
hesaplanır. Alternatiflere ait fayda derecesi büyükten küçüğe sıralanarak 
performans değerlendirilmesi yapılır.

Ki= 
Sij
So

  i=0,1,…..m (14)

4. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

 Çalışmanın amacı, Fortune 500 Türkiye’de lojistik sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin 2019-2021 yılları finansal performanslarının CRITIC ve 
ARAS yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Ayrıca COVİD 19 pandemi dönemini 
ve pandemi sonrası dönemi de kapsayan çalışmada, salgının lojistik sektöründe 
faaliyet gösteren işletmeler üzerindeki etkileri de incelenmeye çalışılmıştır.

Çalışma kapsamında 2019-2021 dönemlerinde Fortune 500 Türkiye’de 
sıralamasında yer alan 5 lojistik işletmesi çalışma kapsamına alınmıştır. 
Bu işletmeler ve güncel 2021 senesine ait sıralama değerleri Tablo 2’de 
verilmiştir.

Tablo 2: Fortune 500 Türkiye’de 2019-2021 Senelerinde Yer Alan Lojistik İşletmeleri

İşletmeler Fortune 500 Sıralaması (2021) Sektör
Netlog Lojistik 
Hizmetleri A.Ş.

68 Depolama, taşımacılık 
ve lojistik hizmetleri

Ekol Lojistik A.Ş.
97 Depolama, taşımacılık 

ve lojistik hizmetleri
Borusan Lojistik Dağ. 
Dep.Taş. ve Tic.A.Ş.

114 Depolama, taşımacılık 
ve lojistik hizmetleri

Horoz Lojistik
383 Depolama, taşımacılık 

ve lojistik hizmetleri
Alişan Uluslararası 
Taşımacılık

450 Depolama, taşımacılık 
ve lojistik hizmetleri
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Fortune 500 resmi internet sitesinde işletmelerin Net Satışlar, Net Satış 
Değişimi, Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FVÖK),FVÖK değişimi, Aktif Toplam, 
Özkaynak, İhracat değerleri yer almaktadır. Söz konusu finansal veriler 
kullanılarak, literatürde yer alan çalışmalar ışığında 8 tane finansal performans 
değerlendirme kriteri belirlenmiştir. Bu finansal ktiterler, formülleri ve 
maksimum/minimum olma durumları Tablo 3’de verilmiştir (Ayaydın vd., 
2017,s. 86).

Tablo 3: Finansal Performans Değerlendirme Kriterleri

Finansal Kriterler Kriter Formülleri Kod

Satış Büyüklüğü İşletmenin yıllık net satış toplamı(TL) R1 Max

FVÖK Kar Marjı FVÖK/Net Satışlar R2 Max

Aktif Kar Marji Aktif Toplam/ Net Satışlar R3 Max

Özsermaye Devir Hızı Net Satışlar/Özsermaye R4 Max

Aktif Devir Hızı Net Satışlar/Aktif Toplam R5 Max

Finansman Oranı Özsermaye/Toplam Borç R6 Min

Finansal Kaldıraç Oranı Toplam Borç/Toplam Pasif R7 Min

İhracat Miktarı İşletmenin yıllık ihracat miktarı(TL) R8 Max

Netlog, Ekol, Borusan, Horoz ve Alişan işletmelerine ait 2021-2020 ve 
2019 finansal verilerin grafiksel gösteri Şekil 2’de verilmiştir.
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1-Net Satışlar
2-FVÖK
3-Aktif 
4-Özkaynak
5-İhracat Miktarı
6-Toplam Borç

Şekil 2: İşletmelerin Finansal Veriler(2021-2019)

Şekil 2 incelendiğinde genel olarak; Net Satışların, Aktif Toplamın, 
Özkaynak Toplamının, Borç Toplamının ve İhracat değerlerinin yıllar itibariyle 
pandemi öncesi, pandemi dönemi, pandemi sonrası dönemde (2019’dan 2021 
doğru) arttığı görülmektedir. FVÖK oranı; NETLOG, EKOL, BORUSAN 
ve HOROZ işletmelerinde aynı şekilde yıllar itibariyle artış göstermektedir. 
ALİŞAN işletmesinde ise, FVÖK oranı pandemi döneminde en yüksek değere 
ulaşmıştır.
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5. Çalışmanın Uygulama Adımları

Çalışmada CRITIC ve ARAS yöntemleri bütünleşik olarak kullanılmıştır. 
Kriterlerin önem düzeyleri yani ağırlıkları CRITIC yöntemiyle belirlenmiş olup, 
finansal performans değerlendirilmesinde ARAS yöntemi kullanılmıştır.

CRITIC yöntemi adımlarından ilk olan başlangıç karar matrisi Tablo 
5’deki oluşturulmuştur.

Tablo 5: Başlangıç Karar Matrisi

MAX MAX MAX MAX MAX MİN MİN MAX

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

NETLOG 2021 9618980700 0.0568 0.7907 9.4968 1.2647 0.1536 0.8668 5825477739

NETLOG 2020 6021766291 0.0742 0.7562 8.6817 1.3224 0.1797 0.8477 3623158683

NETLOG 2019 4726777856 0.0928 0.6644 10.3642 1.5052 0.1699 0.8548 3092561920

EKOL 2021 5991283662 0.0815 1.0715 3.9388 0.9333 0.3105 0.7631 5163991155

EKOL 2020 3900651680 0.0699 0.9104 5.0728 1.0984 0.2764 0.7835 3203936672

EKOL 2019 3341637376 0.0239 0.8418 7.1307 1.1879 0.1999 0.8334 2343131392

BORUSN 2021 5124288244 0.0305 0.9366 2.5728 1.0677 0.7094 0.5850 875768563

BORUSN 2020 3095511722 0.0414 1.0067 2.2844 0.9934 0.7694 0.5652 450300828

BORUSN 2019 2523230208 0.0427 0.9426 3.2995 1.0609 0.4739 0.6785 390281824

HOROZ 2021 1459523951 0.0496 0.6574 7.7409 1.5210 0.2445 0.8035 244322201

HOROZ 2020 982744415 0.0442 0.6797 7.8064 1.4712 0.2322 0.8115 144923123

HOROZ 2019 774753344 0.0371 0.6365 7.8449 1.5710 0.2504 0.7997 131200840

ALİŞAN 2021 1184991245 0.0617 1.2785 3.2227 0.7822 0.3205 0.7573 203168956

ALİŞAN 2020 844297512 0.1843 0.9768 6.0754 1.0238 0.2027 0.8315 117808609

ALİŞAN 2019 725925504 0.1528 0.8923 6.2920 1.1207 0.2167 0.8219 103534888

Her bir finansal performans kriteri fayda ve maliyet durumları göz önünde 
bulundurularak normalize edilmiş karar matrisi ve kriterlere ait standart sapması 
değerleri Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6: Normalize Edilmiş Karar Matrisi

MAX MAX MAX MAX MAX MİN MİN MAX

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

NETLOG 2021 1.0000 0.2053 0.3544 0.8927 0.6117 1.0000 0.0000 1.0000

NETLOG 2020 0.5955 0.3137 0.2752 0.7918 0.6848 0.9577 0.0634 0.6151

NETLOG 2019 0.4499 0.4295 0.0640 1.0000 0.9165 0.9736 0.0400 0.5224

EKOL 2021 0.5921 0.3594 1.0000 0.2048 0.1916 0.7452 0.3440 0.8844

EKOL 2020 0.3570 0.2872 0.6297 0.3451 0.4009 0.8007 0.2763 0.5418

EKOL 2019 0.2941 0.0000 0.4720 0.5998 0.5143 0.9249 0.1108 0.3914

BORUSAN 2021 0.4946 0.0412 0.6898 0.0357 0.3620 0.0974 0.9342 0.1350

BORUSAN 2020 0.2665 0.1094 0.8510 0.0000 0.2677 0.0000 1.0000 0.0606

BORUSAN 2019 0.2021 0.1176 0.7036 0.1256 0.3534 0.4799 0.6244 0.0501

HOROZ 2021 0.0825 0.1607 0.0481 0.6753 0.9366 0.8524 0.2099 0.0246

HOROZ 2020 0.0289 0.1269 0.0993 0.6834 0.8735 0.8724 0.1833 0.0072

HOROZ 2019 0.0055 0.0824 0.0000 0.6882 1.0000 0.8428 0.2224 0.0048

ALİŞAN 2021 0.0516 0.2357 1.4759 0.1161 0.0000 0.7290 0.3631 0.0174

ALİŞAN 2020 0.0133 1.0000 0.7822 0.4692 0.3063 0.9204 0.1171 0.0025

ALİŞAN 2019 0.0000 0.8035 0.5881 0.4960 0.4291 0.8976 0.1490 0.0000

σj 0.2901 0.2799 0.4111 0.3224 0.3029 0.3087 0.3089 0.3482

Normalize edilen ve standart sapması hesaplanan kriterler arasındaki 
korelasyon matrisi Tablo 7’deki gibi oluşturulmuştur.

Tablo 7: Kriterlere Ait Korelasyon Matrisi

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

R1 1.0000 -0.2164 -0.0408 0.2015 -0.0376 0.0188 -0.0648 0.8991

R2 -0.2164 1.0000 0.1650 0.1330 -0.1995 0.3742 -0.3815 -0.0635

R3 -0.0408 0.1650 1.0000 -0.7914 -0.9768 -0.4047 0.4414 -0.0515

R4 0.2015 0.1330 -0.7914 1.0000 0.8011 0.8018 -0.8444 0.3323

R5 -0.0376 -0.1995 -0.9768 0.8011 1.0000 0.4353 -0.4638 -0.0069

R6 0.0188 0.3742 -0.4047 0.8018 0.4353 1.0000 -0.9943 0.3239

R7 -0.0648 -0.3815 0.4414 -0.8444 -0.4638 -0.9943 1.0000 -0.3500

R8 0.8991 -0.0635 -0.0515 0.3323 -0.0069 0.3239 -0.3500 1.0000
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Kriterlerin standart sapma değerleri ve korelasyon katsayılarının 
kullanılarak toplam bilgi miktarı 18.7229 olarak hesaplanmıştır. Kriterlere ait 
bilgi miktarı değerleri ve ağırlık değerleri Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8: Finansal Performans Kriterlerinin Ağırlık Değerleri

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Hj 1.8102 2.0124 3.5594 2.0522 2.2560 1.9893 2.9835 2.0600

åHj 18.7229 18.7229 18.7229 18.7229 18.7229 18.7229 18.7229 18.7229

Wj 0.0967 0.1075 0.1901 0.1096 0.1205 0.1063 0.1593 0.1100

En yüksek öneme sahip olan finansal kriter R3 yani Aktif Kar Marji’dir. 
Analizin ikinci kısmında işletmenin 2019-2021 yılları arası finansal 
performanslarını ARAS yöntemleriyle analiz edilmiştir. ARAS yönteminin ilk 
aşamasında m tane alternatif ve alternatiflere ait n tane kriter değeri kullanılarak 
başlangıç karar matrisini CRITIC yönteminde oluşturulan başlangıç karar matrisi 
ile aynıdır. Her bir kriter için belirlenen optimum değer ve kriter ağırlıkları Tablo 
9’da verilmiştir.

Tablo 9: Kriterlerin Optimum Değerleri ve Ağırlıkları

MAX MAX MAX MAX MAX MİN MİN MAX

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Optimum 
Değer

3354424247 0.0696 0.8695 6.1216 1.1949 0.3140 0.7736 1727571160

Ağırlıkları 0.0967 0.1075 0.1901 0.1096 0.1205 0.1063 0.1593 0.1100

Her bir finansal performans kriteri fayda ve maliyet durumları göz önünde 
bulundurularak normalize edilmiştir ve normalize edilmiş karar matrisi Tablo 
10’da verilmiştir.
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Tablo 10: Normalize Edilmiş Karar Matrisi
MAX MAX MAX MAX MAX MİN MİN MAX

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
NETLOG 2021 0.1912 0.0544 0.0606 0.1034 0.0706 0.1091 0.0585 0.2248
NETLOG 2020 0.1197 0.0711 0.0580 0.0945 0.0738 0.0933 0.0599 0.1398
NETLOG 2019 0.0939 0.0889 0.0509 0.1129 0.0840 0.0986 0.0594 0.1193
EKOL 2021 0.1191 0.0781 0.0822 0.0429 0.0521 0.0540 0.0665 0.1993
EKOL 2020 0.0775 0.0670 0.0698 0.0552 0.0613 0.0606 0.0648 0.1236
EKOL 2019 0.0664 0.0229 0.0645 0.0777 0.0663 0.0838 0.0609 0.0904
BORUSAN 2021 0.1018 0.0292 0.0718 0.0280 0.0596 0.0236 0.0867 0.0338
BORUSAN 2020 0.0615 0.0397 0.0772 0.0249 0.0554 0.0218 0.0898 0.0174
BORUSAN 2019 0.0501 0.0409 0.0723 0.0359 0.0592 0.0354 0.0748 0.0151
HOROZ 2021 0.0290 0.0476 0.0504 0.0843 0.0849 0.0685 0.0631 0.0094
HOROZ 2020 0.0195 0.0424 0.0521 0.0850 0.0821 0.0722 0.0625 0.0056
HOROZ 2019 0.0154 0.0355 0.0488 0.0854 0.0876 0.0669 0.0634 0.0051
ALİŞAN 2021 0.0236 0.0591 0.0980 0.0351 0.0436 0.0523 0.0670 0.0078
ALİŞAN 2020 0.0168 0.1766 0.0749 0.0662 0.0571 0.0827 0.0610 0.0045
ALİŞAN 2019 0.0144 0.1464 0.0684 0.0685 0.0625 0.0773 0.0617 0.0040

CRITIC yöntemiyle elde edilen finansal performans kriter ağırlıkları 
kullanılarak, ağırlıklandırılmış karar matrisi Tablo 11’deki gibi oluşturulmuştur.

Tablo 11: Ağırlıklandırılmış Normalize Matrisin Elde Edilmesi
MAX MAX MAX MAX MAX MİN MİN MAX

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
NETLOG 2021 0.0185 0.0059 0.0115 0.0113 0.0085 0.0116 0.0093 0.0247
NETLOG 2020 0.0116 0.0076 0.0110 0.0104 0.0089 0.0099 0.0095 0.0154
NETLOG 2019 0.0091 0.0096 0.0097 0.0124 0.0101 0.0105 0.0095 0.0131
EKOL 2021 0.0115 0.0084 0.0156 0.0047 0.0063 0.0057 0.0106 0.0219
EKOL 2020 0.0075 0.0072 0.0133 0.0061 0.0074 0.0064 0.0103 0.0136
EKOL 2019 0.0064 0.0025 0.0123 0.0085 0.0080 0.0089 0.0097 0.0099
BORUSAN 2021 0.0098 0.0031 0.0137 0.0031 0.0072 0.0025 0.0138 0.0037
BORUSAN 2020 0.0059 0.0043 0.0147 0.0027 0.0067 0.0023 0.0143 0.0019
BORUSAN 2019 0.0048 0.0044 0.0137 0.0039 0.0071 0.0038 0.0119 0.0017
HOROZ 2021 0.0028 0.0051 0.0096 0.0092 0.0102 0.0073 0.0101 0.0010
HOROZ 2020 0.0019 0.0046 0.0099 0.0093 0.0099 0.0077 0.0100 0.0006
HOROZ 2019 0.0015 0.0038 0.0093 0.0094 0.0106 0.0071 0.0101 0.0006
ALİŞAN 2021 0.0023 0.0064 0.0186 0.0038 0.0053 0.0056 0.0107 0.0009
ALİŞAN 2020 0.0016 0.0190 0.0142 0.0073 0.0069 0.0088 0.0097 0.0005
ALİŞAN 2019 0.0014 0.0157 0.0130 0.0075 0.0075 0.0082 0.0098 0.0004
OPTİMUM 0.0185 0.0190 0.0186 0.0113 0.0106 0.0023 0.0093 0.0247
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So değeri, en iyi performansa sahip işletmenin optimallik derecesini 
vermektedir. So değeri olarak hesaplanmıştır. Her bir işletmenin her sene için 
hesaplanan optimallik fonksiyonu değeri olan Si değerleri ve işletmelerin en iyi 
optimallik fonksiyonu değeri (So) kıyaslanarak elde edilen fayda derecesi olan 
Ki değerleri Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12: Optimallik Fonksiyonu ve Fayda  
Derecesine Göre Finansal Performans Sıralaması

Genel Sıralama Si Ki İşletmeler

1 0.1013 88.6067 NETLOG 2021

2 0.0848 74.1045 EKOL 2021

3 0.0843 73.7192 NETLOG 2020

4 0.0839 73.3374 NETLOG 2019

5 0.0718 62.7527 EKOL 2020

6 0.0680 59.4436 ALİŞAN 2020

7 0.0662 57.8811 EKOL 2019

8 0.0637 55.6735 ALİŞAN 2019

9 0.0569 49.7769 BORUSAN 2021

10 0.0553 48.3889 HOROZ 2021

11 0.0538 47.0403 HOROZ 2020

12 0.0535 46.7439 BORUSAN 2020

13 0.0528 46.1840 ALİŞAN 2021

14 0.0523 45.7157 HOROZ 2019

15 0.0514 44.9298 BORUSAN 2019

Fortune 500 Türkiye’de lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 
2019-2021 yılları finansal performans değerlendirme sonuçlarına göre, 
en iyi performansa sahip NETLOG işletmesidir. Genel olarak NETLOG 
işletmesinden sonrası performans sıralaması; EKOL, ALİŞAN, BORUSAN ve 
HOROZ’ dur.2021,2020 ve 2019 döneminde işletme bazlı sıralama Tablo 13’de 
verilmiştir. 
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Tablo 13: İşletme Bazlı Finansal Performans Sıralaması (2021-2019)

Kİ İşletme Bazlı Sıralama
(2021-2019)

NETLOG 2021 88.6067 1
NETLOG 2020 73.7192 2
NETLOG 2019 73.3374 3

EKOL 2021 74.1045 1
EKOL 2020 62.7527 2
EKOL 2019 57.8811 3

BORUSAN 2021 49.7769 1
BORUSAN 2020 46.1840 2
BORUSAN 2019 44.9298 3

HOROZ 2021 48.3889 1
HOROZ 2020 47.0403 2
HOROZ 2019 45.7157 3
ALİŞAN 2021 46.7439 3
ALİŞAN 2020 59.4436 1
ALİŞAN 2019 55.6735 2

NETLOG, EKOL, BORUSAN ve HOROZ işletmelerinin finansal 
performans olarak en iyi dönem pandemi sonrası olan 2021 dönemidir. Bu 
işletmeler için en düşük finansal performansa sahip yıl pandemi öncesi 2019 
dönemidir. ALİŞAN işletmesinde ise finansal performans olarak en iyi dönem 
pandemi dönemi 2020’dir.Pandemi sonrası 2021 döneminde ise finansal 
performans olarak bir düşüş görülmektedir.

6. Sonuç

Covid-19 salgını ile beraber oluşan belirisizlik ortamı, uygulanan karantina 
ve kısıtlamalar, ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Üretim 
faaliyetleri, tedarik zinciri ve lojistik gibi ekonomik uygulamaların da küresel 
bir biçimde etkilemiştir. Salgının getirdiği kısıtlamalar sebebi ile tüketiciler 
fiziksel satın almalardan kaçınarak, ihtiyaçlarını e- ticaret üzerinden karşılama 
eğilimi göstermişlerdir. Bu noktada da lojsitik ve taşımacılık işletmelerine olan 
önem daha da artmıştır.

 Covid 19 pandemi dönemini ve pandemi sonrası dönemi de kapsayan 
çalışmada, Fortune 500 Türkiye’de lojistik sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin 2019-2021 yılları finansal performanslarının değerlendirilmesi 



COVİD 19 DÖNEMİNDE CRITIC VE ARAS YÖNTEMLERİYLE FORTUNE . . .     33

amaçlanmıştır. Salgının lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 
üzerindeki etkileri incelenmiştir.

2019,2020 ve 2021 yılları Fortune 500 Türkiye’de lojistik sektöründe 
faaliyet gösteren beş işletmenin finansal performans değerlendirme 
sonuçlarına göre, en iyi performansa sahip NETLOG işletmesidir. NETLOG 
işletmesinden sonrası performans sıralaması; EKOL, ALİŞAN, BORUSAN 
ve HOROZ’ dur.

Lojistik sektöründeki işletmeler pandeminin ilk zamanlarında bu süreçten 
etkilenseler bile tüketici davranışlarının değişmesi ve e-ticarete olan güvenin 
artmasıyla, pandemi yılı olan 2020 senesinde 2019 senesine göre finansal 
performans olarak artış sergilemişlerdir. NETLOG, EKOL, BORUSAN ve 
HOROZ işletmelerinin finansal performans olarak en iyi dönem pandemi 
sonrası olan 2021 dönemidir. Bu işletmeler için en düşük finansal performansa 
sahip yıl pandemi öncesi 2019 dönemidir. 2020 yani pandemi senesinde de 
2019 senesine göre finansal performans olarak artış görülmektedir. ALİŞAN 
işletmesinde ise finansal performans olarak en iyi dönem pandemi dönemi 
2020’dir.Pandemi sonrası 2021 döneminde ise 2020 finansal performansa göre 
bir düşüş görülmektedir.

Rekabetin uluslararası olduğu günümüz şartlarında işletmelerin finansal 
performanslarının değerlendirilmesi hem kendi karlılıkları hem de ülke 
ekonomisi açısından büyük öneme sahiptir. Finansal performans analiz ile 
işletmeler kaynak verimliliğin ölçülmesinin yanı sıra sektördeki rekabet 
sıralamasını da görebileceklerdir. Covid 19 dönemini de ele alan çalışmanın 
girişimcilere, yatırımcılar, şirket yöneticilerine ve literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.
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1. Giriş

Olağanüstü bir durum olan kriz, toplumsal ve ekonomik sistem 
öğelerinin uyumsuzlukları ile çatışmalarına neden olmaktadır. Ülkeleri 
ve işletmeleri sarsabilecek krizlere sebep olabilecek, ekonomik yapı ve 

doğal afetler gibi içsel ve dışsal birçok faktörden söz edilmesi mümkündür. Dış 
faktörlerden biri olan doğal afetler; yönetime çok çeşitli sorumluluklar yükleyen, 

* Bu çalışma, Doç. Dr. Mustafa MORTAŞ’ın danışmanlığında yürütülen ve Tevhide Derman 
tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden yararlanılarak geliştirilmiştir.
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toplumun genelini etkileyen, önceden tahmin edilemeyen, tahrip gücü oldukça 
yüksek olan, kontrol edilemeyen ve engellenemeyen riskleri içeren olaylardır. 
Yönetimler; bu döneme girmeden önce toplumun en az zararla kurtulmaları 
için gerekli önlemleri almak, mümkün ise olayları önlemek, mümkün değil ise 
kurtarma, ilk yardım ve iyileştirme çalışmalarını etkin bir şekilde sağlamaları 
gerekmektedir (Aktel ve Çağlar, 2007:149,150). Ekonomik bir krizi tetikleyen 
Covid-19’da insan sağlığını tehlikeye atan bir doğal afettir.

Tüm dünyaya hızla yayılan bu doğal afet, pandemik bir hastalık olarak 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmiştir. Ülkelerde, yayılım hızı çok 
yüksek olan bu salgının önüne geçebilmek ve insan sağlığını koruyabilmek 
için birçok tedbir alınmıştır. Seyahat kısıtlamaları, karantina, sokağa çıkma 
yasakları ve faaliyet kısıtlamaları gibi alınan birçok tedbir ile ülkeler hem kendi 
içerisinde hem de diğer ülkelerle olan fiziki ilişkiyi kesmek zorunda kalmış ve 
ülkelerin almış olduğu bu katı kurallar nedeniyle, sosyal ve ekonomik hayat 
durma noktasına gelmiştir. Birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan 
pandemi, aynı zamanda sosyal ve ekonomik birçok soruna da neden olmuştur. 
Ayrıca ülkelerin sağlık sistemleri üzerinde de büyük bir yük oluşturmuş ve 
birçok ülkenin sağlık sistemini zor durumda bırakmıştır.

Bu dönemde, ülkelerin almış olduğu tedbirler doğrultusunda sosyal mesafe 
ve hijyen kurallarına uyularak yalnızca temel ihtiyaçları karşılayabilecek 
sektörler faaliyetlerine devam edebilmiş ve tam dijital çalışma sistemine sahip 
olamayan ülkelerin çalışma hayatları sekteye uğramıştır. Bu durum sonucunda 
çalışma hayatı durma noktasına gelmiş, dolayısıyla tüketim düşmüş, tedarik 
zinciri bozulmuş ve üretim azalmıştır. Salgının insan sağlığına verebileceği 
zararların önüne geçmek için alınan tedbirler, ekonomik birçok soruna sebep 
olmuş ve birçok sektör olumsuz etkilenmiştir. Ülkelerin almış olduğu tedbirler 
doğrultusunda pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerin başında ise insanların 
yüz yüze iletişim içerisinde olduğu hizmet sektörü gelmektedir. Pandeminin 
ilk zamanlarında ortaya çıkan iş durması, alacak sigortası, kadastrofik hasarlar 
gibi sebeplerden dolayı sigorta sektörünün de olumsuz etkilenen sektörlerden 
olabileceği düşünülmüştür. 

Oldukça önemli işlevlere sahip olan sigorta sektörünü etkileyecek bir 
kriz, bireyleri, toplumları, kurumları ve devletleri de derinden etkilemektedir. 
Dolayısıyla erken uyarı sistemleri kullanılarak sektörde oluşabilecek finansal 
krizlerin önceden belirlenebilmesi önem arz etmektedir. Çünkü tüm kriz 
türlerinde olduğu gibi Covid 19’un sebep olduğu bu krizden de; krizleri fırsata 
çevirebilen, çevreye uyum sağlayabilen işletmeler kurtulacak ve hayatlarını 
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devam ettirebilecektir. İşletmelerin krizleri fırsata çevirebilmeleri ve çevreye 
uyum sağlayabilmeleri ise işletmeleri başarısızlığa sürükleyebilecek durumların 
önceden fark edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilecek erken uyarı 
sistemleri ile mümkün olabilmektedir. 

Çalışmada, pandeminden önceki dönem olan 2019 ile kriz dönemi olarak 
ifade edilen 2020 yılı ele alınmıştır. Çalışmada, erken uyarı sistemi ile Türk 
sigorta şirketlerinin finansal başarısızlıklarının öngörülebilmesi amaçlanmış ve 
bu amaç doğrultusunda Altman Z Skor yöntemi kullanılarak sektörün 2019–
2020 yıllarındaki performansı incelenerek, 2019 ile 2020 yılı arasındaki Altman 
Z skorlarının değişkenleri açısından farklılık olup olmadığını belirleyebilmek 
için t testi yapılmıştır. Bununla birlikte, Türk Sigorta Birliği’nden alınan verilerle 
elde edilen sonuçlar detaylandırılarak açıklanmaya çalışılmıştır.

2. Risk ve Sigorta

İnsanlar, her an önceden tahmin edilemeyen sebeplerden kaynaklanan 
tehlikelerle karşı karşıyadır. Tehlikeler insanların iradeleri dışındaki sebepler 
nedeniyle olabileceği gibi, kendileri ile başka insanların eylemlerinden de 
kaynaklanabilmekte ve buna bağlı olarak insanlar ile malları tehdit altında 
olabilmektedir (İmre, 1946:280). Bu bağlamda, tehlike, insanlar ve mallarına 
yönelik tehdit olarak tanımlanırken, risk ise, tehlikeler sonucunda meydana 
gelebilecek hasar, zarar ve diğer olumsuzlukların meydana gelebilme olasılığını 
ifade etmektedir (Sayım ve Er, 2009:7-8). Kontrol edilemeyen doğadaki 
tehlikelerin olumsuz sonuçlarından etkilenme olasılığının anlatılmasında 
kullanılan risk kavramı, günümüzde kazaya maruz kalabilme olasılığından 
çok daha fazlasını ifade etmektedir (Çakır, 2012: 96,97). Kurumlar amaçlarına 
ulaşabilmek için belirli risk ortamlarında faaliyet göstermekte ve risklerin 
tamamen ortadan kaldırılması ise mümkün olmayıp, bu risklerin kabul 
edilebilecek sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir. Kurumların maruz 
kalabileceği risklerin azaltılması ya da kabul edilebilecek sınırlar içerisinde 
tutulması için risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır (Gönen, 2017:294,295). 
Risk yönetimi, risklerin önüne geçebilmek ya da etkilerini azaltabilmek amacıyla 
risk analizi ile belirlenen risklere karşı uygun ve etkin önlemlerin alınmasıdır 
(Baytekin ve Babacan, 2007:190).

Risk yönetimi kavramı önceleri, risklerin zararlı etkilerini azaltmak ya da 
ortadan kaldırmak olarak düşünülürken zamanla, riskler ve etkileri çok boyutlu 
olarak ele alınmış ve risklerle birlikte fırsatları da beraber değerlendirilmeye 
başlanmıştır (Güner ve Memiş, 2020:309,310). Risk yönetimi, kurumların; 
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sürprizlere karşı hazırlıklı olmaları, belirsizlikler içerisinde doğru kararlar 
verebilmeleri, performanslarını artırabilmeleri, rekabet avantajı sağlayabilmeleri 
ve varlıklarını sürdürebilmeleri için önemli bir süreçtir (Korkmaz, 2020:179). 
Dolayısıyla risk yönetimi, geleneksel risk yönetimi ve kurumsal risk yönetimi 
olmak üzere iki türdür. Geleneksel risk yönetimi, kurumun genelini dikkate 
almadan sadece riske odaklanarak risklerin önüne geçebilmeyi ve risklerin 
etkilerini azaltabilmeyi amaçlamaktadır. Kurumsal risk yönetiminde ise 
risklerle birlikte fırsatlara ve faydalara da dikkat edilmektedir. Günümüzde 
riskleri yöneterek kurumları hedeflerine ve amaçlarına ulaşmalarını sağlayan 
kurumsal risk yönetimi ön planda yer almaktadır (Yerekapan ve Eskin, 2020:64). 
Kurumsal risk yönetimi, Şekil 1’de altı aşamalı bir çerçevede verilmiştir. Bu 
çerçeve, kurumsal risk yönetimi sisteminin rehberi niteliğinde olup kurumsal 
risk yönetiminin genel çerçevesini oluşturmaktadır (Türk Sanayiciler ve 
İşadamları Derneği [TÜSİAD], 2008:25,52). 

Şekil 1: Risk Yönetim Süreci

Kaynakça: TÜSİAD, 2008:51

Risklerin	 Belirlenmesi: Bu aşamada kurumun amaçlarına ulaşmasını 
etkileyebilecek tüm risklerin ayrıntılı listesi çıkarılır. Bu liste hiyerarşik olarak 
aşağıdan yukarıya sıralanır. Aynı zamanda riskler neden ve sonuçlarına göre 
sınıflandırılır. (Usta, 2018:107). 

Risklerin	Analiz	Edilmesi	Ve	Ölçülmesi: Risk analizi, tanımlanmış risklerin 
meydana getirebileceği kayıpların şiddetleri ile frekanslarının belirlenmesine 
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yönelik olan faaliyetlerdir (Aksay ve Orhan, 2013:16). Ölçme ise, bütün risklerin 
olma olasılıkları ile meydana gelmeleri sonucunda oluşturacakları etkilerin 
hesaplanmasıdır. Etki, risklerin meydana gelmesi ile ortaya çıkacak sonuç ve 
oluşacak tesirdir (Duran, 2013:45-47). 

Risklerin	 Önceliklendirilmesi: Kurumun tespit ettiği tüm risklerin 
aynı anda dikkate alınması, izlenmesi ve kontrol edilmesi, kaynakların kısıtlı 
olması ve etkin kullanılması gerektiği için mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla 
risklerin yönetilmesinde önceliklendirme yapılarak önemli ve önemsiz risklerin 
belirlenmesi gerekmektedir (Gül, 2013:81). 

Kurumsal	 Risk	 Yönetimi	 Sürecinin	 Sürekli	 İzlenmesi	 ve	 Gözden	
Geçirilmesi: Risklerin, etki ve olasılıkları ile kurumun fayda ve maliyetlerinde 
zamanla meydana gelebilecek değişikliklere karşı risk yönetim süreci güncel 
ve amaca yönelik içerikte kalmalıdır. Dolayısıyla risk yönetim sürecinin sürekli 
gözden geçirilmesi gerekmektedir (Bozkurt, 2010:23,24).

İletişim ve	Danışma:	Kurum çalışanlarının risk yönetimi ile ilgili görüş, 
öneri ve eleştirilerini karşılıklı bir şekilde paylaşabilecekleri etkin bir risk 
iletişim mekanizmasının olması ve sağlıklı bir şekilde işlemesi gerekmektedir 
(Usman ve Kaygusuz, 2019:124). 

Risk	Değerlendirmesi: Risk yönetim faaliyetleri için tüm alternatiflerin 
belirlenmesini, alternatifler içerisinden en uygun olanının seçilmesini, 
uygulama planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını, yani risk yönetim 
stratejilerinin belirlenmesidir (Akçay, 2011:35). Risk yönetim stratejileri 
içerisinde riske verilebilecek karşılıklar; riski azaltma, riski alma, riskten 
kaçınma ve riski transfer etme olarak dört biçimde ortaya çıkmaktadır 
(Sarıtaş ve Kaya, 2017:222). Riski Transfer Etme (Paylaşma) seçeneğinde en 
yaygın kullanılan yöntemlerden birisi de sigorta sözleşmesidir (Türedi vd., 
2015:10).

Çeşitli risklerle dolu olan dünyada, insanların ve kurumların, meydana 
gelebilme ihtimali olan risklerin sebep olduğu ve olabileceği zararları 
giderebilmek amacıyla söz konusu riskler oluşmadan önce tedbir almak 
istemeleri nedeniyle sigorta kavramı oluşmuştur (Ömürbek ve Özcan, 2016:65). 
Sigorta faaliyetlerinin; deniz ticareti ile başladığı, ticaret sırasında korsanlar 
tarafından yapılabilecek saldırılardan malları korumak için alınan tedbirler 
nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Günümüz sigortacılığının başlangıcı 
ve ilk sigorta poliçesi olarak kabul edilen sözleşme, İtalya’da 23 Ekim 1347 
yılında “Santa Clara” adlı geminin yükünü temin etmek amacı ile düzenlenmiştir 
(Sezal, 2017:1157). 
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Kişinin riskler karşısında kendisini güvende hissetmek istemesi ile ortaya 
çıkan sigorta, Latince “güvence” anlamına gelen “sicurta” kelimesinden dilimize 
geçmiştir (Koç vd., 2018:26). Türkçe karşılığı da emniyet ve güven anlamına 
gelen sigorta ile insanlar canlarına, mallarına, çıkarlarına ve sorumlulukları 
çerçevesinde üçüncü kişilere gelebilecek zararlara karşı kendilerini güvende 
hissederler. Aynı tehlikeye maruz kalabilecek kişiler, sigorta ile bir araya 
gelerek tehlikeleri birlikte engelleme imkanına da sahip olurlar (Akyüz ve Kaya, 
2013:358). Ekonomik ve sosyal birçok yararı bulunan sigortanın, temel işlevi, 
ziyanı iktisadi açıdan önemsiz duruma getirmektir (Atukalp, 2019:68). 

Türk Ticaret Kanununa göre sigorta; “Sigorta bir akittir ki bununla 
sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir 
menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi halinde 
tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle 
veya hayatlarında meydana gelen belirli bir takım hadiseler dolayısıyla bir 
para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır” (TTK, 2011:m. 
1263) olarak tanımlanmıştır. Güvence anlamında sigorta; riskli bir husus ile 
ilgili meydana gelebilmesi muhtemel olaylar göz önüne alınarak, sözü edilen 
riskin oluşması halinde ortaya çıkan zararın belirli bir kısmı veya tamamı için 
teminat veren bir kurumun sağladığı güvence olarak ifade edilebilir. Ancak; bu 
güvenceye sahip olabilmek için söz konusu kuruma belirli bir ödeme yapılması 
gerekmektedir (Altınbaş, 2019:28).

Risk transfer sistemi olarak sigorta; aynı tür tehlikeye maruz kalabilecek 
kişilerin, belirli tutarda para ödemesi sonucunda toplanan meblağın, yalnızca 
o tehlikenin meydana gelmesi durumunda fiilen zarara uğrayanların zararını 
karşılamada kullanıldığı, bir risk transfer sistemidir (Akel vd., 2016:2). Bir 
risk transfer sistemi olan sigorta ile her risk sigortalanamamaktadır. Bir riskin 
sigortalanabilmesi için bazı özellikleri taşması gerekmektedir. Bu özellikler; 
kazaen hasar, tanımlanabilir hasar, yeterince büyük hasar, homojen risk, büyük 
sayılar kanunu, ölçülebilir risk, ödenebilir prim, hesaplanabilir hasar olarak 
sıralanmaktadır (Çipil, 2008:53-55).

Yukarıda yer alan açıklamaların ışığında sigorta kavramı genel olarak; 
istatistiksel olarak meydana gelebilme olasılığı belirlenebilen ve bu risklerin 
gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek maddi sonuçları para ile ölçülebilen 
veya istatistiksel olarak meydana gelebilme olasılığı belirlenebilen rizikolara 
maruz kalabilecek çok sayıda benzer birimlerin, risklerin sonuçlarını 
karşılayabilecek fonu oluşturabilecek şekilde toplanması olarak ifade 
edilmektedir (Elitaş vd., 2012:522). Bu bağlamda, sigorta ile kişiler, maruz 
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kalabilecekleri tehlikelerin oluşturabileceği, parayla ölçülebilen zararlarını, 
nispeten küçük miktarlarda ödedikleri primler yoluyla paylaşmaktadır. Diğer 
bir ifade ile kişiler/kurumlar tek başlarına altından kalkamayacakları zararlarını 
bu organizasyon sayesinde aralarında bölüşmektedir (Atukalp, 2019:68). 

Sigorta işlemlerinin yapısında; sigorta şirketi, sigorta ettiren ve 
sigorta sözleşmesinden oluşmaktadır. Sigorta sözleşmesinin varlığı halinde 
bu sözleşmenin bir tarafında, kanunlara ve mevzuatlara göre sigortacılık 
faaliyetinde bulunarak sigorta teminatı veren sigorta şirketi bulunurken diğer 
tarafında ise, tehlikelerle karşı karşıya olan sigorta ettiren bulunur (Demirci ve 
Kocaman, 2018:90). Buna göre, Sigortalama ya da sigorta yaptırma süreci, bir 
sözleşmedir (Öniz ve Aydın, 2019:71). TTK 1401. maddesine göre; “Sigorta 
sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir 
menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi halinde bunu 
tazminat vermeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebi ile ya da 
hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer 
edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir” şeklinde tanımlanmıştır (TTK, 
2011:m. 1401). Sigorta sözleşmesi ile taraflar hukuki bir ilişki içerisindelerdir. Bu 
hukuki ilişkinin içeriği ise temelinin sigortacılık mevzuatı ile atıldığı belli başlı 
prensipler ile oluşturulmaktadır. Bu prensipler; azami iyi niyet, sigortalanabilir 
menfaat, tazminat, halefiyet, yakın sebep ve hasara katılım olmak üzere altı 
kısma ayrılmaktadır (Dalkılıç, 2014:60).

3. Kriz Sürecinde Erken Uyarı Sistemi Olarak Finansal Başarısızlık 
Yöntemleri

Örgütleri etkileyebilen, yavaşlatabilen ve somut olmayan olay ya da 
olaylar olarak tanımlanan kriz; ihtimallerle dolu olan, zaman baskısının kuvvetli 
olduğu, tehlikeli bir ortamın gündemde olduğu durumlardır. Krizler aniden ve 
beklenmeyen zamanlarda meydana geldiği için olumsuzluklara sebep olarak 
belirsizliği artırır (Ekinci ve İzci, 2006:40). 

Erken uyarı sistemleri, olumsuz olayların oluşmasından önce ipuçları 
belirleyebilmek ve olumsuzlukların önüne geçebilmek için kullanılan sistemlerdir. 
Erken uyarı sisteminin amacı, olumsuz olaylar oluşmadan önce gerekli olan 
ipuçlarını toplayarak bu olumsuzlukların önüne geçebilmektir (Oktar ve Yüksel, 
2015:38). Finans alanında 19. yy. ikinci yarısında kullanılmaya başlanan erken 
uyarı sisteminin amacı; finansal başarısızlıkların önceden tahmin edilebilmesini 
sağlayarak geleceği görülebilir hale getirmektir (Fırlar, 1998:129). Ekonominin 
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daraldığı dönemlerde ve yeni işletmelerde daha çok görülen finansal başarısızlık, 
aniden meydana gelmemektedir. Finansal başarısızlık, meydana gelirken finansal 
başarısızlığın belirtisi sayılabilecek çeşitli göstergeleri olmaktadır. Bu durumda 
işletme bilançosu da finansal başarısızlık öncesinde finansal başarısızlık ile ilgili 
erken uyarı sinyalleri verecektir (Güriş vd., 2017:200). Finansal başarısızlığın 
öngörülmesinde birçok model kullanılmakta olup, bu modellerin başında 
istatistiksel modeller gelmektedir. Bu modeller kullandıkları bağımsız değişken 
sayısına göre tek değişkenli ve çok değişkenli olarak ifade edilmektedir.

Tek değişkenli istatistiksel modeller, finansal oranları tek tek ele alarak 
performans ölçmeye çalışır (Çelik, 2010:131) ve dolayısıyla elde edilen birçok 
sonuç ortaya çıkar. Diğer taraftan, bu yöntemde tek tek ele alınan finansal 
oranların performans üzerindeki önemi ve ağırlıkları belirlenememektedir 
(Keçek ve Cinser, 2008:2).

Çok değişkenli istatistiksel modeller ise farklı niteliklere sahip değişkenlerin 
eş zamanlı değerlendirilmesini sağlamaktadır (Çelik ve Kahyaoğlu, 2007:573) 
ve dolayısıyla bu modeller, çok sayıda bağımsız değişkenlerin kullanıldığı 
modellerdir (Akgün, 2013:43). Çok değişkenli modeller kendi içerisinde 
diskriminant ve regresyon modelleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Kılıç, 
2006:120). Regresyon modeli de kendi içerisinde; doğrusal, lojistik, negatif 
binom, poisson, temel bileşenler, logit-probit, ridge, cox olmak üzere sekiz 
farklı türe ayrılmaktadır (Arı ve Önder, 2013:168). Çalışma, çok değişkenli 
istatistiksel modellerden olan diskriminant modelinin kullanılması nedeniyle 
diğer modeller ve türlerinden ayrıntılı olarak bahsedilmemiştir.

“Diskriminant analizi, üzerinden ölçüm alınan bir birimin sonlu sayıda 
bilinen farklı kitlelerden birine atanmasını gerçekleştiren istatistiksel bir teknik 
olarak tanımlanır.” Tanımlaması yapılan bu çok değişkenli istatistiksel yöntemin 
finans alanındaki araştırmalarda kullanılabilmesi için doğrusal fonksiyon 
kullanılmaktadır. Bu doğrusal fonksiyon aşağıdaki gibidir (Söylemez, 2018:66);

Z = β0 + β1X1 + β2X2 + ………… +βmXm
Z: Diskriminant değeri
X: Bağımsız değişken (finansal oranlar)
ß: Diskriminant fonksiyonunun katsayısı

3.1.	Finansal	Başarısızlık	Kavramı

Finansman kuramına göre risk arttıkça getiri artar ve bu durumda, 
işletme açısından değerlendirildiğinde, risk arttıkça işletmelerin iflas durumu 
ile karşılaşma olasılığının artacağını algılayabiliriz. Bu bağlamda işletmenin; 
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getiriyi daha çok artırmak için göze aldığı finansal risk artışı, borçlarının faizlerini 
ve anaparalarını karşılayamama olasılığını da arttığı ifade edilmektedir. Bu 
durumda, işletmenin aşırı borçlanmasından kaynaklanan finansal risk karşısında 
işletme, borçlanarak elde etmiş olduğu fonların işletmeye kattığı maliyetlerden 
daha fazla getiri elde edebilmek için yeterli satış düzeyini sağlaması gerekecektir. 
Yeterli satış düzeyini sağlayamayan düşük satış sahibi işletmelerin iflas durumu 
ile karşılaşma olasılıkları artacaktır (Sayılgan, 2006:373). Bu bakımdan 
finansal sıkıntı olarak da adlandırılan finansal başarısızlık kavramı; işletmelerin 
beklenilen finansal performansı gösterememeleri ya da finansal hedeflere 
ulaşamamaları olarak tanımlanabilir (Gör, 2018:138). Finansal başarısızlık, 
1960’lardan itibaren işletme literatürüne girmiş bir kavramdır (Akkaya vd., 
2009:189). Finansal başarısızlık kavramı yerine; başarısızlık, mali yetersizlik, 
temerrüde düşme ve iflas kavramları da kullanılabilmektedir. Ancak birbiri 
yerine kullanılan bu kavramlar aslında birbirinden farklı kavramlardır (Yürük 
ve Ekşi, 2019:395,396).

·	 Başarısızlık: Ekonomik ölçütlere göre yapılmış yatırıma ait risk 
değerlendirmesindeki getiri oranının benzer yatırımların mevcut oranlarından 
önemli ölçüde ve sürekli olarak düşük olmasıdır.

·	 Mali	Yetersizlik: İşletmenin borcunu ödeyememesi durumudur.
·	 Temerrüde	 Düşme: İşletmenin borcunu ödeyememesi ve yasal 

işlemlerle karşı karşıya kalması durumudur.
·	 İflas: İşletmenin mali yetersizlik sonucunda yükümlüklerini yerine 

getirememesinin mahkeme yolu ile resmen ilan edilmesidir.
Finansal başarısızlık, teknik başarısızlık ve iflas olmak üzere iki uç 

noktaya sahiptir (Ayan ve Değirmenci, 2018:78). İşletmenin toplam varlıkları 
toplam borçlarından fazla olmasına rağmen vadesi gelen cari yükümlülüklerini 
yerine getiremiyor ise teknik başarısızlığa uğradığı kabul edilmektedir. 
İşletme borçlarının, varlıklarını aşması durumu ise iflas durumunda olmak 
anlamındadır. Teknik başarısızlık ile iflas arasındaki tüm durumlar finansal 
başarısızlık kapsamındadır. Bu durumda finansal başarısızlık, işletmenin 
finansal yükümlülüklerini yerine getirmesinde zorlanması veya tamamen yerine 
getirememesi olarak tanımlanmaktadır (İçerli ve Akkaya, 2006:413,414).

İşletmelerin, iflasa kadar uzanan bir süreç olan finansal başarısızlık 
yaşayabileceği beş tür bulunmaktadır. Bunlar; (1) işletme gelirlerinin toplam 
maliyetleri karşılayamaması olan negatif veya düşük kar, (2) geçici likidite 
noksanlığından dolayı yükümlülüklerin yerine getirilememesi olan likidite 
yetersizliği, (3) borçların defter değerinin varlıkların piyasa değerinden yüksek 
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olması olan negatif net değer, (4) kredi verenlerin zarar etmelerine sebep olacak 
şekilde işletme faaliyetlerinin durması temerrüt, (5) mahkeme tarafından ilan 
edilen hukuki bir süreç olan en son durum iflastır (Yakut ve Elmas, 2013:262). 
Bu durumda finansal başarısızlık, türlü olumsuz finansal olayların birbirlerini 
takip ettiği sürecin bir bütünüdür şeklinde de tanımlanabilmektedir (Kulalı, 
2014:164). Finansal başarısızlık aylarca ya da yıllarca sürebilecek dinamik bir 
süreçtir. İşletmeler, finansal başarısızlığın iki uç noktası olan teknik başarısızlık 
ve iflas arasında farklı dinamik süreçlerini yaşayabilir (Aksoy ve Boztosun, 
2018:10).

TTK’na göre işletmelerin finansal başarısızlık süreci ile ilgili düzenleme 
bulunmaktadır. Bu bağlamda, finansal başarısızlık ile ilgili olan, borca batık 
olma ve iflas durumu ile ilgili olarak; ‘’Son yıllık bilançodan, sermaye ile 
kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebi ile karşılıksız kaldığı 
anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu 
genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. Son yıllık bilançoya 
göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebi 
ile karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağırılan genel 
kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar 
vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer’’ (TTK, m:376) şeklinde ifade 
edilmektedir. Diğer taraftan finansal başarısızlığın, işletmede bulunduğunu 
kabul edebilmek için işletmenin aşağıdaki genel koşullar ve göstergelere sahip 
olması gerekmektedir. Bunlar; (Aktaş vd., 2003:12)

·	 İflas etmek,
·	 Sermayenin %50’ sini kaybetmek,
·	 Varlıkların %10’ unu kaybetmek,
·	 Üç yıl üst üste zarar beyan etmek,
·	 Borçların ödenmesinde zorlanmak,
·	 Borç toplamının varlık toplamından fazla olması,
·	 Üretimin durması.
Finansal başarısızlık, işletmeler arasında herhangi bir özelliğe göre ayrım 

yapılmadan tüm işletmelerin karşılaşabileceği mali bir durumdur. İşletmelerin 
karşı karşıya kalabileceği bu duruma sebep olabilecek birçok neden bulunmaktadır 
(Yakut ve Bacaksız, 2019:550). Buna göre, işletmeler, karşılaşabilecekleri risklerin 
bazılarını kontrol etme şansları varken bazılarını ise kontrol edememektedir. 
İşletmeleri finansal anlamda başarısızlığa götürebilecek riskleri kaynaklarının 
kontrol edilip edilememe durumlarına göre işletme içi ve işletme dışı olarak iki 
grupta sınıflandırılmaktadır (Ural vd.,  2015:86).
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Ticari bilgi yoksunluğu, yönetim deneyim eksiliği, üretim hattı 
tecrübesizliği, kötü çalışma alışkanlıkları, hileli işlemler ile yetersiz sermaye 
gibi durumlar, yönetim yetersizliği olarak ifade edilmektedir (Mortaş, 2019: 
621). Yapılan bir araştırma sonucuna göre; işletmeleri finansal başarısızlığa 
sürükleyen en önemli nedenin %60 oranında yönetim yetersizliği olduğu 
tespit edilmiştir (Toraman ve Karaca, 2016:114). Bunun yanı sıra işletmenin 
başarı elde edebilmesi, kontrol edilemeyen işletme dışı çevre koşullarına uyum 
sağlamasına da bağlıdır (Doğan, 2016:11) Özellikle de ekonomik çevrede 
meydana gelen değişimlere uyum sağlamak gerekmektedir. Çünkü ekonomik 
çevrenin değişimine uyum sağlayarak önlem alamayan işletmelerin hayatlarının 
sona erdiği görülmektedir (Berk, 2005:515)

3.2.	Finansal	Kriz	Kavramı

Literatürde, çöküntü, bunalım, durgunluk, zor dönem veya buhran gibi 
terimlere karşılık gelen kriz kavramı genel olarak; işletmelerin şimdiki ve 
gelecek durumunu etkileyen aniden meydana gelen, genellikle zamanında önlem 
alınamayan ve ekonomik faaliyetleri kısmen veya tamamen değiştirebilecek 
kapsamlı sorunlar olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda kriz kavramı; 
ekonomide ani olarak meydana gelen olayların makro açıdan ülke ekonomisini, 
mikro açıdan ise işletmeleri önemli derecede sarsabilecek sonuçlara sebep olması 
olarak da tanımlamak mümkündür (Gökgöz, 2012:314). Ekonomik krizler 
meydana geliş şekillerine göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, reel sektör 
krizleri olup, mal, hizmet ve işgücü piyasalarında meydana gelerek enflasyon, 
durgunluk ve işsizlik krizlerinin oluşmasıdır. İkinci olarak, finansal krizler ise; 
para piyasalarına ait olan sorunlar nedeniyle meydana gelen krizlerdir (Yücel ve 
Kalyoncu, 2010:54,55).

Finansal krizler, küreselleşmenin etkisi ile birlikte 1990’lı yılların başından 
itibaren daha güçlü ve geniş bir kitleye etki eder şekilde yaşanmaya başlanmıştır. 
Bu krizler; 1992-1993’te Avrupa Döviz Kuru Mekanizması krizi, 1994’te 
Meksika krizi, 1997’de Güneydoğu Asya krizi, 1998’de Rusya krizi, 2000-2001 
Türkiye krizidir. Bu krizlerin, uluslararası etkiye sahip olmalarından dolayı ciddi 
sonuçları olmuştur (Tekinşen, 2002:2). Bu bağlamda küreselleşmenin etkisi ile 
artan finansal nitelikli krizlerin öngörülebilmesi için krizlere neden olan ana 
sistemler çerçevesinde finansal krizler, üç kuşak halinde sınıflandırılmıştır. 
Birinci kuşak kriz modelleri; bütçe açığının finanse edilebilmesi için aşırı yurtiçi 
kredi genişlemesinin meydana gelmesi, ikinci kuşak kriz modelleri; sabit döviz 
kuru ile diğer hükümetlerin uyguladıkları politikalar arasındaki çatışmalar 
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sırasında yeni yatırımcıların bekleyişlerindeki kaymaları, üçüncü kuşak kriz 
modelleri ise; finansal uyuşmazlıklar (Delice, 2005:5) olarak ifade edilmektedir.

Finansal krizler genel kabul görmüş yaklaşımlara göre; para krizleri, 
bankacılık krizleri, dış borç krizleri ve sistemik krizler olmak üzere dört kısma 
ayrılmaktadır (Bostan ve Bölükbaş, 2011:102). Ancak bu türleri birbirinden 
kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Çünkü bunlar birbirlerini takip 
edebilecek krizlerdir. Birbirlerinden kesin çizgiler ile ayrılamayan bu kriz 
türlerinden herhangi birinin meydana gelmesi diğerlerinin de oluşmasına 
neden olabilmektedir (Delice, 2003:59). Finansal krizler, finansal piyasalardaki 
şiddetli fiyat dalgalanmaları ile kendini göstermektedir. Bu bağlamda bankacılık 
sisteminin aşırı kırılgan bir hale gelmesi ile ekonomide ciddi sorunlara sebep 
olabilmektedir (Emin, 2017:116). Bu dönemde üretim önemli derecede 
daralarak ekonomi öncelikli olarak resesyona daha sonra ise depresyona neden 
olan (Balaban ve Okutan, 2009:17) bu durum, işletmeler açısından finansal 
başarısızlığa neden olmaktadır (Selimoğlu ve Orhan, 2015:28).

4. Kriz Sürecinde İşletmelerin Finansal Başarısızlığının 
Öngörülebilmesi Üzerine BIST Sigorta Endeksinde Bir Araştırma

Çalışma ile kriz sürecinin işletmelerde meydana getirdiği finansal 
başarısızlığı öngörülebilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda finans sektörü 
içerisinde yer alan ve oldukça önemli işlevlere sahip olan sigorta şirketlerinin 
özelinde araştırma yapılmıştır. Borsa İstanbul Sigorta Endeksinde faaliyet 
gösteren sigorta şirketleri üzerinde uygulama gerçekleştirilmiş ve bunun 
için öncelikle uygulamanın kapsamı, uygulamada kullanılacak olan yöntem 
belirlenmiş ve veriler toplanmıştır. Çalışmanın verileri, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu ile Türk Sigorta Birliği’nin yayımladığı istatistiksel raporlardan elde 
edilmiştir.

4.1.	Araştırmanın	Amacı	Ve	Önemi

Sigorta sistemi, belli bir primin ödenmesi karşılığında hasar/zarar sonrası 
yeniden yatırım için finansman maliyetini sigortalıdan, sigorta şirketine transfer 
etmesidir. Böylece diğer işletmelerden farklı olarak meydana gelebilecek 
birçok riskin oluşturabileceği zararı ortadan kaldırmaya çalışır. Dolayısıyla 
riski transfer etme ve fon oluşturma gibi sosyo-ekonomik açıdan önemli ve 
diğer işletmelerden farklı birçok işleve sahip sigorta şirketlerinin, finansal 
başarısızlığı sonucunda gerçek ve tüzel olmak üzere birçok kişi olumsuz şekilde 
etkilenebilecektir.
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Çalışmanın amacı, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
küresel salgın hastalık olarak kabul edilen ve ülkeleri, başta sağlık olmak üzere 
birçok konuda tehdit eden Covıd-19’un etkilediği Türk sigorta sektörü için erken 
uyarı sistemi ile finansal başarısızlığın öngörülebilmesini sağlamaktır. Çalışmada 
sigorta sektörü elementer branş, hayat branşı ve emeklilik sistemi açısından 
ele alınmıştır. Bu bağlamda finansal durumu kötü olan sigorta şirketlerinin 
uyarılması sağlanarak önlem almaları konusunda teşvik edilebileceği için 
çalışma önem arz etmektedir.

4.2.	Araştırmanın	Kapsamı

Türk sigorta sektöründe Covıd-19 pandemisi sebebi ile meydana gelen 
değişikliğin belirlenebilmesi için çalışmada, çalışmanın örneklemi olan 
şirketlerin pandemi öncesi dönemi ile pandemi dönemi karşılaştırılmıştır. Bu 
durumda, çalışmada pandemi öncesi olan 2019 ve pandemi dönemi olan 2020 
yılları ele alınmıştır.

Türk sigorta sektörü olarak nitelendirdiğimiz evrenimizin Türkiye Sigorta 
Birliği verilerine göre 2019–2020 yılları için durumu ise şöyledir. 2019 yılında 
38 hayat dışı, 16 hayat ve emeklilik, 4 hayat ve 3 reasürans şirketleri olmak üzere 
toplam 61 sigorta şirketinden oluşmaktadır. 2019 yılında hayat dışı şirketler 
listesinde yer alan Güneş Sigorta A.Ş., Halk Sigorta A.Ş. ve Ziraat Sigorta 
A.Ş. Türkiye Sigorta A.Ş. adı altında birleşmiş, hayat ve emeklilik şirketleri 
listesinde yer alan Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Hayat ve Emeklilik 
A.Ş. ve Vakıf Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
adı altında birleşmiştir. Aynı zamanda hayat dışı sigorta branşında faaliyete 
geçen, biri kooperatif biri katılım olmak üzere toplam dört şirket, hayat sigorta 
branşında faaliyete geçen bir adet katılım hayat şirketi ve reasürans alanında 
faaliyete geçen bir reasürans şirketi ile 2020 yılındaki evrenimizin durumu 
şu şekle dönüşmüştür. 2020 yılı Türk sigorta sektörü; 40 hayat dışı, 15 hayat 
ve emeklilik, 5 hayat ve 4 reasürans şirketleri olmak üzere toplam 64 sigorta 
şirketinden oluşmaktadır. Ayrıca, 2019-2020 yıllarında AvivaSA Emeklilik 
ve Hayat A.Ş. olan sigorta şirketinin, Ageas ile kurduğu ortaklık neticesinde 
1 Temmuz 2021 tarihinde ismi değişerek AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
olmuştur.

Çalışmanın Türk sigorta sektörü olan evrenini temsil edecek örneklemini 
BİST’de işlem gören 6 sigorta şirketi oluşturmaktadır. Borsa İstanbul Sigorta 
Endeksinde faaliyette bulunan bu işletmeler Tablo 1’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Analize Tabi İşletmeler ve Kısaltmaları

KOD İŞLETME ADI
AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AKGRT AKSİGORTA A.Ş.
ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
RAYSG RAY SİGORTA A.Ş.
TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

4.3.	Araştırmanın	Yöntemi

Araştırmanın yöntemi, yaptığımız literatür araştırması sonucunda elde 
ettiğimiz sonuçlara göre işletme başarısızlıklarının öngörülebilmesinde 
yüksek başarı oranına sahip olan Altman modelidir. Altman (1968), işletme 
başarısızlıklarının öngörülebilmesi için 33 adet başarılı ve 33 adet başarısız 
toplam 66 adet imalat işletmeleri ile 22 adet finansal oranların üzerinde 
çalışmıştır. Başarısız işletmeleri 1946-1965 yılları arasında iflas sürecine girmiş 
işletmelerden elde etmiştir. İşletmelerin finansal durumlarının tespit edilebilmesi 
için ele aldığı 22 adet finansal oranın içerisinden ise en iyi 5 adet finansal oranı 
belirlemiştir. Bunlar;

X1= Çalışma Sermayesi/ Toplam Aktif
X2= Dağıtılmamış Karlar/ Toplam Aktif
X3= Faiz ve Vergiden Önceki Kar/ Toplam Aktif
X4= İşletmenin Piyasa Değeri/ Toplam Borç
X5= Satışlar/ Toplam Aktifler
Altman, yaptığı çalışma sonucunda işletmelerin Z Skor değerlerini 

hesaplayarak işletme başarısızlıklarının öngörülebileceği çok değişkenli 
istatistiksel model elde etmiştir.

Z = 0.12X1 + 0.14X2 + 0.33X3 + 0.06X4 + 0.999X5

Elde etmiş olduğu model ile ulaşılan Z Skor değeri ile ilgili şu sonuçlara 
varmıştır. Z Skor değeri 2.99’dan büyük işletmelerin başarılı işletmeler içerisinde, 
1.81’den küçük işletmelerin başarısız işletmeler içerisinde yer aldığını bu iki 
değer arasında kalanların ise ne başarılı işletmelerin ne de başarısız işletmelerin 
grubuna dahil olmadığını yani gri bölgede kaldığını belirlemiştir.

Altman’ın imalat işletmeleri üzerinde geliştirdiği modeli İşseveroğlu ve 
Gücenmez (2007) çalışmasında sigorta şirketleri üzerinde uygulanabilecek 
şekle dönüştürmüştür. Bu durumda bu çalışma, sigorta şirketlerinin finansal 
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başarısızlığının öngörülebilmesini sağlayarak erken uyarı oluşturabilmek için 
İşseveroğlu ve Gücenmez (2007) çalışmasında geliştirilmiş çok değişkenli 
iki yöntemden biri olan diskriminant modelini dikkate almış ve geliştirilen 
modellerin mevcut durumu destekleyecek kadar güçlü olduğu tespit edilmiştir. 
Ele aldığımız çalışmada geliştirilmiş yöntemlerden biri olan çoklu regresyon 
modelinin finansal başarısızlığı tahmin etme gücü bir yıl önceden %93, iki yıl 
önceden %89 ve üç yıl önceden %87‘dir. Diğer yöntem olan çoklu diskriminant 
modelinin finansal başarısızlığı tahmin etme gücü ise bir yıl önceden %98, iki 
yıl önceden %91 ve üç yıl önceden %84’dür.

İşseveroğlu ve Gücenmez (2007), sigorta şirketlerinin finansal 
başarısızlığını önceden tahmin edebilmek amacıyla geliştirdikleri çok 
değişkenli modeller için 45 sigorta şirketi ve 17 bağımsız değişken üzerinde 
çalışmıştır. 17 bağımsız değişken üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda en 
iyi iş birliği yapabilecek 5 değişken (X4, X9, X11, X12, X15) belirlenerek model 
oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan çoklu regresyon ve çoklu diskriminant 
analizlerinin ikisinde de değişkenler aynı çıkmıştır. Bu durum işletmelerin 
finansal durumunun öngörülmesinde değişkenlerin ne kadar doğru ve ne kadar 
güçlü olduğunu göstermektedir.

Çalışmada elde edilmiş değişkenler (İşseveroğlu ve Gücenmez, 2007);
X4: Sermaye Yeterlilik Oranı
X9: Bilanço Karı / Özsermaye
X11: Bilanço Karı / Toplam Varlıklar
X12: Teknik Kar / Primler
X15: Teknik Kar / Toplam Varlıklar
Çalışmada elde edilmiş sonuçların sağlamasının yapılabilmesi için hem 

regresyon hem de diskriminant modeli geliştirilmiştir. Elde edilmiş modellerden 
biri olan çoklu regresyon modeli;

Y= 0.308 + 2.23 * X15 + 0.252 * X4 + 0.689 * X9 – 1.770 * X11 – 0.03446 
* X12

şeklindedir.
Çalışma neticesinde geliştirilmiş modellerden bir diğeri ve çalışmamızda 

kullanacağımız model olan çoklu diskriminant modeli ise;
Y= -2,213 + 1,382 * X4 + 3,780 * X9 – 9,707 * X11 – 0,189 * X12 + 12,267 

* X15

şeklindedir.
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Bu çalışmada, Altman Z Skor modeli ile uyumlu olabilmesi için İşseveroğlu 
ve Gücenmez (2007) çalışmasında elde edilen diskriminant modelinin skorunu 
gösteren “Y” simgesi “Z” olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte çalışmada, 
yukarıda yer alan: X4; Sermaye Yeterlilik oranı X1 olarak, X9; Bilanço Karı / 
Özsermaye oranı X2 olarak, X11; Bilanço Karı/Toplam Varlıklar oranı X3 olarak, 
X12; Teknik Kar/Primler oranı X4 olarak, X15; Teknik Kar/Toplam Varlıklar oranı 
X5 olarak yeniden adlandırılarak gösterilmiştir.

4.4.	Araştırmanın	Veri	Kaynakları	Ve	Verileri

Araştırma için gerekli olan 2019–2020 yıllarına ait veriler, Kamu 
Aydınlatma Platformu ile Türk Sigorta Birliği’nin yayımladığı istatistiksel 
verilerden faydalanılmıştır. Çalışmada kullanılan finansal tablolardan elde edilen 
finansal veriler ile 2019 ve 2020 yıllarına ait Z Skor değerinin hesaplanmasını 
gerçekleştirmek için gerekli olan Özsermaye, Toplam Yükümlülükler, Bilanço 
Karı, Toplam Varlık, Teknik Kar, Toplam Prim verileri toplanmıştır. Toplanan 
bu verilerden Altman Z Skor hesaplaması yapılarak Tablo 2 ve Tablo 3 
oluşturulmuştur. 

Tablo 2: Örnekleme Ait 2019 Yılı Verileri İle Elde Edilmiş Değişkenler

İşletmeler X1 X2 X3 X4 X5

AGESA 0,021 0,413 0,008 0,082 0,001

AKGRT 0,242 0,408 0,080 0,125 0,029

ANSGR 0,283 0,187 0,041 0,107 0,018

ANHYT 0,049 0,281 0,013 0,234 0,002

RAYSG 0,259 0,191 0,039 0,060 0,013

TURSG 0,544 0,096 0,034 -0,049 -0,006

X1: Sermaye Yeterlilik Oranı
X2: Bilanço Karı / Özsermaye
X3: Bilanço Karı / Toplam Varlıklar
X4: Teknik Kar / Primler
X5: Teknik Kar / Toplam Varlıklar
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Tablo 3: Örnekleme Ait 2020 Yılı Verileri İle Elde Edilmiş Değişkenler

İşletmeler X1 X2 X3 X4 X5

AGESA 0,021 0,428 0,009 0,058 0,001

AKGRT 0,250 0,385 0,077 0,120 0,026
ANSGR 0,258 0,214 0,044 0,114 0,019
ANHYT 0,046 0,329 0,015 0,211 0,003
RAYSG 0,233 0,174 0,033 0,084 0,018
TURSG 0,476 0,335 0,108 0,149 0,032

4.5.	Araştırmanın	Bulguları

Altman Z Skor hesaplamaları için gerekli olan bağımsız değişkenlerin 
değerleri ile araştırma konusu sigorta şirketlerinin 2019-2020 dönemlerine ait 
Z Skor değerleri aşağıdaki Tablo 4 ve Tablo 5’de gösterilmiştir. Ayrıca nasıl 
hesaplandığı da yine aynı tablolarda belirtilmiştir. Ayrıca bu çalışmanın ele 
aldığı diskriminant modelinde skor değerini gösteren “Y” simgesi, yukarıda da 
ifade edildiği gibi bu çalışmada “Z” simgesi ile gösterilmektedir. 

Tablo 4: Örnekleme Ait 2019 Yılı Verileri İle Elde Edilmiş Z Skor Değerleri

İşletmeler 1,382*X1 3,780*X2 9,707*X3 0,189*X4 12,267*X5

Z=-2,213 + 1,382 
* X1 + 3,780 * X2 – 
9,707 * X3 – 0,189 * 

X4 + 12,267 * X5

AGESA 0,029 1,561 0,081 0,015 0,007 -0,713

AKGRT 0,335 1,541 0,772 0,024 0,351 -0,782

ANSGR 0,391 0,707 0,401 0,020 0,216 -1,320

ANHYT 0,068 1,061 0,128 0,044 0,019 -1,237

RAYSG 0,357 0,722 0,381 0,011 0,163 -1,363

TURSG 0,751 0,362 0,327 -0,009 -0,071 -1,489

Tablo 4’te 2019 yılı için değerleri hesaplanmış olan değişkenlerin, 
kullanılan model doğrultusunda almaları gerekli olan katsayıları neticesinde 
elde edilmiş sonuçları verilmiştir. Aynı zamanda tablonun son sütununda yine 
kullanılan model doğrultusunda hesaplanan Z Skor değerinin formülü verilerek 
şirketlere ait olan sonuçlar gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Örnekleme Ait 2020 Yılı Verileri İle Elde Edilmiş Z Skor Değerleri

İşletmeler 1,382*X1 3,780*X2 9,707*X3 0,189*X4 12,267*X5

Z=-2,213 + 1,382 
* X1 + 3,780 * X2 – 
9,707 * X3 – 0,189 * 

X4 + 12,267 * X5

AGESA 0,028 1,618 0,084 0,011 0,007 -0,654

AKGRT 0,345 1,455 0,747 0,023 0,324 -0,858

ANSGR 0,356 0,808 0,425 0,022 0,235 -1,261

ANHYT 0,064 1,243 0,142 0,040 0,037 -1,050

RAYSG 0,322 0,659 0,320 0,016 0,219 -1,349

TURSG 0,658 1,266 1,048 0,028 0,397 -0,969

Tablo 5’de 2020 yılı için değerleri hesaplanmış olan değişkenlerin, 
kullanılan model doğrultusunda almaları gerekli olan katsayıları neticesinde 
elde edilmiş sonuçları verilmiştir. Aynı zamanda tablonun son sütununda yine 
kullanılan model doğrultusunda hesaplanan Z Skor değerinin formülü verilerek 
şirketlere ait olan sonuçlar gösterilmiştir. 

Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile ulaşılan finansal tablo verileri 
doğrultusunda hesaplanan söz konusu sigorta şirketlerine ait Z Skor değerleri 
ile ilgili sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir. Tablo 6’da gösterilen sonuçlara; 
İşseveroğlu ve Gücenmez (2007) çalışmasında elde edilmiş diskriminant 
modeli için bulunan değerler göz önüne alınmıştır, buna göre: çalışmada elde 
edilen sonuçlara göre başarılı işletmelerin diskriminant skoru ortalaması 1,281, 
başarısız işletmelerin diskriminant skoru ortalaması ise -3,154 olmuştur. Bu 
değerlerin ortalaması olan -1,873 değer de kritik değer olarak belirlenmiştir. 
Söz konusu bu kritik değerin şirketlerin hesap edilmiş Z değerinden 
küçük olması durumunda şirketlerin bir yıl sonra başarı sağlayabileceği, 
büyük olması durumunda ise sağlayamayacağı öngörülmüştür. Bu  
durumda;

Başarılı	İşletmeler:	   Z > 1,281
Gri	Bölgede	Yer	Alan	İşletmeler:  1,281 > Z > -3,154
Başarısız	İşletmeler:   Z < -3,154
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Tablo 6: Örnekleme Ait 2019-2020 Yıllarına Ait Z Skor Sonuçları

İşletmeler Yıllar Z Skor Z Skor Değerindeki Değişim 
(%)

Sonuç

AGESA 2019 -0,713 8,20 GRİ BÖLGEDE
2020 -0,654 GRİ BÖLGEDE

AKGRT 2019 -0,782 -9,76 GRİ BÖLGEDE
2020 -0,858 GRİ BÖLGEDE

ANSGR 2019 -1,320 4,48 GRİ BÖLGEDE
2020 -1,261 GRİ BÖLGEDE

ANHYT 2019 -1,237 15,07 GRİ BÖLGEDE
2020 -1,050 GRİ BÖLGEDE

RAYSG 2019 -1,363 1,03 GRİ BÖLGEDE
2020 -1,349 GRİ BÖLGEDE

TURSG 2019 -1,489 34,97 GRİ BÖLGEDE
2020 -0,969 GRİ BÖLGEDE

Tablo 6’da gösterilen Z Skor değerlerine göre 2019 yılında -1,873 kritik 
değere en yakın olan şirketin TURSG olduğu, 2020 yılında ise RAYSG olduğu, 
bunların dışındaki şirketlerin ise söz konusu dönemlerde başarı kriterine daha 
yakın oldukları görülmektedir. Aynı zamanda pandemi dönemi olan 2020 yılında 
Z Skor değerini; %35 oranında en çok artıran şirketinde TURSG olduğu, %9,8 
oranında düşüren tek şirketin ise AKGRT olduğu görülmektedir. Tablo 6’da 
görüldüğü gibi örneklem kümesinin 2019-2020 yıllarına ait tüm Z değerleri gri 
bölgede kalmıştır. Aynı zamanda kritik değer olan -1,873’den de 2020 yılına 
ait tüm Z değerleri büyük durumdadır. Bu durumda çalışmanın örneklemine ait 
tüm şirketlerin bir yıl sonra finansal başarıya sahip olabileceklerinin söylenmesi 
mümkün olmaktadır.

Altman Z Skor yöntemi ile elde edilmiş sonucun test edilebilmesi için 
çalışmada bağımsız değişkenler arasında Eşleştirilmiş Örneklem Testi yapılmıştır. 
Bu test ile çalışmanın uygulama dönemi olan 2019-2020 yıllarına ait bağımsız 
değişken değerlerinin anlamlı derecede birbirinden farklı olup olmadığı test 
edilmiştir. Yapılan Eşleştirilmiş Örneklem Testi’nde her bir bağımsız değişken 
için tüm örneklem şirketlerinin genel ortalamaları karşılaştırılmıştır. Söz konusu 
test ile ilgili istatistik Tablo 7’de, sonuç ise, Tablo 8’de gösterilmiştir.
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Tablo 7: Eşleştirilmiş Örneklem Testi İstatistiği

 Ortalama Standart Sapma
2019 Sermaye Yeterlilik Oranı 0,232923 0,189008
2020 Sermaye Yeterlilik Oranı 0,213796 0,165869
2019 Bilanço Karı / Özsermaye 0,262534 0,128576
2020 Bilanço Karı / Özsermaye 0,310842 0,098175
2019 Bilanço Karı / Toplam Varlık 0,03588 0,025383
2020 Bilanço Karı / Toplam Varlık 0,047472 0,038324
2019 Teknik Kar / Primler 0,093022 0,09194
2020 Teknik Kar / Primler 0,122747 0,053083
2019 Teknik Kar / Toplam Varlık 0,009289 0,01282
2020 Teknik Kar / Toplam Varlık 0,016551 0,012621

Tablo 7’de yer alan bulgulara göre; değerler arasında farklılıklar 
bulunduğu görülmüştür. Söz konusu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı 
olup olmadığını belirlemek için t testi yapılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler 
sonucunda elde dilen bulgular Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 8: Eşleştirilmiş Örneklem Testi Sonuçları

Paired Differences
t

Serbestlik 
Derecesi 

(df)
POrtalamalar 

Arası Fark
Standart 
Sapma

2019-
2020

Sermaye Yeterlilik 
Oranı – 
Sermaye Yeterlilik 
Oranı

0,019127 0,027542 1,701 5 0,15

2019-
2020

Bilanço Karı / 
Özsermaye – 
Bilanço Karı / 
Özsermaye

-0,048307 0,097208 -1,217 5 0,278

2019-
2020

Bilanço Karı / Toplam 
Varlık – 
Bilanço Karı / Toplam 
Varlık

-0,011592 0,030863 -0,92 5 0,4

2019-
2020

Teknik Kar / Primler – 
Teknik Kar / Primler

-0,029726 0,084048 -0,866 5 0,426

2019-
2020

Teknik Kar / Toplam 
Varlık – 
Teknik Kar / Toplam 
Varlık

-0,007262 0,015317 -1,161 5 0,298
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Eşleştirilmiş örneklem testinin sonucuna göre; “ortalamalar arasında fark 
yoktur” hipotezi, “P” değerinin 0.05 değerinin altında yani 0.05’ten küçük 
olması durumunda reddedilirken büyük olması durumunda kabul edilmektedir 
(İslamoğlu, Alnıaçık, 2013: 302). Bu bağlamda yapılan t testi sonucuna göre 
oranların tamamında 2019-2020 yılları için ortaya çıkan değerler arasında 
anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda  Z Skor analizinin 
doğru sinyal verdiği söylenebilir. Çünkü Z Skor sonuçlarına göre pandemi 
döneminde örnekleme ait şirketlerin birçoğunun Z Skor değerinin yükseldiği 
görülmüştür.

Altman Z Skor sonuçlarına göre pandemi döneminde sigorta sektöründe 
başarısız olan şirket olmakla birlikte, Z Skor değeri düşen sadece AKGRT 
şirketidir. AKGRT şirketi Z Skor değeri %9,8 oranında düşmesine rağmen 
şirket başarısız olmamıştır. Z Skor sonuçlarına göre başarısız olan şirket 
olmadığı ve t testi ile de dönemler (yıllar) arasında anlamlı farklar olmadığı 
tespit edildiği için pandemiden dolayı meydana gelen kriz ortamının 
sigorta sektörünü olumsuz etkilemediği ifade edilebilir. Pandeminin Türk 
sigorta sektörünü nasıl etkilediğini ayrıntılı olarak inceleyebilmek için 
Türkiye Sigorta Birliği verileri doğrultusunda Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 
11 hazırlanmıştır. Sektörün incelenmesi, sektörün genel ve branş bazındaki 
verileri ile çalışmanın örneklemi olan şirketler üzerinden yapılmıştır. Aynı 
zamanda Emeklilik Gözetim Merkezi’nden elde edilen verilere de ayrıca 
değinilmiştir. 

Sektörün pandemi dönemindeki genel durumu ile ilgili yorum yapabilmek 
için Türk Sigorta Birliği’nin yayımladığı istatistiksel veriler doğrultusunda 
hazırlanan Tablo 9’da sektörün brüt prim üretimi, poliçe ve sigortalı adetleri, 
sigortalılara verilen teminat ve brüt tazminat tutarları, brüt teknik kâr ve brüt 
hasar prim oranlarına yer verilmiştir.
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Tablo 9: Sigorta Sektörünün 2019-2020 Yıllarına Ait Genel Verileri

2019 2020

Hayat Dışı Hayat Toplam Hayat Dışı Hayat Toplam

Brüt Prim 57.895.951.833 11.358.900.328 69.254.852.161 68.152.477.992 14.431.321.814 82.583.799.806

Poliçe Adeti 69.275.417 4.449.527 73.724.944 65.447.453 5.172.215 70.619.668

Sigortalı 

Adeti
26.431.532 26.002.230 52.433.762 21.659.356 25.015.749 46.675.106

Verilen 

Teminat
129.690.448 37.087.758 166.783.677 132.532.926 34.303.530 166.836.871

Ödenen Brüt 

Tazminat
-28.894.182.054 -3.493.481.767 -32.387.663.821 -28.851.107.860 -4.173.306.470 -33.024.414.330

Brüt Teknik 

Kar Oranı
8,70% 19,80% 11,20% 11,80% 17,80% 13,60%

Brüt Hasar 

Prim Oranı
70,20% 33,00% 63,60% 66,00% 32,40% 59,50%

Not: Tabloda yer alan veriler Türkiye Sigorta Birliğinin internet sayfasındaki istatistiksel verilerden elde edilerek 

tarafımızca düzenlenmiştir.

Sektör, 2020 yılında 82,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştirerek 
2019 yılına göre %19,3 oranında büyüme sağlamıştır. Aynı zamanda sigorta 
şirketlerince 70,6 milyon adet poliçe tanzim edilerek 166,8 trilyon TL teminat 
verilmiştir. 2020 yılının GSYH’sının 5,0 tirilyon TL olduğu göz önüne 
alındığında sektörün, GSYH tutarının %1,63’ü oranında prim ürettiği ve 33 katı 
tutarında da teminat verdiği görülmektedir. 

Pandemi döneminde sektör, sigortalı adetlerinde %18,05 oranında hayat 
dışı branşlarda, %3,8 oranında hayat branşında düşüş yaşamıştır. Bu dönemde 
poliçe adetleri hayat dışı branşlarda düşerken hayat branşında ise artan sektörün 
prim üretiminde, teminat tutarlarında ve ödenen tazminatlarda ise artış yaşadığı 
görülmektedir. Aynı zamanda hayat dışı branşlarda brüt teknik kârın arttığı hayat 
branşında ise azaldığı görülmektedir. 

Emeklilik Gözetim Merkezi aracılığıyla ulaşılan bireysel emeklilik ve 
otomatik katılım sistemleri ile ilgili veriler ise şöyledir: Bireysel emeklilik 
sisteminin 2020 yılı fon tutarı ise 2019’a göre %32,9 oranında büyüyerek 158,3 
milyar TL’ye ulaşarak GSYH’nın %3,1 düzeyine gelmiştir. Katılımcı sayısı 
%6,8 oranında artarak 2020 yılında 108,732 milyar adete ulaşmıştır. Devlet 
katkısı da %23,2 oranında artarak 2020 yılında 21,253 milyar TL olmuştur. 
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İşverenlerin çalışanlarını dahil etmek zorunda olduğu otomatik katılım 
sisteminde 2019 yılı itibari ile sistemdeki çalışan sayısı 5,4 milyon kişiyken 
2020 yılında 5,8 milyon kişiye yükselmiştir. Sözleşme/sertifika sayısı 2019 
yılında 6,4 milyon adetken 2020 yılında 9,8 milyon adede yükselmiştir. 
Fon tutarı ise 2019 yılında 8,2 milyar TL iken 2020 yılında 12,7 milyar TL  
olmuştur.

Yine Türkiye Sigorta Birliği verileri doğrultusunda 2020 yılında 
sektörde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin merkez ve bölgelerinde 
istihdam edilen personel sayısının da önceki yıla göre %1,4 oranında 
artarak 14.428 kişiye ulaşması ile şirketlerin büyümeye devam ettikleri  
görülmüştür.

Türkiye Sigorta Birliğinin istatistiksel verilerinden 2020 hayat dışı 
branşlarının genel prim üretimindeki oranlarına bakıldığı zaman %10’un 
üzerinde paya sahip olan dört branş olduğu görülmektedir. Bir önceki yılda 
da aynı olan bu branşlar; %30,06 orana sahip olan kara araçları sorumluluk 
branşı, %15,76 orana sahip olan kara araçları branşı, %14,82 orana sahip 
olan hastalık/sağlık branşı, %15,53 orana sahip olan yangın/doğal afet 
branşı’dır. Sektörün branş bazında incelenebilmesi için bu dört branşın da 
içerisinde bulunduğu tüm branşlara ilişkin veriler doğrultusunda Tablo 10  
hazırlanmıştır.
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Tablo 10: Sigorta Sektörünün 2019-2020 Yıllarına Ait Branş Bazındaki Verileri

2019 2020

Teknik Gelir Teknik Gider
Teknik Kar/

Zarar
Teknik Gelir Teknik Gider

Teknik Kar/
Zarar

Kaza 2.247.035.713 -1.015.357.606 1.231.678.107 2.387.059.997 -1.116.818.349 1.270.241.648

Hastalık-
Sağlık

7.951.334.332 -6.923.004.120 1.028.330.212 9.877.783.879 -7.863.458.687 2.014.325.192

Kara Araçları  10.142.302.086 -8.275.776.890 1.866.525.196 11.540.565.292 -9.244.522.882 2.296.042.410

Rraylı Araçlar 20.362 -15.168 5.194 35.113 -535.188 -500.076

Hava Araçları 21.752.197 -34.743.318 -12.991.121 38.980.008 -32.835.039 6.144.969

Su Araçları 156.249.680 -178.437.376 -22.187.696 276.385.402 -245.568.552 30.816.850

Nakliyat 604.938.754 -304.475.222 300.463.532 707.912.427 -377.220.321 330.692.106

Yangın ve 
Doğal Afetler

3.574.708.483 -2.739.535.641 835.172.842 4.244.349.209 -3.252.443.690 991.905.519

Genel 
Zararlar

1.995.696.130 -1.472.610.353 523.085.777 2.311.320.393 -1.984.308.214 327.012.179

Kara Araçları 
Sorumluluk

13.348.639.818 -14.101.161.621 -752.521.802 16.057.482.483 -15.015.403.562 1.042.078.921

Hava Araçları 
Sorumluluk

11.928.975 -9.091.716 2.837.259 17.443.156 -12.405.774 5.037.382

Su Araçları 
Sorumluluk

14.115.123 -7.029.181 7.085.942 28.189.056 -13.738.124 14.450.932

Genel 
Sorumluluk

906.171.353 -1.165.661.304 -259.489.951 914.847.024 -1.379.390.671 -464.543.648

Kredi 110.080.762 -98.390.398 11.690.364 128.773.926 -135.509.595 -6.735.669

Kefalet 40.041.662 -24.758.576 15.283.086 60.933.999 -42.969.847 17.964.152

Finansal 
Kayıp

224.583.688 -140.425.187 84.158.501 215.640.905 -187.420.147 28.220.758

Hukuksal 
Koruma

255.811.207 -88.126.874 167.684.333 280.229.548 -110.245.378 169.984.170

Destek 186.641 -154.845 31.796 27.693 0 27.693

Trafik 12.559.182.925 -13.462.556.044 -903.373.119 15.044.762.494 -14.219.433.453 825.329.040

Kasko 10.142.302.086 -8.275.776.890 1.866.525.196 11.540.565.292 -9.244.522.882 2.296.042.410

Mühendislik 
Sigortaları

940.953.280 -852.511.962 88.441.318 1.044.905.812 -1.129.583.528 -84.677.716

Not: Tabloda yer alan veriler Türkiye Sigorta Birliğinin internet sayfasındaki istatistiksel verilerden elde edilerek 
tarafımızca düzenlenmiştir.

Çalışmada Tablo 10’da yer alan branşlar içerisinden prim üretimi açısından 
ilk dörde giren branşlar, trafik branşı ve kasko branşı ile birlikte pandemiden 
olumsuz etkileneceği düşünülen kredi, kefalet ve finansal kayıp branşlarına 
ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  

Kara araçları sorumluluk branşında 2019 yılında teknik olarak zarar 
edilirken pandemi döneminde kâra geçildiği görülmektedir. Çünkü branş teknik 
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giderlerde %6,5 oranında artış yaşarken teknik gelirlerde %20,3 oranında artış 
yaşamıştır. 

Trafik branşı da pandemi öncesi olan 2019 yılında sektörün zarar ettiği 
branşlar arasında bulunmaktadır. Ancak pandemi döneminde sektörün kâr elde 
ettiği branşlar arasına girmiştir. 

Kara araçları branşı, kasko branşı ile yangın ve doğal afetler branşının da 
bir önceki yıla göre teknik kârının arttığı görülmektedir. 

Hastalık/sağlık branş ile ilgili veriler incelendiği zaman teknik olarak 
%24,2 oranında gelirinin, %13,6 oranında giderinin ve %95,9 oranında da 
kârının arttığı görülmektedir. Aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği’nin 
yayınladığı istatistiksel veriler doğrultusunda 2020 yılı hayat branşında ödenen 
hasarlar incelendiği zaman bu branşta toplam ödenen hasarların %40,2 oranında 
vefat tazminatı olduğu görülmektedir. Ayrıca bu oranın önceki yıla göre %27 
oranında arttığı da söylenebilir. 

Kredi branşı, teknik gelirlerinde %16,98 oranında artış yaşanırken teknik 
giderlerinde meydana gelen %37,72 oranındaki artış sebebi ile sektörün zarar 
ettiği branşlardan olmuştur. 

Kefalet branşı, teknik gelirlerinde %52 oranında artış yaşamıştır. Branş 
teknik gelirlerindeki artış ile birlikte teknik giderlerinde yaşadığı %73,55 
oranındaki artışa rağmen sektörün kâr elde ettiği branşlardan olmuştur. 

Finansal kayıp branşı, teknik gelirlerindeki azalışa rağmen teknik 
giderlerinde meydana gelen %33,5 oranındaki artıştan dolayı branşın teknik 
karının %66,5 oranında düştüğü görülmektedir. 

Son olarak, çalışmanın son bölümünde finansal açıdan incelenen 
örneklemin sektörel durumunun yorumlanabilmesi için örnekleme ait sektörel 
veriler aşağıda yer alan Tablo 11’de gösterilmektedir.
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Hayat ve emeklilik şirketlerinden olan AGESA, söz konusu pandemi 
döneminde Z Skor değerini %8,2 oranında artırmıştır. Bu dönemde poliçe 
adedi ve meydana gelen brüt hasar tutarı bir önceki yıla göre en çok artan şirket 
olmuştur. Aynı zamanda meydana gelen brüt hasar tutarını %66,1 oranında 
artırarak hasar prim oranını da en çok artıran şirket olmuştur. Şirketin 2020 yılı 
faaliyet raporuna göre ölüm, iştira ve vade gelimi sebebi ile ödediği tazminat 
miktarında artış yaşadığı görülmektedir. Bu dönemde şirket BES katılımcı 
sayısını %8 oranında düşürmüş, bireysel emeklilik branşında bir önceki yıla 
göre %340,6 oranında teknik olarak zarar etmiştir. 

Hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketlerden olan AKGRT, söz 
konusu pandemi döneminde Z Skor değerini %9,8 oranı ile düşüren tek şirket 
olmuştur. Aynı zamanda brüt sigortalı adedini de %58,9 oranı ile en çok düşüren 
şirkettir. Dolayısıyla brüt prim üretimi de %17,8 oranı ile en az artan şirket 
olduğu görülmektedir. 

Hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketlerden olan ANSGR, söz 
konusu pandemi döneminde Z Skor değerini %4,5 oranında artırmıştır. Şirketin 
meydana gelen hasarları %17,5 oranında artarak hasar prim oranı %0,6 ile en 
az artan şirket olmuştur. Şirketin 2020 yılı faaliyet raporu incelendiğinde şu 
sonuçlara ulaşılmıştır: Şirketin prim üretiminde en büyük paya sahip olan kara 
araçları sorumluluk, kara araçları, yangın ve doğal afetler ve hastalık-sağlık 
branşlarının olduğu görülmektedir. Aynı zamanda 2019 yılında zarar ettiği 
hastalık-sağlık, hava araçları, su araçları ve kara araçları sorumluluk branşlarında 
pandemi döneminde kâra geçtiği, 2019 yılında kâr elde ettiği kredi, kefalet ve 
finansal kayıp branşlarında ise pandemi döneminde zarar ettiği görülmektedir. 

Hayat ve emeklilik şirketlerinden olan ANHYT, söz konusu pandemi 
döneminde Z Skor değerini %15,1 oranında artırmıştır. Bu dönemde sigortalı 
adetini %10 oranı ile en çok artıran şirket olmuştur. Şirketin 2020 yılı faaliyet 
raporuna göre, risk teminatına ilişkin tazminat ödemelerinde bir önceki yıla 
göre %40 oranında artış yaşadığı görülmektedir. Ancak pandemi döneminde, 
meydana gelen brüt hasar tutarını bir önceki yıla göre düşüren tek şirket 
olarak hasar prim oranını da en çok düşüren şirket olmuştur. Şirketin tazminat 
ödemelerinde meydan gelen artışın vefat tazminatından kaynaklandığı Türkiye 
Sigorta Birliği istatistiklerinde görülmektedir. 

Hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketlerden olan RAYSG, söz 
konusu pandemi döneminde Z Skor değerini %1 oranı ile en az artıran şirket 
olmuştur. Şirket brüt prim üretimini %37,3 oranı ile en çok artıran şirket olmuştur. 
Meydana gelen brüt hasarını ise %20,9 oranında artırarak meydana gelen brüt 
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hasarını en çok artıran ikinci şirket olmuştur. Şirketin 2020 yılı faaliyet raporuna 
bakıldığında bir önceki yıla göre sağlık hariç diğer tüm branşlarda kâr elde 
ettiği, sağlık branşında ise teknik zararını bir önceki yıla göre %86,7 oranında 
artırdığı görülmektedir. 

Hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketlerden olan TURSG, söz 
konusu pandemi döneminde Z Skor değerini %35 oranı ile en çok artıran 
şirkettir. Şirket pandemi döneminde brüt poliçe adedini %5,5 oranında en çok 
düşüren şirket olmuştur. Brüt poliçe adedini ve brüt sigortalı adedini düşüren 
şirket brüt prim üretimini %24 oranında artırmıştır. Bu dönemde şirket meydana 
gelen brüt hasarlarında %3,9 oranı ile en az artış yaşayan şirket olarak hasar 
prim oranını en çok düşüren ikinci şirket olmuştur. 

Sonuç ve Değerlendirmeler

Covid 19 tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de olumsuz sosyal etkiler ile 
birlikte olumsuz ekonomik etkilere de sebep olmuştur. Bu olumsuz etkileri telafi 
edebilmek amacıyla Türkiye “Ekonomik İstikrar Kalkanı” isimli destek paketini 
hayata geçirerek vergi ödemelerinin ertelenmesini, devlet bankalarına ait kredi 
alacaklarının ötelenmesini ve istihdamın desteklenebilmesi için kısa çalışma 
ödeneğinin uygulanmasını sağlamıştır (hmb.gov., 2020). Ancak, bu önlemler 
pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıramamıştır. 

Pandemi, 2020 yılı için Türkiye’de ekonomiyi olumsuz etkilemesine 
rağmen finans sektörünü düşünüldüğü kadar olumsuz etkilememiştir. 
Araştırmada ele alınan sigorta şirketlerinin de başarısızlığa uğramadıkları hatta 
birçoğunun Z Skor değerlerini yükselterek başarıya yaklaştıkları görülmüştür. 
Aynı zamanda yapılan Eşleştirilmiş Örneklem Test istatistiğinde de bağımsız 
değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu bağlamda 
pandeminin örneklem şirketlerinin finansal tablolarında olağanüstü etkiye sebep 
olmadığını söylemek mümkün olabilmektedir. 

Türk sigorta sektörünün pandemiden nasıl etkilediğini sektörel veriler 
doğrultusunda incelediğimizde ise sonuçlar şöyledir: Sektörel veriler 
doğrultusunda hazırlanan Tablo 11’ e göre; pandemi döneminde hayat ve hayat 
dışı branşalarda sigortalı adetlerindeki azalış ve hayat dışı branşların poliçe 
adetlerindeki azalış için sektörün pandemi döneminde sigortalılara ulaşamadığı 
ya da sigortalıların maddi sıkıntılardan dolayı sigorta alamadıkları söylenebilir. 
Her durumda poliçe ve sigortalı adetleri açısından sektörün hayat dışı 
branşlarının, sigortalı adetleri açısından hayat branşının pandemiden olumsuz 
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etkilendiği görülmektedir. Bu durumda sektörün bir önceki yıla göre brüt primde 
yaşadığı artışın prim tutarlarında meydana gelen yükselmeden kaynaklandığını 
söylemek mümkün olabilmektedir.

Söz konusu dönemde yaşanan hasarlardaki artış sektörün toplam ödenen 
brüt tazminatlarını artırmıştır ancak, sektör kazandığı prime göre daha düşük 
tutarda hasar yaşayarak hasar prim oranını düşürmüş ve teknik kârını arttırmıştır.

Teknik kârlılık bakımından pandemi Türk sigorta sektörünü hayat dışı 
branşlarda da olumsuz etkilememiştir. Ancak hayat branşı kapsamındaki 
sigortalara daha çok ihtiyaç duyulacağı gerekçesi ile insanların risklerini 
güvenceye almaları doğrultusunda poliçe adedinde artış yaşayan hayat branşını 
ise düşük düzeyde de olsa olumsuz şekilde etkilediği görülmektedir. 

Hayat dışı branşın 2020 yılında göstermiş olduğu bu güçlü performansı 
büyük oranda kârlılık oranlarındaki artışa borçlu olduğu, hayat branşının 
pandemiden az da olsa olumsuz etkilenmesinin ise ödediği brüt tazminat 
tutarındaki artışa bağlı olduğu söylenebilir. Bu durum Covıd-19 nedeni ile 
gerçekleşen vefatların hayat branşına olan etkisidir.

Sektörel veriler doğrultusunda hazırlanan Tablo 10’a göre; kara araçları 
sorumluluk branşında ve trafik branşında 2019 yılında teknik olarak zarar 
edilirken pandemi döneminde kâra geçildiği; kara araçları branşı, kasko branşı 
ile yangın ve doğal afetler branşının da bir önceki yıla göre teknik kârının arttığı 
görülmektedir. Bu durumda söz konusu branşlar için pandemi döneminde alınan 
önlemler doğrultusunda meydana gelebilecek hasarlar önlenip branşların kârını 
artırdığı ifade edilebilir. 

Hastalık/sağlık branşı, pandemiden dolayı çok gündemde olan sigorta 
branşı olmuştur. Pandeminin insanlar üzerinde meydana getirdiği sağlık 
endişesi ile devletin sağlık sisteminin yetersiz kalacağı düşüncesi doğrultusunda 
gözler özel hastanelere dolaysıyla özel hastalık/sağlık sigortalarına çevrilmiştir. 
Bu bağlamda branşın teknik gelirlerinin arttığı görülmektedir. Aynı zamanda 
branşın prim geliri artarken kadastrofik risk yaşamadığı hatta pandemiden 
olumsuz etkilenmeyerek %95,9 oranında kârını artırdığı, devletin sağlık 
sisteminin yetersiz kalmadığı ve özel hastalık/sağlık sigortasına çok ihtiyaç 
duyulmadığı ifade edilebilir. Ayrıca, branşta meydana gelen büyük kâr için 
insanların bulaş riskinden dolayı acil olmadığı sürece hastanelere gitmeyerek 
poliçelerini kullanmadıkları da belirtilebilir.

Söz konusu dönemde hastalık-sağlık branşında olduğu gibi kredi ve kefalet 
branşlarında da sigortalı talepleri artmıştır. Ancak pandemi nedeni ile kapanan 
işletmeler dolayısıyla satıcıların kredili alacaklarının tahsilinde sorunlar yaşadığı 
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ve kredi branşının teknik giderlerinde yüksek artış meydana geldiği, iflasa 
sürüklenen işletmeler dolayısıyla sigorta şirketlerinin kefil olduğu sigortalılarının 
borç ödeme güçlerini kaybettiği ve kefalet branşının teknik giderlerinde yüksek 
artış yaşandığı, sigorta şirketlerinin teminat verdiği sigortalılarının yaşadığı 
finansal kayıplarındaki artışın da finansal kayıp branşının teknik giderlerinde 
artış meydana getirdiği ifade edilebilir.

Çalışmada, finansal açıdan incelenen örneklemin sektörel durumunun 
yorumlanabilmesi için örnekleme ait sektörel veriler doğrultusunda hazırlanan 
Tablo 11 için durum ise: Pandemi sebebi ile meydana gelen ekonomik 
sıkıntıların giderilebilmesi için sigortalılar bireysel emeklilik birikimlerini 
kullanmaları doğrultusunda hayat ve emeklilik şirketlerinden AGESA’nın 
tazminat ödemeleri olumsuz etkilenmiştir. Hayat dışı branşlarda faaliyet 
gösteren AKGRT, söz konusu pandemi döneminde sigortalılara ulaşamamış ve 
satışları pandemiden olumsuz etkilenmiştir. Vefat tazminatından kaynaklanan 
tazminat ödemelerindeki artış ise, hayat ve emeklilik şirketlerinden ANHYT’nin 
tazminat ödemelerini olumsuz etkilemiştir. Pandeminin olumsuz etkileyeceği 
düşünülen branşlardan olan hastalık-sağlık branşında, hayat dışı branşlarda 
faaliyet gösteren ANSGR, 2019 yılında zarar ederken 2020 yılında kâra geçmiş, 
hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren RAYSG ise bir önceki yıla göre söz 
konusu branştaki teknik zararını büyük oranda artırmıştır. Hayat dışı branşlarda 
faaliyet gösteren TURSG, söz konusu pandemi döneminde meydana gelen brüt 
hasarlarında en az artış yaşayan şirket olarak hasar prim oranını en çok düşüren 
ikinci şirket olmuştur. Dolayısıyla Z Skor değerini en çok artıran şirketin 
yaşayabileceği hasarların pandemiden olumlu etkilendiği ve şirketin başarısının 
artırdığı tespit edilmiştir. 

Örneklem üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda; bir kısım sigortalının 
finansal sıkıntı sebebi ile bireysel emeklilik birikimlerini kullandıklarını, yine 
aynı sebeple kredi, kefalet ve finansal kayıp branşlarının olumsuz etkilendiği 
tespit edilmiştir. Hastalık-sağlık branşında ise bazı şirketler kâr ederken bazıları 
zarar etmiştir. Bu durumda tüm şirketlerin hastalık-sağlık branşının pandemiden 
olumsuz etkilenmediği görülmüştür. Bazı şirketler dijital çalışma sistemine ayak 
uyduramayarak satışlarını düşürmüş, bazı şirketlerin ise vefat sebebi ile ödenen 
tazminatlarında artış olduğu tespit edilmiştir. 

Pandemi döneminde; küresel ekonomiyi derinden etkileyen pandemi, 
Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiş, ancak Türk sigorta sektörünü ise 
beklenildiği gibi olumsuz etkilememiştir. Çünkü pandeminin sebep olabileceği 
hasarlara teminat veren söz konusu ürünlerin, sektörün toplam üretimi 
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içerisindeki payının düşük olması ile birlikte bulaş riskinden dolayı söz konusu 
poliçelerin kullanılmaması pandemi kaynaklı hasarları kısıtlamış ve salgının 
yayılım hızının engellenebilmesi için alınan kısıtlamalar doğrultusunda bazı 
branşlarda hasarlar düşmüş ve bu branşların teknik kârı artarak sektörü olumlu 
etkilediği tespit edilmiştir. 

Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemlerinin fon tutarı ile katılımcı 
sayılarındaki büyüme göz önüne alınırsa finansal sıkıntı sebebi ile bireysel 
emekliliklerini kullananların çoğunlukta olmadığı ve sektörün büyümeye devam 
ettiği görülmektedir. Böylece sektörün pandemi dönemindeki tüm kısıtlamalara 
rağmen kesintisiz olarak hizmet vererek güçlü bir finansal performans gösterdiği 
ifade edilebilir.
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1. Giriş

Davranışsal finansın bağlamları, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında, 
finansal hizmet endüstrisinde görülmeye başlanmıştır. Yatırımcılar 
ile finansal piyasalar, finansal piyasanın her yönünü, nasıl işletilmesi 

gerektiğini tanımlayan rasyonel güçler olarak değil, duygusal karar vericiler 
olarak kabul edilir. Dahası, yatırımcılar rasyonel davranmıyor ve finansal 
piyasalar yeterince bilgilendirici değildir. Son otuz yılda davranışsal finansın 
yükselişi finans ve ekonomi alanında hissedilir olmuştur. Birçok bilim adamı, 
insan karar verme sürecinin rasyonel veya irrasyonel yönlerinin etkilerini 
ele almıştır (Hirshleifer, 2015 ). Bununla birlikte, finans alanındaki çağdaş 
anlayış, psikolojik ve rasyonel mekanizmalarda bir temellendirme gerektirir. 
Davranışsal finans araştırmalarının büyümesi, geleneksel modellerin finansal 
davranış, para yönetimi, kurumsal yatırım ve borsa balonları gibi temel 
konulardaki birçok ampirik eğilimi deşifre edememesiyle desteklenmiştir 
(Ritter, 2003 ). Davranışsal finansın çoğunun, yatırımcı eylemlerini ve piyasa 
bozukluklularını açıklamak için bireyin zihninde ve karar vermede önyargıları 
gösteren araştırma çalışmalarından yararlandığını ortaya koymaktadır (Shefrin, 
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2005). Ayrıca davranışsal finans, yatırım yapanların tutumlarını ve piyasa 
bozulmalarının nedenlerini araştırmak için alternatif bir araç sağladığından 
dolayı finansman için psikolojinin kullanımı önemlidir (Hirshleifer, 2015). 
Psikoloji ve sosyolojinin bu iki davranışı belirleyen en önemli faktör olduğunu 
belirttiği gibi, bazı araştırmacıların son yıllarda duygusal yatırımcıların 
davranışlarını göstermek için davranışsal finansı yaygın olarak kullandıkları 
görülmektedir (Shanmuganathan, 2020). Son otuz yılda davranışsal finansın 
popüler hale gelmesi finans ve ekonomi alanında hissedilir olmuştur. Birçok 
bilim adamı, insan karar verme sürecinin mantıklı veya tam tersi yönlerinin 
etkilerini ele almıştır (Hirshleifer, 2015). Bununla birlikte, finans alanının 
modern bir anlayışı, psikoloji ve rasyonel araçlarla bir temellendirmeyi 
gerektirir. Davranışsal finans incelemelerinin artması, geleneksel modellerin 
finansal davranış, para yönetimi, kurumsal yatırım ve borsa balonları gibi esas 
konulardaki birçok ampirik yönelimi deşifre edememesiyle desteklenmiştir 
(Ritter, 2003). Finans ve psikoloji bağımsız bir alan olmasına rağmen, psikoloji 
finansa göre gelişimini sağlamıştır. Psikoloji, ilk olarak finansal karar vermeyi 
etkileyebilecek çeşitli önyargıları göz önüne serdi. Psikolojik önyargı, davranışsal 
finans paradigmasında ayırt edici bir elamandır. Bundan dolayı, davranışsal 
finans bebeklik döneminden çıkmış ve şimdilerde yaygın olarak temel finansta 
bir disiplin olarak kabul görmüştür. Davranışsal ekonomi ve finansta güçlü bir 
yeni yönelim, finansal modelde tahmin edilen kararlara benzer laboratuvar ve 
saha deneyleri yapılmıştır. Gerçekten, kusurlu rasyonalitenin araştırılması ve 
gürültü ticareti veya duyarlılık gibi etkileri, psikolojinin finansmana anlamlı 
katkılarına ışık tutan insan ruhunun incelenmesinden başka bir şey değildi 
(Kumar vd., 2022).

2. Literatüre BAKIŞ

Beklenti Teorisi ile Kahneman ve Tversky davranışsal finansın temellerini 
bu teori ile açıklamışlardır. Bu teori değerlendirildiğinde, bireylerin sezgisel 
olarak hareket ettiklerini, yine bireylerin net olmayan durumlarda anlaşılamayan 
olayları basite indirgemeye eğilimli olduklarını ve inançlara göre eylemde 
bulunduklarını görmekteyiz (Ritter 2003: 3). Başer ve Evla (2018: 341) Antalya 
Bölgesi’ndeki turizm yatırımcıları ile derinlemesine mülakatlar yapmışlardır. 
Durum çalışması yöntemini kullanarak, turizme yatırım yapanların, yatırım 
süreçlerinde alınacak bu kararlarını neye göre aldıkları, hangi içsel ve dışsal 
sebeplerle eylemde bulunduklarını belirlemeyi amaçlamışlardır.
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Bulut ve Er (2018: 177), yönetici kurumsal yatırım kararları verirken 
yönetici iyi niyetinin bu kararları üzerindeki etkilerini yönetsel açıdan 
değerlendirerek davranışsal ve psikolojik etmenlerin önemi üzerinde 
durmuşlardır. Kim ve Nofsinger (2012), İran’da yapmış olduğu çalışmada, 
yatırımcıların büyük çoğunluğunun mantıklı davranışlarda bulunduğunu ifade 
etmişlerdir. Yapılan çalışmalarda, Türkiye’ki yatırımcıların, yatırım yaparken 
davranışsal finans eğiliminde bulunduklarını tespit etmiştir (Ateş, 2007;Aktaş; 
2012: Elmas, 2010).  Ritter (2003), Davranışsal Finans’ın Amerika’da genetik 
olarak görüldüğünü ve bu durumun insanlar için davranışsal finansın önemli bir 
parçası haline geldiğini belirtmiştir.  Türkiye’de “Beş Faktör Kişilik Kuramı” 
ile iş değerleri arasında ilişki, huy ve karakter envanteri arasında ilişkileri 
belirlemişlerdir (Merdan, 2013; Sevi, 2009). 

3. Amprik Bir Uygulama Ve Bulgular

Bu çalışma, Türkiye’de telegram gruplarına üye olan ve doğrudan 
yatırım yapan bireylerin yatırımlarında davranışsal finans eğilimlerini ölçmek 
için yapılmış bir araştırmadır. Bu çalışmanın amacı bireylerin yatırımlarında 
davranışsal finans eğilimlerinin etkili olup olmadığını araştırmaktır.

Araştırmanın örneklemini telegram gruplarına üye olup doğrudan yatırım 
yapan bireyler oluşturmaktadır. Telegram grubuna üye kişilerden öncelikle 
50 kişiye anket uygulanmış olup anketin güvenilirliği test edildikten sonra 
(Croncbach’s Alpha 0.851), 350 kişilik telegram grubundan 130 kişilik yatırımcı 
grubu ile anket çalışması yapılmıştır. Croncbach’s Alpha katsayısı 0.851 olduğu 
görülmüştür. Yatırımlarında davranışsal finans eğilimlerini ölçme anketi, 
Medetoğlu ve Saldanlı (2022),  tarafından kullanılan ankettir. Çalışmanın 
hipotezleri ise aşağıdaki gibidir.

· Hipotez 1: Cinsiyet ile yatırımlarda davranışsal finans eğilimi arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

· Hipotez 2: Yaş ile yatırımlarda davranışsal finans eğilimi arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmaktadır. 

· Hipotez 3: Çalışma durumu ile yatırımlarda davranışsal finans eğilimi 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

· Hipotez 4: Eğitim ile yatırımlarda davranışsal finans eğilimi arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
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· Hipotez 5: Gelir ile yatırımlarda davranışsal finans eğilimi arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

· Hipotez 6: Mali yeterlilik ile yatırımlarda davranışsal finans eğilimi 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

4. Bulgular 

Yaş, cinsiyet, çalışma durumu, eğitim, gelir, mali yeterlilik gibi 
değişkenlerin, yatırımlarda davranışsal finans eğilimi davranışı arasındaki 
ilişkiler hipotezler ile değerlendirilmiştir. Bu hipotezleri test etmek amacıyla 
t testi ve anova testi (tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. Parametrik 
istatistiki testler arasında yer alan bu testlerden, t testi; iki bağımsız örneklem 
ortalamaları arasındaki farkın; anova testi ise, bağımsız üç veya daha fazla 
örneklem ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir (Elden, 2020).

Tablo 1: Cinsiyet Değişkenli Bağımsız T Testi

Tanımlayıcı  
İstatistikler

Levene Testi t Testi

x s f σ t p
Erkek 2,28 ,832    ,50  ,355   -,213  ,479
Kadın 2,32 ,835

Tablo 1’görüldüğü üzere; bağımsız t testi ile yapılan analiz sonuçları, 
(p>0,05) yatırımlarda davranışsal finans eğiliminin, cinsiyete göre anlamlı bir 
farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Bu durumda H1 hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 2: Yaş Değişkenine Göre Anova Analizi

Tanımlayıcı  
İstatistikler

Levene Testi ANOVA

x s f σ f p
18-24 3,3457 1,76 ,48 ,21 1,45 ,81
24-39 3,2467 2,23
40-44 3,1496 3,54
45+ 3,4147 2,86

Yatırımlarda davranışsal finans eğiliminin, katılımcıların yaşına göre 
anlamlı farklılığa ilişkin p değeri 0,81 olarak ölçülmüştür. Yani (p=0,81>0,05) 
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olduğu için yatırımlarda davranışsal finans eğiliminin yaşa göre anlamlı bir 
farklılığın olmadığı anlaşılmıştır. Bundan dolayı H2 hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 3: Çalışma durumuna göre Anova Analizi

Tanımlayıcı  
İstatistikler

Levene Testi ANOVA

x s f σ f p
Öğrenci 1,71 ,273 1,314 ,273 ,462 ,71
Emekli 2,02 ,271

Çalışmıyor 3,5 ,271
Çalışıyor 1,44 ,268

Yatırımlarda davranışsal finans eğiliminin, katılımcıların çalışma 
durumuna göre anlamlı farklılığa ilişkin p değeri 0,71 olarak tespit edilmiştir. 
Yani (p=0,71>0,05) olduğu için yatırımlarda davranışsal finans eğiliminde 
çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmıştır. Bundan 
dolayı H3 hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 4: Eğitime Göre Anova Analizi

Tanımlayıcı  
İstatistikler

Levene Testi ANOVA

x s f σ f p
Lise 1,72 ,932

Ön lisans 1,92 ,105
Lisans 2,01 1,271 0,97 ,327 30,95 ,001

Yüksek Lisans 1,73 1,158
Doktora 1,77 1,25

Yapılan test sonucunda davranışsal finans eğilimi değişkeninin eğitim 
durumuna göre istatistiki açıdan anlamlı olduğudur. Buna göre demografik 
faktörlerde, eğitim durumu ile davranışsal finans eğilimi davranışı arasındaki 
(p=0,001<0,05) ilişkinin anlamlı olduğu anlaşılmıştır. Bundan dolayı H4 
hipotezi kabul edilmiştir.
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Tablo 5: Gelire Göre Anova Analizi

Tanımlayıcı  
İstatistikler

Levene Testi ANOVA

x s f σ f p
0-2000 15,27 2,098

2000-4000 8,39 2,531
4000-6000 12,001 5,36 2,18 ,074 1,80 ,18
6000-8000 10,76 3,246
8000-10000 5,246 1,65

10000+ 11,056 1,84

Yatırımlarda davranışsal finans eğiliminin, katılımcıların gelir durumuna 
göre anlamlı farklılığa ilişkin p değeri 0,182 olarak tespit edilmiştir. Yani 
(p=0,18>0,05) olduğu için yatırımlarda davranışsal finans eğilimde gelire 
göre anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmıştır. Bundan dolayı H5 hipotezi 
reddedilmiştir.

Tablo 6: Mali Yeterliliğe Göre Bağımsız T Testi

Tanımlayıcı
İstatistikler

Levene Testi ANOVA

x s f σ f p
Erkek 14,12 2,08 1,93 ,16 1,802 ,182
Kadın 11,30 1,26

Yatırımlarda davranışsal finans eğiliminin, katılımcıların mali yeterliliğine 
göre anlamlı farklılığa ilişkin p değeri 0,182’dir. Yani (p=0,182>0,05) olduğu 
için yatırımlarda davranışsal finans eğiliminin mali yeterliliğe göre anlamlı bir 
farklılık olmadığı anlaşılmıştır. Bundan dolayı H6 hipotezi reddedilmiştir.

5. Tartışma Ve Sonuç

Sonuç olarak, davranışsal finans, bir kişinin finansal yargıların ve 
kararların etkileyen bilişsel konular ve duygusal tepkiler hakkındaki bilgisini 
açıklamaya ve geliştirmeye çalışır. Buluşsal yöntemler, çerçeveleme, zihinsel 
muhasebe, önyargı, güven, kayıptan kaçınma, sürü davranışı, endişe ve 
pişmanlık dahil olmak üzere yatırımcıların karar verme sürecini etkileyen geniş 
bir önyargı koleksiyonu mevcuttur. Bu önyargılar önemlidir ve finans uzmanları, 
müşterileriyle daha iyi iletişim kurmak ve tavsiyelerde bulunmak için bunları 
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kullanmalıdır. Finansal değerlendirme, ilgili yatırımcının belirli özelliklerine ve 
karar anında sunulan finansal ürün, hizmet veya piyasa koşullarına bağlı olan çok 
boyutlu bir süreçtir (Filbeck vd., 2017). Bu yüzden yatırımcıların davranışsal 
finans eğiliminin ilişkili olduğu değişkenlerin belirlenmesi önem arz etmektedir.  
Yapılan analiz sonucunda, çalışmamızda kullanılan değişkenlerin, yatırımlarda 
davranışsal finans eğilimini etkileyen faktörler içerisinde sadece eğitim durumu 
ile anlamlı ilişkili olduğu, kullanılan diğer değişkenler (yaş, cinsiyet, çalışma 
durumu, gelir, mali yeterlilik) ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. 
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1. Giriş

Ülkeler arasında finansal hizmet alanında görülen rekabet uluslararası 
sermaye hareketliliğinde büyük bir rol oynamaktadır. Çünkü, 
uluslararası sermaye, finansal etkinliklerin serbestçe yürütülebildiği 

mekanlara akmakta, bu da devletleri, serbestleştirmede rekabete yöneltmektedir. 
Sermayenin getiri oranlarındaki farklılıklara göre hareket etmesi, 

spekülatif amaçlı kazançları arttırmakta, uluslararası sermaye hacmindeki 
artış ve hareketlilik, özellikle, Gelişmekte Olan Ülkelerde makro ekonomik 
kararlılığın sürdürülebilmesinde sorunlara neden olmaktadır. 

1980’li yıllardan bu yana geçen dönemde, dünya ekonomisinde önemli 
değişimler yaşanmıştır. Finans piyasalarında, baskıdan serbestliğe geçiş de bu 
dönemin önemli değişimlerinden biri olmuştur. 

Finansal serbestleşme; para ve maliye politikası araçları ile devlet 
tarafından baskı altında tutulan finansal sistemin serbestleştirilmesi olarak 

* Bu çalışma, yazarın “Finansal Serbestleşme Sürecinin Türk Bankacılık Sistemi Üzerindeki 
Etkileri” adlı doktora çalışmasından üretilmiştir. 
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tanımlanabilir. Finansal baskı araçlarının kaldırılması ve finansal piyasalarda 
oluşacak bütün iniş-çıkışların arz ve talep koşullarınca belirlenmesi durumunda, 
finansal serbestleşmeden bahsetmek mümkündür. 

Finansal serbestleşme olgusunu yaşayan bankacılık sistemlerinin 
ekonomik krizlerle olan ilişkileri değişik kuramlar tarafından ele alınmıştır. 
Bu çalışmada, 1994, 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizler ve bu krizlerde 
Türk Bankacılık Sisteminin konumu, 1., 2., ve 3. Nesil Kriz Modelleri, 
Yeni Keynesyen Modeller, Post Keynesyen Yaklaşımlar çerçevesinde 
değerlendirilecektir. 

2. Türk Bankacılık Sisteminin 1994 Nisan, 2000 Kasım ve 2001 Şubat 
Krizlerindeki Konumu 

1980’li yılların başında uygulamaya konan ekonomik kararların finansal 
kesimi ilgilendiren bölümleri, asıl olarak McKinnon ve Shaw’un, Neo Klasik 
Finans Kuramının Gelişmekte Olan Ülkeler için olan uygulamasının izlerini 
taşımaktadır. Buna göre, finansal serbestleşme politikalarının esas amacı 
ekonomik büyümeyi hızlandırmaktır. (McKinnon, 1973: 69; Karabulut, 2002: 
42; Fry, 1997: 755). Bu da iki şekilde gerçekleşmektedir: 

Birinci olarak, faiz oranlarının serbest bırakılmasıyla birlikte ekonomide 
tasarruflar artar ve kişiler gelirlerinin büyük bir kısmını finansal aktif biçiminde 
tutmaya başlarlar. Finansal aktif stokunun artması likidite ihtiyacının azalmasına 
yol açar ve yatırımlar için gerekli kredilerin bulunmasını kolaylaştırır. Faiz 
oranlarının artması müteşebbislerin yatırım talebini bir miktar olumsuz etkilese 
de, ekonomide ödünç verilebilir fonların miktarı artacağından yatırımlar ve 
dolayısıyla ekonomik büyüme artar. Ancak mevduat faiz oranı, sermayenin 
marjinal verimlik oranını aşmamalıdır. Eğer aşarsa girişimciler yatırım yapmak 
yerine faiz geliri elde etmeyi tercih ederler. 

İkinci olarak, finansal serbestleşmeyle birlikte yatırımların finansmanı için, 
iç ve dış kredi bulma olanakları artar. Mevcut bankacılık sistemi, yatırılabilir 
kaynakların sadece bir kısmını yatırıma dönüştürse bile, tasarrufların yatırımlara 
kanalize edilmesinde büyük rol oynar. Finansal aracılar,  gerçekleşme  ihtimali  
yüksek  yatırım projelerini bulup finanse ettiği sürece, bankacılık sisteminin 
gelişmesi ve rekabetin artmasıyla birlikte çoğalan ve daha verimli hale gelen 
aracı kurum faaliyetleri, getirisi çok yüksek projelerin finanse edilmesini sağlar. 
Sonuçta yatırımların ortalama verimliliği ve yatırım hacmi artarak ekonomik 
büyüme hızlanır. 
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Bununla birlikte, 1980 sonrası incelenen finansal serbestleşme döneminde, 
finans sektörünün serbestleştirilmesiyle yatırımlar için gereken kaynağın 
temininde kullanılabilecek araçların çeşitlendirilmesi amaçlandığı halde 
yüksek kamu kesimi borçlanma gereği nedeniyle kamunun oldukça sığ olan 
finans piyasalarından borçlanıyor olması piyasalarda oluşan faizleri yükseltmiş 
ve bu gelişme özel sektöre ayrılabilecek kaynağı azalttığı gibi bu kaynağın 
yüksek maliyetle kullandırılmasına neden olarak özel sektörün gelişmesini 
sınırlandırmıştır (Atamtürk, 2003: 42). 

Finansal serbestleşme, Türkiye uygulamasında finans sektörünün her 
türlü denetimden uzak bir şekilde faaliyet gösterebilmesi şeklinde algılanmış 
ve piyasaların denetim süreci genel anlamıyla ihmal edilmiştir. Bu dönemde 
yaşanan banka iflasları, sermaye piyasalarında gözlenen usulsüzlükler sektörün 
denetiminin yetersiz seviyede yapıldığının bir göstergesidir. Bankaların mali 
yapılarının bozulması ister banka hakim ortaklarının kötü niyetinden kaynaklamış 
olsun, isterse operasyonel risklerin yanlış yönetilmesinden kaynaklansın, bu 
durum, finans sistemini denetlemekle görevli olan kamu otoritesinin görevini 
yapmadığı ve gerekli önlemleri almadığı şeklinde yorumlanabilir. 

1993 yılında, KİT açıkları, altyapı yatırımları, ücret ve maaşlardaki 
hızlı artışlar, Körfez savaşı ve terörle mücadele nedeniyle artan ve faizler 
üzerinde büyük baskı yaratan kamu açıklarının finansman maliyeti düşürülmek 
istenmiştir. Bu amaçla, borçlanma miktarına sınırlamalar getirilerek faiz oranları 
düşürülmeye başlanmış ancak yüksek enflasyon, yüksek cari işlemler ve bütçe 
açıkları gibi iç ve dış dengesizliklerden dolayı TL’ye güven azaldığından, TL 
tutmanın çekiciliği kalmamıştır. 

Ayrıca 1994 yılından geçerli olmak üzere tahvil ve bonolardan elde edilecek 
gelire %5 oranında gelir vergisi stopajı konulacağı ilan edilmiştir. Zaten dış 
kaynak bulmakta zorlanan hazine, iç piyasadan da borçlanmayı azaltma yoluna 
gidince, zorunlu olarak Merkez Bankası kaynaklarını yoğun olarak kullanmaya 
(parasallaşma) başlamıştır. 1993’de çıkarılan iki yasayla Hazine’nin Merkez 
Bankasından kullanabileceği avans miktarı artırılmıştır. Faiz oranlarını düşürme 
hedefi gereği Merkez Bankası İnterbank faiz oranlarını yükseltmemiştir. 

Kansu’ya (1997:74-75) göre, sıkı para politikası uygulanması gereken bir 
dönemde, Hazinenin Merkez Bankası kaynaklarına başvurma imkanı yaratan 
kısa vadeli avansın kullanım miktarı ve zamanı mevcut sorunları daha da 
derinleştirmiştir. Piyasadaki likidite fazlası devalüasyon beklentisiyle 1994 
yılının başlarında dövize yönelmiştir. Kurlar hızlanmaya başlamış ve 1994 
yılı başında resmi kur ile serbest kur arasındaki fark %23’ü geçmiştir. Bu 
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gelişmeler üzerine, 26 Ocak 1994 tarihinde TL yaklaşık %14 oranında devalüe 
edilmiştir. Bu devalüasyonu 1 Mart ve 17 Mart tarihlerindeki iki devalüasyon 
izlemiştir. TL’nin yabancı paralar karşısındaki değer kaybı Nisan ayına kadar 
sürmüş, Ocak-Nisan arasında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı nominal 
olarak %172’e kadar yükselmiştir. Yerli paranın yabancı paralar karşısındaki 
değer kaybının hızlanması sonucu kur-faiz makası daralmış, açık pozisyonlarını 
kapatma yarışında olan bankaların da dövize hücum etmeleri sonucu Merkez 
Bankası rezervleri hızlı biçimde erimiştir. Bunun sonucunda 1 Aralık 1993’de 
7 milyar dolardan fazla olan döviz rezervleri 1 Mart 1994’de 3.3 milyar dolara 
düşmüştür. 

Bütün bu gelişmelere Ocak 1994’de Moodys ve Standart and Poors isimli 
iki uluslararası rating kuruluşunun Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi ve üç 
küçük bankanın kapatılması eklenince Türk Ekonomisi krize sürüklenmiş ve 
5 Nisan’a gelinmiştir. TL’nin çok fazla değer kaybetmesini önlemek amacıyla, 
Merkez Bankası 20 Ocak 1994 tarihine kadar müdahale etmediği bankalar arası 
para piyasasına müdahale ederek gecelik faiz oranlarını yükseltmek zorunda 
kalmıştır. Ayrıca Devlet İç Borçlanma senetlerinin (DİBS) faiz oranları %50’lere 
kadar yükseltilmiş ve bu senetlerden alınan stopaj kaldırılmıştır.

Ersel ve Sak’a göre (1995: 4-16), 1993 yılının sonunda hükümetin faiz 
oranlarını aşağı çekmek için kamu menkul kıymet ihalelerini iptal etmeye 
yönelmesi ve Hazinenin finansman gerekleri için Merkez Bankası kaynaklarına 
yönelmeyi tercih etmesi, kamu menkul kıymetlerinin talebinin düşmesine ve 
1994 yılı başında bu piyasasının fiilen ortadan kalkmasına neden olmuştur. 
Bu durumunda Hazinenin finansman gerekleri açısından Merkez Bankası kısa 
vadeli avansları dışında alternatif kalmamıştır. Bu arada, böyle bir durumda 
yapılabilecek ikinci hata yapılmış ve kamu menkul kıymetlerinden elde edilecek 
gelirlere stopaj kesintisi de getirilmiştir. 

Parasallaşma süreci ile piyasaya çıkan fazla likidite, oldukça sığ olarak 
tanımlanabilecek İMKB tarafından emilemeyince ortada tek alternatif olarak 
kalan döviz piyasalarına yönelmiştir. Likidite fazlasının döviz piyasasına 
yönelmesi döviz kurlarında hızlı bir artışa yol açmıştır. Hükümetin faiz 
oranlarındaki artışı gerekçe göstererek Merkez Bankasının açık piyasa 
işlemlerini yapmasını engellemesi piyasadaki likidite fazlasının emilmesini 
engellemiştir. Bunun sonucunda da başka ülke deneyimlerinde gözlenenin, 
iktisat kuramının aksine, kuru savunmak için sadece döviz satma aracına 
mahkûm olan Merkez Bankası kısa zamanda başarısızlığını ilan etmek 
durumunda kalmıştır. 
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Bu çerçevede, Nisan 1994’e gelindiğinde ABD Doları TL karşısında 
% 53 değer kazanmıştır. Bu aşamada hükümet politikaları tüm saygınlığını 
yitirmiş, bankalardaki döviz hesaplarını TL’ye çevrileceği söylentisi ile Döviz 
Tevdiat Hesaplarına  yönelik olarak bankaya başlayan hücum kısa sürede TL 
hesaplarını da içeren genel bir banka hücumuna dönüştürülmüştür. Kriz ile 
gelen şok bankacılık sisteminin toplam varlıklarını ciddi bir biçimde azaltmış ve 
ayrıca aktif ve pasif yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır. 1994 krizinin 
ekonomiye faturası ağır olmuştur. 

5 Nisan 1994’de döviz rezervleri  3  Milyar  dolarla  dibe  vurmuş,  
enflasyon  oranı  TÜFE  bazında %106’lara  fırlamıştır, TL bir gün içinde (5 
Nisandan 6 Nisana kadar) yaklaşık %39 oranında değer kaybetmiştir. Özatay’a 
(1999:2) göre, 1980’lerin sonlarından itibaren hükümet, kamu açıklarının 
finansman yöntemi olarak iç borçlanmayı daha fazla tercih etmiştir. Ancak 1993 
yılının sonlarında hükümetin kısa vadeli yurtiçi borçlanma ihalesini iptal etmesi, 
piyasaya bir anlamda finansman yöntemi olarak Merkez Bankası kaynaklarına 
başvuracağının işaretini vermiştir. 

Makro ekonomik büyüklüklerin zayıf olmasından başka, hükümetin 
hatalı politikaları çoklu dengenin oluşmasına neden olmuştur. 1994 krizinden 
önce makroekonomik büyüklükler zayıf olmasına karşılık, 1993 yılının ikinci 
yarısından itibaren uygulanan hatalı politikalar beklentilerde değişiklik yaratarak 
krizin zamanlamasında önemli rol oynamıştır. Bu durum 1994 krizinden 
sonra makro ekonomik büyüklüklerin kriz öncesi döneme göre çok daha iyi 
olmamasına rağmen krizin yaşanmamasının nedenini daha iyi açıklamaktadır. 

Gökçe’ye (1994:26) göre de, 1991 yılından beri kötü giden ekonomik 
gidişatın çevrilememesi ve daha sonra yaşanacak olan 1994 yılı Ocak ayında 
yaşanması ekonominin yanlış yönetilmesinden kaynaklanmıştır. Kamu borç 
yönetiminde ve finansmanında önemli hatalar yapılmıştır. Ulaşılmak istenen 
amaçlar arasındaki değiş-tokuşlar düşünülmeden ve alternatiflerinin ekonomiye 
maliyeti iyi analiz edilmeden uygulanan politikalar krize yol açmıştır. Sonuç, 
iktisat politikalarından değil yanlış tercih ve zamanlamadan kaynaklanmıştır. 
Söz konusu dönemde, faiz oranlarını düşürerek iç borcu azaltmak hedefi sonuca 
ulaşmazken, iç borç imkanının azaltılması Merkez Bankası kaynaklarına daha 
çok başvurulmasına neden olmuştur. 

Yüksek faiz oranlarının getireceği maliyet ile Merkez Bankası kaynaklarına 
başvurulması sonucu oluşan maliyetler iyi analiz edilmemiştir. Sermaye 
hareketlerinin serbest olduğu bir ekonomik ortamda faiz düşüşünün dövize olan 
talebi arttırabileceği ve sermaye kaçışına yol açabileceği göz ardı edilmiştir. 
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Özatay’a (1995:18) göre, hükümetin kamu kâğıtları ile ilgili izlediği politika, 
kamu kâğıtlarına olan talebi azaltmış, Hazinenin iç piyasadan borçlanmasının 
önüne geçilmiştir. Hazine kağıdına olan talebin düşmesi sonucu oluşan likidite 
fazlası döviz talebini arttırmış, 1994 yılının başlarında Dolar %70’e yakın değer 
kazanmış ve bu dönem içinde Merkez Bankasının döviz rezervleri büyük ölçüde 
erimiştir. 

Öte yandan Kansu’ya (1997:89) göre, Merkez Bankasının bu dönemde 
etkin bir politika uygulayamamasının nedeni, para politikasının maliye 
politikasının güdümü altında bulunmasıdır. Kamu açığının maliye politikası ile 
kontrol altına alınması gerekirken finansman yöntemi olarak Merkez Bankasına 
başvurması enflasyonun artmasına da neden olmuştur. Hazinenin borçlanma 
politikası ile Merkez Bankasının para politikası ile gerçekleştirmek istediği 
amaçlar arasındaki çatışma önemli sorunlar yaratmıştır. 

Merkez Bankasının 1991 yılında açıkladığı para programında hedef, 
döviz kurlarında kararlılık sağlamak ve bu aşamada döviz rezervlerinde 
aşırı düşüşleri önlemek olarak açıklanmıştır. Bu dönemde kredilerde görülen 
aşırı artış, tehlikeli boyutlara ulaşmasına karşın açık piyasa işlemleri yoluyla 
piyasadan likidite fazlası çekilmiş ve kredi artışının döviz kurları üzerinde 
öteki fiyatlar üzerinde baskı yapması engellenmiştir. Merkez Bankasının bu 
politikası, 1994 yılı krizinden önce etkili olmamış ve likidite fazlalılığı sorunu 
çözülememiştir. 

Gültekin’e (1994:33) göre, kriz öncesi Merkez Bankası Hazinenin 
borçlanmasını kolaylaştıracak pozisyon almış ve piyasadan likidite çekmeyi 
durdurarak likiditeyi Hazine ihalelerine yönlendirmeye çalışmıştır. Ancak 
istenen sonuca ulaşılamamış ve iç borç senetleri piyasası yok olmuştur. Merkez 
Bankasının piyasalara karışmadığının gözlenmesi ve yabancı derecelendirme 
kuruluşlarının olumsuz değerlendirmeleri tedirginliğin artmasına neden 
olmuştur. 

1994 yılında Türkiye’de meydana gelen kriz, 1.nesil kriz modelleri ile 
yakın bir benzerlik göstermemektedir. Bu modeller, sabit kur rejimi ile iktisat 
politikaları arasındaki tutarsızlıktan söz etmektedir. Bu modellerde, sabit kur 
rejimi altında kamu açıklarının Merkez Bankası tarafından finanse edilmesi 
sonucunda döviz rezervlerinin azalması söz konusudur. Rezervlerin azalması 
spekülatif atağı hızlandıracak, böylece rezervler tükenecek ve sabit kur 
rejimi terk edilecektir. 1994 yılı öncesinde ise, Türkiye’de dalgalı kur rejimi 
uygulanmaktadır. 1994 krizinin 1.nesil kriz modelleri ile gösterdiği tek benzerlik, 
kamu açıklarının o dönemde Merkez Bankası aracılığıyla finanse edilmesidir.
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1994 krizinden sonra hükümet, yüksek faiz politikası izlemiştir. Böylece, 
yabancı sermaye girişlerini arttırmak ve ülke dışına çıkmasını önlemek 
amaçlanmıştır. İzlenen bir diğer politika ise, bankalardaki mevduatın tamamının 
sigorta altına alınması olmuştur. Bankacılık sisteminde en önemli regülasyon 
araçlarından biri olan mevduat sigortası, 1994 sonrasında “mevduata tam 
güvence” biçiminde uygulanmıştır. Başlangıçta önlem olarak düşünülen bu 
uygulama, daha sonra yaşanan olumsuzlukların hazırlayıcısı olmuştur. 

Gerçekte mevduat sigortası devletin bankacılık kesimine müdahale 
araçlarından birisidir. Mevduat sigortasının bulunmaması ise, sisteme karşı 
güvensizlik yaratabilir. Mevduat sigortasının kapsamının geniş tutulması, 
bankalar arasındaki rekabeti ve maliyet-fiyat ilişkisini zedelediği gibi, ahlaki 
riski de arttırır. Bu ortamda mevduat sahipleri, paralarını yatıracakları bankaların 
seçiminde ve banka sahip ve yöneticilerinin davranışlarını izlemekte basiretsiz 
davranacaklar, banka sahip ve yöneticileri ise hem fon toplamada, hem de 
fon plase etmekte daha fazla risk almaktan kaçınmayacaklardır. Nitekim, 
dönem içinde mevduata verilen tam güvence, “iyi” ve “kötü” banka ayrımının 
oluşmasını engellemiştir. 

Müslümov’a (2002:43-44) göre de, mevduat sigortasının olması mevduat 
sahiplerini yüksek faizli ama riski yüksek olan bankalara yönlendirebilmektedir. 
Ülkede piyasa disiplini de zayıf ise, bankalar da risk alacaklar ve sistemik riske 
ortam hazırlanacaktır. Riski üstlenen tarafın nihai olarak vergi ödeyicileri 
olması, fayda sağlayan tarafında mevduat sahibi ve bankalar olması asimetrik 
bilgiye ve ahlaki rizikoya yol açmaktadır. 

Türkiye 2000 yılında IMF ve Dünya Bankasının da desteği ile enflasyonu 
düşürmek için bir dezenflasyon programını uygulamaya koymuştur. 1999 
yılının Aralık ayında IMF’e verilen niyet mektubunda enflasyonu düşürme 
programının genel çerçevesi şöyle belirlenmiştir: (1) Faiz dışı bütçe dengesinin 
fazla vermesi, (2) döviz kuru ve para politikalarının yeniden belirlenmesi, (3) 
Sosyal güvenlik, özelleştirme, vergi ve tarım konularında yapısal reformların 
gerçekleştirilmesi. 

Bu ekonomi programın gerekçesinde, enflasyonun temel kaynağının 
kamu açıkları olduğu ve bununda kamu kesimi finansman yönetiminden 
kaynaklandığı kabul ediliyor ve bu açıkların kapatılması için tedbir alınması 
gerektiği belirtilmektedir (Seyidoğlu, 2003: 141-156). Bunun için bir yandan 
kamu harcamalarının kısılması, diğer taraftan da vergi gelirlerinin artırılması 
kararlaştırılmıştır. Bunlara ek olarak da, IMF ve Dünya Bankasından sağlanacak 
uzun vadeli ve düşük maliyetli kredilerle, yüksek reel faizli ve kısa vadeli iç 
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borçlanmanın azaltılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda faiz dışı bütçe fazlasının 
7,5 milyar dolar fazla vermesi temel hedef olarak ortaya konulmuştur. Ekonomik 
program aynı zamanda döviz kuru ve para politikalarında değişiklikler de 
öngörmüştür. 2000 yılında uygulamaya konulan istikrar programından önce 
“yönetimli dalgalanma” adı verilen döviz kuru politikası uygulanmaktadır 
(TCMB, 2000: 60). 

Yeni döviz kuru politikasına göre, döviz kurlarının nominal çıpa olarak 
kullanılması kararlaştırılmış ve bu şekilde oluşturulan kur sepetinin (1 Dolar 
+ 0,77 Euro) 2000 yılı sonuna kadar beklenen enflasyon oranı kadar (% 20 
TEFE’ye göre) artırılması planlanmıştır. Ayrıca kurlardaki değişmenin çapraz 
kurlardaki hareketliliğe göre belirlenmesi ve aylık olarak kurun sabit kalması 
planlanmış ve 2001 Haziranında aşamalı olarak kurun dalgalanmaya bırakılması 
kararlaştırılmıştır (Seyidoğlu, 2003: 148). 

Öte yandan Merkez Bankasının net iç varlıklarına sınırlama getirilmiştir. 
Net iç varlıklar sınırı 1.2 katrilyon TL olarak belirlenmiş ve net iç varlıkların 
döviz girişi oranında artırılması kararlaştırılmıştır. Böylece Merkez Bankasının 
para basımı sınırlandırılmış ve bankanın para kurulu gibi çalışması hedeflenmiştir 
(Seyidoğlu, 2003: 148). 

Çolak (2001)’ın da belirttiği gibi aslında para kurulu sisteminin özünde 
para politikasıyla ilgili işlemlerin para kurulu ve Merkez Bankası arasında 
paylaştırılması vardır. Para arzı para kurulunca ve diğer işlemler Merkez Bankası 
tarafından yapılması gerekirken Türkiye’de böyle bir ayrıma gidilmemiştir. 

Döviz girişine bağlı olarak iç borçlanmanın azaltılması ve piyasaya TL 
sunulmasıyla likiditenin artırılmasına ve faiz oranlarının düşürülmesine karar 
verilmiştir. Son olarak program ile yapısal reformlar ve özelleştirme programları 
uygulamaya koymak amaçlanmıştır. 2000 yılında 5 milyar doları Telekom’dan 
olmak üzere 7.6 milyar dolar ve 2001 yılında 6 milyar dolarlık özelleştirme 
yapılması planlanmış, ancak bu hedefler gerçekleşmemiştir. Tarım ve sosyal 
güvenlik alanlarında da kayda değer ilerleme sağlanamamıştır. 

TCMB’ nin 1999 yılı verilerine göre 1999 yılında, Meksika ve Güney 
Doğu Asya ülkelerinin kriz öncesindeki durumundan farklı olarak, Türkiye’de 
enflasyon (TÜFE) %65 ‘e, büyüme oranı %-6’ya, iç borç stokunun GSMH’ya 
oranı % 29’a, cari işlemler açığı ise 1,36 milyar dolara (GSMH’nın yaklaşık % 
0,7’sine) ulaşmıştır. Meksika ve Asya örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de 
kriz öncesi yabancı sermaye hareketlerinde büyük artışlar gözlenmiştir. 

Enflasyonla mücadele programının ilk olumlu sonuçları kendini 
faizlerin düşmesiyle göstermiştir. Programda, sabit kur rejimi ve sermayenin 
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serbest olması öngörüldüğünden faizlerin belirlenmesi piyasaya bırakılmıştır. 
Faizlerdeki düşüşün en önemli nedeni döviz kurunun çıpaya bağlanması 
nedeniyle düşük faizle yapılan dış borçlanmanın artmasıdır. Ayrıca enflasyon 
beklentilerinin düşük olması DİBS’ne olan talebi artırmıştır. Bunlara ek olarak 
faiz dışı bütçe fazlasının artması da faizlerdeki düşüşte önemli rol oynamıştır. 

Celasun’a (2002:26) göre, faizlerin düşmesi hükümet tarafından başarı 
olarak algılanmıştır. Bununla birlikte faizlerin beklenenden hızlı düşmesi 
daha sonra programın sürdürülmesini engelleyen bir sorun haline gelmiştir. 
Faizlerdeki hızlı düşüş tüketici kredilerinde patlamaya sebep olmuş ve sonuç 
olarak dayanıklı tüketim ve yatırım mallarıyla otomobil satışları artmıştır. 

Uygur’a (2001) göre, Aralık 1999 sonunda yaklaşık 100 trilyon TL 
olan tüketici kredileri, 2000 Ekim ayı sonunda 4 katrilyon 504 trilyon TL’ ya 
ulaşmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) verilerine göre, 2000 yılında yerli 
otomobil satışlarında %49.2 ve dayanıklı tüketim malı satışlarında %38.1 artış 
kaydedilmiştir. Enflasyon oranının tahmin edilenden yüksek çıkması nedeniyle 
aşırı değerlenen TL, ithal malları alımını cazip kılarak dışsatımda rekabet 
gücünün azalmasına yol açmıştır. Düşük faizli tüketim kredilerinin artması ve 
TL’nin aşırı değer kazanmasıyla birlikte 2000 yılında ithal otomobil satışları 
%112, tüketim malı dışalımı %31.7, yatırım malı dışalımı ise %29.2 oranlarında 
artmıştır. Ancak döviz kurunun eksik belirlenmesi aramalların ucuzlamasını 
sağlamış ve sanayi sektörünün aramalları talebini artırmıştır. Sonuçta tüketim 
ve dışalımda yaşanan artışlar büyüme hızını programda öngörülenin üzerine 
taşımıştır (%5.5‘e karşılık %6). 

Dışalımın eksik belirlenen döviz kuru nedeniyle artması ve Avrupa’ya 
dışsatımın Euro’nun dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle, diğer 
pazarlarda ise rekabet gücünün azalmasından dolayı gerilemesi, cari işlemler 
dengesinin hızla bozulmasına neden olmuştur. TCMB (1999) verilerine göre 1999 
yılında 1 milyar 364 milyon dolar olan cari işlemler açığı Eylül 2000 itibariyle 6 
milyar 823 milyon dolara fırlamıştır. Bu rakam GSYİH’nın % 4.9’sına karşılık 
gelmiştir. Cari işlemler açığının GSYİH’ya oranı o dönemde, Meksika’da 1993 
yılında % 7, 1996’da Güney Kore’de % 4.9, Endonezya’da % 3.3, Malezya’da % 
4.9, Filipinler’de % 4.7 ve Tayland’da % 7.9 civarındadır. Uygur’ un da (2001) 
belirttiği gibi, hızla artan cari işlemler açığının sürdürülebilmesi yabancı sermaye 
girişiyle mümkün olmuştur. Ancak 2000 yılında hem portföy yatırımlarında 
hem de doğrudan yatırımlarda bir önceki yıla göre büyük düşüşler gözlenmiştir.

Türkiye’de Güney Doğu Asya ülkelerinin kriz öncesi durumuna benzer 
bir durum bankacılık sektöründe yaşanmıştır. Özel bankaların birçoğu yapı 
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itibariyle Asya ülkelerindeki holding bankaları biçiminde örgütlenmiştir. 1998-
2000 yılları arasında TMSF’ye devredilen bankaların birçoğu büyük grupların 
elinde bulunmaktadır. Tasarruf mevduatına verilen garantiler yüzünden 
holding bankalarının birçoğu halktan topladıkları mevduatın büyük bölümünü 
kendi bünyelerindeki şirketlere usulsüzce aktarmışlar ve batık kredi olarak 
göstermişlerdir. Döviz kurunun çıpaya bağlanması ve ulusal ve uluslararası faiz 
oranlarındaki farklılıklar nedeniyle, tıpkı Asya bankaları gibi Türk bankaları 
da döviz kurunda olabilecek değişimlere karşı koruma almadan uluslar arası 
piyasalardan ucuza aldıkları borçları Türkiye’de TL cinsinden yüksek faiz 
oranlarından kredi olarak vermişlerdir. 

Asya ülkelerindeki bankalardan farklı olarak Türk bankaları yurtdışından 
elde ettikleri kredileri özellikle kamu kesimine borç olarak vermişlerdir. Sonuçta 
yabancı fon yöneticileri plasmanlarını tasfiye etmeye başlamış ve kredileri 
kesmişlerdir. Böylece yaklaşık 4 milyar 800 milyon dolarlık portföy yatırımı 
ülkeden çıkmış ve devalüasyon beklentisi içindeki bankalar açık pozisyonlarını 
kapatmak telaşıyla döviz taleplerini artırmışlar  ve piyasa da likidite sıkıntısı 
başlamıştır. Merkez Bankası artan likidite ihtiyacına karşılık, IMF programı 
çerçevesinde belirlenen döviz rezervlerini minimum seviyede tutmak ve parasal 
tabanı net dış varlıklardaki artış oranında yükseltmek hedefleri uyarınca piyasa 
likidite vermemiştir. 

Döviz talebindeki artış faiz oranları artırılarak frenlenmek istenmiştir. 
Faizlerin aşırı derecede yükselmesi sonucunda bünyesinde çok fazla DİBS 
bulunduran Demirbank’a el konulmuş ve TMSF’na devredilmiştir. Diğer 
bankalara el konulacağı kaygısı paniğe yol açmış ve 22 Kasım’da bankalararası 
piyasalarda ortalama gecelik faiz TCMB verilerine göre, % 110.8’e çıkmış ve en 
yüksek değer olarak da % 210’a ulaşmıştır. Uygur’un (2001:6-7) araştırmasına 
göre de, 2000 başından itibaren program uygulaması ile birlikte gecelik faizde 
zaten artan dalgalanma, Ağustos ve Eylül’de önemli ölçüde yükselmiştir. Faizde 
volatilite yükselmesi ile gelen artış, finansal piyasalarda bir baskı ve gerginlik 
olduğu anlamına gelmiş ve 22 Kasımdaki kriz öyle bir günde patlamıştır. Panik 
havasını dağıtmak isteyen Merkez Bankası sonuçta piyasaya para sürmek 
zorunda kalmıştır. 

Yine TCMB verilerine göre, 17 Kasım 2000 tarihinde 24 milyar 433 
milyon dolar olan Merkez Bankası brüt döviz rezervi 1 Aralıkta 18 milyar 942 
milyon dolara inmiştir. Uygur’a (2001:6) göre, 22 Kasımda ve izleyen günlerde 
TCMB’nin döviz rezervinde de önemli bir azalma gözlenmiştir. TCMB, 17–24 
Kasım haftasında yaklaşık 3 milyar dolar, 24 Kasım-1 Aralık haftasında da 2.5 
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milyar dolar olmak üzere döviz rezervinin 5.5 milyar dolarını kaybetmiş, iki 
haftada brüt döviz rezervi 24.4 milyar dolardan 18.9 milyar dolara inmiştir.  
Böylece enflasyonu düşürme programının net döviz rezervi üzerine koyduğu alt 
sınıra inilmiştir. 

Döviz rezervindeki hızlı erime de finansal piyasalardaki baskının ve 
gerginliğin derecesini yansıtmaktadır. Baskı ve gerginliğin rezerve yansıması da, 
daha önceden, Ekim ayında başlamıştır. Döviz rezervi 13 Ekimden 27 Ekime 1.8 
milyar dolar düşmüştür. Kasım krizinin derinleşmesini IMF’nin 7.5 milyar dolar 
tutarında ek kredi vermesi ve halkın herşeye rağmen TL’den dövize geçmemesi 
önlemiştir. Kasım krizinden sonra, IMF’nin de uyarılarına rağmen kur çıpasına 
devam edilmiştir. IMF kredisi ek rezerv kolaylığı şeklinde verildiğinden vadesi 
çok kısa ve maliyeti yüksek olmuştur. Kur çıpası yüksek bir maliyet ödenerek 
savunulmuştur. 

Uygur’a (2001:8) göre de, TCMB, 2000 Kasım ayında dövizi de hedef alan 
yoğun spekülatif atağı, çok yüksek faiz ile önemli döviz rezervi kayıplarıyla ve 
7.5 milyar dolar büyüklüğündeki ek IMF kredisi ile geri püskürtebilmiştir. IMF 
kredisi, ek rezerv olanağı biçiminde verilmiştir ve vadesi oldukça kısa, maliyeti 
de yüksek olmuştur. Demek ki TCMB, ilan edilen döviz kuru çizelgesini çok 
yüksek bir maliyetle savunabilmiştir. Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki, 
daha sonra olabilecek benzer bir saldırıya karşı savunma gücü büyük ölçüde 
azalmıştır. Dornbush ve Fischer’e (1998:168) göre, gelişmekte olan ülkelerde 
enflasyonu düşürmek amacıyla döviz kuru sabit tutulduğu zaman yurt dışı 
fiyatların değişmediği varsayımı altında dışalım fiyatları değişmemektedir. Buna 
bağlı olarak, tüketici fiyat endekslerine giren bazı malların fiyatları artmadığı için 
enflasyon düşmeye başlamaktadır. Döviz kuruyla ile ilgili böyle bir stratejinin 
izlenmesi genellikle döviz kriziyle son bulmaktadır. Sonuçta, enflasyonun 
düşmesi için kullanılan döviz kuru politikası yardımcı bir araçtır. Dolayısıyla, 
enflasyona para ve maliye politikaları ile müdahale edilmesi gerekmektedir. 
Döviz kuru politikası çok önemli bir araç ancak enflasyonu düşürmede tek 
başına etkili bir araç olmamaktadır.

2000 Yılı Enflasyonu Düşürme Politikasının yukarıdaki açıklamalara bağlı 
olarak 2000 Kasım Krizi ile sonuçlanmasının en önemli nedenlerinden biri 
“imkansız üçlü”nün göz önüne alınamamasıdır. Programla birlikte uygulamaya 
konan sabit kur rejimi Merkez Bankasının bağımsız bir para politikası 
yürütebilmesini engellemiştir. Bu sonuç, sabit kur, sermaye hareketleri ve 
para politikasının eş zamanlı ve bağımsız bir biçimde uygulanamamasından 
kaynaklanmıştır. İmkansız üçlü gereği kalkınmasını sermaye hareketlerine 
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dayandıran bir ülke, sabit döviz kurunu benimseyip, faizleri serbest bırakmakta, 
bu da döviz kuru rizikosunu azaltıp içerideki bankaları veya şirketleri dış 
borçlanmaya teşvik etmektedir (Krugman, 1998: 6). 

Krugman’a (1979:311-325) göre, sabit döviz kurunun en önemli 
dezavantajı, ulusal paranın aşırı değerlenmesi durumunda dışalımın ucuzlayıp 
dışsatımın pahalılaşmasına ve cari açığın büyümesine neden olmasıdır. Diğer bir 
dezavantajı da Merkez Bankasının son borç para verme görevini yerine getirme 
şansını ortadan kaldırmasıdır. Bu ulusal ekonominin spekülatif döviz giriş-
çıkışı karşısında hiçbir denetleme ve yönlendirme olanağı olmaması anlamına 
gelmektedir. Çünkü TCMB, uyguladığı sabit döviz kuru nedeniyle ancak dış 
varlık karşılığında piyasaya para sürebildiği için, para arzı silahı elinden alınmış 
olmaktadır. Yani Merkez Bankasının aktif bir para politikası uygulama şansı 
kalmamıştır. 2000 yılı enflasyonu düşürme programı çerçevesinde uygulanan 
sabit kur rejimi ile 1994 yılında uygulamaya konan mevduat sigortası bu 
dönemde, bankaların sabit kur rejiminin terk edilme riskini göz önüne almadan 
açık pozisyonlarını arttırmalarına neden olmuştur (İnan, 2001). 

Hükümetin verdiği bu açık ve gizli garantiler, 2000 Kasım krizinin 
ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Kamu açıklarının bankacılık 
sektörü tarafından kapatılıyor olması, bankacılık sektörünün etkin bir 
şekilde denetlenememesine, gerekli önlemler ve yasal düzenlemelerin 
zamanında devreye sokulamamasına yol açmıştır. Bankacılık kesiminin açık 
pozisyonlarının artmasına karşılık, bu açık pozisyonlar sayesinde kamunun 
fonlanması, bu açığa göz yumulmasına yol açmıştır. Üstelik, kuramsal kısımda 
da belirtildiği gibi, dışarıdan borçlanma sonucu artan ahlaki tehlikenin 
tedirginlik yaratmaması amacıyla, kısa vadeli yükümlülükleri devlet garanti 
altına almıştır. Bu da bankaları daha fazla borçlanmaya ve açık pozisyonlarını 
daha da artırmaya yönlendirmiştir. 

2000 yılı enflasyonu düşürme programında, hükümetin enflasyonu 
düşürme politikası ile faiz politikası arasında ikilem yaşanmış ve ikincisinin 
tercih edilmesi programın sürdürülmesini engelleyen başlıca etken olmuştur. 
İkinci nesil modellere ilişkin yapılan kuramsal açıklamalarda da belirtildiği 
üzere, hükümet sabit kurun sürdürülmesi ya da terk edilmesi konusunda bir 
ikilem yaşandığında faiz politikasını kullanmaktadır. Öte yandan yine ikinci 
nesil modellerde yer alan, hükümetin sabit kur rejiminin sürdürülmesi veya 
terk edilmesi arasındaki ikilem 2000 Kasım krizinde çok açık bir şekilde 
görülmüştür. Bu ikilem, 2000 krizinde hükümet tarafından sabit kur rejiminin 
sürdürülmesinin tercih edilmesi ile sonuçlanmıştır.
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Kasım 2000 krizinden sonra 2000 yılı sonunda ve 2001 yılında net iç 
varlıklar ve net uluslar arası rezervler için yeni hedefler belirlenmesi dışında 
var olan para politikasının sürdürüleceği açıklanmıştır. Türkiye Aralık ayının 
sonlarına ve Ocak 2001’in başlarına doğru kriz ortamından çıkmaya başlamıştır. 
5 Ocak’ta Merkez Bankası döviz rezervleri yeniden 25 milyarın üzerine 
çıkmış ve Şubat krizine kadarda bu seviyenin altına inmemiştir. 2000 Aralık 
ayı sonunda ortalama %199 olan interbank gecelik faiz oranları, Ocak ayında 
%42’ye düşmüştür. Ancak bu tür olumlu gelişmeler 19 Şubat 2001’de Başbakan 
ve Cumhurbaşkanı arasındaki siyasi tartışmayla son bulmuş, Kasım krizi 
nedeniyle zaten hassas olan piyasalar altüst olarak döviz krizi başlamıştır. Kasım 
krizinde TL pozisyonlarını koruyan insanların da Şubatta dövize hücum etmeleri 
sonucu döviz kuru üzerindeki baskı artmış, Merkez Bankası krizi izleyen iki 
gün boyunca rezervlerini eritmek pahasına piyasaya müdahale etmiş ancak 22 
Şubat 2001 tarihinde, döviz kuru çıpasının yürürlükten kaldırılıp dalgalı kura 
geçildiğini ilan etmek zorunda kalmıştır. 

Şubatta 27 milyar 943 milyon dolar olan döviz rezervleri, 19 Şubat 2001 
itibariyle 22 milyar 581 milyon dolara inmiştir. Merkez bankası böylece bir  gün 
içinde (17 ve 18 Şubatın haftasonu tatili olması dikkate alındığında) 5 milyar 
doların üzerinde döviz rezervi kaybetmiştir. Dalgalı kura geçiş kararından sonra 
dolar 688 bin TL civarından 962 bin TL’ye yükselmiştir. Artan döviz talebi 
yüksek faiz silahıyla durdurulmak istenince gecelik interbank faiz oranları en 
yüksek %50’den, % 6200’e çıkmış daha sonra hızlı biçimde düşerek Şubat ayı 
sonunda %103’lere inmiştir. 

Yeldan (2001:579-581) çalışmasında, 2001 yılı krizi ile daha öncesinde 
yaşanan Doğu Asya krizinin ortak göstergeleri olan ‘Kısa Vadeli Borç/Rezervler’ 
ve ‘M2Y/Rezervler’ oranlarını karşılaştırmıştır. Buna göre, Türkiye’nin sermaye 
hareketlerini serbestleştirdiği 1989 yılından bu yana Kısa Vadeli Dış Borç/
Rezerv oranı daima %100’ün üzerinde olmuştur. Bu tehlikeli bir banttır. 2000 
Yılı Kararlılık Programı bu tehlikeli gidişi daha da hızlandırmış ve söz konusu 
oran Aralık 2000’de %145’e yükselmiştir. Öte yandan, M2Y/Rezervler oranının 
artışı Merkez Bankasının mali durumunun giderek kötüleştiğini göstermektedir. 
Şubat 2001 kriziyle birlikte Aralık 1999’da uygulamaya konulan enflasyonla 
mücadele programının sonuna gelinmiş durumdadır. 

Türkiye’de Şubat krizinden sonra 15 Mayıs 2001 tarihinde açıklanan 
ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı olarak adlandırılan yeni bir program 
yürürlüğe girmiştir. Bu son programın Aralık 1999 niyet mektubuyla somutlaşan 
2000 Enflasyonu Düşürme Programından temel farkı, döviz çıpasının yerine 
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dalgalı kura dayanan bir para programı olmasıdır. Yoksa 2000 programının 
diğer hedefleri (kamu kesimi reformu, sosyal güvenlik, özelleştirme, tarım 
reformları) aynen bu programın hedefleri arasında da bulunmaktadır. Bu program 
öncelikle bankacılık sektöründe reformların yapılmasını öngörmektedir. Bu 
programla birlikte Türk Ekonomisinin yapısal sorunları olduğu kabul edilerek 
bu sorunların üstesinden gelinmeden kalıcı büyümenin sağlanamayacağı ve 
enflasyonist süreçten çıkılamayacağı kabul edilmiştir. 2000 Yılı Enflasyonu 
Düşürme Programının uygulanması aşamasında ortaya çıkan 2000 yılı likidite 
krizine yapılan müdahaleler sonucunda sabit kur rejimi ayakta tutulmuş, ancak 
2001 Şubat ayında meydana gelen döviz krizi sonucunda kur dalgalanmaya 
bırakılmıştır. Bu bakımdan bakıldığında Şubat 2001 krizi tipik bir döviz krizi 
niteliğindedir. 2001 Şubat krizi, döviz krizi modellerinin en belirgin özelliği 
olan sabit kur rejiminin bırakılması ile sonuçlanmıştır.

Şubat 2001 Krizi 1. nesil kriz modelleri ile açıklanamamaktadır. 
Bunun nedeni, hükümetin bütçe açıklarının finansmanının döviz rezervlerini 
azaltmamasıdır. Birinci nesil modellerde, hükümetin bütçe açıklarının finansmanı 
için yapılan müdahaleler rezervlerin azalmasına yol açmakta, rezervlerin kritik 
düzeye gelmesi ile spekülatif atak hızlanmakta ve rezervlerin tükenmesiyle sabit 
kur rejimi terk edilmektedir (Obstfeld, 1984: 215-216; Krugman, 1979: 321; 
Pastine, 1999: 12-23). 

Öte yandan, 2001 Şubat Krizi 2. nesil döviz kriz modellerinin belirgin 
özelliklerini bünyesinde taşımaktadır. Çünkü, program süresince faiz düzeyinin 
izlendiği seyir ve hükümetin bu konudaki tercihleri ön plana çıkmıştır. İkinci 
nesil modellerinde görülen ve 2001 Şubat Döviz Krizinde de yaşanan bir 
başka benzerlik, hükümetin sabit kur rejiminin sürdürülmesini tehlikeye atacak 
spekülatif atak sürecinde bir ikilemle karşılaşmasıdır. Bu ikilemin giderilmesi 
için hükümetin sabit kurun sürdürülmesi ve sürdürülmemesi tercihlerinin 
maliyetlerini karşılaştırması ve buna göre karar vermesi gerekmektedir (Bensaid 
ve Jeanne, 1997: 1462). 

Uygur’a (2001:16) göre, Kasım 2000 krizinde IMF, döviz kuruna biraz 
daha esneklik kazandırılması için bir bant içerisinde serbest bırakılarak dolaylı 
bir devalüasyon önermiş, ancak karar vericiler kredibilite kaybını düşünerek bu 
öneriyi reddetmişlerdir. Şubat krizinde ise, sabit kur rejimi terk edilmek zorunda 
kalınmış ve hükümet için daha büyük bir kredibilite kaybına yol açmıştır. 

2001 Şubat Döviz Krizi üçüncü nesil modellerin özelliklerini de 
taşımaktadır (Karacan, 2000:54). IMF’nin desteğiyle uygulamaya konan bir 
ekonomik program, bu programın önemli politikalardan olan sabit kur rejimi, 
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hükümetin örtük ve açık garantileri dışarıdan borçlanmayı çekici hale getirmiştir. 
Denetim yetersizliğinin bulunduğu bir ortamda, banka ve şirket bilançolarında 
bozulmalar görülmüştür. 

1990-2000 yılları arasında, faiz ve kur dalgalanmalarını azaltan, kurdaki 
artışı enflasyon oranı kadar tutan, aynı zamanda piyasaları gecelik fonlayan ve 
Hazinenin rahat borçlanmasını sağlayan bir politika izlenmiştir. Ancak bu politika 
bankaları faiz ve kur riski karşısında gerekli tedbirleri almaktan uzaklaştırmıştır. 
Hazinenin iç borçlanmaya gitme zorunluluğu arttıkça bankalar, kısa vadeli dış 
krediyi daha yüksek faizlerle almaya ve bunu risk pirimi ile beraber Hazineye 
aktarmaya devam etmişler. Aynı zamanda bu mekanizma bankaların, tasarruf-
yatırım eşitliğini sağlama amacı yerine devlete borç verme amacına yönelik 
çalışmasına neden olmuştur. Bu mekanizmanın yarattığı avantaj nedeniyle, 
özel sermayeli ticaret bankası sayısı 1991 yılında 26 iken, 1999 yılında 35’e 
çıkmıştır. 

Türkiye Ekonomisinin özellikle 1990 sonrası gelişiminin Yeni Keynesyen 
Kriz Modelleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda şu değerlendirmeler 
yapılabilir. Söz konusu modelde kredi tayınlaması yüksek kredi faizleri 
karşısında piyasaya kötü müşterilerin bollaşacağını, bunun ise tersi seçim sorunu 
yaratarak bankaların bir kredi sınırlaması içerisine gireceğini öngörmektedir. 
(Caprio, 1998); Stiglitz ve Weiss, 1981; Fazzari, 1999: 52; Greenwald, Stiglitz 
and Weiss, 1984: 195; Besanko ve Thakor, 1987: 671-689). 

Bankaların şüpheli alacaklar oranının yükselmesi bankacılık sektörünün 
toplam kredi hacmini azaltmaktadır. Bu durum, sektörde iki oranla ölçülmektedir. 
(1) Bankacılık sektörü toplam takipteki krediler/toplam krediler oranı, (2) 
Bankacılık sektörü toplam krediler/toplam aktifler oranı. Aras ve Müslümov 
(2002) tarafından Granger Testi kullanılarak yapılan çalışmada, 1992-2001 
arası dönem incelenmiştir. Çalışmaya göre, takipteki krediler ile toplam krediler 
arasında negatif ilişki söz konusudur. Araştırma bulguları, Türkiye’de kredi 
tayınlaması mekanizmasının geçerli olduğunu ve tersi seçim durumu karşısında 
kalan bankaların kayıplarını azaltmak için kredi sınırlamasına gittiğini 
göstermektedir.

Türkiye Ekonomisinin karşılaştığı 1994, 2000 ve 2001 krizleri, Post 
Keynesyen bakış (Minsky 1982, 1986) açısından değerlendiren Işık (2004: 
52-76) incelemelerinde, 1991-2001 döneminde genel olarak faiz oranının kar 
oranı ve sermaye birikim oranının üzerinde seyrettiği ponzi finansman yapısının 
egemen olduğunu belirtmektedir. Dış finansal kırılganlığın gelişimi ise 6 döneme 
ayrılabilir: 
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Birinci dönem, dış finansal kırılganlık endeksinin yükseldiği ve ekonomik 
büyüme dalgasının gerçekleştiği 1992-1993 dönemidir. Bu dönemde yaşanan 
gelişmeler şu şekilde sıralanabilir: (1) Sermaye hareketlerinin serbest olması 
nedeniyle diğer portföy yatırımları biçimindeki yurt dışı borçlanmaların 
artması. Bankaların yurt dışı borçlanmalarının reel sektöre kredi olarak 
dönmemesi. (2) Enflasyonu kontrol altına almak için TL’nin yabancı paralar 
karşısındaki değer kaybının yavaşlatılması. (3) Faiz oranlarının yüksek olması 
gerekliliği nedeniyle kısa vadeli sermaye girişlerinin artması ve dışalım ve 
kamu açıklarının iç borçlanma yoluyla kapatılması. Kısa vadeli sermaye girişi 
sonucunda reel döviz kurunun değer kazanması, ulusal paranın değerlenmesi, 
yurt içi talebin artması, reel sektörün uluslararası rekabet gücünün azalması. 
(4) İç talep artışının dışalım yoluyla karşılanması ve üretim ve yatırımın 
sınırlı kalması. (5) Kısa vadeli sermaye girişlerinin üretime değil, kısa vadeli 
kazançlara yönelmesi. (6) Bankaların reel sektöre kredi vermek yerine, tüketici 
kredilerine ve kamu kesimine borç vermeye yönelmesi. (7) Reel faiz oranlarının 
dalgalanma göstermesine karşılık, reel kar oranları ve reel sermaye birikimi 
üzerinde seyretmesi. 

İkinci dönem, dış finansal kırılganlık endeksinin düştüğü ve finansal 
krizin yaşandığı 1994 yılıdır. Bu dönemde yaşanan gelişmeler şu şekilde 
sıralanabilir: (1) Ekonominin gelişmelerinin kötüleşmesi üzerine TL’ye olan 
güvenin kaybolması, finansal kırılganlığın artması, hükümetin borçlanma 
maliyetlerini düşürmek için birkaç hazine ihalesini iptal etmesi, uluslararası 
reyting kuruluşlarının Türkiye’nin notunu düşürmesi. (2) Bütün bu olumsuz 
gelişmelerin sonucunda kısa vadeli sermaye girişlerinin tersine dönmesi. (3) 
1992-1993 döneminde görülen yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve yüksek 
bütçe açıklarının 1994 yılında krize dönüşmesi. (4) Dışalımın azalması, 
dışsatımın artması sonucunda dış finansal kırılganlık endeksinin hızla düşmesi. 
(5) Reel faiz oranlarının enflasyonun yükselmesi nedeniyle dönem sonunda 
negatif değerler alması. 

Üçüncü dönem, dış finansal kırılganlık endeksinin göreli olarak kararlı 
kaldığı ve yeniden ekonomik büyüme dalgasının yaşandığı 1995-1997 
dönemidir. Bu dönemde yaşanan gelişmeler şu şekilde sıralanabilir: (1) 1994 
krizi sonrası bir takım kararlılık önlemlerinin alınması ve yüksek ekonomik 
büyümenin yakalanması. (2) Devalüasyon oranının enflasyonla paralel 
yürütülmesi. (3) Faizlerin yeniden yükselmesi nedeniyle kısa vadeli sermaye 
girişlerinin artması, göreli olarak kararlılık gösteren döviz kur nedeniyle iç 
talebin yeniden artması. (4) Dönem boyunca çok yüksek olmayan cari açıkların 
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verilmesi. (5) Kısa vadeli sermaye girişi sonucunda reel döviz kurunun değer 
kazanması, ulusal paranın değerlenmesi, yurt içi talebin artması, reel sektörün 
uluslararası rekabet gücünün azalması. (6) İç talep artışının dışalım yoluyla 
karşılanması ve üretim ve yatırımın sınırlı kalması. (7) Kısa vadeli sermaye 
girişlerinin üretime değil, kısa vadeli kazançlara yönelmesi. (8) Bankaların reel 
sektöre kredi vermek yerine, tüketici kredilerine ve kamu kesimine borç vermeye 
yönelmesi. (9) Ekonominin ponzi finansman özellikleri taşıması nedeniyle bu 
sürecin daha fazla sürmeyeceği beklentileri ve 1997 Asya Krizi ve 1998 Rusya 
Krizi nedeniyle ekonomik büyümenin yeniden daralmaya başlanması. (10) Reel 
faiz oranlarının dönem boyunca reel sermaye birikimi ve reel kar oranlarının 
üzerinde seyretmesi. 

Dördüncü dönem, dış finansal kırılganlık endeksinin yeniden düştüğü ve 
ekonomik durgunluğun yaşandığı 1998 yılıdır. Bu dönemde yaşanan gelişmeler 
şu şekilde sıralanabilir: (1) 1997 Asya Krizi ve 1998 Rusya Krizi nedeniyle 
spekülatif beklentilerin artması ve kısa vadeli sermaye girişinin tersine dönmesi. 
(2) Kısa vadeli sermaye çıkışları nedeniyle ekonomik büyümenin azalması. 
(3) TL’nin dolar karşısında değer kazanması nedeniyle cari işlemlerin fazlaya 
dönüşmesi. (4) Reel faiz oranlarının dönem boyunca reel sermaye birikimi ve 
reel kar oranlarının üzerinde seyretmesi. 

Beşinci dönem, dış finansal kırılganlık endeksinin yeniden yükseldiği 
ve ekonomik büyüme dalgasının gerçekleştiği 1999-Kasım 2000 dönemidir. 
Bu dönemde yaşanan gelişmeler şu şekilde sıralanabilir: (1) Yüksek reel 
faizler, deprem felaketi ve turizm sektöründeki olumsuz gelişmeler nedeniyle 
ekonomik daralma yaşanması. (2) Reel döviz kurunun yükselmesi nedeniyle 
cari açığın artması. (3) Yüksek reel faizler nedeniyle kısa vadeli sermaye 
girişlerinin artması. (4) Ekonomik kararsızlık nedeniyle IMF ile yeni bir stand 
by anlaşması imzalanması. Programa göre, sıkı maliye ve para politikaları, 
öngörülebilir nominal çıpaya dayalı kur politikası ve yapısal reformlar eşliğinde 
enflasyon oranının düşürülmesi, reel faizlerin düşürülmesi ve ekonomik 
büyümenin sağlanmasının hedeflenmesi. Ayrıca IMF ve Dünya Bankasından 
sağlanacak kaynaklarla iç borçların azaltılması. (5) Başlangıçta, kararlılık 
önlemleri nedeniyle ekonomide olumlu beklentilerin egemen olması, dış 
borçlanma olanaklarının artması ve hazinenin itfalarının altında borçlanması, 
bankaların olumlu beklentiler nedeniyle büyük miktarda devlet iç borçlanma 
senetleri almaları, nedenleriyle faiz oranlarının düşmesi. (6) Yatırım ve tüketim 
harcamalarının artması sonucunda ekonomik büyüme sürecine girilmesi. (7) 
Bankaların devlet iç borçlanma senetleri ve tüketici kredilerini kısa vadeli fonlarla 
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finanse etmelerine karşılık faiz oranlarının düşmesi nedeniyle bu durumun göz 
ardı edilmesi. (8) Düşük faiz oranları ve TL’nin aşırı değerlenmesinin ekonomik 
büyümeyle birlikte cari açığı büyütmesi. Bu durumun büyük ölçüde kısa vadeli 
sermaye girişleri ile sürdürülmesi ve bu nedenle dış finansal kırılganlığın 
yükselmesi. (9) Reel kar ve sermaye birikimi oranlarına karşılık negatif faiz 
oranlarının var olmasının Minskiyen anlamda güvenli bir finansman olarak 
görülmesine karşılık, borçlanmanın kısa vadeli olarak yapılması nedeniyle 
kur ve faiz riski taşınması. (10) Bankacılık sektöründe holding bankacılığının 
yaygın olması, mevduat sigortası politikası ve kur riskini göz önüne almadan faiz 
arbitrajından yararlanma politikasının finansal sistemi kırılgan hale getirmesi. 
(11) Ahlaki çöküntü içinde faaliyette bulunan finansal sistemin ve döviz kurunun 
sosyalleştirilmesinin banka bilançolarının denetlenmemesini önemsiz hale 
getirmesi, böylece dolar üzerinden borçlanmanın var olan kur sistemi aracılığıyla 
desteklenmesi. Bankacılık sisteminin açık pozisyon büyüklüğünün sürekli olarak 
büyümesi. (12) Hükümetler ve finansal ve ticari kesimler arasında görülen ahbap- 
çavuş ilişkileri, kayıt dışı ekonomik faaliyetler, kamu kesiminde şeffaf olmayan 
yönetim ve finansal sistemle ilgili düzenlemelerin zamanında yapılamamasının 
beklentilerin olumsuz hale gelmesine neden olması. (13) Programda enflasyonla 
ilgili belirtilen hedefe ulaşılamaması nedeniyle devalüasyon beklentisinin 
ortaya çıkması. (14) Özelleştirme hedeflerinin yakalanması. (15) Enflasyon 
ve faiz oranlarında görülen azalmanın bankaların finansal yatırımlardan elde 
ettikleri karları azaltmasının ekonomik beklentileri olumsuz hale getirmesi. 
(16) Programın reel sektörün rekabet gücünü arttırmaması, değerlenen TL ve 
azalan faiz oranlarının dışalımı ve tüketimi teşvik etmesi, cari açıkların artması. 
(17) Reel faiz oranlarının dönem boyunca reel sermaye birikimi ve reel kar 
oranlarının üzerinde seyretmesi.

  Altıncı dönem, dış finansal kırılganlık endeksinin yeniden düştüğü 
ve finansal krizin yaşandığı Kasım 20-Şubat 2001 dönemidir. Bu dönemde 
yaşanan gelişmeler şu şekilde sıralanabilir: (1) Dış finansal kırılganlığın artması 
nedeniyle ekonominin Kasım 2000 likidite kriziyle karşılaşması. Aşırı miktarda 
devlet iç borçlanma senedi alan bankaların batacağı söylentisi ve kısa vadeli 
sermayenin yurt dışına çıkacağı söylentilerinin finansal krizi tetiklemesi. (2) 
Merkez Bankasının para kurulu gibi hareket ederek bu gelişmelerin kırılgan 
finansal yapı ve likidite üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate almaması. 
(3) Girilen panik ortamında bankaların likidite gereksinimlerini gidermek 
için devlet iç borçlanma senetlerini satmaları, böylece faiz oranlarının hızla 
yükselmesi, Finansal kırılganlığın daha da artması, Finansal varlıkların 
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fiyatlarının düşmesi nedeniyle yabancı bankaların da ellerindeki devlet iç 
borçlanma senetlerini satmaları. (4) Kısa vadeli sermayenin yurt dışına çıkması. 
(5) Uluslararası finansal kurumların yurt içi bankaların kredilerini yenilememesi, 
portföylerindeki finansal varlıkları satmaları, bankaların açık pozisyonlarını 
kapatma çabalarının, faiz oranlarının aşırı derecede yükselmesine ve sonunda 
Kasım 2000 likidite kriziyle sonuçlanması. (6) Merkez bankasının programın 
kurallarını göz ardı ederek piyasaya likidite sağlaması, böylece hem iç varlık 
hedef değerinin aşılması hem de resmi döviz rezervleri alt sınırına ulaşılması. 
TCMB’nın kredibilitesinin düşmesi. (7) IMF’ye ek niyet mektubu verilmesi ve 
7.5 milyar dolarlık kaynak sağlanması. Niyet mektubu sonrasında kısa vadeli 
sermaye çıkışının azalması, MB rezervlerinin kriz öncesi düzeyine gelmesi ve 
faiz oranlarının düşmeye başlaması. (8) Faiz oranlarının düşmesinin bankacılık 
kesimi varlıklarının değerini düşürmesi. (9) IMF kredilerinin yalnızca spekülatif 
ataklara karşı kullanılması, likidite daralması sorununa karşı kullanılamaması. 
(10) Yurt içi ve yurt dışı borç piyasalarının çok kısa vade tercihlerinin risk 
primini ve dolayısıyla faiz oranlarını yeniden yükseltmesinin iç borçlarının 
çevrilebilirliği üzerinde olumsuz düşüncelere yol açması. (11) Enflasyonun 
hedeflendiği biçimde düşürülememesi ve TL’nin aşırı değerlenmeye devam 
etmesinin, kur çıpasının sürdürülebilirliği üzerinde tereddütlere yol açması. (12) 
Bir takım siyasi karşılıklar sonucunda Şubat 2001 krizinin ortaya çıkması ve 
sabit kurun terk edilmesi. (13) Güçlü ekonomiye geçim programının açıklaması. 
(14) Reel faiz oranlarının dönem boyunca reel sermaye birikimi ve reel kar 
oranlarının üzerinde seyretmesi. 

Sonuç olarak, 1991-2001 döneminde yaşanan krizler Post Keynesyen 
Model tarafından açıklanabilmektedir. 1991-2001 döneminde her finansal krize 
girilmeden önce, ekonominin dış finansal yükümlülüklerinin finansal varlıklarına 
oranla hızla yükseldiği ve yükselen finansal kırılganlığın hemen ardından 
finansal kriz yaşandığı gözlemlenmektedir. Dış finansal yükümlülüklerle ilgili 
olumsuz bekleyişler sermaye çıkışına neden olmaktadır. Öte yandan dönemin 
(1991-2001) ponzi finansman özelliklerini taşıdığı görülmektedir. 

Işık’ın (2004) çalışmaları, dönem boyunca reel faiz oranlarının reel 
kar oranlarından ve reel sermaye birikimi oranından yüksek olduğunu ve bu 
durumun sürdürülemez olduğuna işaret etmektedir. Reel faiz oranlarının yüksek 
olmasının başlıca nedeni, devletin kamu dengesindeki sürdürülemez açıklardır. 
Yüksek faiz ekonomideki kaynakların reel sektör yerine kamu sektörüne 
aktarılmasına neden olmuştur. Bu ise kar reel oranı ve reel sermaye birikiminin 
reel faizden dönem boyunca düşük çıkmasının önemli bir nedenidir. Dolayısıyla 
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özellikle 1990 sonrası, reel birikim ile finansal birikim arasındaki bağın kopması 
finansal krizlere neden olmuştur. 

Işık’a (2004: 75) göre, Türkiye Ekonomisindeki finansal krizlerin 
oluşumunda üçüncü kriz modellerinde vurgulandığı gibi eksik ve asimetrik 
bilgi, devletin finansal piyasalara yönelik düşünceleri, ahbap-çavuş kapitalizmi, 
yolsuzluklar gibi faktörler önemli rol oynamakla birlikte temel faktör, ekonominin 
genişleme dönemlerinde ekonominin iç dinamiklerinden kaynaklanan ve kredi 
patlamasıyla sonuçlanan aşırı piyasa iyimserlikleri olmuştur. 

Türkiye Ekonomisinde ekonomik aktörlerin kapitalist bir ekonominin 
doğası gereği karşılaştıkları belirsizlik olgusu bir veri olarak kabul edildiğinde 
finansal birikimin kararsız ve kırılgan doğası yanlış ve çelişkili ekonomi 
yönetimi uygulamaları ile birleşince finansal kriz kaçınılmaz olmuştur. 

3. Genel Bir Değerlendirme ve Sonuç 

  Çalışma sonuçlarına göre, 1994, 2000 ve 2001 krizlerindeki en büyük 
etkenlerden biri yurt içindeki bankaların bilançolarındaki bozulmadır. Finansal 
sisteme verilen açık ya da kapalı garantiler, sürdürülemez aşırı borçlanmalara 
yol açmakta, daha çok sabit kur rejiminin uygulandığı ekonomilerde bu 
garantiler, sabit kur rejiminin terk edilerek esnek kur sistemine geçilmesiyle 
birlikte bankacılık sisteminde olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

Yurt içindeki bankalar, sabit kur sistemine güvenerek yabancı para 
cinsinden borçlanmış, bu arada ulusal paranın devalüe edilebileceği gerçeğini 
göz ardı etmişlerdir. Bir anlamda örtük garanti biçiminde devletin sabit kuru 
sürdüreceği beklentisi, bankaların, riskli finansal kararlara yönelmelerine yol 
açmıştır. 

Öte yandan, firmaların bankalardan kullandıkları kredileri verimli 
yatırımlara yönlendirememeleri, borçlarını geri ödemekte zorlanmalarına neden 
olmuş, geri dönmeyen krediler bankaları da zor durumda bırakmıştır. Finansal 
sistemin etkinliğini bozan en önemli yapısal faktörlerin başında, asimetrik bilgi 
gelmiştir. Finansal sözleşmelerde tarafların aynı bilgi düzeyine sahip olmaması, 
ahlaki riziko ve tersi seçim sorunlarını beraberinde getirmekte, finansal piyasalar 
etkinlikten uzaklaştığı için verimli yatırımlara yönelmesi gereken fonlar riskli 
ve verimsiz alanlara yönelmektedir. 

Bankalara verilen garantiler, bilançolardaki vade ve para birimi 
uyumsuzluğuna yol açarak bankaların daha rahat karar almalarına neden olmuş 
ve bu durum oluşacak risk priminin giderilmesi için bankaları borçlanmaya 
itmiştir. Bilançolardaki bu uyumsuzluk, yurt içindeki bankaları spekülatif 
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ataklara maruz bıraktığı için uluslararası ödünç almalarla bu sorun giderilmeye 
çalışılmıştır. Bankaların açık pozisyonu, krizlerin oluşmasında önemli diğer bir 
faktör olmuştur. Spekülatif atak sonucunda çöken sabit kur sistemi bankaların 
açık pozisyondan dolayı büyük zarar görmelerine yol açarak reel sektör üzerinde 
büyük olumsuzluklar yaratmıştır.

  Ülkeye sermaye girişinin artması, bankacılık sisteminde likidite 
artışı yaratarak bankaların verdikleri kredilerde artış olanağı sağlamaktadır. 
Bankaların verdiği kredilerin sağlıklı olup olmadığını kontrol edecek bir 
gözetim mekanizmanın bulunmaması, kredilerin geri dönüşü zor alanlara 
verilmesi sermaye kaçışına neden olarak bankalardaki likiditenin daralmasına 
yol açmaktadır. Likidite eksikliği kredilerin geri çağrılmasına neden olmakta, 
kredilerin ödenmemesi durumunda da kriz olasılığı artmaktadır. Türk Bankacılık 
Sektörü’nün yaşadığı tecrübeler de bu yönde olmuştur. 

Türkiye özelinde banka bilançolarındaki bozulmanın krizlere neden 
olmasını ve krizlerin oluşma sürecini şu biçimde şemalaştırabiliriz:

Bu bağlamda, Türkiye’de 1990’larda başlayan finansal serbestleşme süreci 
sonucunda finansal kesimin derinleşmesinde üç temel özellik ön plana çıkmıştır: 

(1) Türk Bankacılık Sistemi toplam mevduatının toplam finansal sistem 
içindeki başat unsur olması ve GSMH içindeki nispi payı (bankacılık sisteminin 
finansal sistem içindeki en önemli öğe olduğunu göstermektedir), 

(2) Döviz tevdiat hesaplarının payının giderek artıyor olması (para  
ikamesi) ve,

(3) Kamunun süregelen mali problemlerine bağlı olarak DİBS’lerin 
finansal varlıklar içindeki payının sürekli büyümesi. 

İlk unsur, Türkiye’de kararlı bir büyüme ve sağlıklı bir finansal sistem 
yaratmanın yolunun doğrudan bankacılık sisteminden geçtiğini, diğer iki unsur 
ise bankacılık sistemi kırılganlıklarının temelinde yatan iki temel noktayı ortaya 
koymaktadır.

2001 Şubat ayında yaşanan krize kadar Türk Bankacılık Sistemi; inişli 
çıkışlı bir büyüme, yüksek reel faiz oranları, kronik enflasyon, uzun süreli mali 
dengesizlikler ve ödemeler dengesi krizleri ile tanımlanan bir makroekonomik 
kararsızlık ortamında, kısa vadelerde, yüksek kredi, ülke ve döviz kuru riskleri 
ile çalışmıştır. Kronik enflasyon aktif-pasif yönetimlerini olumsuz etkilemiş ve 
bankacılık işlem gelirlerinin yerini kısa vadeli mevduattan elde edilen getiriler 
ile arbitraj gelirlerinin almasına sebep olmuştur. Makroekonomik ortamın 
kararsızlığı repo piyasasının hızla büyümesine ve bankaların vade uyumsuzluğu 
riskinin artmasına yol açmıştır. 
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Kamu bankalarının teşvik edilen sektörlere piyasa-dışı faizlerden 
kullandırdıkları krediler sonucu oluşan büyük görev zararları ise bankacılık 
sisteminin geçmişten gelen başka bir önemli kırılganlığını oluşturmuştur. 
Krizler öncesinde bankalar, devlet kayıtlarına yaptıkları yatırımı yurtdışından 
yaptıkları döviz borçlanmaları ve nezdlerinde açılan yerleşiklere ait döviz 
tevdiat hesaplarıyla finanse etmiş ve bu nedenle büyük miktarda yabancı para 
açık pozisyonu taşımışlardır. 1980 sonrası yaşanan krizler öncesi dönemde 
(özellikle 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri), bankacılık sistemini sermaye 
akımlarında olası bir yön değişimi karşısında son derece kırılgan kılan ciddi 
bir risk birikiminden söz etmek mümkündür. M2YR’nin Merkez Bankası 
rezervlerine ve toplam rezervlere oranı Merkez Bankası ve sistem rezervlerinin 
kısa vadeli yükümlülüklerin ne kadarını karşılayacak düzeyde bulunduğunu, bir 
başka deyişle finansal sistemin olası bir likidite krizine karşı ne derece dayanıklı 
olduğunu göstermektedir. 

Söz konusu göstergelerin ilk kriz sonrasında bir miktar bozulduğu 
görülmekle birlikte Türk finansal sistemi için (hızlı ve kontrolsüz bir finansal 
derinleşme sergileyen 1995 öncesi Meksika örneğiyle karşılaştırıldığında) bir 
tehlike sinyali niteliği taşımadığını söylemek mümkündür. Genel anlamda, 
kredi hacmi genişleme hızının yüksekliği bankaların gerek yönetim zaafiyetleri 
gerekse denetim yetersizlikleri nedeniyle (Meksika 1994’de bu iki faktörün de 
etkili olduğu kabul edilmekteydi) daha riskli kredilere yönelmiş olabileceğine 
dair ipucu sağlamakta ve geri dönmeyen kredilerin toplam kredilere oranında 
olası bir artış da bu düşünceyi desteklemektedir. 

Krizler öncesinde bankaların kullandırdığı kredilerde hızlı bir artış (aynı 
zamanda toplam kredilerin içinde yabancı para kredilerin payı da artmaktadır) 
ile krizle birlikte (TMSF bünyesine alınan bankaların sayısı arttıkça) geri 
dönmeyen kredilerin oranında ciddi bir büyüme ortaya çıkmıştır. 

Yabancı para açık pozisyonların krize giden süreçte Türk bankacılık 
sektörünün önemli zayıf noktalarından birini oluşturduğu düşünülmektedir. 
Bankalar 2000 yılında uygulanmaya başlayan ve ilk 18 ay için döviz kuru 
artışlarını, önceden ilan edilen bir takvime başlayan kararlılık programıyla 
birlikte ve artan yurtdışı finansman olanaklarının da etkisiyle daha fazla döviz 
kuru riski almaya başlamışlardır. 

Son olarak, özellikle 2000 yılının ilk yarısında bankacılık sistemi 
bilançoları aktif-pasif dengesinde gözle görülür bir bozulma göstermiş, likit 
varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama oranı giderek düşmüştür. Kısa 
vadeli yükümlülüklerin önemli bir kısmını oluşturan, ancak 2002 yılına kadar 
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bilanço dışında izlenen (bankaların aktiflerinde taşıdıkları DİBS portföylerini 
finanse etmek için kullandıkları) repo kalemi de göz önüne alındığında sektörün 
maruz kaldığı faiz riskinin büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. 

Enflasyonu düşürerek sürdürülebilir bir makroekonomik istikrarı sağlamayı 
hedefleyen 2000-2002 programı 9 Aralık 1999 tarihli niyet mektubuyla 
bankacılık sektörünün güçlendirilmesi gereğine işaret etmiş ve önemli yapısal 
düzenlemeleri de içeren bir bankacılık reformu stratejisi sunmuştur, ancak 
döviz kuru rejiminden kademeli çıkışın başlayacağı Temmuz 2001 tarihine 
kadar bankacılık sistemini sağlam temellere oturtmak için verilen 18 aylık 
süre diğer faktörlerin de varlığı altında yeterli olmamış ve ülke finansal sistem 
kırılganlıklarının ateşleyici rolü gördüğü bir krize sürüklenmiştir.
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1. Giriş

Finansal risk yönetimi, finansal veya finansal olmayan faaliyetler 
neticesinde karşılaşılması beklenen faiz riski, politik risk, yasal risk, 
sermaye riski, döviz kuru riski gibi risklerin önceden analiz edilerek 

gerekli önlemlerin alınması süreci olarak ifade edilmektedir. Risk yönetiminin 
amacı, işletmenin net bugünkü değerini arttırmak, şirket ortaklarının varlıklarını 
arttırmak ve risklerin neden olacağı başarısızlığı önlemektir. İşletmelerin başarısı 
büyük ölçüde riskleri belirleme, yönetme, azaltma ve önleme kapasitelerine 
bağlıdır. Risklerin kontrol edilememesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 

1  Bu çalışma, Doç. Dr. Mustafa MORTAŞ’ın danışmanlığında yürütülen ve Hacer Kılıç tarafından 
hazırlanan yüksek lisans tezinin verilerinden yararlanılarak geliştirilmiştir.
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istenmeyen sonuçlar, işletmenin yakın çevresini ve genel ekonomiyi etkileyen 
bir durumdur. İşletme geniş bir çevrede faaliyet gösteriyorsa bu etki de aynı 
oranda büyük olacak ve finansal başarısızlığın getirdiği maliyetler, yayılma 
etkisi ile tüm ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecektir. 

Yaşanan ekonomik krizler ve Covid 19 pandemisi, gelişmekte olan ülkeler 
başta olmak üzere tüm dünyayı farklı düzeylerde etkilemiştir. Hammadde ve 
petrol fiyatlarındaki volatilite, işsizlik oranlarındaki artış, milli gelirdeki azalış 
gibi birçok makroekonomik faktör, finansal risklerin de etkisiyle işletmeleri de 
olumsuz etkilemektedir. Küresel piyasalarda meydana gelen faiz, fiyat ve döviz 
kurlarındaki dalgalanmalar ve bu dalgalanmaların bir sonucu olan risklere karşı 
yeni finansal ürün gereksinimi nedeniyle ortaya çıktığı bilinen türev ürünler, 
özellikle Bretton Woods sisteminin yıkılması ile birlikte önem kazanmıştır. 
Türev ürünler, gelecekteki fiyat dalgalanmaları, döviz kuru ve faiz gibi çeşitli 
risk faktörlerinden kaynaklanacak kayıpları en aza indirmek için hedging 
(riskten korunma) amacıyla; birbirine eşit olan iki finansal enstrümanın yüksek 
risk karşılığında iyi bir kazanç sağlamak için spekülasyon amacıyla ve daha 
ucuz fiyattan alınıp daha yüksek fiyattan satılarak arbitraj amacıyla kullanılan 
finansal araçlardır. Bunun bilincinde olan işletmelerin artışıyla birlikte türev 
ürün kullanımı da son on yılda hem dünyada hem de Türkiye’de önemli bir artış 
göstermiştir. 

Çalışma, işletmelerin Covid 19 döneminde riskten korunma aracı olarak 
türev ürün kullanım düzeylerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Salgının 
etkilerinin güçlü bir şekilde hissedildiği, çalışma ve ekonomik hayatın birçok 
yönüyle olumsuz etkilendiği dönem olan 2020 ve 2021 yıllarında kısa vadeli 
türev varlık, uzun vadeli türev varlık, kısa vadeli türev yükümlülük ve uzun 
vadeli türev yükümlülük düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle, 
risklerden ya da fırsatlardan faydalanmak isteyen işletmelerden türev ürün 
kullananların belirlenmesi ve türev ürün kullanan işletmelerden ne kadarlık 
kısmının türev ürünlere başvurduğu tespit edilmiştir.  

2. Türev Ürün Kavramı ve Türev Ürün Piyasası

Türev işlem; döviz, faiz, mal vb. gibi iki iş günü ve sonraki bir tarihte teslimi 
söz konusu olan varlığın miktarı, vadesi ve fiyatının bugünden belirlenerek 
sözleşmeye bağlanması işlemleridir. Türev ürünler ise getirisinin başka bir 
varlığın getirisinden türetilmiş araçlar olarak ifade edilmektedir. Türev ürünler, 
faiz, döviz ve altın gibi her türlü kaynak üzerinden üretilebilmektedir (Chambers, 
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2012). Türev ürünler, riskten korunma ya da belli düzeyde risk alarak getiriyi 
artırma amaçlı kullanılan finansal ürünlerdir (Yavilioğlu ve Delice, 2006). Türev 
ürünlere konu olan finansal varlıklar tahviller, hisse senetleri ve bunların türev 
ürünlerinden oluşan varlıklardır. Gerçek varlıklar ise buğday, pirinç, petrol, 
altın vb. gibi varlıklardır (Kaya, 2015: 388). Türev araçların değeri piyasa 
endeksinden ya da finansal veya gerçek varlığın değerinden etkilenmektedir. 
Türev ürünlerin getirisi, başka bir dayanak varlığın fiyatına bağlıdır (Rubinstein, 
1987). 

Türev ürün sözleşmelerinin değerleme ve raporlama esasları Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında belirtilmiştir. Finansal 
araçların tanımlama ve sınıflandırma esasları Uluslararası Muhasebe Standartları 
(UMS) 32 kapsamında düzenlenirken, değerleme ve raporlama esasları ile 
ilgili düzenlemeler önce UMS 39’da yapılmış daha sonra UFRS 9 kapsamına 
alınmıştır. Finansal araçlar hakkında gerekli dipnot ve açıklamalara yönelik 
düzenlemeler ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 7 kapsamındadır 
(Ayluçtarhan ve Türel, 2018: 2-3). 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IABS), UMS 39 ve UFRS 9’u 
dikkate alarak türev ürünlerin bulundurması gereken üç özelliği harmanlamış ve 
türev ürün sözleşmelerine dair bir tanımlama yapmıştır. Buna göre; türev ürün 
sözleşmeleri, “belirli bir faiz oranında, finansal araç fiyatında, mal bedelinde, 
döviz kurunda, fiyat veya oran endeksinde, kredi derecesi veya kredi endeksinde 
ya da başka bir değişkende veya sözleşmenin taraflarından birine özgü olmayan 
finansal olmayan bir değişkende meydana gelen bir değişiklik karşısında değeri 
değişen, net bir başlangıç yatırımı gerektirmeyen veya piyasa koşullarındaki 
değişikliklere benzer tepki vermesi beklenen diğer türden sözleşmelere göre 
daha az bir net başlangıç yatırımı gerektiren ve önceden belirlenen bir tarihte 
ödemeyi gerektiren sözleşmelerdir” (Türel, 2008: 15-16). 

İşletmeler, faaliyetleri soncunda karşı karşıya kaldıkları riskler nedeniyle 
türev ürün kullanımı zorunluluk haline gelmiş olup, aşağıdaki Grafik 1’de 
gösterildiği gibi yıllar itibariyle arttığı görülmektedir 
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Grafik 1: Yıllara Göre Türkiye’de Türev Ürün Alım ve Satımı (Milyar TL)
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değişen, net bir başlangıç yatırımı gerektirmeyen veya piyasa 
koşullarındaki değişikliklere benzer tepki vermesi beklenen diğer türden 
sözleşmelere göre daha az bir net başlangıç yatırımı gerektiren ve 
önceden belirlenen bir tarihte ödemeyi gerektiren sözleşmelerdir” (Türel, 
2008: 15-16).  

İşletmeler, faaliyetleri soncunda karşı karşıya kaldıkları riskler 
nedeniyle türev ürün kullanımı zorunluluk haline gelmiş olup, aşağıdaki 
Grafik 1’de gösterildiği gibi yıllar itibariyle arttığı görülmektedir  

Grafik 1: Yıllara Göre Türkiye’de Türev Ürün Alım ve Satımı (Milyar TL) 

 
Kaynak: https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_47.pdf, Erişim 
Tarihi: 09.03.2022. 

Aralık 2021 döneminde bilanço dışı kalemlerden türev finansal 
varlıklar, bir önceki yılsonuna göre %55,8 artarak 6,198 milyar TL ye 
ulaşmıştır. Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %48’i swap para 
işlemlerinden, %33’ü swap faiz işlemlerinden ve %7’si vadeli döviz 
işlemlerinden oluşmakta, kalan %12’lik pay ise diğer türev işlemlere 
aittir. Aralık 2021’e ait türev işlemlerin tür bazında dağılımı Grafik 
2’deki gibidir. 
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Kaynak: https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/ 
dokuman/veri_0014_47.pdf, Erişim Tarihi: 09.03.2022.

Aralık 2021 döneminde bilanço dışı kalemlerden türev finansal varlıklar, 
bir önceki yılsonuna göre %55,8 artarak 6,198 milyar TL ye ulaşmıştır. Bilanço 
dışında yer alan türev işlemlerin %48’i swap para işlemlerinden, %33’ü swap 
faiz işlemlerinden ve %7’si vadeli döviz işlemlerinden oluşmakta, kalan %12’lik 
pay ise diğer türev işlemlere aittir. Aralık 2021’e ait türev işlemlerin tür bazında 
dağılımı Grafik 2’deki gibidir.

Grafik 2: 2021 Yılına Ait Türev İşlemlerdeki Dağılım
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Kaynak: https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0866_01.pdf, 
Erişim Tarihi: 09.03.2022. 

Türev ürünler, özellikle risklerin dağıtılmasında büyük bir öneme 
sahip finansal ürünlerdir. Riskin azaltılması ancak türev ürünlerin bilinçli 
ve doğru bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Bilinçsiz kullanımları 
durumunda ise tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir (Mishkin, 2004). 

2.1. Türev Ürünler ve Türev Piyasaların Sağladığı Faydalar 
Türev ürünler gelecekteki fiyat dalgalanmaları, döviz kuru ve faiz 

gibi çeşitli risk faktörlerinden kaynaklanacak kayıpları en aza indirmek 
ya da kârı en az seviyede etkileyecek şekilde hedging amacıyla; birbirine 
eşit olan iki finansal enstrümanın yüksek risk karşılığında iyi bir kazanç 
sağlamak için spekülasyon amacıyla ve daha ucuz fiyattan alınıp daha 
yüksek fiyattan satılarak kâr sağlamak için arbitraj amacıyla 
kullanılmaktadır (Kepçe, 2007: 17-18). 

Türev ürünler, gelişen ve karmaşık bir hâl alan finansal piyasalarda 
konumlanan yatırımcı ve aracı kurumun ihtiyacını karşılamak için 
türetilmiş ürünlerdir (Ersoy ve Ünlü, 2016: 143-162). Uluslararası 
işletmeler karşılaşabilecekleri risklerin oluşmasını engellemek için türev 
ürünlere başvurmaktadır. Türev ürünler özellikle ithalat ve ihracat yapan 
işletmelerde döviz kuru riskinden korunmak ya da döviz kuru riskinin 
meydana getireceği etkiyi en aza indirebilmek için kullanılmaktadır. 
Uluslararası ticaret yapan işletmeler ise döviz kuru riskinin etkisini 
minimize etmenin yanı sıra hasılatlarını arttırmak ve özellikle döviz 
kurundan kambiyo kârı elde ederek gelirlerini arttırmak için türev 
ürünlerden faydalanmaktadır (Başbilici, 2006: 10). Türev ürünlerin ve 
piyasaların sağladığı faydalar aşağıda belirtilmiştir (Özer, 2013; Yılmaz, 
2002; Yıldırım, 2011; Durmuş; 2016): 
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Kaynak: https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/ 
duyuru_0866_01.pdf, Erişim Tarihi: 09.03.2022.

Türev ürünler, özellikle risklerin dağıtılmasında büyük bir öneme sahip 
finansal ürünlerdir. Riskin azaltılması ancak türev ürünlerin bilinçli ve doğru 
bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Bilinçsiz kullanımları durumunda ise 
tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir (Mishkin, 2004).
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2.1.	Türev	Ürünler	ve	Türev	Piyasaların	Sağladığı	Faydalar

Türev ürünler gelecekteki fiyat dalgalanmaları, döviz kuru ve faiz gibi 
çeşitli risk faktörlerinden kaynaklanacak kayıpları en aza indirmek ya da 
kârı en az seviyede etkileyecek şekilde hedging amacıyla; birbirine eşit olan 
iki finansal enstrümanın yüksek risk karşılığında iyi bir kazanç sağlamak 
için spekülasyon amacıyla ve daha ucuz fiyattan alınıp daha yüksek fiyattan 
satılarak kâr sağlamak için arbitraj amacıyla kullanılmaktadır (Kepçe, 2007: 
17-18).

Türev ürünler, gelişen ve karmaşık bir hâl alan finansal piyasalarda 
konumlanan yatırımcı ve aracı kurumun ihtiyacını karşılamak için türetilmiş 
ürünlerdir (Ersoy ve Ünlü, 2016: 143-162). Uluslararası işletmeler 
karşılaşabilecekleri risklerin oluşmasını engellemek için türev ürünlere 
başvurmaktadır. Türev ürünler özellikle ithalat ve ihracat yapan işletmelerde 
döviz kuru riskinden korunmak ya da döviz kuru riskinin meydana getireceği 
etkiyi en aza indirebilmek için kullanılmaktadır. Uluslararası ticaret yapan 
işletmeler ise döviz kuru riskinin etkisini minimize etmenin yanı sıra hasılatlarını 
arttırmak ve özellikle döviz kurundan kambiyo kârı elde ederek gelirlerini 
arttırmak için türev ürünlerden faydalanmaktadır (Başbilici, 2006: 10). Türev 
ürünlerin ve piyasaların sağladığı faydalar aşağıda belirtilmiştir (Özer, 2013; 
Yılmaz, 2002; Yıldırım, 2011; Durmuş; 2016):

	Faiz ve döviz kurunda meydana gelen ani değişimlerin sonucu oluşan 
finansal risklerden korunma sağlar,

	Risk alma konusunda tedbirli davrananların aksine bu riskleri üstlenme 
cesareti gösterenler için kâr elde etme fırsatı sağlar,

	Farklı piyasalarda işlem gören aynı değerli madenin, paranın veya 
menkul kıymetin fiyatının farklı olması durumunda eş zamanlı olarak düşük 
fiyatlı piyasadan alınıp yüksek fiyatlı piyasada satılarak risksiz kâr elde etme ve 
maliyetleri düşürme imkânı tanır,

	Türev piyasalar, likidite düzeyi ve borçlanma kapasitesini arttırarak, 
ülke ve yatırımcıların olumsuz fiyat hareketlerinden korunmasını sağlar,

	Türev piyasalar, paranın dolaşım hızını arttırarak fiyat oluşum 
mekanizmalarına katkı sağlar,

	Sermaye yetersizliği nedeniyle hedeflenen pozisyonu alamayan veya 
uygun pozisyonu alabilmek için kredi kullanmak zorunda olan yatırımcıların, 
düşük yatırım ile büyük pozisyon alabilmesini ve kaldıraç etkisi sayesinde 
beklenenden yüksek kazanç elde etmesine olanak sağlar.
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2.2.	Türev	Ürün	Kullanım	Amaçları

Türev ürünler ilk olarak riskten korunma (hedge) amacıyla kullanılmaya 
başlanmıştır. Daha sonraları ise riskleri göze alma, yönetme ve riskten kaçınma 
amacına ek olarak spekülasyon, arbitraj avantajı elde etme ve portföyü 
dengeleme gibi amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır (Dikmen, 2008: 9). Türev 
ürünlerin risklerden korunma, arbitraj ve spekülasyon amacıyla kullanılmasının 
yanı sıra diğer kullanım amaçları ise aşağıdaki gibidir (Ocakoğlu, 2013: 53):  

	Borçlanma kapasitesini arttırmak, 
	Borçlanma maliyetlerini azaltmak,
	Bağlı şirketlerdeki net yatırımları riskten korumak,
	Net nakit akımlarını arttırmak, 
	Kesin döviz taahhütlerini riskten korumak, 
	Mevcut varlıkları ve yükümlülükleri riskten korumaktır.
Riskten	 Korunma	 (Hedging)	 Amaçlı	 Kullanım: İşletme, çeşitli riskler 

sebebiyle kayıplar yaşamaktadır. Bu kayıpları, piyasada ters işlem yöntemi ile 
bertaraf edilmesi veya azaltılması riskten korunma olarak ifade edilmektedir. Riskten 
korunma faaliyetleri beklenen zararı en aza indirmeye imkân sağlamaktadır. Söz 
konusu zararın veya karın boyutu, riskten korunma faaliyetlerinin başlama ve bitirme 
zamanındaki spot vadeli işlem fiyatlarına bağlıdır (Yeşilürdü, 1998: 17). Riskten 
korunma, fiyat, faiz ve döviz kurundaki dalgalanmaların meydana getireceği kayıplara 
dayalı riskin, kâr üzerindeki etkisini azaltmaya yarayan faaliyetler bütünüdür. İşlem 
hacmi büyük ve kâr marjı küçük işletmeler için riskten korunma, özellikle kur riskini 
bertaraf etme konusunda büyük öneme sahiptir (Toroslu, 2000: 74).

Spekülasyon	Amaçlı	Kullanım: Spekülasyon, risk alarak ve piyasalarda 
geleceğe yönelik fiyat tahmini yaparak getiri sağlamak olarak tanımlanmaktadır. 
(Dönmez, vd., 1999: 82). Spekülasyon amaçlı işlemlerde, riskten koruma amacı 
olmayıp, belirli riskler alınarak sadece kâr amacıyla yapılmaktadır. Spekülasyon, 
genellikle diğer yatırımcılardan daha nitelikli bilgi seti kullanılarak yapılan 
tahminlere dayanan bir yatırım stratejisidir (Dikmen, 2008: 10-11).

Arbitraj	Amaçlı	Kullanım:	Arbitraj, belli bir zamandaki menkul kıymet, 
döviz, mal veya üretim faktörünün fiyat farklılıklarından faydalanmak amacıyla, 
ekonomik varlığı eş zamanlı olarak alıp satma işlemidir. Buna göre, bir varlığın, 
farklı piyasalardaki fiyat farklılıkları, arbitraj fırsatı sağlamaktadır (Chambers, 
2012: 14). Arbitraj ile farklı ülke piyasaları birbirine bağlanarak tek bir piyasa 
haline gelmektedir (Karluk, 1991:316). Bu sayede varlık piyasaları daha aktif 
hale gelerek işlem maliyetlerinin düşebilmesi sağlanmış olacaktır.
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3. Literatür Taraması 
Howton ve Perfect (1998) tarafından yapılan çalışmada, Fortune 500’den 

451, S&P 500’den 461 rastgele seçilmiş örneklem işletmenin türev ürün 
kullanımları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, işletmelerin %61’inden 
fazlasının türev ürün kullanırken, rastgele seçilmiş işletmelerden %36’sının 
türev ürün kullandıkları belirlenmiştir. Her iki örneklem grubunun en sık 
kullandıkları türev ürünün faiz swap işlemleri olup, swap işlemler içerisinde de 
en sık kullanılanın faiz swapı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, vadeli işlemlerin 
içerisinde de en sık kullanılan ise para vadeli işlemler olduğu görülmüştür.

Nguyen ve Faff (2003), Avustralya işletmelerinin türev ürün kullanımlarının 
ardında yatan amacın neler olduğunun belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, 
işletmelerin türev ürünlerini ayrı ayrı incelemişlerdir. Çalışmada elde edilen 
sonuçlara göre; işletme büyük ve sermaye yapısındaki toplam borç ne kadar fazla 
ise döviz türev ürünlerinin kullanımı da o kadar fazla olduğu ve eğer işletme daha 
büyükse, yüksek temettü ödüyorsa, yüksek kaldıraçlı ve likiditesi yüksek varlıklara 
sahipse, dayanak varlığı faiz oranı olan türev ürünlere yöneleceği belirlenmiştir. 
Aynı zamanda çalışmada, türev ürünlerin risklerden korunma amacının yanı sıra, 
firma değerini arttırmak amacıyla da kullanıldığı doğrulanmıştır.

Yavilioğlu ve Delice (2006), türev piyasalardaki küresel işlemlerin gelişim 
trendi konusunda yaptıkları değerlendirme sonucunda son yirmi yılda türev finansal 
araçlarla yapılan işlemlerin, finansal kurumlar ve büyük bankaların en önemli 
faaliyetleri haline geldiği ve tezgâh üstü (OTC-Over The Counter) türevlerin 
küresel bankacılık işlemlerinin baskın unsuru olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 

Bali, vd. (2007), 1995 ve 2001 yılları arasındaki verilerle işletmelerin 
riske maruz kalma ve türev ürün kullanımları üzerine yaptıkları çalışmada, türev 
kullanımı incelenen işletmelerin risklere karşı türev ürünlerin azaltıcı etkiye 
sahip olduğunu ve risk yönetimi ile işletme değeri arasında karşılıklı bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir.

Shiu, vd. (2010), bankaların türev ürün kullanma sebepleri ve türev ürün 
kullanımının risk yönetimi üzerindeki etkisini tespit etmek için bankaların 1998 
ve 2005 yılları arasındaki verileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda, türev ürün 
kullanmanın risk yönetmede etkili bir uygulama olduğu, kur ve faiz riskine maruz 
kalan bankaların ise türev ürün kullanmayı daha çok tercih ettikleri tespit edilmiştir.

Ersoy (2011), türev piyasaların dünyada ve Türkiye’deki gelişimini 
incelediği çalışmasından çıkan sonuca göre, türev ürünlerin 1990’daki işlem 
miktarı 663 milyon adetken bu rakam 2010’a gelindiğinde tam 33,4 kat artarak 
22,149 milyon adede ulaşmıştır. Ayrıca asıl amacı riskten korunma olan türev 



112    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

ürünlerin, alınan riskin büyüklüğünden dolayı yüksek kazanç getirdiği için 
günümüzde daha çok spekülasyon amacıyla kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 
Öte yandan çalışmada, faiz oranı riskine kıyasla döviz kuru riskinde, daha 
yüksek risk algısına sahip olunduğuna dikkat çekilmiş ve özellikle VOB-İMKB 
30 vadeli işlem sözleşmelerindeki miktarın ve işlem hacminin arttğı ifade 
edilmiştir. 

Bartram, vd. (2011), türev ürün kullanımının, risk ve firma değeri 
üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmada 47 ülke içerisinden belirledikleri 
finansal olmayan işletmeler incelenmiştir. Bu çalışma ile türev ürünlerin hem 
toplam riski hem de sistematik riski azalttığı ve işletme değeri üzerindeki olumlu 
etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur. 

Bayrakdaroğlu vd. (2012), işletmelerin risk algılamaları, risk yönetim 
politikaları ve türev ürün kullanımlarını incelemek amacıyla Denizli’de faaliyet 
gösteren 58 imalat sanayi işletmesine anket uygulamışlardır. Araştırmanın 
sonucunda, işletmelerin çoğunun döviz kuru riskine maruz kaldığı ve türev 
ürünlerin daha çok spekülatif amaçlı kullanılmasının yanı sıra türev ürün 
kullanan işletme sayısının az olduğu, diğer taraftan işletmelerin çoğunun türev 
ürünlerden haberdar olmalarına karşın türev ürünleri kullanma konusunda 
isteksiz olduğu tespit edilmiştir.

Paligorova ve Staskow (2014), Kanada’da faaliyet gösteren ve finansal 
olmayan işletmelerin 2006-2013 verileri ile türev ürünlerin faiz, fiyat ve 
döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan kayıp ve risklere karşı 
koruyuculuğunu ve işletmelerin türev ürün kullanım düzeyini analiz etmişlerdir. 
Özellikle 2009-2013 yılları arasında fiyatlardaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar 
nedeniyle son derece önemli gördükleri bu çalışmanın sonuçlarına göre; Kanadalı 
işletmelerin %30’a yakınının faiz oranı swapları, döviz forwardları, döviz futures 
sözleşmeleri, döviz swaplarını kullandıklarını ve türev ürün kullanımının tüm 
sektörlerde yaygın bir şekilde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda, 
türev ürünlerin riskten korunma amaçlı kullanımının esasında, genellikle yüksek 
kâr getirmesinden dolayı işletme değerini arttırması olduğu ifade edilmiştir.

Yılmaz ve Aslan (2016), BIST-100 Endeksi’nde kayıtlı finansal 
olmayan işletmelerin finansal risklere karşı türev ürün kullanma düzeyleri 
ve bu işletmelerin en sık kullandığı türev ürünlerin belirlenmesi üzerine 
bir araştırma yapmışlardır. Bu çalışmaya göre, incelenen işletmelerin 2013 
yılında %36’sı, 2014 yılında %45’i finansal risklere karşı türev ürünleri tercih 
ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca, işletmelerin kur riskinden korunmak için vadeli 
alım satış sözleşmelerini kullandıkları, faiz riskine karşı ise daha çok swap 
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sözleşmelerini tercih ettikleri ve diğer fiyat risklerinden korunmak için ise 
opsiyon sözleşmelerine başvurdukları tespit edilmiştir.

Ersoy ve Ünlü (2016), 2000-2001 döneminde Türkiye’de ve dünyada 
tezgâhüstü türev piyasaların gelişimini incelemişlerdir. Araştırmaya göre, 
küresel piyasalarla karşılaştırıldığında, Türkiye’de tezgâhüstü türev piyasalarda 
gerçekleşen işlem hacmi yıllar itibariyle sürekli artış göstermesine rağmen düşük 
düzeylerde kalmıştır. 2011 yılı itibariyle gerçekleştirilen işlemlerin %12,5’i riskten 
korunma amaçlı, %87,5’i ise alım satım amaçlı işlemler olduğu tespit edilmiş ve 
bu işlemlerden alım satım amaçlı işlemlerin %60’ı swap işlemleri, %23’ü opsiyon 
işlemleri, %15’i ise forward işlemleri olduğu belirlenmiştir. Çalışmada küresel 
tezgâhüstü piyasalarda olduğu gibi Türkiye’de de swap sözleşmelerin, tezgahüstü 
piyasaların işlem hacminde yüksek bir paya sahip olduğu belirlenmiştir.

Kurar ve Çetin (2016), işletmelerin karşılaştıkları riskleri türev 
enstrümanlar kullanılarak nasıl yönettiklerini belirlemek amacıyla 40 işletmeye 
anket uygulanarak işletmelerin gelecekte karşılaşabilecekleri risklerden 
korunma yolları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, işletmelerin 
karşılaştıkları sistematik riskleri vadeli işlem sözleşmeleriyle bertaraf ettikleri 
ve vadeli işlem sözleşmeleri olarak da forward, futures, swap ve opsiyon 
sözleşmelerini kullandıkları tespit edilmiştir.

Chen ve Guan (2018), türev ürün kullanımının riskten korunma 
uygulamaları ve işletme organizasyon yapısıyla ilişki durumunu ve türev ürün 
kullanımının belirleyicileri üzerine bir araştırma yapmışlardır. Çalışmada, 
türev ürün kullanımı ile hissedar hakları, vergi, tahvil, Toplam Borç/Toplam 
Pasif, Yurtdışı Satışlar/Toplam Satışlar ve Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 
değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. 

Akkaynak ve Yıldırım (2019), BİST’e kote bankaların 2012-2017 yıllarına 
ait çeyrek dönemlik faaliyet raporları incelenerek elde edilen veriler ile türev 
ürünlerin risk yönetimindeki etkisi ve amacına uygun kullanımını test ettikleri 
çalışmada, aktifteki türev varlığının kârlılık ve riski azaltıcı etkiye sahip olduğu 
sonucuna varılmıştır.

Konak ve Türkoğlu (2021), Covid 19 sürecinde türev ürün kullanımı ve 
işletme değeri etkileşimini tespit etmek amacıyla, BİST 30 endeksinde faaliyet 
gösteren 16 işletmenin 2016-2021 yıllarına ait verileri incelenmiştir. Türev 
ürün kullanımının kukla değişken olarak seçildiği modelde, bağımlı değişken 
olarak aktif kârlılık, özkaynak kârlılığı ve Tobin’s Q; bağımsız değişken olarak 
finansal kaldıraç, kur riski ve cari oran, kontrol değişkeni olarak ise şirket 
büyüklüğü kullanılmıştır. Çalışmada türev ürün kullanımının,  ROE ve Tobins’Q 
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değişkenleri üzerinde negatif yönde istatiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu tespit edilmiştir.

4. İşletmelerin Türev Ürün Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi 
Üzerine Bir Araştırma

Ekonomik ve politik belirsizliklerin yaşandığı dünyada, küreselleşen 
ekonomilerde olduğu gibi Türkiye de yapısında birçok riski barındırmaktadır. 
Söz konusu risklerden korunmak için türev ürünlere duyulan ihtiyaç gün 
geçtikçe artmaktadır. Özellikle döviz ve faiz riskine karşı etkin bir risk yönetim 
sürecinde türev ürünler önemli bir yere sahiptir. 

Araştırmanın temel amacı, pandemi gibi bir doğal afet niteliğinde 
olan kriz döneminde işletmelerin riskten korunma aracı olarak türev ürün 
kullanım düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte çalışmada, 
işletmelerin kullandığı türev ürünleri varlık ve yükümlülükler olarak 
detaylandırılmıştır.

4.1.	Araştırmanın	Yöntemi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisinin etkisi 2020 yılından 
itibaren kendini göstermeye başlamıştır. Diğer taraftan, pandemiden hemen 
önce de finansal anlamda bir daralma ya da bozulma olduğu hem literatür 
incelemelerinde hem de şirket haberlerinde görülmektedir. Borsa İstanbul 
100 endeksinde işlem gören finansal sektör kuruluşları ile holdingler faaliyet 
alanlarının farklı olmasından dolayı araştırma dışı bırakılarak endekste yer 
alan 59 işletme araştırmanın uygulama alanını oluşturmaktadır. Araştırmada ilk 
olarak, uygulamaya konu olan BIST 100 işletmelerin pandemi döneminde yani 
2020-2021 yıllarını kapsayan, faaliyet raporları, finansal raporları ve dipnotları 
incelenerek işletmelerin türev ürün kullanım düzeyleri analiz edilmiştir. Veriler, 
işletmelerin internet sayfalarından, faaliyet raporlarından, finansal raporlarından 
ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan elde edilmiştir. Bu raporlardan yola 
çıkılarak şirketlerin tehdit olarak algıladıkları riskler ve bu risklere karşı 
geliştirdikleri yöntem ve teknikler ile kullandıkları türev ürünler tespit edilmiştir. 
İşletmelerin yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri finansal sıkıntılar için türev ürün 
kullanımlarını arttırdıkları ve risklere karşı kendilerini koruma altına aldıkları 
varsayımı ile işletmelerin 2020–2021 yıllarına ait finansal verileri incelenmiştir. 
Elde edilen verileler, işletmelerin, finansal risklere karşı türev ürün kullanım 
düzeyleri, türev ürün miktarlarının bir önceki yıla göre yüzdesel değişimleri, 
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finansal durumları yıllar itibariyle tespit edilmiş ve türev ürün kullanım düzeyleri 
belirlenmiştir.

4.2.	Araştırmanın	Veri	Seti

BIST 100 endeksinde yer alan ve finans sektöründe faaliyet gösteren, 
aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, yatırım ortaklıkları, gayrimenkul 
yatırım ortaklıkları ile diğer finansal kuruluşlar, finansal tablolarındaki 
farklılık nedeniyle araştırma kapsamından çıkartılmış, ayrıca finansal verileri 
sunulmayan işletmeler de araştırmaya dâhil edilmemiştir. Araştırmanın veri 
seti, Haziran.2021 itibariyle BİST 100 endeksinde yer alan ve finansal olmayan 
59 işletme olarak belirlenmiştir. Analize dâhil edilen ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na bildirmiş oldukları 2020–2021 yılları arasına ait finansal raporları 
incelenmiştir.

Araştırma kapsamında incelenen işletmeler “imalat sanayi”, “toptan ve 
perakende ticaret”, “elektrik gaz ve su”, “teknoloji”, “ulaştırma, depolama ve 
haberleşme” ve “inşaat ve bayındırlık” olmak üzere altı farklı alanda faaliyet 
göstermektedir. Sektörler içinde en büyük paya sahip sektör, 39 işletme ile 
“imalat sanayi” olurken en düşük paya sahip sektör, 1 işletme ile “inşaat ve 
bayındırlık” sektörü olmuştur.

5. Araştırmanın Bulguları ve Sonucu

Araştırma kapsamında yer alan işletmelerin internet sayfalarından, faaliyet 
raporlarından, finansal raporlarından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan 
elde edilen 2020–2021 yıllarına ait 2 yıllık verilerinden ilk olarak, şirketlerin 
tehdit olarak algıladıkları risklere karşı geliştirdikleri yöntem ve teknikler 
ile kullandıkları türev ürünler tespit edilmiştir. Buna göre araştırmaya konu 
işletmelerin finansal raporlarının incelenmesi sonucunda işletmelerin, kendi 
ihtiyaç ve politikaları doğrultusunda kısa vadeli türev finansal varlıklar, uzun 
vadeli türev finansal varlıklar, kısa vadeli türev finansal yükümlülükler ve uzun 
vadeli türev finansal yükümlülükler kalemlerinde kullandığı türev ürünler tespit 
edilmiştir. 

BIST 100 işletmelerinin 2020 yılı finansal durum tablolarında yer alan 
kısa vadeli türev finansal varlık miktarı ve uzun vadeli türev finansal varlık 
miktarı toplamı ve değişimi Tablo 1’deki gibidir. Tablo 1’de yer alan 2020 yılı 
türev ürün kullanımlarındaki yüzdesel değişimleri gösterebilmek için, incelenen 
dönem kapsamında olmamasına rağmen 2019 yılı verileri de kullanılmıştır.
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Tablo 1: İşletmelerin 2020 Yılına Ait Türev Finansal Varlıkları

BIST 
Kodu

Kısa Vadeli 
Türev 

Varlıklar

Uzun Vadeli 
Türev 

Varlıklar

Toplam Türev Varlıklar
Değişim 

%2019 2020

AFYON - - - - -

AKSA - - 646 - -

AKSEN 2.148.922 - 4.387.466 2.148.922 -51,0

ALKIM - - - - -

AEFES 135.109 8.279 3.492 143.388 +4006,1

ARCLK 27.354 - 2.008 27.354 +1.262,2

ASELS - - - - -

BIMAS - - - - -

BRSAN - - - - -

BRISA 799.242 1.030.543.527 1.041.631.727 1.031.342.769 -0,98

CCOLA 36.216 6.696 2.759 42.912 +1.455,3

CEMAS - - - - -

CEMTS - - - - -

CIMSA 42.587.851 10.907.697 41.387.407 50.495.548 +22,0

DOAS - - - - -

EGEEN - - - - -

EGGUB - - - - -

ENJSA 36.066 63 8.789 36.129 +311,0

ENKAI - - - - -

ERBOS - - 9.497 - -

EREGL 37.510 - 50.084 37.510 -25,1

ESEN - - - - -

FROTO - - - - -

GUBRF - - 9.462.872 - -

HEKTS 48.868.820 - - 48.868.820 -

INDES - - 1.613.674 - -

JANTS - - - - -

KARSN 81.934 81.934 134.603 163.868 +21,7

KARTN - - - - -

KERVT - - - - -

KONYA - - 60.999 - -

KORDS 80.336 - 8.146.818 80.336 -99,0
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KRDMD - - 13.226.171 - -

KRVGD - - - - -

LOGO - - - - -

MGROS 5.174 8.249 - 13.423 -

NETAS - - - - -

NUHCM 1.107.891 - 2.221.786 1.107.891 -50,1

ODAS - - - - -

OTKAR 15.937 - - 15.937 -

OYAKC - - - - -

PARSN - - - - -

PGSUS 7.599.668 - 61.239 7.599.668 +12.309,0

PETKM - - - - -

RTALB - - - - -

SASA - - 1.042 - -

SELEC - - - - -

SOKM - - - - -

TKNSA - - - - -

TOASO - - - - -

TCELL 917.437 - 845.513 917.437 +8,5

TUPRS 380.129 87.883 402.733 468.012 +16,2

THYAO 14 - 312 14 -95,5

TTKOM 1.207.467 32.710 408.522 1.240.177 +203,5

TTRAK - - - - -

ULKER - - 358.919 - -

VESBE 18.830 - 2.603 18.830 +623,3

VESTL 111.789 - 45.487 111.789 +145,7

ZOREN 3.749 - - 3.749 -

*2020 yılı itibariyle faaliyetlerinde türev ürünlere yer veren işletmelerden; AKSEN, BRISA, 
CIMSA, ERBOS, GUBRF, HEKTS, INDES, KRDMD, KONYA, KORDS, NUHCM ve 

PGSUS kodlu işletmelere ait tutarlar Türk lirası (TL) cinsinden; THYAO kodlu işletmeye ait 
tutar milyon Türk lirası (TL) cinsinden; türev ürün kullanan diğer tüm işletmelere ait tutarlar 

ise bin Türk lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.
Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler, Erişim Tarihi: 2021.

Tablo incelendiğinde 2020 yılı bilançosu verilerine göre, türev varlığı 
bulunan işletmelerden; Türk Telekomünikasyon A.Ş. işletmesinin 1.240.177.000 
TL ile en yüksek türev varlık kullanım miktarına; Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 
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işletmesinin ise 80.336 TL ile en düşük türev varlık kullanım miktarına sahip 
işletme olduğu görülmektedir.

Bir önceki yıl bilanço verileri kıyaslamasına göre;
	Türev varlık miktarındaki en yüksek artış, Pegasus Hava Taşımacılığı 

A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 
işletmesinin, 2019 bilançosunun varlık kısmında kullandığı türev ürün miktarı 
61.239 TL iken 2020 yılında bu tutar %12.309 artarak 7.599.668 TL seviyesine 
ulaşmıştır.

	Türev varlık miktarındaki en düşük artış ise Turkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Turkcell İletişim Hizmetleri 
A.Ş. işletmesinin, 2019 bilançosunun varlık kısmında kullandığı türev ürün 
miktarı 845.513.000 TL iken 2020 yılında bu tutar %8,5 artarak 917.437.000 
TL seviyesine ulaşmıştır.

	Türev varlık miktarındaki en yüksek azalış, Kordsa Teknik Tekstil 
A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. işletmesinin, 
2019 bilançosunun varlık kısmında kullandığı türev ürün miktarı 8.146.818 
TL iken 2020 yılında bu tutar %99 azalarak 80.336 TL seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

	Türev varlık miktarındaki en düşük azalış ise Brisa Bridgestone Sabancı 
Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Brisa Bridgestone 
Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinin, 2019 bilançosunun varlık 
kısmında kullandığı türev ürün miktarı 1.041.631.727 TL iken 2020 yılında bu 
tutar %0,98 azalarak 1.031.342.769 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

BIST-100 işletmelerini 2020 yılı finansal durum tablolarında yer alan 
kısa vadeli türev finansal yükümlülükler miktarı ve uzun vadeli türev finansal 
yükümlülükler miktarı toplamı ve değişimi Tablo 2’teki gibidir. Tablo 2’de yer 
alan işletmelerin, 2020 yılı türev ürün kullanımlarındaki yüzdesel değişimleri 
gösterebilmek için, incelenen dönem kapsamında olmamasına rağmen 2019 yılı 
verileri de kullanılmıştır.
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Tablo 2: İşletmelerin 2020 Yılına Ait Türev Finansal Yükümlülükleri

BIST 
Kodu

Kısa Vadeli 
Türev 

Yükümlülükler

Uzun Vadeli 
Türev 

Yükümlülükler

Toplam Türev 
Yükümlülükler

Değişim %

2019 2020
AFYON - - - - -
AKSA 65.818 249 - 66.067 -
AKSEN 60.716.151 - 33.642.251 60.716.151 +80,4
ALKIM - - - - -
AEFES 78.280 213.420 13.360 285.700 +2.038,4
ARCLK 8.266 - 82.606 8.266 -89,9
ASELS - - - - -
BIMAS - - - - -
BRSAN 8.175.140 - 51.958 8.175.140 +15.634,1
BRISA - - 1.063.961 - -
CCOLA 58.166 213.420 3.704 271.586 +7.232,2
CEMAS - - - - -
CEMTS - - - - -
CIMSA 42.587.972 12.503.741 40.275.167 55.091.713 +36,7
DOAS - - - - -
EGEEN 617.042 - 2.458.452 617.042 -74,9
EGGUB - - - - -
ENJSA 140.060 1.619 66.655 141.679 +112,5
ENKAI - - - - -
ERBOS 171.220 - - 171.220 -
EREGL 59.582 - 102.723 59.582 -41,9
ESEN - - - - -
FROTO - 1.253 1.447 1.253 -13,4
GUBRF - - - - -
HEKTS 485.728 - - 485.728 -
INDES 27.721.631 - - 27.721.631 -
JANTS - - - - -
KARSN - - 14.183 - -
KARTN - - - - -
KERVT 3.966.396 - - 3.966.396 -
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KONYA 1.051.780 - - 1.051.780 -
KORDS 7.788.431 - 14.828.992 7.788.431 -47,4
KRDMD 55.087.671 - - 55.087.671 -
KRVGD - - - - -
LOGO - - - - -
MGROS 4.760 - 28.117 4.760 -83,0
NETAS - - - - -
NUHCM - - - - -
ODAS - - - - -
OTKAR - - 1.100 - -
OYAKC 4.650.543 - 28.558.141 4.650.543 -83,7
PARSN - - - - -
PGSUS 90.228.333 3.838.005 54.639.713 94.066.338 -72,1
PETKM 16.185 47.488 24.118 63.673 +164,0
RTALB - - - - -
SASA - - - - -
SELEC - - - - -
SOKM - - - - -
TKNSA - - - - -
TOASO - 7.276 21.448 7.276 -66,0
TCELL 119.111 - 86.617 119.111 +37,5
TUPRS 762.828 45.490 111.197 808.318 +626,9
THYAO 470 - 416 470 +12,9
TTKOM 367.719 347.286 710.715 715.005 +0,6
TTRAK - - - - -
ULKER 1.892 - - 1.892 -
VESBE 48.839 - 5.264 48.839 +827,7
VESTL 303.178 - 52.592 303.178 +476,4
ZOREN 83.856 243.452 145.019 327.308 +125,7
*2020 yılı itibariyle faaliyetlerinde türev ürünlere yer veren işletmelerden; AKSEN, 
BRSAN, CIMSA, EGEEN, ERBOS, HEKTS, INDES, KRDMD, KERVT, KONYA, 
KORDS, OYAKC ve PGSUS kodlu işletmeler ait tutarlar Türk lirası (TL) cinsinden; 
THYAO kodlu işletmeye ait tutar milyon Türk lirası (TL) cinsinden; türev ürün 
kullanan diğer tüm işletmelere ait tutarlar ise bin Türk lirası (TL) cinsinden ifade 
edilmiştir.

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler, Erişim Tarihi: 2021.
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Tablo incelendiğinde 2020 yılı bilançosu verilerine göre, türev 
yükümlülüğü bulunan işletmelerden; Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ. 
işletmesinin 808.318.000 TL ile en yüksek türev yükümlülük miktarına; 
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. işletmesinin ise 171.220 TL 
ile en düşük türev yükümlülük miktarına sahip işletme olduğu görülmektedir.

Bir önceki yıl bilanço verileri kıyaslamasına göre; 
	Türev yükümlülük miktarındaki en yüksek artış, Borusan Mannesmann

Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Borusan Mannesmann 
Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinin 2019 bilançosunun yükümlülük 
kısmında kullandığı türev ürün miktarı 51.958 TL iken 2020 yılında bu tutar 
%15.634,1 artarak 8.175.140 TL seviyesine ulaşmıştır.

	Türev yükümlülük miktarındaki en düşük artış ise Türk
Telekomünikasyon A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Türk Telekomünikasyon 
A.Ş. işletmesinin 2019 bilançosunun yükümlülük kısmında kullandığı türev ürün
miktarı 710.715.000 TL iken 2020 yılında bu tutar %0,6 artarak 715.005.000 TL
seviyesine ulaşmıştır.

	Türev varlık miktarındaki en yüksek azalış, Oyak Çimento Fabrikaları
A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. işletmesinin
2019 bilançosunun yükümlülük kısmında kullandığı türev ürün miktarı
28.558.141 TL iken 2020 yılında bu tutar %83,7 azalarak 4.650.543 TL
seviyesinde gerçekleşmiştir.

	Türev varlık miktarındaki en düşük azalış ise Ford Otomotiv Sanayi
A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. işletmesinin 2019
bilançosunun yükümlülük kısmında kullandığı türev ürün miktarı 1.447.000
TL iken 2020 yılında bu tutar %13,4 azalarak 1.253.000 TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.

2020 yılında türev üren kullanan işletmeler ile türev ürün kullanmayan 
işletmelerin tamamını görebilmek için Tablo 3 oluşturulmuştur. Buna göre 
araştırmaya konu işletmelerin finansal raporlarında, türev ürünlerden, türev varlık 
ve türev yükümlülüklerinden herhangi birinin ya da her ikisinin kullanılması 
halinde “1”, kullanılmaması halinde ise “0” olarak Tablo 3’da gösterilmiştir.
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Tablo 3: 2020 Yılında Türev Ürün Kullanan İşletmeler

İşletmeler 2020 İşletmeler 2020 İşletmeler 2020
AFYON 0 EREGL 1 OYAKC 1
AKSA 1 ESEN 0 PARSN 0

AKSEN 1 FROTO 1 PETKM 1
ALKIM 0 GUBRF 0 PGSUS 1
AEFES 1 HEKTS 1 RTALB 0
ARCLK 1 INDES 1 SASA 0
ASELS 0 JANTS 0 SELEC 0
BIMAS 0 KARSN 1 SOKM 0
BRSAN 1 KARTN 0 TKNSA 0
BRISA 1 KERVT 1 TOASO 1
CCOLA 1 KONYA 1 TCELL 1
CEMAS 0 KORDS 1 TUPRS 1
CEMTS 0 KRDMD 1 THYAO 1
CIMSA 1 KRVGD 0 TTKOM 1
DOAS 0 LOGO 0 TTRAK 0

EGEEN 1 MGROS 1 ULKER 1
EGGUB 0 NETAS 0 VESBE 1
ENJSA 1 NUHCM 1 VESTL 1
ENKAI 0 ODAS 0 ZOREN 1
ERBOS 1 OTKAR 1

Türev ürün kullanım düzeylerini genel olarak görebilmek ve detaylı şekilde 
açıklayabilmek amacıyla Tablo 3 hazırlanmıştır. Buna göre 2020 yılı faaliyet 
döneminde araştırmaya konu işletmelerden 35’i diğer bir ifade ile %59,32’sinin 
türev ürün kullandıkları, 24 işletmenin diğer bir ifade ile %40,68’inin ise türev 
ürün kullanmadıkları tespit edilmiştir.

Tablo 3’te yer alan bilgiler detaylı bir şekilde incelendiğinde, türev ürün 
kullanan 35 işletme ile ilgili bilgileri Tablo 1 ve Tablo 2’de yer alan bilgilerle 
birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu 35 işletmeden; 18’inin hem türev varlık 
hem de türev yükümlülüklerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Sadece türev varlık 
bulunduran 4 işletme olduğu ve sadece türev yükümlülük bulunduran 13 işletme 
olduğu tespit edilmiştir. 

BIST 100 işletmelerinin 2021 yılı finansal durum tablolarında yer alan kısa 
vadeli türev finansal varlık miktarı ve uzun vadeli türev finansal varlık miktarı 
toplamı ve değişimi Tablo 4’teki gibidir.
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Tablo 4: İşletmelerin 2021 Yılına Ait Türev Finansal Varlıkları

BIST 
Kodu

Kısa Vadeli 
Türev 

Varlıklar

Uzun Vadeli 
Türev 

Varlıklar

Toplam Türev Varlıklar
Değişim 

%2020 2021
AFYON - - - - -
AKSA 4.687 4.162 - 8.849 -

AKSEN 3.859.495 - 2.148.922 3.859.495 +79,6
ALKIM - - - - -
AEFES 100.573 - 143.388 100.573 -29,8
ARCLK 16.094 19.157 27.354 35.251 +28,8
ASELS - - - - -
BIMAS - - - - -
BRSAN 6.520 - - 6.520 -
BRISA 114.518.244 2.006.609.450 1.031.342.769 2.121.127.694 +105,6
CCOLA 41.102 - 42.912 41.102 -4,2
CEMAS - - - - -
CEMTS - - - - -
CIMSA 27.108.341 - 50.495.548 27.108.341 -86,2
DOAS - - - - -

EGEEN - - - - -
EGGUB - - - - -
ENJSA 1.548.306 62.210 36.129 1.610.516 +4.357,6
ENKAI - - - - -
ERBOS 2.018.000 - - 2.018.000 -
EREGL 160.683 - 37.510 160.683 +328,3
ESEN - - - - -

FROTO - 36.159 - 36.159 -
GUBRF 39.424.793 - - 39.424.793 -
HEKTS 169.694.609 - 48.868.820 169.694.609 +247,2
INDES 42.950.689 - - 42.950.689 -
JANTS - - - - -
KARSN 26.720 133.599 163.868 160.319 -2,1
KARTN - - - - -
KERVT - - - - -
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KONYA 18.536.532 - - 18.536.532 -
KORDS - - 80.336 - -
KRDMD - - - - -
KRVGD - - - - -
LOGO 7.563.396 - - 7.563.396 -

MGROS 14.611 8.423 13.423 23.034 +71,6
NETAS - - - - -

NUHCM - - 1.107.891 - -
ODAS - - - - -

OTKAR 51 - 15.937 51 -99,6
OYAKC - - - - -
PARSN - - - - -
PGSUS 118.364.973 45.204.115 7.599.668 163.569.088 +2.052,3
PETKM 8.534 - - 8.534 -
RTALB - - - - -
SASA 3.668 - - 3.668 -

SELEC - - - - -
SOKM - - - - -
TKNSA 575 - - 575 -
TOASO - - - - -
TCELL 2.131.070 - 917.437 2.131.070 +132,2
TUPRS 3.817.972 44.213 468.012 3.862.185 +725,2
THYAO 782 - 14 782 +5.485,7
TTKOM 3.999.083 39.980 1.240.177 4.039.063 +225,6
TTRAK - - - - -
ULKER 1.499 - - 1.499 -
VESBE 193.125 - 18.830 193.125 +925,6
VESTL 288.768 111.789 288.768 +158,3
ZOREN 57.115 - 3.749 57.115 +1.423,4

*2021 yılı itibariyle faaliyetlerinde türev ürünlere yer veren işletmelerden; AKSEN, 
BRISA, CIMSA, ERBOS, GUBRF, HEKTS, INDES, KONYA, LOGO ve PGSUS 
kodlu işletmelere ait tutarlar Türk lirası (TL) cinsinden; THYAO kodlu işletmeye ait 
tutar milyon Türk lirası (TL) cinsinden; türev ürün kullanan diğer tüm işletmelere ait 
tutarlar ise bin Türk lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.
Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler, Erişim Tarihi: 2022.
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Tablo incelendiğinde 2021 yılı bilançosu verilerine göre, Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. işletmesinin 4.039.063.000 TL ile en yüksek türev 
varlık kullanım miktarına; Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. işletmesinin ise 
575.000 TL ile en düşük türev varlık kullanım miktarına sahip işletme olduğu 
görülmektedir.

Bir önceki yıl bilanço verileri kıyaslamasına göre;
	Türev varlık miktarındaki en yüksek artış, Türk Hava Yolları A.O. 

işletmesinde gerçekleşmiştir. Türk Hava Yolları A.O. işletmesinin, 2020 
bilançosunun varlık kısmında kullandığı türev ürün miktarı 14.000.000 TL 
iken 2021 yılında bu tutar %5.485,7 artarak 782.000.000 TL seviyesine  
ulaşmıştır.

	Türev varlık miktarındaki en düşük artış ise Arçelik A.Ş. işletmesinde 
gerçekleşmiştir. Arçelik A.Ş. işletmesinin, 2020 bilançosunun varlık kısmında 
kullandığı türev ürün miktarı 27.354.000 TL iken 2021 yılında bu tutar %28,8 
artarak 35.251.000 TL seviyesine ulaşmıştır.

	Türev varlık miktarındaki en yüksek azalış, Otokar Otomotiv ve Savunma 
Sanayi A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi 
A.Ş. işletmesinin, 2020 bilançosunun varlık kısmında kullandığı türev ürün 
miktarı 15.937.000 TL iken 2021 yılında bu tutar %99,6 azalarak 51.000 TL 
seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türev varlık miktarındaki en düşük azalış ise Karsan Otomotiv Sanayii ve 
Ticaret A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret 
A.Ş. işletmesinin, 2020 bilançosunun varlık kısmında kullandığı türev ürün 
miktarı 163.868.000 TL iken 2021 yılında bu tutar %2,1 azalarak 160.319.000 
TL seviyesinde gerçekleşmiştir

BIST-100 işletmelerinin 2021 yılı finansal durum tablolarında yer alan 
kısa vadeli türev finansal yükümlülükler miktarı ve uzun vadeli türev finansal 
yükümlülükler miktarı toplamı ve değişimi Tablo 5’teki gibidir.
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Tablo 5: İşletmelerin 2021 Yılına Ait Türev Finansal Yükümlülükleri

BIST 
Kodu

Kısa Vadeli 
Türev 

Yükümlülükler

Uzun Vadeli 
Türev 

Yükümlülükler

Toplam Türev 
Yükümlülükler Değişim 

%2020 2021
AFYON - - - - -
AKSA - - 66.067 - -
AKSEN 83.074.399 - 60.716.151 83.074.399 +36,8
ALKIM - - - - -
AEFES 444.129 708.656 285.700 1.152.785 +303,4
ARCLK 245.292 - 8.266 245.292 +2.867,4
ASELS - - - - -
BIMAS - - - - -
BRSAN - - 8.175 - -
BRISA - - - - -
CCOLA 151.678 708.423 271.586 860.101 +216,6
CEMAS - - - - -
CEMTS - - - - -
CIMSA 27.566.080 - 55.091.713 27.566.080 -49,9
DOAS - - - - -
EGEEN - - 617.042 - -
EGGUB - - - - -
ENJSA 43.717 2.419 141.679 46.136 -67,4
ENKAI - - - - -
ERBOS - - 171.220 - -
EREGL 190.259 137 59.582 190.396 +219,5
ESEN - - - - -
FROTO 1.036 1.253 1.253 1.036 -17,3
GUBRF - - - - -
HEKTS 10.935.886 - 485.728 10.935.886 +2.151,4
INDES - - 27.721.631 - -
JANTS 1.109.958 - - 1.109.958 -
KARSN - - - - -
KARTN - - - - -
KERVT - - 3.966.396 - -
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KONYA - - 1.051.780 - -
KORDS 221.461.266 - 7.788.431 221.461.266 +2.743,4
KRDMD - - 55.087.671 - -
KRVGD - - - - -
LOGO 25.307.291 - - 25.307.291 -
MGROS - - 4.760 - -
NETAS - - - - -
NUHCM - - - - -
ODAS - - - - -
OTKAR - - - - -
OYAKC - - 4.650.543 - -
PARSN - - - - -
PGSUS 211.337 - 94.066.338 211.337 -99,7
PETKM 23.760 30.419 63.673 54.179 -14,9
RTALB - - - - -
SASA - - - - -
SELEC - - - - -
SOKM - - - - -
TKNSA - - - - -
TOASO - 2.124 7.276 2.124 -70,8
TCELL 71.325 - 119.111 71.325 -40,1
TUPRS 3.302.177 29.117 808.318 3.331.294 +312,1
THYAO 378 - 470 378 -19,5
TTKOM 114.770 351.986 715.005 581.526 -18,6
TTRAK - - - - -
ULKER - - 1.892 - -
VESBE 233.435 - 48.839 233.435 +377,9
VESTL 531.887 - 303.178 531.887 +75,4
ZOREN 109.531 162.574 327.308 272.105 -16,8
*2021 yılı itibariyle faaliyetlerinde türev ürünlere yer veren işletmelerden; AKSEN, 
CIMSA, EGEEN, HEKTS, KORDS, LOGO ve PGSUS kodlu işletmelere ait tutarlar 
Türk lirası (TL) cinsinden; THYAO kodlu işletmeye ait tutar milyon Türk lirası (TL) 
cinsinden; türev ürün kullanan diğer tüm işletmelere ait tutarlar ise bin Türk lirası 
(TL) cinsinden ifade edilmiştir.

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler, Erişim Tarihi: 2022.
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Tablo incelendiğinde 2021 yılı bilançosu verilerine göre, Türkiye Petrol 
Rafinerileri AŞ. işletmesinin 3.331.294.000 TL ile en yüksek türev yükümlülük 
miktarına; Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. işletmesinin ise 211.337 TL ile en 
düşük türev yükümlülük miktarına sahip işletme olduğu görülmektedir.

Bir önceki yıl bilanço verileri kıyaslamasına göre; 
	Türev yükümlülük miktarındaki en yüksek artış, Arçelik A.Ş. 

işletmesinde gerçekleşmiştir. Arçelik A.Ş. işletmesinin 2020 bilançosunun 
yükümlülük kısmında kullandığı türev ürün miktarı 8.266.000 TL iken 2021 
yılında bu tutar %2.867,4 artarak 245.292.000 TL seviyesine ulaşmıştır.

	Türev yükümlülük miktarındaki en düşük artış ise Aksa Enerji Üretim 
A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Aksa Enerji Üretim A.Ş. işletmesinin 2020 
bilançosunun yükümlülük kısmında kullandığı türev ürün miktarı 60.716.151 
TL iken 2021 yılında bu tutar %36,8 artarak 83.074.399 TL seviyesine ulaşmıştır.

	Türev varlık miktarındaki en yüksek azalış, Pegasus Hava Taşımacılığı 
A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. işletmesinin 
2020 bilançosunun yükümlülük kısmında kullandığı türev ürün miktarı 
94.066.338 TL iken 2021 yılında bu tutar %99,7 azalarak 211.337 TL seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

	Türev varlık miktarındaki en düşük azalış ise Petkim Petrokimya 
Holding A.Ş. işletmesinde gerçekleşmiştir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 
işletmesinin 2020 bilançosunun yükümlülük kısmında kullandığı türev ürün 
miktarı 63.673.000 TL iken 2021 yılında bu tutar %14,9 azalarak 54.179.000 
TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2021 yılında türev ürün kullanan işletmeler ile türev ürün kullanmayan 
işletmelerin tamamını görebilmek için Tablo 7 oluşturulmuştur. Buna göre 
araştırmaya konu işletmelerin finansal raporlarında, türev ürünlerden, türev varlık 
ve türev yükümlülüklerinden herhangi birinin ya da her ikisinin kullanılması 
halinde “1”, kullanılmaması halinde ise “0” olarak Tablo 6’da gösterilmiştir.



PANDEMİ DÖNEMİNDE BIST 100 ENDEKSİ İŞLETMELERİNİN TÜREV . . .     129

Tablo 6:  2021 Yılında Türev Ürün Kullanan İşletmeler

İşletmeler 2021 İşletmeler 2021 İşletmeler 2021
AFYON 0 EREGL 1 OYAKC 0
AKSA 1 ESEN 0 PARSN 0

AKSEN 1 FROTO 1 PGSUS 1
ALKIM 0 GUBRF 1 PETKM 1
AEFES 1 HEKTS 1 RTALB 0
ARCLK 1 INDES 1 SASA 1
ASELS 0 JANTS 1 SELEC 0
BIMAS 0 KARSN 1 SOKM 0
BRSAN 1 KARTN 0 TKNSA 1
BRISA 1 KERVT 0 TOASO 1
CCOLA 1 KONYA 1 TCELL 1
CEMAS 0 KORDS 1 TUPRS 1
CEMTS 0 KRDMD 0 THYAO 1
CIMSA 1 KRVGD 0 TTKOM 1
DOAS 0 LOGO 1 TTRAK 0

EGEEN 0 MGROS 1 ULKER 1
EGGUB 0 NETAS 0 VESBE 1
ENJSA 1 NUHCM 0 VESTL 1
ENKAI 0 ODAS 0 ZOREN 1
ERBOS 1 OTKAR 1

Türev ürün kullanım düzeylerini genel olarak görebilmek ve detaylı şekilde 
açıklayabilmek amacıyla Tablo 6 hazırlanmıştır. Buna göre 2021 yılı faaliyet 
döneminde araştırmaya konu işletmelerden 35’i diğer bir ifade ile %59,32’sinin 
türev ürün kullandıkları, 24 işletmenin diğer bir ifade ile %40,68’inin ise türev 
ürün kullanmadıkları tespit edilmiştir.

Tablo 6’da yer alan bilgiler detaylı bir şekilde incelendiğinde, türev ürün 
kullanan 35 işletme ile ilgili bilgileri Tablo 4 ve Tablo 5’de yer alan bilgilerle 
birlikte değerlendirildiğinde söz konusu 35 işletmeden; 19’unun hem türev 
varlık hem de türev yükümlülüklerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Sadece türev 
varlık bulunduran 13 işletme olduğu ve sadece türev yükümlülük bulunduran 3 
işletme olduğu tespit edilmiştir. 

Sosyoekonomik parametrelerdeki dalgalanmalar ve küresel sermaye ve 
para piyasalarının hızla değişen dengeleri; orta ve uzun vadeli yatırımlardan 
günlük ticari faaliyetlere kadar birçok alanda çeşitli belirsizlikler yaratmaktadır. 
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Küresel sistemin getirmiş olduğu ekonomik uyum, finansal risklerin 
çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu durum, işletmeler için belirsizlik hali ve 
risklerden korunma, bu riskleri yönetme ve hatta riskleri fırsata çevirme ihtiyacı 
doğurmuştur. Bu bağlamda türev ürünler, işletmelerin finansal risklerden 
korunma ihtiyacına yönelik olarak ortaya çıkmıştır.

Türev ürün kullanım durumlarını genel olarak görülebilmesinin sağlaması 
için hazırlanan Tablo 3 ve Tablo 6’da yer alan veriler ve sonuçları incelendiğinde 
işletmelerin türev ürün kullanan işletme sayılarında herhangi bir değişme 
olmadığı görülmektedir. Buna göre araştırmaya konu işletmelerden türev ürün 
kullanan işletmelerin sayısında herhangi bir değişiklik olmadığı halde Tablo 1, 
Tablo 2, Tablo 4 ve Tablo 5 detaylı bir şekilde incelediğinde varlık ve yükümlülük 
açısından önemli farklılıkların olduğu görülmüştür. 

2020 yılında sadece türev varlık bulunduran 4 işletme iken, 2021 yılında 
sadece türev varlık bulunduran işletme sayısının 13’e çıktığı görülmüştür. Diğer 
taraftan, 2020 yılında sadece türev yükümlülük bulunduran 13 işletme iken, 
2021 yılında sadece türev yükümlülük bulunduran işletme sayısının 3’e düştüğü 
belirlenmiştir. Bu bağlamda, işletmelerin türev yükümlülükten türev varlığa 
yöneldikleri ve Covid 19 döneminde başlayan doğal afet niteliğinde olan, 
sonrasında küresel bir krize dönüşmesiyle ortaya çıkan fiyat dalgalanmaları 
gibi ortaya çıkan risklerden korunmak amacıyla türev varlıklara yöneldikleri 
ifade edilebilir. Bununla birlikte işletmelerin, 2020 yılında ortaya çıkan ve bitiş 
tarih tam olarak bilinemeyen Covid 19 pandemisinin çalışma hayatını durma 
noktasına sürüklemesi ile oluşan, hammadde tedarikinde yaşanan sorunlar ile 
lojistik ve üretim sorunları, çip problemi gibi bir takım krizlerle birlikte ürün 
fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan da oluşan risklerin yanı sıra döviz kuru 
ve faiz oranlarında ortaya çıkan dalgalanmalarında getirdiği risklere karşı 
korunmayı amaçladıkları ifade edilebilir.

2020 yılında hem türev varlık hem de türev yükümlülüğü bulunan 18 işletme 
var iken, 2021 yılında hem türev varlık hem de türev yükümlülük bulunduran 
işletme sayısı 19’a çıkmıştır. Diğer bir ifade hem türev varlık hem de türev 
yükümlülük bulunduran işletme sayısında azda olsa artış olduğu görülmüştür. 
Bu işletmelerden hemen hepsi Covid 19 pandemisinin ilk yılında da türev araç 
kullanırlarken, yeni eklenen işletmelerin ise salgından dolayı meydana gelen 
piyasa risklerine karşı tedbir aldıkları ifade edilebilir.  

2022 yılı başından itibaren özellikle gıda ile enerji krizinin yanı sıra 
Rusya – Ukrayna savaşının bir yıla yakın bir zamandır devam etmesi ile birlikte 
finansal sistemde ortaya çıkan bozulmanın, esasında pandemiden sonraki 
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dönemlerde daha güçlü hale geldiğini net bir şekilde görülmektedir. Zira 
gıda krizi, petrol ve enerji krizi ve de Rusya – Ukrayna savaşı 2022 yılından 
itibaren finansal açıdan küresel anlamda daha kötü sonuçları ortaya çıkardığı 
ifade edebilir. Bu durumun sonucunda, uzun yıllardır yüksek enflasyonla 
karşılaşmayan ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi diğer benzer ülkeler yüksek 
enflasyonla karşılaşmışlar ve hatta bu ülkelerden birçoğu ise resesyonla karşı 
karşıya kalmışlardır. 

Küresel olarak, enerji ve gıda krizinin kısa sürede ortadan kalkmayacağı, 
küresel açıdan finansal sistemde meydana gelen bozulmanın ortadan 
kalkmasının 2023 yılı sonuna kadar çok da mümkün olmadığı yönünde genel 
bir beklenti oluşmuştur. Bu bağlamda işletmelerin 2022 yılına ait finansal 
verileri ile türev ürün kullanımlarının incelemesi ile işletmelerin 2022 yılı 
verilerine göre türev ürün kullanımında herhangi bir artış olup olmadığının 
belirlenmesi ve türev varlık – türev yükümlük açısından detaylandırılması 
açsından gelecek çalışmalara ışık tutabileceği düşünülmektedir. Bununla 
birlikte, pandemi döneminde işletmelerin türev ürün kullanımlarının işletmeler 
açısından oluşan kaldıraç etkisinin ne kadar etkili olduğunun belirlenmesi 
açısından da incelenmesi gerektiği ve bu bakımdan sonraki çalışmalarda türev 
ürün kullanımı ile diğer faktörlerin birlikte değerlendirilmesi açısından da 
faydalı olacağı düşünülmektedir.
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1. Giriş

Turizm sektöründeki hızlı gelişim hem iç hem de dış turizm alanında 
gerçekleşmektedir. Günümüzde insanlar önceki yıllara oranla daha 
fazla seyahat etmeyi tercih etmektedirler. Bunun en önemli sebebi gelir 

düzeyindeki artıştır. Gelir düzeyindeki artış beraberinde yeni yerler görmek, 
eğlenmek, dinlenmek ve sağlık amacıyla yapılan ziyaretlerde de artışa neden 
olmaktadır. Böylece uluslararası turizm talebinde de artış ve hareketlilik 
görülmektedir. Bu artışın karşılanmasına yönelik çeşitli turistik yöreler ve 
turizm işletmeleri ortaya çıkmıştır ve aralarındaki rekabet turizm sektörünün 
gelişimiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Yoğun bir rekabetin görüldüğü bu 
sektörde faaliyet gösteren turistik yöreler ve işletmeler ziyaretçilerin sürekliliğini 
sağlamak amacıyla öncelikle memnuniyetlerini sağlamaya çalışmaktadırlar. 

1 Bu makale Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı öğrencisi 
Emel GÜNGÖR KESİM’in Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN danışmanlığında gerçekleştirdiği 
“Turistik Yörelerden Memnuniyet ve Geleceğe Yönelik Ziyaretçi Davranışları: Antalya Örneği” 
başlıklı tezden üretilmiştir.
2  This article generated from the thesis in consultation of Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN by 
Emel GÜNGÖR KESİM, who is student of the Management Department of  Erciyes University 
Institute of Social Sciences “Destination Satisfaction And Future Visitor Behavior: A Case Study 
Of Antalya”.
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Turistik yörelerden memnun kalmış bir ziyaretçi sadık ziyaretçi haline gelebilir. 
Böylece ziyaretçinin devamlılığı oluşur. Bu durum hem destinasyonlar hem 
de işletmeler açısından sürdürülebilir turizm gelişimi anlamına gelir. Memnun 
olmuş bir ziyaretçi çevresindeki kişilere de olumlu duyurumlar yaparak 
potansiyel ziyaretçilerin aynı turistik yöreye yönelmesini sağlayabilir.

Turizm sektöründe, ziyaretçilerin ziyaret ettikleri destinasyonlardan 
memnun kalmaları söz konusu olduğunda geleceğe yönelik ziyaretçi davranışları 
açısından tekrar aynı yeri ziyaret ettikleri ve çevrelerindeki kişilere olumlu 
referans oldukları görülebilmektedir. Memnuniyetsizlik söz konusu olduğunda 
ise farklı turistik yörelere gitmeleri veya olumsuz referans vermeleri de söz 
konusu olabilir.

2. Literatür Özeti

Türkçe literatürde turistik yörelerden memnuniyet ve geleceğe yönelik 
ziyaretçi davranışlarını incelemeye yönelik az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. 
Ancak, yabancı literatürde turistik yörelerden memnuniyet ve geleceğe yönelik 
ziyaretçi davranışlarını araştıran çok sayıda çalışma mevcuttur. Her bir çalışma 
memnuniyeti etkilediği düşünülen faktörlerin ya bir kısmını ya da tümünü 
incelemeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

Turistik bölgeler farklı kültür ve ülkelerden ziyaretçileri çekmektedir. 
Turizm, seyahat, ağırlama ve eğlence endüstrilerinde son yıllarda hem yerel hem 
de uluslararası tatil bölgelerindeki ziyaretçi memnuniyetinin araştırılmasında bir 
artış olmuştur (Kozak; Rimmington 2000, 260–269; Pizam; Milman 1993,197–
209; Pizam; Neumann; Reichel 1978,314–322). 

İncelenen araştırmaların tümü ziyaretçi memnuniyetinin destinasyonlar 
açısından oldukça önem arz ettiğini ve tekrarlanan satın almalarda önemli bir 
rol oynadığını göstermektedir. Tekrarlanan ziyaret, destinasyona olan bağlılığın 
gerekli bir bileşenidir ve destinasyon memnuniyetiyle ortaya çıkmaktadır. 
Destinasyonların gelecekte de tercih edilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi 
memnun edilen ziyaretçilere ve memnuniyet sonucu elde edilecek olan sadakate 
ve olumlu duyurulara bağlıdır. Bu çalışmamızda ziyaretçilerin bir turistik yöreyi 
tercih etmelerine etki eden faktörlerin neler olduğu ve gelecekte de aynı turistik 
yöreyi tercih edip etmeyecekleri daha önce yapılmış araştırmaların yardımıyla 
incelenmiştir. Antalya destinasyonunu tercih etmede etkili olan faktörlerin 
neler olduğu ve tekrarlanan ziyaretlerin olup olmadığı ya da gelecekte de olup 
olmayacağı konuları araştırılmıştır.
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Dolayısıyla tüm başlıklar incelendiğinde hizmet sektöründe ziyaretçi 
davranışlarının detaylı bir şekilde incelenerek destinasyon memnuniyetinin 
ve aynı destinasyonu tekrar ziyaret etme eğilimlerinin neler olduğunun 
incelenmesi gerekliliğinin önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Bacasız sanayi olarak 
adlandırılan turizm sektörü ülkemiz için en önemli gelir kaynaklarından biridir. 
Türkiye’de turizm gelişiminin en yoğun olduğu bölgeler arasında deniz-kum-
güneş turizmini en tatminkâr şekilde sağlayan ve mevcut konaklama tesisleri 
açısından ilk sırada yer alan Antalya destinasyonu bu araştırmanın yapılması 
için en uygun tatil bölgesidir.

2.1.	Turistik	Yöre		(Destinasyon)	Kavramı

İnsanların, normal olarak ikamet ettikleri ve çalıştıkları yöreler dışındaki 
yörelere çalışma, para kazanma ve yerleşme amacı olmaksızın çeşitli amaçlarla 
seyahat etmesi, gittikleri yörede genellikle ziyaretçiler için oluşturulan mal, 
hizmet ve etkinliklerden yararlanması ve tekrar seyahatin başladığı noktaya 
dönmesi sürecine ve bu süreç esnasında ve sonunda ortaya çıkan olaylar ve 
ilişkiler bütününe turizm denmektedir (Burkart; Medlik 1981, 42–43).

Çağımızda turizm milyonlarca insanın geçici olarak yer değiştirdiği 
psikolojik, politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel sonuçları olan bir 
olaydır.  Turizmi bir sistem olarak düşündüğümüzde bu sistemin temel unsurları 
ziyaretçi çıkış yeri (turizm mahreci), ziyaretçiler, transit yol bölgeleri ve ziyaretçi 
varış yeridir. 

Turizm faaliyetinin odak noktası destinasyon, varış noktası, çekim yeri, 
turizm mahreci gibi adlarla da anılan turistik yöredir. Bu çalışmada adı geçen 
kavramlar eş anlamlı olarak kullanılacaktır. Turistik yöre, çekiciliklerinden 
ötürü ziyaretçilerin ziyaret ettiği yeri ifade etmektedir. Turizm faaliyetinin en 
önemli sonuçları turistik yörede ortaya çıkmaktadır.  

Dolayısıyla turistik yöre denilince akla, ziyaretçilerin zihninde belli 
bir anlam ifade eden, markalaşmış, belirli çekici özellikleri bulunan, ulaşım 
açısından uygun, ziyaretçilere istediklerini verebilecek düzeyde gelişmiş ve 
geliştirilmekte olan bölgeler gelmektedir. 

Turistik destinasyonlar turizm hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı 
önemli noktalardır ve turizm ürünü olarak karşımıza çıkmaktadırlar.  Seyahat 
eden kişilerin ilk hedefi çeşitli ya da belirli turistik yöreleri ziyaret etmektir. 
Bu amaçla var olan farklı destinasyonları çeşitli kaynaklardan yararlanarak 
incelemekte ve kendileri için en cazip olanını tercih etmektedirler. 
Turistik destinasyonlar sahip oldukları cezbedici özellikler sayesinde 
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kişileri kendisine çekmektedir. Bu bileşenlerin tümü toplam turistik ürünü 
oluşturmaktadır.

2.2.	Turizm	Ürünü	Olarak	Turistik	Yöreyi	Oluşturan	Bileşenler

Turistik ürün, “bireylerin sürekli olarak yaşamlarını sürdürdükleri 
konutlarından ayrılışlarından itibaren başlayıp, yeniden evlerine dönmelerine 
kadar geçen süre içinde satın aldıkları veya yararlandıkları mal ve hizmetlerin 
oluşturduğu bir paket veya edindikleri deneyimlerin toplamıdır” (Kozak 2006, 
125). Turistik ürün tek bir ürün değil birçok ürünün bir araya gelmesiyle oluşmuş 
bileşik bir üründür. Destinasyonların sahip oldukları çeşitli cazip unsurlar 
aracılığıyla ziyaretçileri etkilemeleri ve destinasyonlara çekmeleri mümkündür. 

Bir ülke ya da bölgenin veya destinasyonun sahip olduğu çekicilikleri, 
doğal ve insanın meydana getirdiği çekicilikler, tarihi ve kültürel etnik 
çekicilikler, rekreatif faaliyetler ve özel olaylar şeklinde belirtebiliriz. Bunların 
tümü toplam turistik ürünün oluşumundaki alt başlıklardır. Hepsinin ayrı ayrı ele 
alınmasıyla ziyaretçiler için farklı açılardan önem arz ettikleri görülebilmektedir. 
Bir destinasyonun ziyaretçiler için cazip bulunması için var olmaları gereken 
önemli bileşenlerdir. Varlıkları ziyaretçi memnuniyeti üzerinde olumlu etki 
sağlamaktadır.

Mill ve Morrison (1992), ziyaretçi destinasyonlarının çekiciliklerinin 
olanaklar (hizmet), altyapı, ulaşım ve misafirperverlikten oluştuğunu 
belirtmektedir.

Türkiye konumu ve tarihi itibariyle çeşitli destinasyon alanlarına sahiptir. 
Bunlardan belki de en önemlisi Antalya destinasyonudur. Turizm hareketliliğine 
bakıldığında deniz-kum-güneş tatili, kültürel seyahat gibi seçenekler için 
çok uygun olan bir turistik yöremizdir. Ancak göz önünde bulundurulması 
gereken çok önemli bir faktörde turizm bölgelerinin ziyaretçilerin geçmiş 
deneyimlerinden etkilenerek karar verdikleri ve ziyaret etmek amacıyla tercih 
edecekleri, kişiden kişiye göreceli olarak değişen algısal bir kavram olduğudur. 

Ziyaretçi motivasyonu üzerine yapılan çalışmalarda, motivasyonla ilgili 
olarak iki öğe göze çarpmaktadır. Bunlar pazarlama literatüründe geçen itme 
ve çekme stratejileridir. Buna göre ziyaretçiler çeşitli faktörler tarafından 
çekildikleri veya itildikleri için seyahat etmek istemektedirler. 

Bu çekim-itim güçleri ziyaretçilerin gezi kararları alırken içsel motivasyon 
değişkenlerince nasıl çekildiğini ve dışsal özelliklerce nasıl itildiklerini gözler 
önüne serer (Uysal; Hagan 1993,798–810). İtici etkiler, ziyaretçiyi seyahatten 
uzaklaştıran içsel güdüleyiciler, çekici etkiler ise hedefin sahip olduğu güzellik 
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ve çekiciliklerdir (Crompton 1995,18–23; Turnbull; Uysal 1995, 85–92; Um; 
Crompton 1990, 432–448). 

Destinasyonların sahip oldukları tarihi ve kültürel zenginlikler, ziyaretçiler 
için destinasyonları çekici hale getirmektedir. Özellikle tarihi ve kültürel 
zenginliklere sahip destinasyonlar eğitim seviyesi ve gelir düzeyi daha yüksek 
olan ziyaretçiler tarafından tercih edilmektedir. Dolayısıyla bu ziyaretçi çeşidi 
destinasyonlardaki işletmeler açısından önemlidir. Çünkü daha fazla gelir 
bırakmaktadırlar. Bir destinasyonun çekiciliği iyi korunmuş kaynaklara bağlıdır. 
Bazı araştırmalarda ziyaretçilerin destinasyonlar arasında karar verirken 
dikkate aldıkları özellikler incelenmiştir. Örneğin, turistik tesisler, fiyatlar, 
seyahat, tarihi yerler, kültürel yerler, gece hayatı, doğal çevre, sosyal fırsatlar ve 
çekimler, doğal ve kültürel çekimler, hoş tavırlar, seyahat, eğlence gibi özellikler 
destinasyonların sahip oldukları çekici unsurlardır.

2.3.	Ziyaretçi	ve	Ziyaretçi	Memnuniyeti	Kavramı

Pazarlama kavramının gelişim süreci incelendiğinde müşteri odaklı 
olmayan, müşterinin istek ve ihtiyaçları ön planda olmadan yapılan bir 
mübadele süreci bulunmaktaydı. Ancak pazarlama anlayışı ile birlikte müşteri 
odaklı mübadele süreci ortaya çıkmıştır. Hatta günümüzde daha da ileri giderek 
birebir pazarlama ve ilişki pazarlaması şeklinde tamamen müşteriyi temel 
alan bir anlayış görülmektedir. Bunların çıkarımı olarak müşterinin ön planda 
olduğu, onun memnuniyetinin sağlanmasını hedefleyen ve bunlarla bağlantılı 
olarak sadakatin ortaya çıkmasına yönelik çabalar olduğu görülmektedir.  Her 
sektörde giderek müşteriye daha çok yoğunlaşmaktadır. Çünkü müşteri; satışa 
sunduğumuz mal veya hizmeti almaya hevesli ve bunun için uygun alım gücü 
olan kişiler olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla firmalar için sürekli bir gelir 
anlamına gelmekte ve üretim faaliyetlerini devam ettirmelerini sağlamaktadır. 
Turizm sektöründeki müşteri de ziyaretçi olarak isimlendirdiğimiz kişilerdir. 
Ziyaretçiler, çekiciliklerinden dolayı bir turistik yöreyi ziyaret eden, gittiği 
turistik yörede ağırlıklı olarak ziyaretçiler için oluşturulan ürünlerden, 
çekiciliklerden ve etkinliklerden yararlanan ve tekrar seyahatin başladığı 
noktaya dönen kişilerdir. Gittiği turistik yörede en az bir geceleme yapan (24 
saatten fazla kalan) ziyaretçilere turist, geceleme yapmayan (24 saatten az kalan) 
ziyaretçilere ise günübirlikçi denmektedir.   Bu ziyaretçiler bir şekilde sunulan 
turizm türlerinden en az bir tanesi için hizmet sektöründe faaliyette bulunan 
firmalara müşteri olmaktadırlar.
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Memnuniyet (Satisfaction) kelimesi Latince satis (yeterli) ve facare  
(yapmak) kelimelerinden türemiştir (Oliver 1993,418–430; Rust; Oliver 1994, 
içinde: Foster, David 1997, 1–9). Memnuniyet, satın alınan bir ürün veya 
hizmetten beklenen ve umulan tüm faydaların tam anlamı ile elde edilmesi 
sonucu ortaya çıkan mutluluk ve sevinç gibi duygular içeren psikolojik bir 
kavram olarak tanımlanabilir (Pizam; Taylor 1999, 327). Başka bir deyişle, 
memnuniyet, müşterinin belli bir mal ve/veya hizmeti satın almasından 
kullanmasına dek geçen zaman içerisinde oluşan toplam tüketim deneyimlerinin 
bir değerlendirmesidir. 

Hizmet sektörünün müşterileri olan ziyaretçilerin toplam tüketim 
deneyimlerinin değerlendirmesinin yüksek olması arzu edilir. Bu amaçla 
destinasyonlarda ziyaretçi taleplerini karşılamaya yönelik arzlar oluşturulup 
hizmete sunulur. Oluşturulan arzın memnuniyet verici olmasına çalışılır. 
Böylece destinasyonların birer marka haline dönüşmesi sağlanır. Dolayısıyla 
markalaşmış ve ziyaretçi gözünde memnuniyet verici olarak nitelendirilen 
destinasyonlar öncelikli tercih edilecek ve tekrarlayan ziyaretlerle varlıklarını 
sürdürebileceklerdir. Memnun olan ziyaretçi aynı duyguları yeniden 
yaşayabilmek için tekrarlayan satın alımları gerçekleştirecektir.

Müşteri memnuniyetinin, yoğun rekabet ortamında ön plana çıkan bir unsur 
olması, yöneticilerin bu konuda stratejiler geliştirmelerine ve organizasyonlarını 
bu yönde oluşturmalarına neden olmaktadır (Kandampully; Butler 2001, 112).

Müşteri memnuniyetini sürekli ve sistematik bir şekilde ölçmek çok 
önemlidir.  Üstelik memnun olmamış müşteriler üzerinde çalışmak ve 
müşterilerin neden memnun olmadıklarını bulmak memnuniyetsizlikleri 
ortadan kaldıracak şekilde pazarlama karması oluşturmayı kolaylaştırır.  
Memnuniyetsizlik yaratan konuların öğrenilmesi problemin ortaya çıkmasını 
sağlamakla kalmaz, bu problemlerin çözümü için fırsat da sağlar.  Bu, müşteriyi 
elde tutma oranını yükseltmek için en etkili yol olabilir.  Araştırmalar gösteriyor 
ki, gelen şikâyetlere cevap verilirse, memnun olmamış müşterilerin %62’si 
geri kazanılır.  Eğer şikâyetlere çok çabuk cevap verilirse bu oran %95’e kadar 
çıkabilir (Doyle 1998, 44–45).

Destinasyonlarda faaliyette bulunan işletmeler hizmet kalitesi ve ziyaretçi 
memnuniyetini arttırmanın yollarını ararlar çünkü destinasyondan memnun 
kalan, aynı destinasyonu gelecekte tekrar ziyaret eden ve ziyaret ettikleri 
destinasyonu başkalarına da tavsiye edecek sadık ziyaretçilere sahip olacaklarını 
umarlar.
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2.4.	Geleceğe	Yönelik	Ziyaretçi	Davranışları

Bir destinasyonun tekrar ziyaret edilmesi ziyaretçilerin daha önce 
elde ettikleri deneyimlerle doğru orantılı olmaktadır. Daha önceki ziyarette 
memnun olmuş ziyaretçiler hem kendileri tekrar gelirler hem de çevrelerine 
olumlu duyurumlar yapabilirler. Bu olumlu sonuçların elde edilebilmesi için 
destinasyonun ziyaretçilerin ziyaret öncesi mevcut olan ilk beklentilerini 
karşılamış olması gerekmektedir. Bir destinasyonu tekrar ziyaret etmek, o 
destinasyona olan sadakati yansıtabileceği gibi, destinasyonun ziyaretçilerin 
beklentilerini karşıladığını da gösterir. Memnuniyeti ifade etmek için 
destinasyonu en az bir kez ziyaret etmiş olmak gerekir. Dolayısıyla daha önce 
destinasyonu ziyaret etmemiş olan potansiyel ziyaretçiler destinasyonla ilgili 
olarak memnuniyetlerini ifade edemezler. Destinasyonların sürekliliği ve 
başarısı için tekrarlanan ziyaretler önem arz etmektedir. Tekrarlayan ziyaretlerin 
olabilmesi için öncelikle ziyaretçi memnuniyetinin sağlanması ve buna bağlı 
olarak sadakat kavramının oluşması gerekmektedir. Bu konularla ilgili yapılan 
çalışmaları literatür taraması sonunda şu şekilde gösterebiliriz:

Tablo 1: Memnuniyet-Sadakat ve Tekrarlayan Ziyaretleri İnceleyen Çalışmalar

Memnuniyetle İlgili 
yapılan Çalışmalar

Sadakatle İlgili Yapılan 
Çalışmalar

Tekrarlayan Ziyaretleri 
Araştıran Çalışmalar

Parasuraman, Zeithaml ve 
Berry (1988), 
Fornell (1992), 
Ross (1993), 
Griffin ( 1995),
Naumann (1995),
Vavra (1997),
Pizam ve Neuman (1978), 
Pizam ve Ellis (1999), 
Oliver (1999), 
Kozak ve Rimmington 
(2000),  
Chen ve Gürsoy (2001), 
Kandampully ve Butler 
(2001), 
Öçer (2001 ),

Aaker (1992), 
Kotler (1997), 
Oppermann (1997), 
Parasuraman; Zeithaml ve 
Berry 
(1988), 
Bowen ve Shoemaker  
(1998), 
Doyle (1998), 
Tepeci (1999), 
Dick ve Basu (1999), 
Odin; Odin ve Valette-
Florence (2001), 
Bowen ve Chen (2001), 
Giddens (2002),

Gitelson ve Crompton  
(1984), 
Ross (1993), 
Milman ve Pizam (1995), 
Baker ve Crompton 
(2000), 
Gyimothy (2000),
Kozak ve Rimmington 
(2000), Oppermann  
(2000), 
Baloğlu (2001), 
Bigné; Sánchez ve 
Sánchez (2001), 
Kozak (2001),(2003),
Sırakaya; Uysal ve 
Yoshioka (2003), 
Yoon ve Uysal (2005), 
Alegre ve Cladera (2006), 
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Oppermann (2000), tekrarlanan ziyaretlerin pazarlama ve turizm 
literatüründe neden önemli olduğuna dair sebepleri şu şekilde açıklamıştır: 

1. Tekrar gelen ziyaretçileri etkilemek için yapılan pazarlama harcamaları 
ilk defa gelen ziyaretçiler için yapılan harcamalardan azdır. 

2. Tekrarlanan ziyaret, ziyaretçi memnuniyetinin gerçekleştirildiğinin bir 
göstergesidir. 

3. Tekrar gelen ziyaretçiler gelecekte de aynı davranışı gösterme olasılıkları 
yüksek kişilerdir. 

4. Destinasyonu arkadaşlarına veya akrabalarına tavsiye edebilirler.  
Tekrarlayan ziyaretler, sürekli ziyaretçi elde edildiğinin bir göstergesi 

olarak kabul edilebileceğinden dolayı ziyaretçi memnuniyetinin sağlandığını 
ve sonucunda sadık ziyaretçiler elde edildiğinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Tekrarlanan ziyaret, destinasyona olan bağlılığın ve marka sadakatinin 
bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Destinasyon sadakati sağlandığı zaman 
ziyaretçiler rakip destinasyonların sunduğu düşük fiyatlara pek aldırış etmezler.

Yapılan çoğu araştırmada genel memnuniyetin ziyaretçilerin tekrar ziyarete 
gelme niyetlerini etkileyip etkilemediği analiz edilmiştir ve memnuniyet ile 
tekrar ziyaret etme arzusu arasında olumlu bir ilişki olduğunu göstermiştir 
(Gitelson; Crompton 1984, 199–217; Ross 1993, 52–57; Baker; Crompton 
2000, 785–804; Kozak; Rimmington 2000, 260–269; Kozak 2001,391–401; 
2003, 229–240; 2001,784–807; Bigné; Sánchez; Sánchez 2001, 607–616; Yoon; 
Uysal 2005, 45–56).

Tatil deneyiminde elde edilen genel memnuniyet seviyesi aynı yöreyi 
tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle 
ziyaretçilerin memnuniyet seviyesini etkileyebilecek faktörlerin kesin bir 
tanımlamasının yapılması gerekir. Çünkü bu durum ziyaretçilerin destinasyon 
tercihlerini, ürün ve hizmet tüketimlerinin ve geri dönme kararı almalarını 
etkiler (Kozak; Rimmington 2000, 260–269).

2.5.	Turistik	Yörelerde	Ziyaretçi	Memnuniyetini	Etkileyen	Faktörler	

Ziyaretçiler homojen bir özellik göstermediğinden dolayı memnuniyeti 
etkileyen faktörler kişiden kişiye değişmekte ve standartlaştırılması zor 
olmaktadır. Bunun tüketici satın alma davranışını etkileyen faktörlerle birebir 
bağlantısı bulunmaktadır. Turizm ürünü olarak turistik yöreyi oluşturan 
bileşenler başlığında daha önce ifade ettiğimiz gibi çok çeşitli bileşenler 
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmamızda geçmiş araştırmalardan yola 
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çıkarak bir anket oluşturulup genel olarak ziyaretçilerin memnuniyet veya 
memnuniyetsizlik seviyelerini etkileyebilecek konular belirlenmiştir. Ziyaretçi 
memnuniyetinin genel olarak ölçülmesi için bir destinasyonun ziyaret edilip 
oradaki turistik ürünlerin kullanılmış olması gerekmektedir. Böylece genel 
ziyaretçi memnuniyetini etkileyen faktörlerin hemen hemen tümü hakkında veri 
elde edilebilir. 

Turistik bir destinasyonun seçimi seyahat öncesi hizmetler kavramıyla 
başlamaktadır. Tatil destinasyonlarının medyadaki imajları, destinasyon hakkında 
bilgilerin bulunması ve bilgilerin elde edilebilir olması, destinasyonların satışını 
yapan tur operatörlerinin ve seyahat acentelerinin varlığı, web sitelerinin 
bulunması ve yeterliliği, tanıtım broşürlerinin olması, rezervasyon kolaylığı, 
kolay satın alımların olması, online rezervasyon kolaylığı ve paket turların 
mevcudiyeti gibi konular seyahat öncesi karar vermede ziyaretçiler için önem 
taşımakta ve tercihlerini etkilemektedir.

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

3.1.	Araştırmanın	Değişkenleri	ve	Ölçümü

Araştırma modellerinde gösterildiği üzere araştırmada ziyaretçilerin 
Antalya destinasyonundan memnuniyetleri ve geleceğe yönelik davranışları 
ile bu iki değişken arasındaki ilişki ölçülmüştür. Bu nedenle araştırmanın 
bağımsız değişkeni turistik yörelerden memnuniyettir ya da bir başka değişle 
varış yeri memnuniyetini etkileyen faktörlerdir. Ölçek oluşturulurken konuyla 
ilgili yapılan literatür çalışmalarında kullanılan diğer ölçekler göz önünde 
bulundurulmuştur. Benzer niteliklerin ve literatürdekilerden farklı oluşturulan 
niteliklerin ölçülmesine yönelik sorular oluşturulmuştur. Edinilen tatil tecrübeleri 
ziyaretçilerin memnuniyet veya memnuniyetsizliklerini belirlemede etkili olan 
faktörlerdendir. Bir tatil tecrübesinin elde edilmesi tatil öncesi planlama, tatil 
sırasında yaşananlar ve tatil sonrasındaki değerlendirmelerden oluşan toplu bir 
veridir. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni geleceğe yönelik ziyaretçi davranışlarıdır. 
Başka bir değişle geleceğe yönelik ziyaretçi davranışları ziyaretçilerin konaklanan 
otele, Antalya’ya ve Türkiye’ye tekrar gelme niyeti (sadakat) ve konaklanan 
oteli, Antalya’yı ve Türkiye’yi arkadaş ve akrabalarına tavsiye etme niyeti olarak 
operasyonel hale getirilmiştir.  Daha önceki bölümde literatür incelemeleri 
sonucunda belirtildiği üzere ziyaretçilerin geleceğe yönelik davranışları hizmet 
sektöründe faaliyette bulunan firmaların devamlılığı açısından önem arz 



144    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

etmektedir. Bağımsız değişkenlerden etkilenen geleceğe yönelik davranışların 
tekrarlayan ziyarete dönüştürülebilmesi için destinasyonun bulunduğu 
ülkelerin ve destinasyonda faaliyet gösteren firmaların, destinasyon nitelikleri 
ve işletmede verilen hizmetler üzerinde sürekli iyileştirme çalışmalarında 
bulunması gerekmektedir.

3.2.	Örneklem

Araştırmanın evrenini, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçiler 
oluşturmaktadır. Bu evrenden bilgi toplamadaki zorluklar ve maliyet dikkate 
alınarak araştırma kapsamına sadece Antalya ili alınmış ve örnekleme yöntemi 
olarak tesadüfî olmayan örnekleme türlerinden amaca göre örnekleme (yargısal 
örnekleme) yöntemi kullanılmıştır.  Öncelikle Türkiye’ye en fazla gelen 
yabancı milliyetler tespit edilmiş ve sayısal olarak ilk üç sırada bulunan yabancı 
ziyaretçilere, hazırlanan anket uygulanmıştır.  

3.3.	Veri	Toplama	Aracı

Veriler, konuyla ilgili literatür taraması sonucu geliştirilen bir anket 
yardımı ile toplanmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
turistik yörelerden memnuniyeti etkilediği düşünülen faktörler ölçülmektedir. 
Turistik yörelerden memnuniyet ilgili literatür gözden geçirilerek hazırlanan 
Likert tipi bir ölçekle ölçülmüştür. Anketin ikinci bölümünde geleceğe yönelik 
ziyaretçi davranışlarının ne olacağını belirlemeye yönelik sorular hazırlanmıştır. 
Geleceğe yönelik davranışlarda yine Likert tipi bir ölçekle ölçülmüştür. Anketin 
üçüncü bölümünde ise ziyaretçilerle ilgili demografik bilgiler yer almaktadır. 

3.4.	Verilerin	Analizi

Toplanan veriler, bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Analizlerde, 
frekans ve yüzde dağılımları, aritmetik ortalama ve mod (tepe değer) gibi 
merkezi eğilim ölçüleri ile korelâsyon ve çoklu regresyon gibi istatistiksel analiz 
yöntemlerinden faydalanılmıştır.

4.ARAŞTIRMANIN BULGULARI

4.1.	Araştırmada	Kullanılan	Ölçeklerin	Güvenilirlikleri

Araştırmada kullanılan ölçeklerin ve alt ölçeklerin önerme sayıları ve 
güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha)  verilmiştir. 
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Tablo 2: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlikleri

Ölçekler
Madde
 Sayısı (a )

Seyahat Öncesi Hizmetler 11 0,81
Türkiye’ye/Türkiye’den Ulaşım Hizmetleri 9 0,71
Bölgedeki Havaalanı Hizmetleri 9 0,82
Şehir İçi Ulaşım 7 0,75
Otelin Konumu ve Görünümü 5 0,79
Otelin Önbüro Hizmetleri 11 0,78
Otel Personeli 6 0,77
Otel Odaları 11 0,82
Otel Yiyecek/İçecek Hizmetleri 7 0,82
Otel Çamaşırhanesi 3 0,79
Otel Güvenliği 6 0,81
Otel Bakım ve Onarım Hizmetleri 7 0,75
Otelin Eğlence ve Aktiviteleri 14 0,80
Otel Sahili 14 0,81
Oteldeki İş Turizmi Hizmetleri 4 0,75
Bölgedeki Yerel Halkın Misafirperverliği 4 0,72
Bölgedeki Emniyet ve Güvenlik 2 0,79
Bölgedeki Olanaklar ve Çekicilik 14 0,82
Bölgedeki Hijyen ve Temizlik 5 0,81
Bölgedeki Alışveriş 5 0,81
Fiyat/Değer 4 0,81
Genel Tatil Memnuniyeti 1 0,84
Geleceğe Yönelik Ziyaretçi Davranışları 
Daha Sonraki Tatillerimde Kaldığım Otele Geri Döneceğim 1 0,81
Kaldığım Oteli Arkadaş ve Akrabalarıma Tavsiye Edeceğim 1 0,86
Daha Sonraki Tatillerimde Antalya’ya Geri Döneceğim 1 0,82
Antalya’yı Arkadaş ve Akrabalarıma Bir Tatil Merkezi Olarak 
Tavsiye Edeceğim

1 0,82

Daha Sonraki Tatillerimde Türkiye’ye Geri Döneceğim 1 0,78
Türkiye’yi Arkadaş ve Akrabalarıma Bir Tatil Merkezi Olarak 
Tavsiye Edeceğim

1 0,77
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Peterson (1994),  araştırmalarda kullanılan ölçeklerin kabul edilebilir 
güvenilirlik katsayısının 0.70 ve üzerinde olması gerektiğini belirtmektedir 
(α=0.70). Tablo 2.1’de görüldüğü üzere ölçeklerimizin tümünün güvenilirlik 
katsayısı üzerinde ve tatmin edici olduğu görülmektedir. Anketimizde genel tatil 
memnuniyeti ve geleceğe yönelik ziyaretçi davranışları ile ilgili olan ölçeklerin 
güvenilirlik değerleri en yüksek çıkan değerler arasındadır. Araştırmada 
kullanılan ölçeklerin uzaksak (divergent validity) geçerlilikleri için madde 
korelâsyonuna bakılmıştır. Analiz sonuçları, maddelerin büyük çoğunluğunun 
kendi boyutu ile diğer boyutlardan daha yüksek korelâsyon sergilediğini ortaya 
koymuştur. Araştırmada kullanılan ölçeklerin yakınsak geçerlilikleri (convergent 
validity) için ise bütün alt ölçeklerin birbiriyle olan korelâsyonuna bakılmıştır. 
Alt ölçeklerin birbiriyle olan korelâsyonunun düşük fakat aynı zamanda olumlu 
olması gerekmektedir (Judd; Smith; Kidder 1991, 165). Güvenilirlik analizi 
sonuçları, geleceğe yönelik ziyaretçi eğilimleri ölçeğinin geçerli ve güvenilir 
bir ölçek olduğunu, bundan sonraki araştırmalar için de kullanılabileceğini 
göstermektedir. 

4.2.	Araştırmada	Kullanılan	Ölçekler	ve	Tanımlayıcı	İstatistikler	
Tablo 3: Genel Tatil Memnuniyeti ve Tekrar Gelme Niyeti Arasındaki Korelâsyonlar

Genel Tatil Memnuniyeti

Kalınan Otele Tekrar Gelme Niyeti 0,839

Antalya’ya Tekrar Gelme Niyeti 0,804

Türkiye’ye Tekrar Gelme Niyeti 0,824

Kalınan Oteli Tavsiye Etme Niyeti 0,804

Antalya’yı Tavsiye Etme Niyeti 0,815

Türkiye’yi Tavsiye Etme Niyeti 0,790

Genel tatil memnuniyeti ve tekrar gelme niyeti arasındaki korelâsyonlar 
incelendiğinde; kalınan otele tekrar gelme niyeti (0.839), Türkiye’ye tekrar 
gelme niyeti (0.824), Antalya’ya tekrar gelme niyeti (0.804) şeklinde pozitif 
ve anlamlı korelâsyon vardır. Genel tatil memnuniyeti ve tavsiye etme niyeti 
arasındaki korelâsyonlar incelendiğinde, Antalya’yı tavsiye etme niyeti (0.815), 
kalınan oteli tavsiye etme niyeti (0.804), Türkiye’yi tavsiye etme niyeti (0.790) 
şeklinde pozitif ve anlamlı korelâsyon vardır.
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Tablo 4: Turistik Yörelerden Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Kalınan Otele  
Tekrar Gelme Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği) 
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.988 R2 =0.977 Uyarlanmış R2 = 0.977 Standart Hata=0,9863
 B SEb b t Sig.
Sabit 0.104 0.025 4.25 0.000
Seyahat Öncesi Hizmetler 0.002 0.001 0.025 2.001 0.046
Türkiye’ye / Türkiye’den Ulaşım 
Hizmetleri

0.017 0.003 0.145 5.109 0.000

Otelin Konumu ve Görünümü 0.040 0.008 0.187 5.175 0.000
Şehir İçi Ulaşım 0.038 0.006 0.253 6.008 0.000
Otel Güvenliği 0.036 0.007 0.209 4.969 0.000
Otel Bakım ve Onarım Hizmetleri 0.026 0.010 0.178 2.716 0.007
Otel Sahili 0.046 0.007 0.606 6.306 0.000
Oteldeki İş Turizmi Hizmetleri 0.039 0.015 0.150 2.548 0.011
Bölgedeki Emniyet ve Güvenlik 0.151 0.014 0.309 10.563 0.000
Otel Yiyecek / İçecek Hizmetleri 0.046 0.010 0.281 4.864 0.000
Bölgedeki Hijyen ve Temizlik 0.085 0.010 0.432 8.428 0.000
Fiyat / Değer -0.026 0.009 -0.097 -2.820 0.005
Modele Girmeyen Bağımsız Değişkenler 
Bölgedeki Havaalanı Hizmetleri 0.000 0.004 0.004 0.099 0.921
Otelin Önbüro Hizmetleri 0.001 0.004 0.015 0.342 0.733
Otel Odaları 0.006 0.004 0.063 1.341 0.180
Otel Personeli 0.002 0.007 0.012 0.300 0.764
Otel Çamaşırhanesi 0.017 0.013 0.050 1.318 0.188
Otelin Eğlence ve Aktiviteleri -0.009 0.007 -0.121 -1.272 -0.203
Bölgedeki Yerel Halkın 
Misafirperverliği

-0.022 0.012 -0.082 -1.789 0.074

Bölgedeki Olanaklar ve Çekicilik -0.011 0.008 -0.144 -1.358 0.175

Tablo 4’te turistik yörelerden memnuniyeti etkileyen faktörlerin kalınan 
otele tekrar gelme niyeti üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçları 
yer almaktadır. Ziyaretçilerin en fazla önem verdikleri nitelik konaklanılan otelin 
sahili olmaktadır. Ayrıca günümüzde birçok salgın hastalık tehdidi bulunurken 
ziyaretçiler hijyen ve temizliğe önem vermektedir. Gelecekteki ziyaretçi 
davranışlarına etkide bulunacak en önemli üçüncü unsur ise bölgedeki güvenlik ve 
emniyettir. Ziyaretçi tatile geldiği yörede gerekli güvenlik unsurlarının olmasını 
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beklemektedir. Antalya’nın tatil için en fazla seçilen yörelerden birinin olmasının 
nedeni de gerekli güvenlik ve emniyet unsurlarının iyi uygulanabilmesidir. 
Gelecekte ziyaretçilerin bağlılığını arttırmak ve tekrarlayacak ziyaretlerde 
bulunulmasını sağlamak için otel sahilleri, temizlik ve hijyen ile bölgesel 
güvenlik faktörlerinin önemi göz ardı edilmemelidir. Ayrıca fiyat niteliği her ne 
kadar negatif etkiye sahip gibi görünse de fiyat artışlarının konaklanılan otele 
tekrar gelme kararı üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı söylenebilir.

Tablo 5: Turistik Yörelerden Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Antalya’ya Tekrar 
Gelme Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.993 R2=0.985 Uyarlanmış R2= 0.985 Standart Hata=0,07955
 B SEb b t Sig.
Sabit 0.017 0.020 0.869 0.005
Türkiye’ye/Türkiye’den Ulaşım Hizmetleri 0.010 0.003 0.084 3.647 0.000
Otelin Konumu ve Görünümü 0.090 0.006 0.426 14.657 0.000
Otelin Önbüro Hizmetleri 0.013 0.003 0.140 3.851 0.000
Şehir İçi Ulaşım 0.013 0.005 0.087 2.563 0.011
Otel Odaları 0.028 0.004 0.294 7.795 0.000
Otel Personeli 0.017 0.006 0.099 3.073 0.002
Otel Çamaşırhanesi 0.058 0.010 0.167 5.513 0.000
Otel Güvenliği 0.064 0.006 0.376 11.095 0.000
Otel Bakım ve Onarım Hizmetleri 0.019 0.008 0.125 2.373 0.018
Otel Sahili 0.026 0.006 0.340 4.389 0.000
Oteldeki İş Turizmi Hizmetleri 0.140 0.012 0.532 11.227 0.000
Bölgedeki Yerel Halkın Misafirperverliği 0.115 0.010 0.431 11.654 0.000
Bölgedeki Emniyet ve Güvenlik 0.062 0.012 0.126 5.348 0.000
Bölgedeki Olanaklar ve Çekicilik 0.192 0.006 2.538 29.784 0.000
Otel Yiyecek / İçecek Hizmetleri 0.064 0.008 0.386 8.296 0.000
Bölgedeki Hijyen ve Temizlik 0.067 0.008 0.339 8.228 0.000
Bölgedeki Alışveriş 0.109 0.012 0.508 8.863 0.000
Fiyat / Değer -0.053 0.007 -0.197 -7.105 0.000
Modele Girmeyen Bağımsız Değişkenler 
Bölgedeki Havaalanı Hizmetleri 0.001 0.004 0.009 0.294 0.769
Otelin Eğlence ve Aktiviteleri 0.002 0.006 0.025 0.332 0.740
Seyahat Öncesi Hizmetler 0.001 0.001 0.008 0.756 0.450

Tablo 5’te turistik yörelerden memnuniyeti etkileyen faktörlerin Antalya’ya 
tekrar gelme niyeti üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçları yer 
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almaktadır. Türkiye’ye/Türkiye’den ulaşım hizmetleri, otelin konumu ve 
görünümü, otelin önbüro hizmetleri, şehir içi ulaşım, otel odaları, otel personeli, otel 
çamaşırhanesi, otel güvenliği, otel bakım ve onarım hizmetleri, otel sahili, oteldeki 
iş turizmi hizmetleri, bölgedeki yerel halkın misafirperverliği, bölgedeki emniyet 
ve güvenlik, otel yiyecek/içecek hizmetleri, bölgedeki hijyen ve temizlik bölgedeki 
alışveriş ve fiyat/değer değişkenleri varyansın %98’ini açıklamaktadır (R2=0.985). 

Tablo 6: Turistik Yörelerden Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Türkiye’ye Tekrar 
Gelme Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.984 R2=0.968 Uyarlanmış R2= 0.967 Standart 
Hata=0,11845
 B SEb b t Sig.
Sabit 0.190 0.029 6.460 0.000
Türkiye’ye/Türkiye’den Ulaşım Hizmetleri 0.016 0.004 0.137 4.071 0.000
Otelin Konumu ve Görünümü 0.064 0.009 0.298 6.978 0.000
Otelin Önbüro Hizmetleri 0.020 0.005 0.209 3.929 0.000
Şehir İçi Ulaşım 0.015 0.008 0.097 1.948 0.050
Otel Çamaşırhanesi 0.154 0.016 0.440 9.894 0.000
Otel Bakım ve Onarım Hizmetleri 0.072 0.012 0.428 6.180 0.000
Otelin Eğlence ve Aktiviteleri 0.093 0.009 1.230 10.905 0.000
Otel Sahili 0.061 0.009 0.790 6.953 0.000
Oteldeki İş Turizmi Hizmetleri 0.084 0.019 0.313 4.502 0.000
Bölgedeki Yerel Halkın Misafirperverliği 0.060 0.015 0.221 4.069 0.000
Bölgedeki Emniyet ve Güvenlik 0.043 0.017 0.087 2.514 0.012
Bölgedeki Alışveriş 0.084 0.018 0.388 4.615 0.000
Fiyat / Değer 0.023 0.011 0.083 2.035 0.042
Bölgedeki Olanaklar ve Çekicilik 0.018 0.010 0.240 1.916 0.050
Modele Girmeyen Bağımsız Değişkenler 
Seyahat Öncesi Hizmetler 0.003 0.001 0.028 1.895 0.769
Bölgedeki Havaalanı Hizmetleri 0.004 0.005 0.035 0.770 0.740
Otel Odaları 0.003 0.005 0.032 0.574 0.769
Otel Personeli 0.003 0.008 0.019 0.409 0.740
Otel Güvenliği 0.006 0.009 0.034 0.679 0.769
Otel Yiyecek / İçecek Hizmetleri 0.022 0.011 0.129 1.887 0.740
Bölgedeki Hijyen ve Temizlik 0.021 0.012 0.103 1.708 0.450

Tablo 6’da turistik yörelerden memnuniyeti etkileyen faktörlerin 
Türkiye’ye tekrar gelme niyeti üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi 
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sonuçları yer almaktadır. Türkiye’ye/Türkiye’den ulaşım hizmetleri, otelin konumu 
ve görünümü, otelin önbüro hizmetleri, şehir içi ulaşım, otel çamaşırhanesi, otel 
bakım ve onarım hizmetleri, otelin eğlence ve aktiviteleri, otel sahili, oteldeki iş 
turizmi hizmetleri, bölgedeki yerel halkın misafirperverliği, bölgedeki emniyet 
ve güvenlik, bölgedeki alışveriş, fiyat/değer ve bölgedeki olanak ve çekicilikler 
değişkenleri varyansın %96’sını açıklamaktadır (R2=0.968). 

Tablo 7: Turistik Yörelerden Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Kalınan Oteli Tav-
siye Etme Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.993 R2=0.985 Uyarlanmış R2= 0.985 Standart 
Hata=0,07955
 B SEb b t Sig.

Sabit 0.017 0.020 0.869 0.005
Türkiye’ye/Türkiye’den Ulaşım Hizmetleri 0.010 0.003 0.084 3.647 0.000
Otelin Konumu ve Görünümü 0.090 0.006 0.426 14.657 0.000
Otelin Önbüro Hizmetleri 0.013 0.003 0.140 3.851 0.000
Şehir İçi Ulaşım 0.013 0.005 0.087 2.563 0.011
Otel Odaları 0.028 0.004 0.294 7.795 0.000
Otel Personeli 0.017 0.006 0.099 3.073 0.002
Otel Çamaşırhanesi 0.058 0.010 0.167 5.513 0.000
Otel Güvenliği 0.064 0.006 0.376 11.095 0.000
Otel Bakım ve Onarım Hizmetleri 0.019 0.008 0.125 2.373 0.018
Otel Sahili 0.026 0.006 0.340 4.389 0.000
Oteldeki İş Turizmi Hizmetleri 0.140 0.012 0.532 11.227 0.000
Bölgedeki Yerel Halkın Misafirperverliği 0.115 0.010 0.431 11.654 0.000
Bölgedeki Emniyet ve Güvenlik 0.062 0.012 0.126 5.348 0.000
Bölgedeki Olanaklar ve Çekicilik 0.192 0.006 2.538 29.784 0.000
Otel Yiyecek / İçecek Hizmetleri 0.064 0.008 0.386 8.296 0.000
Bölgedeki Hijyen ve Temizlik 0.067 0.008 0.339 8.228 0.000
Bölgedeki Alışveriş 0.109 0.012 0.508 8.863 0.000
Fiyat / Değer -0.053 0.007 -0.197 -7.105 0.000
Modele Girmeyen Bağımsız Değişkenler 
Bölgedeki Havaalanı Hizmetleri 0.001 0.004 0.009 0.294 0.769
Otelin Eğlence ve Aktiviteleri 0.002 0.006 0.025 0.332 0.740
Seyahat Öncesi Hizmetler 0.001 0.001 0.008 0.756 0.450

Tablo 7’de turistik yörelerden memnuniyeti etkileyen faktörlerin kaldığı 
oteli tavsiye etme niyeti üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçları 
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yer almaktadır. Türkiye’ye / Türkiye’den ulaşım hizmetleri,  otelin konumu ve 
görünümü, otelin önbüro hizmetleri, şehir içi ulaşım, otel odaları, otel personeli, 
otel çamaşırhanesi, otel güvenliği, otel bakım ve onarım hizmetleri, otel 
sahili, oteldeki iş turizmi hizmetleri, bölgedeki yerel halkın misafirperverliği, 
bölgedeki emniyet ve güvenlik, bölgedeki olanaklar ve çekicilik, otel yiyecek 
/ içecek hizmetleri, bölgedeki hijyen ve temizlik, bölgedeki alışveriş ve fiyat / 
değer değişkenleri varyansın %98’ini açıklamaktadır (R2=0.985). 

Tablo 8: Turistik Yörelerden Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Antalya’yı  
Tavsiye Etme Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.989 R2=0.978 Uyarlanmış R2= 0.978 Standart Hata=0,9562
 B SEb b t Sig.
Sabit 0.056 0.024 2.336 0.020
Türkiye’ye/Türkiye’den Ulaşım Hizmetleri 0.008 0.003 0.071 2.569 0.010
Otelin Konumu ve Görünümü 0.015 0.007 0.070 1.992 0.047
Otelin Önbüro Hizmetleri 0.001 0.004 0.130 2.988 0.003
Şehir İçi Ulaşım 0.027 0.006 0.180 4.396 0.000
Otel Personeli 0.041 0.007 0.231 5.959 0.000
Otel Çamaşırhanesi 0.042 0.013 0.121 3.333 0.001
Otel Bakım ve Onarım Hizmetleri 0.045 0.009 0.304 4.801 0.000
Otelin Eğlence ve Aktiviteleri 0.019 0.007 0.258 2.793 0.005
Otel Sahili 0.137 0.007 1.792 19.245 0.000
Oteldeki İş Turizmi Hizmetleri 0.069 0.015 0.262 4.596 0.000
Bölgedeki Yerel Halkın Misafirperverliği 0.076 0.012 0.282 6.354 0.000
Bölgedeki Emniyet ve Güvenlik 0.048 0.014 0.099 3.486 0.001
Bölgedeki Olanaklar ve Çekicilik 0.020 0.008 0.261 2.544 0.011
Otel Yiyecek / İçecek Hizmetleri 0.038 0.009 0.229 4.088 0.000
Bölgedeki Hijyen ve Temizlik 0.135 0.010 0.684 13.795 0.000
Bölgedeki Alışveriş 0.303 0.015 1.415 20.527 0.000
Modele Girmeyen Bağımsız Değişkenler 
Seyahat Öncesi Hizmetler 0.002 0.001 0.020 1.649 0.100
Bölgedeki Havaalanı Hizmetleri 0.003 0.004 0.025 0.663 0.507
Otel Odaları 0.008 0.014 0.082 1.816 0.070
Otel Güvenliği 0.001 0.007 0.007 0.163 0.871
Fiyat / Değer 0.006 0.009 0.023 0.687 0.492

Tablo 8’de turistik yörelerden memnuniyeti etkileyen faktörlerin 
Antalya’yı tavsiye etme niyeti üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi 
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sonuçları yer almaktadır. Türkiye’ye / Türkiye’den ulaşım hizmetleri, 
otelin konumu ve görünümü, otelin önbüro hizmetleri, şehir içi ulaşım, otel 
personeli, otel çamaşırhanesi, otel bakım ve onarım hizmetleri, otelin eğlence 
ve aktiviteleri, otel sahili, oteldeki iş turizmi hizmetleri, bölgedeki yerel 
halkın misafirperverliği, bölgedeki emniyet ve güvenlik, bölgedeki olanaklar 
ve çekicilik, otel yiyecek / içecek hizmetleri, bölgedeki hijyen ve temizlik ve 
bölgedeki alışveriş değişkenleri varyansın %97’ini açıklamaktadır (R2=0.978). 

Tablo 9: Turistik Yörelerden Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Türkiye’yi  
Tavsiye Etme Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.973 R2=0.946 Uyarlanmış R2= 0.945 Standart Hata=0,14670
 B SEb b t Sig.

Sabit 0.119 0.036 3.258 0.001
Türkiye’ye/Türkiye’den Ulaşım Hizmetleri 0.010 0.005 0.090 2.076 0.038
Bölgedeki Havaalanı Hizmetleri 0.026 0.007 0.230 3.938 0.000
Otelin Önbüro Hizmetleri 0.016 0.006 0.171 2.487 0.013
Otel Odaları 0.032 0.007 0.346 4.848 0.000
Otel Personeli 0.025 0.010 0.144 2.349 0.019
Otel Çamaşırhanesi 0.141 0.019 0.420 7.314 0.000
Otel Güvenliği 0.045 0.011 0.269 4.191 0.000
Otel Bakım ve Onarım Hizmetleri 0.045 0.014 0.313 3.130 0.002
Otelin Eğlence ve Aktiviteleri 0.099 0.011 1.370 9.409 0.000
Otel Sahili 0.115 0.011 1.549 10.552 0.000
Oteldeki İş Turizmi Hizmetleri 0.203 0.023 0.793 8.834 0.000
Bölgedeki Yerel Halkın Misafirperverliği 0.177 0.018 0.678 9.679 0.000
Bölgedeki Emniyet ve Güvenlik 0.091 0.021 0.191 4.271 0.000
Bölgedeki Olanaklar ve Çekicilik 0.048 0.012 0.653 4.045 0.000
Bölgedeki Hijyen ve Temizlik 0.070 0.015 0.362 4.628 0.000
Bölgedeki Alışveriş 0.231 0.023 1.107 10.184 0.000
Fiyat / Değer 0.038 0.014 0.145 2.770 0.006
Modele Girmeyen Bağımsız Değişkenler 
Seyahat Öncesi Hizmetler 0.001 0.002 0.010 0.523 0.601
Otelin Konumu ve Görünümü 0.010 0.011 0.048 0.868 0.386
Şehir İçi Ulaşım 0.008 0.009 0.057 0.881 0.379
Otel Yiyecek / İçecek Hizmetleri 0.005 0.014 0.029 0.327 0.743

Tablo 9’da turistik yörelerden memnuniyeti etkileyen faktörlerin 
Türkiye’yi tavsiye etme niyeti üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi 
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sonuçları yer almaktadır. Türkiye’ye / Türkiye’den ulaşım hizmetleri, bölgedeki 
havaalanı hizmetleri, otelin önbüro hizmetleri, otel odaları, otel personeli, otel 
çamaşırhanesi, otel güvenliği, otel bakım ve onarım hizmetleri, otelin eğlence 
ve aktiviteleri, otel sahili, oteldeki iş turizmi hizmetleri, bölgedeki yerel 
halkın misafirperverliği, bölgedeki emniyet ve güvenlik, bölgedeki olanaklar 
ve çekicilik, bölgedeki hijyen ve temizlik, bölgedeki alışveriş ve fiyat/değer 
değişkenleri varyansın %94’ünü açıklamaktadır (R2=0.946). 

Tablo 10: Genel Tatil Memnuniyetinin Kalınan Otele Tekrar Gelme  
Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.839 R2=0.704 
Uyarlanmış R2= 0.704 Standart Hata=0,35440
 B SEb b t Sig.

Sabit 0.611 0.071 8.615 0.000
Genel Tatil Memnuniyeti 0.835 0.016 0.839 50.927 0.000

Tablo 10’da genel tatil memnuniyetinin otele tekrar gelme niyeti 
üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Genel tatil 
memnuniyeti varyansın %70’ini açıklamaktadır (R2=0.704). 

Tablo 11: Genel Tatil Memnuniyetinin Antalya’ya Tekrar  
Gelme Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.804 R2=0.646 Uyarlanmış R2= 0.645 Standart Hata=0,38430
 B SEb b t Sig.

Sabit 0.757 0.078 9.736 0.000
Genel Tatil Memnuniyeti 0.800 0.018 0.804 44.525 0.000

Tablo 11’de genel tatil memnuniyetinin Antalya’ya tekrar gelme niyeti 
üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Genel tatil 
memnuniyeti varyansın %64’ünü açıklamaktadır (R2=0.646). 

Tablo 12: Genel Tatil Memnuniyetinin Türkiye’ye  
Tekrar Gelme Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.824 R2=0.679 Uyarlanmış R2= 0.679 Standart Hata=0,37140
 B SEb b t Sig.

Sabit 0.610 0.075 8.116 0.000
Genel Tatil Memnuniyeti 0.833 0.017 0.824 47.929 0.000
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Tablo 12’de genel tatil memnuniyetinin Türkiye’ye tekrar gelme niyeti 
üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Genel tatil 
memnuniyeti varyansın %67’sini açıklamaktadır (R

2
=0.679). 

Tablo 13: Genel Tatil Memnuniyetinin Kalınan Oteli Tavsiye  
Etme Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.804 R2=0.646 
Uyarlanmış R2= 0.645 Standart Hata=0,38430
 B SEb b t Sig.

Sabit 0.757 0.078 9.736 0.000
Genel Tatil Memnuniyeti 0.800 0.018 0.804 44.525 0.000

Tablo 13’de genel tatil memnuniyetinin oteli tavsiye etme niyeti 
üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Genel tatil 
memnuniyeti varyansın %64’ünü açıklamaktadır (R2=0.646). 

Tablo 14: Genel Tatil Memnuniyetinin Antalya’yı Tavsiye Etme  
Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.815 R2=0.663 
Uyarlanmış R2= 0.663 Standart Hata=0,37454
 B SEb b t Sig.

Sabit 0.710 0.076 9.373 0.000
Genel Tatil Memnuniyeti 0.811 0.018 0.815 46.310 0.000

Tablo 14’de genel tatil memnuniyetinin Antalya’yı tavsiye etme niyeti 
üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Genel tatil 
memnuniyeti varyansın %66’sını açıklamaktadır (R2=0.663). 

Tablo 15: Genel Tatil Memnuniyetinin Türkiye’yi Tavsiye Etme  
Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.790 R2=0.624 
Uyarlanmış R2= 0.624 Standart Hata=0,38518
 B SEb b t Sig.

Sabit 0.944 0.078 12.117 0.000
Genel Tatil Memnuniyeti 0.766 0.018 0.790 42.705 0.000
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Tablo 15’te genel tatil memnuniyetinin Türkiye’yi tavsiye etme niyeti 
üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Genel tatil 
memnuniyeti varyansın %62’sini açıklamaktadır (R2=0.624). 

Tablo 16: Turistik Yörelerden Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin  
Genel Tatil Memnuniyet Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri (Uyum İyiliği)
Çoklu Regresyon Katsayısı= 0.989 R2=0.979 Uyarlanmış R2= 0.978 Standart 
Hata=0,09518
 B SEb b t Sig.

Sabit 0.092 0.024 3.891 0.000
Türkiye’ye / Türkiye’den Ulaşım 
Hizmetleri

0.017 0.003 0.146 5.340 0.000

Bölgedeki Havaalanı Hizmetleri 0.027 0.004 0.227 6.165 0.000
Otelin Konumu ve Görünümü 0.099 0.007 0.465 13.422 0.000
Şehir İçi Ulaşım 0.016 0.006 0.109 2.680 0.007
Otel Personeli 0.064 0.007 0.363 9.417 0.000
Otel Çamaşırhanesi 0.302 0.013 0.869 24.090 0.002
Otel Bakım ve Onarım Hizmetleri 0.181 0.009 1.212 19.276 0.000
Otelin Eğlence ve Aktiviteleri 0.108 0.007 1.482 15.807 0.000
Otel Sahili 0.072 0.007 0.944 10.226 0.018
Oteldeki İş Turizmi Hizmetleri 0.167 0.015 0.632 11.202 0.000
Bölgedeki Yerel Halkın Misafirperverliği 0.253 0.012 0.940 21.331 0.000
Bölgedeki Emniyet ve Güvenlik 0.285 0.014 0.579 20.635 0.005
Bölgedeki Olanaklar ve Çekicilik 0.022 0.008 0.284 2.801 0.005
Otel Yiyecek / İçecek Hizmetleri 0.026 0.009 0.157 2.837 0.026
Bölgedeki Hijyen ve Temizlik 0.022 0.010 0.110 2.232 0.001
Bölgedeki Alışveriş 0.048 0.015 0.226 3.330 0.000
Fiyat / Değer 0.922 0.009 3.400 103.311
Modele Girmeyen Bağımsız Değişkenler 
Seyahat Öncesi Hizmetler 0.001 0.001 0.001 0.054 0.957
Otelin Önbüro Hizmetleri 0.002 0.004 0.015 0.346 0.729
Otel Odaları 0.003 0.004 0.034 0.760 0.448
Otel Güvenliği 0.001 0.007 0.008 0.186 0.852

Tablo 16’da turistik yörelerden memnuniyeti etkileyen faktörlerin genel 
tatil memnuniyet üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçları yer 
almaktadır. Türkiye’ye / Türkiye’den ulaşım hizmetleri, bölgedeki havaalanı 
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hizmetleri, otelin konumu ve görünümü, şehir içi ulaşım, otel personeli, otel 
çamaşırhanesi, otel bakım ve onarım hizmetleri, otelin eğlence ve aktiviteleri, 
otel sahili, oteldeki iş turizmi hizmetleri, bölgedeki yerel halkın misafirperverliği, 
bölgedeki emniyet ve güvenlik, bölgedeki olanaklar ve çekicilik, otel yiyecek 
/ içecek hizmetleri, bölgedeki hijyen ve temizlik, bölgedeki alışveriş ve fiyat/
değer değişkenleri varyansın %97’sini açıklamaktadır (R

2
=0.979). 

Genel olarak destinasyon memnuniyetini etkileyen faktörler ve geleceğe 
yönelik ziyaretçi davranışları arasındaki ilişki değerlendirilirse; destinasyon 
memnuniyetini etkileyen faktörlerin geleceğe yönelik ziyaretçi davranışları 
üzerinde etkili olduğu ve aralarında pozitif bir ilişki bulunduğu söylenebilir. 
Bu durumda, destinasyon memnuniyetini etkileyen faktörler ile geleceğe 
yönelik ziyaretçi davranışlarının nispeten birbirine bağlı ve birbirini etkileyen 
değişkenler olduğu söylenebilir. Sonuçlarımızda da görüldüğü üzere genel 
tatil memnuniyeti olan bir ziyaretçinin gelecekteki tüketimlerinde bağlılığı 
artarak tekrar aynı tüketime gitmesi kuvvetle muhtemeldir. Bunun sağlanması 
ise oluşturulan bölgesel niteliklerden memnuniyetin arttırılarak sağlanması ile 
mümkündür.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Ziyaretçi memnuniyeti, ziyaretçinin turistik ürünü satın almadan önceki 
beklentileri ile satın aldıktan ve kullandıktan sonra algıladığı performans 
arasındaki farklılıktan oluşan sonuçtur. Sonucun olumlu veya olumsuz olması 
geleceğe yönelik ziyaretçi davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Sonucun 
olumlu olması yani memnuniyetin sağlanması tekrarlayan ziyaretleri ve 
olumlu duyurumları da beraberinde getirmektedir. Yaşanan memnuniyetsizlik 
durumunda ise farklı destinasyonları tercih etme ve olumsuz duyurumlar ortaya 
çıkmaktadır.

Bu çalışmada, turistik yöre olarak Antalya’ya gelen ziyaretçilerin 
memnuniyet düzeylerini ve geleceğe yönelik ziyaretçi davranışlarını tespit 
etmek; Antalya’da ziyaretçi memnuniyetini etkileyen faktörler ve genel 
ziyaretçi memnuniyeti ile geleceğe yönelik ziyaretçi davranışları arasındaki 
ilişkileri ortaya koymak; ziyaretçi memnuniyetini etkileyen faktörler arasında 
genel ziyaretçi memnuniyetini en çok etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak 
amaçlanmıştır.  

Turistik yörelerden memnuniyet ve geleceğe yönelik ziyaretçi 
davranışlarının neler olduğunun belirlenebilmesi için üç bölümden oluşan bir 
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anket formu geliştirilmiştir. Anketin birinci bölümünde ziyaretçi memnuniyetini 
etkileyen faktörlerin neler olduğunu ölçmek için bir ölçek oluşturulmuştur. 
Yapılan literatür taramaları sonucunda belirlenen ve kendi oluşturduğumuz 
nitelikler kullanılmıştır. Anketin ikinci bölümünde geleceğe yönelik davranışları 
belirlemeye yönelik bir ölçek oluşturulmuş ve kendi oluşturduğumuz nitelikler 
kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde ziyaretçilerin demografik özelliklerini 
belirlemeye yönelik sorular kullanılmıştır.

Anket Antalya destinasyonunu ziyaret eden ilk üç milletten gelen 
ziyaretçilere Antalya Hava Limanından çıkış yaptıkları esnada yüz yüze 
uygulanmıştır. Yapılan 1200 anketin 1090 (%90) tanesi kullanılabilirdir.

Anket sonuçları değerlendirilmeden önce ölçeklerin güvenilirliklerine 
bakılmış ve uygun oldukları sonucuna varılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre Antalya destinasyonundan genel memnuniyet 
düzeyi oldukça yüksektir. Sadakat açısından bakıldığında da destinasyona 
tekrar gelme ve tavsiye etme niyetinin mevcut olduğu görülmektedir. Ancak 
verilerin değerlendirilmesi esnasında göze çarpan en önemli konu ziyaretçilerin 
yerel halkın misafirperverliği ile ilgili fazla bir bilgisinin bulunmamasıdır. 
Bunun sebebi olarak da ziyaretçilerin genellikle tur bağlantılı olarak 
gelmesi ve yerel halk ile ilişkiye girecek şekilde gezi planlarının olmaması 
gösterilebilir. Antalya bölgesindeki tur bağlantılı çalışan otellerin birçoğu her 
şey dâhil sistemi ile çalıştıklarından ziyaretçilerin otelin dışına çıkıp bireysel 
olarak dolaşmaları mümkün olmamakta ve böylece yerel halk ile iletişimleri 
bulunmamaktadır.

Yapılan analizlerin sonucunda, Antalya destinasyonunu ziyaret eden 
Alman, Rus ve İngilizlerin destinasyondan genel memnuniyet düzeylerinin 
yüksek olduğu (R2 = 0.979), genel memnuniyetin kalınan otele tekrar gelme 
(R2 = 0.704), Antalya’ya tekrar gelme (R2 = 0.646),  Türkiye’ye tekrar gelme 
(R2 =0.679) üzerinde etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum Antalya 
destinasyonunda faaliyette bulunan konaklama işletmelerinin ziyaretçi 
memnuniyeti üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunun göstergesidir.

Genel memnuniyet düzeyinin yüksek olmasının kalınan oteli tavsiye etme 
(R2 =0.646), Antalya’yı tavsiye etme (R2 = 0.663),  Türkiye’yi tavsiye etme (R2 
=0.624) üzerinde etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Antalya destinasyonun 
ziyaretçilerce memnuniyet verici bulunduğunun ve kalınan otelin genel 
memnuniyet üzerinde diğer iki değişkene oranla daha fazla etkili olduğu ve 
bu bağlamda potansiyel ziyaretçilerin de yapılacak tavsiyelerden etkilenerek 
destinasyona gelebileceğinin göstergesidir.
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Turistik yörelerden memnuniyeti etkileyen değişkenlerin kalınan otele 
tekrar gelme (R2 =0.977), Antalya’ya tekrar gelme (R2 =0.985),  Türkiye’ye 
tekrar gelme (R2 =0.968) üzerinde etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 
durum Antalya destinasyonunun sahip olduğu niteliklerle bağlantılı olarak 
ziyaretçilerce gelecekte de tercih edileceğini göstermektedir.

Turistik yörelerden memnuniyeti etkileyen değişkenlerin kalınan oteli 
tavsiye etme (R2 =0.985), Antalya’yı tavsiye etme (R2 =0.978),  Türkiye’yi 
tavsiye etme (R2 =0.946) üzerinde etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.  Bu 
durum kalınan otellere ait niteliklerin ziyaretçi memnuniyeti üzerinde daha fazla 
etkisinin olduğunu göstermektedir.

Araştırmada elde edilen sonuçlar daha önce yapılan farklı çalışmalarla 
benzer konuları analiz etmektedir. Yapılan çalışmalar tekrarlanan ziyaretleri 
farklı açılardan analiz eder: 1. Sadakat olgusunun ortaya çıkmasında tekrarlanan 
ziyaretlerin önemli bir faktör olduğu (tek faktör olmasa da) unutulmadan 
sürdürülen destinasyon sadakati ve sadakatin nasıl ölçülebileceğine ilişkin 
araştırma (Oppermann 2000, 78-84; Baloğlu 2001, 41-52; Niininen; Szivas; 
Riley 2004, 439-447). 2. Belli destinasyonları yeniden ziyaret eden ziyaretçilerin 
özellikleri ve bir yöreyi tanımanın ziyaretçi davranışları ve motivasyonları 
üzerindeki sonuçları (Gitelson; Crompton 1984, 199-217; Oppermann 1998, 131-
137; 1997, 177-181; Niininen; Szivas; Riley 2004, 439-447; Fallon; Schofield 
2003, 205-210; Pritchard 2003, 61-73; Sırakaya; Uysal; Yoshioka 2003, 293-
304; Yoon; Uysal 2005, 45-56). 3. Ziyaretçilerin karakteristik özelliklerinin, 
destinasyonun kalitesine ilişkin algılamalarının, memnuniyet seviyesinin 
gelecekte alacağı yeniden ziyaret etme kararında rol oynadığını unutmadan, bu 
kararın ortaya çıkmasını sağlayan faktörlerin analizi (Kozak; Rimmington 1998, 
184-188; Oppermann 1998, 131-137; 2000, 78-84; Baker; Crompton 2000, 785-
804; Bigné; Sánchez; Sánchez 2001, 607-616; Kozak 2001, 391-401; Tian-Cole; 
Crompton 2003, 65-80; Fallon; Schofield 2003, 205-210). 

Ziyaretçilerin, turizm hizmetinin bir parçası oldukları gerçeği ve 
taleplerindeki farklılık ve önceden tahmin edilemezlik ağırlama sektöründeki 
çeşitliliğin ve belirsizliğin en büyük sebebidir. Bu tarz bir belirsizlik, turizm 
işletmelerinin standart ve tatmin edici bir ürün oluşturulması konusunda 
güven duyulmasını zorlaştırır. Ziyaretçilerin ne istediğini bilmek ve taleplerini 
karşılamaya çalışmak işletme çalışanlarının görevidir. Ziyaretçilerin isteklerini 
iyi karşılayan ve bu istekleri önceden tahmin edebilen işletmeler sadık müşteri 
kazanma yolunda diğer işletmelere oranla önemli bir avantaj sağlayabilirler. 
Aynı şekilde bu durum ülkeler bazında da geçerlidir. Ziyaretçilere hitap edecek 
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hizmetler ve ortamları hazırlayan ülkeler daha fazla ziyaretçi çekecek ve 
memnun ayrılan her ziyaretçinin geri gelme olasılığı yükselecektir.

Yeni müşteri edinmenin maliyeti eski müşterileri tutundurmadan çok 
daha maliyetlidir ki bu göz önünde bulundurulmalıdır. Müşterilere kaliteli 
hizmet sağlamak, müşteriler hakkında bilgi toplanmak ve onları memnun 
eden faktörlerin belirlenmesi ile sadık müşterilerin hangi müşteriler 
olduğunun araştırılması hizmet sektöründeki işletmeler için önemli rekabet 
stratejilerdendir.

Bu çalışma turistik yörelerden memnuniyet ve geleceğe yönelik 
ziyaretçi davranışlarını Antalya destinasyonunu ziyaret eden ilk üç 
milliyetten gelen ziyaretçilerin bakış açısıyla değerlendirmiştir. Belirli 
periyotlarda bu tarz araştırmaların yapılması ve analiz edilmesi firmalar 
ve ülkeler açısından yarar sağlayacaktır. Daha sonra yapılacak çalışmalar 
açısından farklı bölgeler için benzer araştırmaların yapılması ülkemiz 
genelinde memnuniyet ya da memnuniyetsizliği etkileyen faktörlerin 
belirlenerek üzerlerinde çalışılması açısından faydalı olacaktır. Böylece 
genel memnuniyet seviyesi belirlenerek hangi alanlarda yatırımlara ağırlık 
vereceğimiz belirlenebilir. 
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1. Giriş

İş dünyasında hızlı değişimleri sağlayan küreselleşme ve teknolojideki 
değişimler işletmeleri daha başarılı olmak için yeni yaklaşımları kullanmaya 
itmektedir. İşletmeler özellikle rakiplerine üstünlük sağlayabilmek ve 

piyasada daha iyi bir konuma gelebilmek adına son dönemlerde ortaya çıkan 
“stratejik pazarlama” ve “stratejik pazarlama muhasebesi” kavramlarını sıkça 
kullanmaya başlamışlardır. Esas olarak her geçen gün şiddetlenen rekabetin 
şekli sürekli değişmekte bu yüzden hızlı ve güvenilir bilginin önemi giderek 
artmaktadır. İşletmeler böyle bir süreçte faaliyetlerini sürdürebilmek için ürün ve 
hizmetlerinin pazarlanması ve muhasebeleştirilmesi stratejik bir bakış açısıyla 
ve koordineli biçimde ele alınmalıdır. Özellikle pazarlama departmanlarının 
gelecek planlarını yapabilmeleri ve kontrol altında tutabilmeleri muhasebe 
departmanından gelecek uygun ve güvenilir bilgiye bağlıdır. Yetersiz ya da 
eksik bilgi işletmenin yanlış ve hatalı birçok faaliyette bulunmasına zemin 
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hazırlayarak işletmeyi zarara sürükleyecektir. Bu sebeple stratejik pazarlama 
kararlarını stratejik pazarlama muhasebesi tarafından ortaya çıkarılan sürece 
göre vermek daha rasyonel bir karar olmaktadır.

Esasında pazarlama ve muhasebe bilim dallarının en önemli kesişme 
noktası stratejik fiyat kararları ile ilgili fiyatlandırma alanıdır. Ancak, pazarlama 
fiyatlandırmayla ilgili sorun çıkarabilecek en keskin nokta olan maliyetler 
ile ilgili süreci yeterince inceleyememektedir.  Bu durum işletmenin satış ve 
karlılığını etkilediği için stratejik pazarlama muhasebesi alanı oluşturulmuş ve 
küresel ortamda işletmenin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmesinde önemli bir 
araç haline gelmiştir.

Bu çalışmada öncelikle stratejik pazarlama kavramı bütün detaylarıyla 
incelenmektedir. Akabinde pazarlama muhasebesi ile ilgili açıklama yapılmış ve 
stratejik pazarlama muhasebesi ayrıntılarıyla vurgulanarak sonuca ulaşılmıştır.

2. Stratejik Pazarlama Kavramı

Askeri bir terim olan strateji, ordulardaki savaş hazırlığı ile ilgili 
bir kavramdır. “Yol, iz” anlamına gelen strateji, “generalin sanatı” olarak 
bilinmektedir. Aslında birçok tanımı olan strateji, “amaç ve hedeflere nasıl 
ulaşılacağını gösteren bir harita” olarak belirtilmektedir. İşletme açısından 
düşünüldüğünde amaçlara nasıl ulaşılabileceğinin yolunu çizen bir eylem planı 
olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak, eğer pazarlama departmanının amacı 
satışlarda %15 artış ise kullanılabilecek stratejiler fiyat indirimi, tutundurma 
faaliyetlerinde artış ya da dağıtım kanallarında iyileştirme olabilmektedir. Şu 
halde strateji, hızlı değişen dış çevre fırsat ve tehditleri düşünülerek amaç ve 
hedefte uygulanması gereken planı işaret etmektedir (Mucuk, 2017: 36).

Genel olarak strateji kullanılan alana göre farklılaşan, çeşitli disiplinler 
arasındaki etkileşimi sağlayan, amaçları ve amaca ulaşmak için gerekli araçları 
belirleyen bir karar bütünüdür. Bununla beraber strateji yenilik, ilerleme, çevreye 
uyum gibi değişkenlere bağlı, kaynak yönetimini içeren, bilinçli bir insan kaynağı 
oluşturmaya dönük ve uzun vadeli bir düzenlemedir. Pazarlama stratejisi ise 
pazar seçimi ve pazarlama karmasının oluşturulması, ayrıca diğer bölümleri 
de göz önünde tutarak yapılan koordinasyonu ifade etmektedir (Kaşlı, İlban & 
Şahin, 2009: 90). Bu bağlamda işletmeler sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde 
etmek için etkin bir stratejik pazarlama faaliyetinde bulunmalıdır, yani stratejik 
pazarlama işletmeler için çok önemlidir. Stratejik pazarlama kavramına yönelik 
yapılan tanımlar ve çalışmalar 1970’li yıllara kadar dayanmaktadır (Türk, Güler 
& Yıldırım: 2019: 395).
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Bununla beraber her işletme için rekabet üstünlüğü elde etmek kolay 
değildir. Stratejik planlama maliyetlerin azaltılması, pazar payının çoğaltılması 
ve yıldız ürün ya da hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi için oldukça önemlidir. 
Son dönemlerde stratejik planlamalar işletmeler için yoğun olarak kullanılması 
gereken unsurlar haline dönüşmüştür. Özellikle çok şiddetli rekabet ortamı ve 
tüketicilerin de daha bilinçli hareket etmeye başlaması stratejik planlamayı 
tetiklemiştir. Gelinen noktada işletmenin hangi ölçekte olduğuna bakılmaksızın 
stratejik planlamaya ihtiyaç duyduğu ortadadır (Beyaz, 2018: 3317).

Esasında ekonomik ve sosyal refaha katkı sunmak için oluşturulan 
işletmeler hızlı teknolojik gelişmeler, şiddetli rekabet, değişken pazarlar ve 
sürekli yenilenen düzenlemeler yüzünden yüksek başarısızlık oranları ve düşük 
verimlilik sorunlarıyla uğraşmaktadırlar. Bugüne kadar çözümlerin çoğu finansal 
kökenli olsa da aslında tatmin edici olmayan bu performanslar zayıf stratejik 
pazarlama kararlarından ve işletmelerin bu kararları nasıl almaları gerektiğine 
dair yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır (Jocumsen, 2004: 659-660). Bundan 
dolayı performans iyileştirici stratejilerle işletmeye özgü özellikleri optimal 
olarak birleştirmek önemlidir. Üç stratejik pazarlama yönü olan pazar yönlülük, 
girişimci yönlülük ve e-pazar yönlülüğün bir arada kullanılması işletme 
verimliliği ve performansı üzerinde olumlu bir etki bırakmaktadır (Hamşioğlu, 
2020: 45).

Bu kapsamda stratejik pazarlama; tüm işletmeyi çevreleyen, işletmenin 
kaynaklarını, fırsat ve tehditlerini baz alan, büyüme imkanlarını ölçen uzun 
vadeli bir planlamadır. İşletme içerisinde tepe yönetiminin ve uzmanların 
üzerinde çalıştığı stratejik planlama alanı literatürde “stratejik pazar planlaması” 
ya da “işletme planlaması” olarak da isimlendirilmektedir (Mucuk, 2016: 23). 
Buna istinaden pazarlama biliminin temel olarak operasyonel ve stratejik olmak 
üzere incelendiği söylenebilmektedir. Stratejik pazarlama esas olarak işletmenin 
temel amaçlarına ulaşmak için izlemesi gereken yol iken operasyonel pazarlama 
işletme içindeki günlük faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerçekleştirilen 
planlamayı ifade etmektedir (Aydın, 2019: 8).

Bununla beraber stratejik pazarlamanın özellikleri şu şekilde 
sıralanabilmektedir (Pekcan, 1997: 17-18);

·	 Dış Pazar Ağırlıklı Olma: İşletmeler dış çevredeki tüketiciler, rakipler 
ve piyasaları dikkate alarak hareket etmelidirler. Burada amaç tüketici odaklı ve 
pazar taraflı stratejiler geliştirmektir.

·	 Etkileyici Stratejiler Uygulama: Dış ya da iç çevrede herhangi bir durum 
gerçekleştiğinde onlara tepki göstermek yerine onları etkileyebilmek önemlidir.
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· Bilgi Sistemi Oluşturma: Strateji geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan
bilgi en uygun ve doğru şekilde incelenmeli, işlenmeli ve saklanmalıdır.

· Çevrimiçi İnceleme ve Karar Verme: Yıllık planlama yerine güncel
çevrimiçi bilgilerin toplanması ve stratejik kararların bu şekilde verilmesi daha 
anlamlıdır.

· Girişimcilik Eğitimi Verme: İşletmenin önünü açacak olan fırsatların
değerlendirilmesi adına örgütsel düzenlemelerin girişimcilik özelliğini 
ağırlıklandırmaya dönük olması gerekmektedir.

· Stratejileri Uygulamaya Koyma: Burada anlatılmak istenen nokta,
ortaya konan stratejilerin işletmenin yapısına, işletme politikasına, var olan 
sistemine, kültürüne ve çalışanlarına tam uyumlu olmasıdır.

· Küresel Ölçekler: Küresel pazar günümüzde birçok işletmenin yabancı
olmadığı bir alandır. Buna göre işletme stratejilerinin dünyanın herhangi bir 
yerinde bulunan başka bir işletme tarafından etkilenmesi oldukça muhtemeldir.

· Uzun Vadeli Olma: Stratejilerin uzun zaman için belirlenmesi ve
işletmenin bu süre içinde yönetilmesi büyük güçlük yaratmaktadır. Bu bakış 
açısını işletmeye yansıtacak stratejilerin oluşturulması zorunludur.

· Ampirik Araştırma Yapma: Kişisel gözlem ve deneyimlere dayanan bir
kavram olan ampirik araştırma, strateji oluşturma noktasında işletmeye katkı 
sağlamaktadır. Özellikle durum analizleri yapılırken ampirik araştırma oldukça 
kullanılmaktadır.

Bir işletmenin temel rekabet stratejilerini tek başına kullanması artık 
sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için yeterli değildir. Son dönemlerde 
ulusal sınırları aşan ekonomik gelişiminin katalizörü olarak ifade edilen 
pazarlama disiplini; aslında ekonomiyi yönetenler ile ekonomik sistem içerisinde 
karar alan bireyleri kapsamaktadır. Bu bağlamda stratejik pazarlama yönetiminin 
pazarlama yönetiminden farkı ortaya çıkmaktadır. Stratejik pazarlama aynı 
zamanda pazarlamayı da içine alan, onun dönüşmesini ve gelişmesini sağlayarak 
daha üst bir yönetim aşamasına çıkaran bir kavramdır (Onurlu & Yazıcı: 2015: 
64).

Bu açıdan pazarlama yönetimi; “pazarlama amaçlarının gerçekleştirilmesine 
olanak sunacak olan faaliyetlerin planlanması, stratejilerin formüle edilmesi, 
uygulamaya konması ve kontrolü” olarak tanımlanmaktadır. Stratejik pazarlama 
ise; “işletmenin geleceğinin şekillendirilmesi için pazar şartlarına göre işletmenin 
mevcut kaynaklarını analiz ederek işletmeye vizyon ve misyon kazandırmak ve 
arzu edilen hedeflere ulaşması için stratejik alternatifler belirleyerek pazarlama 
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programının oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi süreci”dir (Torlak & 
Altunışık, 2018: 51).

Aslında stratejik pazarlama geniş bir alanı kapsamaktadır. Yıllar boyunca 
yapılan araştırmalarla stratejik pazarlama uzmanları konuyu farklı özelliklerle 
açıklayarak ele almaktadırlar (Flint, 2004: 45);

·	 Markalaşma, rekabetçi davranış, konumlandırma ve bölümlendirmeyi 
kapsayan stratejik pazarlama,

·	 Kalite yönetimi gibi işlevleri kapsayan örgütsel meseleleri içine alan 
stratejik pazarlama,

·	 Pazarlama ve iş stratejisi arasında arayüz oluşturan stratejik pazarlama,
·	 Pazar yönelimi ve kurum kültürü olarak ele alınan stratejik pazarlama,
·	 Pazar payı ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçları etkileyen stratejik 

pazarlama.
Bununla beraber işletmelerin tümünün farklı departmanları ve yönetim 

düzeyleri vardır. İşletmenin yöneticileri birim ya da düzey fark etmeksizin 
işletmenin genel planlamasına uygun stratejiler ortaya koymak zorundadırlar. 
Bu anlamda stratejik pazarlama öncelikle kurum düzeyinde belirlenen vizyon ve 
misyonu tanımlamalıdır. İşletme açısından bakıldığında ise yöneticilerin rekabet 
stratejilerini belirlemek görevi varken fonksiyonel düzeyde belirlenen planlar 
destek görevi yapmaktadır. Sonuç olarak stratejik yönetim kavramı stratejik 
pazarlama kavramına pazarlama birimi için planlama yapılmasında çerçeve bir 
yapı sunmaktadır.

Buna göre stratejik pazarlama planlaması öncelikle pazarlama biriminin 
kurumsal amaç ve hedefleri de göz önünde bulundurarak kendi departmanı için 
misyon, vizyon, amaç ve hedefleri belirlemesi ile başlamaktadır. Daha sonra 
içinde faaliyette bulunulan pazar mikro ve makro düzeyde incelenerek SWOT 
analizi yapılmaktadır. Bu analiz sonucunda ortaya çıkan verilere göre stratejik iş 
birimleri oluşturulmakta ve bu birimlerin hedefleri belirlenmektedir. Belirlenen 
bu hedefler doğrultusunda pazar bölümlendirme, hedef kitle, konumlandırma 
ve pazarlama karması gibi önemli pazarlama unsurları için stratejiler 
belirlenmektedir. Bunun ardından stratejik eylem programları uygulamaya 
geçirilmekte ve son olarak süreç kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca işletmeler için 
oldukça önemli olan stratejik pazarlama, pazarlama disiplini içerisinde önemli 
bir kimliğe sahiptir (Yıldırım & Cerit, 2020: 381-382).

Pazarlama birimlerini bir işletmenin kalbi olarak düşünürsek pazarlamadan 
en çok ölçüde yararlanan ve pazarlama odaklı düşünebilen işletmeler sektördeki 
sürdürülebilirliklerini artırmaktadırlar. Pazarlama disiplini işletmeler için ticari, 
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yaratıcı ve stratejik özellikleri edinmeyi gerektirirken stratejik pazarlama 
işletmelerin pazar ile ilgili fırsatları, pazarda ürün ve hizmet geliştirme 
yöntemlerini ve bilgilerin toplanıp analiz edilmesi sürecini ifade etmektedir. 
Bu yüzden dijital çağın hızına yetişebilmek için işletmeler, stratejik pazarlama 
faaliyetlerini sürekli beslemektedirler. İşletme faaliyetlerinde yeni sıçramalar 
gerçekleştirmek, yeni yollarla gelir elde etmek, yeni teknolojiler kullanmak ve 
güncel trendleri takip etmek stratejik pazarlamanın en önemli getirileridir.  

Sonuç olarak stratejik pazarlamayı işletmelerin uzun vadeli olarak 
pazarlamaya ilişkin oluşturdukları stratejileri içeren bir yönetim sürecidir. Bu 
kapsamda (Mert, 2020: 34);

·	 İşletmelerin pazar payları ölçülmeli,
·	 Rakiplerin özellikleri incelenmeli,
·	 Faaliyette bulunulan bölgelerin yapıları detaylandırılmalı, 
·	 İşletmenin ürün ve hizmet gamları geliştirilmeli,
·	 Sektörün ihtiyaçlarına duyarlı olunmalı,
·	 Müşteri ilişkileri en üst seviyeden gerçekleştirilmeli,
·	 Krizlere çözüm odaklı yaklaşılmalı,
·	 Reaktif ve proaktif yaklaşım gösterilmeli,
·	 Bireysel taleplere esnek yaklaşılabilmelidir.
Görüldüğü üzere stratejik pazarlama kararları güvenilir bilgiyle 

desteklendiği sürece işe yarar hale gelmektedir ki özellikle geleceğin planlanması 
ve kontrolünde muhasebe biriminden gelen bilgiler oldukça önem taşımaktadır. 
Güvenilir ve kaliteli kararların alınabilmesi pazarlama bilgileri ile muhasebe 
bilgilerinin koordinasyonu ile mümkündür (Demireli & Yılmaz, 2013: 296).

3. Pazarlama Muhasebesi

En temel tanımla pazarlama muhasebesi, bir ürünün işletme stoklarına 
giriş adımından; nihai müşteriye teslim edilinceye kadar geçen süreç içinde 
katlanılan maliyetlerin nelerden oluştuğunu tespit eden, inceleyen, araştıran, 
yorumlayan ve maliyetleri düşürmeyi hedefleyen yöneticiler için önerilerde 
bulunan bir muhasebe sistemidir (Ceran, 2009: 135). Yapılan bu tanımda 
maliyetlerin kontrolü ön plana çıkarılmakta, pazarlamaya dair maliyetlerin en 
aza indirgenmesi ve pazarlama çabalarının etkin olması sağlanarak sonuçta 
net kârın arttırılmasında pazarlama muhasebesinin (Akdoğan, 1982: 23) aktif 
görev alanına işaret edilmektedir. Burada bahsedildiği üzere diğer birçok alan 
gibi pazarlamanın da muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyduğu, birlikte çalışması 
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gerektiği açık bir durumdur. Özellikle maliyet muhasebesinin ilgilendiği maliyet 
bilgileri; pazarlama kararları alınırken sıklıkla kullanılmaktadır (Ceran & İnal, 
2004: 64). 

Muhasebe verilerinin pazarlama alanını ilgilendiren konularda karar 
almaya uygun kullanımı olarak açıklanan pazarlama muhasebesi kavramı 
literatüre Almanya’da yapılan akademik eleştirilerle Köhler tarafından 
katılmıştır. Pazarlama faaliyetleri sürdürülürken çeşitli konularda muhasebe 
bilgilerine gereksinim duyulduğu açıktır. Özellikle maliyet muhasebesinin 
sunduğu verilerden faydalanıldığı hem uygulama da hem de literatürde genel 
kabul görmüş bir durumdur (Badem & Fırat, 2011: 78).

Pazarlama muhasebesinin ilgi alanına giren konu başlıklarını aşağıdaki 
şekilde sıralamak mümkündür (Wieder, 1999: 261);

·	 “Maliyet dağıtımı ilkelerinin alınan pazarlama kararlarına etkileri,”
·	 “Katkı payı yaklaşımının yarattığı önem,”
·	 “Sorumluluk muhasebesi,”
·	 “Reklam bütçesi, ürün geliştirme bütçesi gibi bütçe kavramının önemi 

ve gerekliliği,”
·	 “Özellikle satış temalı planlanan ve tahmin edilen değerlerin 

hazırlanmasıdır.”
Gerek pazarlama gerek muhasebenin görev ve sorumluluk alanları, nesnel 

olarak birbirine benzer gibi görünse de, birçok açıdan ayrılmaktadır. Pazarlama 
daha çok dışa yönelik maliyetlerle ilgiliyken, kontrol açısından yetersiz 
kalmaktadır. Oysa maliyet muhasebesi sadece işletme içini baz alan maliyetlere 
odaklanmaktadır. Maliyet verilerinin önceden temin edilmesi, hazırlanması, 
sorunların çözülmesi ve çeşitli pazarlama kararlarının başarısı için pazarlama 
muhasebesi oldukça faydalı olmaktadır (Köhler, 1992: 837).

Genel olarak bakıldığında pazarlama yönetimi ihtiyaçlarına cevap verecek 
olan “pazarlama muhasebesi”nin temel üç görevi bulunmaktadır. Bunlar şu 
şekildedir (Ceran & İnal, 2004: 64);

·	 “Maliyetlerin tespit edilmesi,”
·	 “Maliyetlerin analiz ve kontrol edilmesi,”
·	 “Pazarlama faaliyetlerinin tahmin edilmesi ve yönlendirilmesidir.”
Buraya kadar anlatılanlardan yola çıkarak pazarlama muhasebesi kavramını 

açıklarken, öncelikle maliyet muhasebesinin pazar odaklı olarak kullanıldığı 
anlaşılabilmektedir. Bununla birlikte pazarlamanın, işletmeye dair geçerli 
istatistiki veri ihtiyaçlarını karşılarken yatırım planlaması ve finansal tabloları 
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da dikkate aldığı bu nedenle de pazarlama muhasebesi alanını da kapsadığı ilk 
etapta anlaşılamamaktadır (Seicht, 1996: 488).

Bir işletmede pazarlama muhasebesi alanının yerine getirdiği görev 
tanımlarını aşağıdaki ana başlıklarda toplamak mümkün olmaktadır (Ceran & 
Özdemir, 2013: 462);

1. “Temel maliyet muhasebesi verilerini dikkate alarak toplam pazarlama 
maliyetlerine ulaşmak,”

2. “Pazarlama maliyetlerini zaman olarak ve sektörel bazda karşılaştırmayı 
sağlamak,”

3. “Maliyet tespit etme kriterlerine bağlı olarak pazarlama maliyetlerine 
ulaşmak,”

4. “Pazarlama politikası araçlarına dair maliyetlere ulaşmak,”
a. “Bazı belirgin maliyetleri saptama,”
b. “Ürün ve ürün grupları,”
c. “Müşteri ve müşteri grupları,”
d. “Sipariş büyüklükleri,”
e. “Satış alanı,”
5. “Fiyat alt limitini belirleme,”
6. “Her bir Pazar bölümüne dair sonuçları toplama,”
7. “Tüm sonuçların tahmini ve fiili karşılaştırmalarının yapılmasıdır.
Pazarlama muhasebesi genel olarak pazarlama ile ilgili maliyetlerin 

azaltılması, pazarlama faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin arttırılması 
suretiyle nihayetinde karın arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. Çalışanları 
maliyet analizleri ve maliyet kontrolleri aracılığıyla yönlendirmede etkisi büyük 
olmaktadır (Akdoğan, 1982: 22).

Anlatılanlar bağlamında pazarlama muhasebesinin konusunu; işletme içine 
dönük maliyet ve yönetim muhasebelerinin pazarlama kararlarında kullanılması 
şeklinde açıklamak yerinde olmaktadır (Köhler, 1992: 837). Buna ek olarak, 
pazarlama muhasebesinin aynı zamanda pazarlama denetimiyle de ayrılmaz 
ve tamamlayıcı parçalar olduğunu unutmamak gerekmektedir. Bu noktada 
“pazarlama muhasebesi” ile pazarlama denetimi arasında oluşan ilişki Şekil 1 
ile açıklanabilmektedir (Ceran &İnal, 2004: 69). 
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Şekil 1: Pazarlama Denetimi Karşısında Pazarlama Muhasebesi
Kaynak:  Ceran & İnal, 2004: 69.

Muhasebe ve denetim iç içe olmasından dolayı pazarlama muhasebesinden 
bahsederken pazarlama denetimine de değinmek gerekmektedir. İşletmelerde 
yer alan ar-ge, satın alma, üretim departmanları koordineli çalışırken denetim 
fonksiyonu da aktif olarak ortamda görev yapmaktadır.

Pazarlama muhasebesi ürün-pazar ilişkileri, satış politikası ve pazarlama 
organizasyon birimleri arasındaki ilişkilerden doğan yönetim bilgilerini 
muhasebeden edinmektedir. Ayrıca bu bilgilerin zamanlamasına dair planlamayı 
da yapmaktadır. Bu bağlamda pazarlama muhasebesinin oluşan görev alanları 
ve alt başlıkları Şekil 2’de gösterildiği gibi olmaktadır. 
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Şekil 2: Pazarlama Muhasebesinin Görev Alanları
Kaynak:  Ceran & İnal, 2004: 68.

4. Stratejik Pazarlama Muhasebesi

İşletmelerin pazarlama faaliyetleri ve muhasebe verilerinin kesişme 
noktasını oluşturan “pazarlama muhasebesi”, alınacak pazarlama kararları 
için ihtiyaç duyulan bilgileri yaratmakta ve iki alan arasında birleştirici bir rol 
üstlenmektedir. Ayrıca planlama, yönetim, denetim alanları içindeki pazarlama 
kararlarına farklı önem seviyelerinde yardım sağlamaktadır (Ceran & Bezirci, 
2011: 110). Stratejik pazarlama muhasebesi ise, maliyet muhasebesi verilerinin; 
stratejik pazarlama kontrolleri ve kararları için bilgi altyapısının geliştirilmesi 
esasıyla kullanılmasına dayanmaktadır (Schmidt, 1997: 14).

Stratejik pazarlama muhasebesi, üretim, tedarik, ar-ge gibi fonksiyonların 
dolaylı olarak üzerine yoğunlaştığı, pazara ilişkin bilgi ihtiyacını yoğun şekilde 
karşılayan muhasebe olarak açıklanabilmektedir (Ceran & Bezirci, 2011: 111). 
Pazar odaklı bir işletmede genellikle yönetim ve maliyet muhasebelerinden 
toplanan bilgiler satış, dağıtım, üretim, tedarik gibi alanların kapsamındaki 
bilgilerle birleştirilerek raporlanmaktadır. Sonrasında raporlanan bilgiler 
stratejik pazarlama muhasebesi kararlarına dönüştürülmek suretiyle uygulamaya 
katılmaktadır. Sonuçta pazarlama birimi önemli kararları almadan önce, bu 
önemli stratejik bilgilerin üretilmesini ve toplanmasını beklemektedir (Tek & 
Dalkılıç, 2010; 43). 
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Stratejik pazarlama muhasebesinin bilgi üretme görevi, stratejik kararları 
verecek olan yöneticiler için konuyla alakalı bilgilerin toplanması, hazırlanması 
ile anlaşılmaktadır. Bu sebeple alınacak pazarlamaya dair her en iyi stratejik 
kararın muhasebe aracılığıyla önceden hazırlanmış, planlanmış ve sonuçlanmış 
bilgilerle kapsamlı olarak desteklenmesi gerekmektedir (Schmidt, 1997: 22-23).

Pazarlama yönetimi ve denetiminde stratejik pazarlama muhasebesinin 
önemli olması sebebiyle, yöneticilerin pazarlamaya dair maliyetleri daha 
sağlıklı hesaplaması, analiz etmesi, kontrolü, yönetimi gibi konulara destek 
sağlamasından ötürü stratejik pazarlama muhasebesinin işletmeye entegre 
edilmesi gereği açıktır. Bu durum özellikle muhasebe bilgi sisteminin bir alt 
sistemi olarak düzenlenmesi ile giderilebilmektedir. Böylelikle pazarlama 
bölümü dâhilinde “finansal muhasebe”, “maliyet muhasebesi” ve işletmenin 
diğer birçok fonksiyonuyla koordineli olarak çalışacak ayrı bir sistem gibi hareket 
edebilecektir. Özellikle küresel rekabet ortamında az da olsa maliyet avantajı 
yaratmak, piyasada kalıcı olabilmek adına stratejik pazarlama muhasebesi 
anlayışını kabul etmek işletmeler için ayrıcalık yaratmaktadır (Ceran & Bezirci, 
2011: 112).

5. Sonuç

İşletmeler varlıklarını devam ettirmek için faaliyetlerini yerine getirirken 
yılların getirdiği değişikliklere uyum sağlamak adına klasik pazarlama 
anlayışından çıkarak çağdaş pazarlama anlayışını benimsemek durumunda 
kalmaktadırlar. Sürekli değişen küresel ortamda ayakta kalabilmek, rekabet 
avantajı yaratmak için pazarlama faaliyetlerini en düşük maliyetle sürdürmek 
gerekmektedir. Bu noktada pazarlama ile muhasebe alanlarını ortak noktada 
birleştiren çağdaş pazarlama anlayışı stratejik pazarlama muhasebesi kavramını 
benimsemeye dikkat çekmektedir. 

Ayrıca pazarlama maliyetlerinin toplam maliyetler içinde önemli bir 
seviyede payının olması muhasebe ve pazarlama çabalarının koordineli olmasını 
gerektirmekte, pazarlamaya dair stratejik kararlar alınabilmesi için muhasebe 
verileri kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bundan dolayı işletmelerin stratejik 
pazarlama muhasebesine önem vermeleri ve bu anlayışı benimsemeleri oldukça 
önem taşımaktadır.
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1. Giriş

Bu çalışma, imalat sanayi işletmelerinin tedarik zinciri ve lojistik 
yönetim süreçlerini ve sorunlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda, imalat sanayinde sektör ayrımı gözetmeksizin farklı üretim 

dallarında faaliyet gösteren işletmelerin lojistik ya da satın alma birimindeki üst 
düzey yöneticileriyle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın örnekleminde sektör 
ayrımına gidilmemesinin temel nedeni; hangi sektörde faaliyet gösterdiğine 
bakılmaksızın, imalat sanayi işletmelerinin tedarik zinciri ve lojistik yönetim 
süreçlerinde karşılaşılan ortak sorunları tespit etmektir. Görüşme yapılan tüm 
işletmeler uluslararası işletme sınıfında yer aldığından, yurtiçi ve yurtdışı tedarik 
ve ürün tesliminde yoğun olarak lojistiğe ihtiyaç duymaktadır. Çalışmada nitel 
araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. 
Mülakat yapılan yöneticilere tedarik zinciri ve lojistik yönetimine ilişkin süreç ve 
sorunları tespit etmeye yönelik 18 adet soru yöneltilmiştir. Yöneticilerin tedarik 
zinciri ve lojistik yönetimine ilişkin söylemleri “genel politikalar, sorunlar, 
sorunlara karşı alınan önlemler, lojistik hizmet sağlayıcıların performansları, 
iletişimde izlenen stratejiler, kamunun sektöre yönelik politikaları ve sektördeki 
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işletmelerin yeniliklere adaptasyonu” başlıkları altında sınıflandırılarak 
irdelenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, imalat sanayi işletmelerinde 
tedarik zincirinde kayda değer nitelikte sorunlar tespit edilmemiştir. Firmalarda 
dikey entegrasyona dayalı bir modelin uygulanması ve lojistik alanda kendi 
araç parklarını oluşturmuş olmalarının tedarik zincirinde önemli sorunlarla 
karşılaşılmamasında etkili olduğu düşünülmektedir. Tedarik yönetimine 
ilişkin sorunların genellikle üretici kaynaklı olduğu ve termin süresine bağlı 
problemlerle karşılaşıldığı belirlenmiştir. Tedarik zinciri ilişkilerinde rekabetçi 
yaklaşımın benimsendiği ortaya konmuştur. Sürdürülebilir tedarikçi ilişkilerinde 
öne çıkan stratejinin “karşılıklı güven” unsuru olduğu tespit edilmiştir. Tedarik 
zinciri ve lojistik süreçlerde, kontrol edilemeyen ve doğrudan müdahalede 
bulunulamayan dış kaynaklı sorunların ağır bastığı gözlenmiştir. Firmaların 
lojistik faaliyetlere yeterince önem vermedikleri ve bu alana odaklanmadıkları 
da araştırmanın önemli bulguları arasında yer almaktadır. Firmaların büyük 
oranda lojistik faaliyetlerini nakliye mantığıyla yürüttükleri belirlenmiştir. 
Büyük ve kurumsal firmalarla çalışan imalat işletmelerinin lojistik hizmetleri 
3PL firmalardan sağladıkları ve bu kapsamda tedarikte ve lojistik süreçlerde 
sorun yaşamadıkları belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları, lojistik yönetiminin 
firma performansında önemli bir unsur olduğunu ve uzmanlık gerektiren bir 
alan olan lojistik hizmetlerin nakliye anlayışından uzaklaşması gerektiğini 
ortaya koymuştur.

2. İmalat Sanayi, Tedarik Zinciri ve Lojistik Sektörü Arasındaki 
İlişkiler

İmalat sanayi ve lojistik sektörü birbirlerini tamamlayan ve karşılıklı 
etkileşim içinde olan iki sektördür. İmalat sanayinde üretim için gerekli 
hammadde, parça ve malzemelerin tedarik edilmesinde tedarik lojistiğine 
ihtiyaç vardır. İşletmelerin kendi uzmanlık alanları dışında kalan faaliyetleri 
başka işletmelerden satın alma yoluna gitmesi şeklinde ifade edilen dış kaynak 
kullanımında yine lojistik sektörü devreye girer. Lojistik sektörü, tedarik 
zincirindeki tüm ileri ve geri bağlarda aktif rol oynar. Öte yandan imalat 
sanayinin endüstriyel ya da nihai tüketiciye uzanan tüm faaliyetlerinde yine 
lojistik sektörü görev alır. Aynı zamanda imalat sanayinde tersine lojistik 
faaliyetleri de lojistiğe olan gereksinimi ortaya koyar. Bu bağlamda tedarik 
zinciri-imalat sanayi ve lojistik sektörü arasındaki ilişkilerin irdelenmesi ve 
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sorunların tespiti önem arz eder. Lojistik sektörü, tedarik zinciri ve imalat sanayi 
arasındaki bağlantıyı güçlü kılar. Bu iki sektör arasındaki etkileşim yapısı gereği 
süreklilik içerir. Bu yakın ilişki imalat sanayi ile lojistik sektörü arasındaki 
dinamiklerin irdelenmesini gerektirir. Wang ve Zhou (2021: 48462) bölgesel 
ekonomik gelişmişlik düzeyinin doğrudan imalat sanayine yansıyacağını ve bu 
bağlamda farklı bölgelerdeki imalat sanayi ve lojistik sektörü arasındaki karşılıklı 
etkileşimin de birbirinden farklı olduğunu tespit etmiştir. Dimitrov (2005: 207) 
lojistiğin imalat sanayinde şirket politikası olarak benimsenerek uygulanmasının, 
ekonominin bütününde lojistiğin gelişiminin en önemli göstergesi olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu bağlamda imalat sanayinin ve ekonominin gelişiminde 
lojistik uygulamaların önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Türkiye’de lojistik 
sektörünün yapısal ekonomik analizinin input-output analizi ile ortaya konduğu 
bir çalışmada, imalat sanayinin 1 milyar TL değerinde çıktı üretmek için 0,05 
milyar TL’lik lojistik hizmet kullanmak durumunda olduğu ortaya konmuştur. 
Diğer taraftan, lojistik sektörü nihai talebinde ortaya çıkacak 1 birimlik parasal 
artışın ekonominin tüm sektörlerinde meydana getireceği toplam üretim artışının 
1,545 birim olacağı da elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. Yapılan 
araştırmada incelenen tüm sektörler içerisinde ekonomiye yaptıkları toplam 
katkı bakımından imalat sanayi 2. sırada yer almıştır. Çalışmada bu durumun, 
sektörel entegrasyonda imalat sanayinin sektör etkileşimlerinin diğer sektörlere 
göre daha yüksek olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (Sav ve Karkacıer, 
2018: 1-9). 

İmalat sanayinde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sürdürülebilir rekabet 
avantajının önemli kaynakları olarak kabul edilmektedir. Lojistik yeteneklerin 
geliştirilmesinin, tedarik zinciri operasyonlarının başarısı üzerinde etkili olduğu 
da belirtilmektedir. Liu ve Luo (2012: 8-9) bu bağlamda lojistik yeteneklerin 
literatürde belirtilen en önemli unsurlarının insan kaynağı, kalite, zaman, yanıt 
verebilirlik, esneklik ve tutarlılık faktörleriyle ölçüldüğünü bildirmiştir. Öte 
yandan bilgi teknolojilerinin de lojistik yetenekleri geliştiren ve tedarik zinciri 
başarısına katkıda bulunan önemli bir araç olduğu ifade edilmektedir (Shang ve 
Marlow, 2005: 227). İmalat işletmelerinde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi en 
önemli rekabet araçları haline gelmiştir. Alam (2022: 48) imalat işletmelerinde 
stratejik tedarik zinciri ortaklıkları ve müşteri ilişkilerinin firmanın performansı 
üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu 
doğrultuda bilgi yönetim yeteneğinin de örgütsel performans üzerine etkisine 
vurgu yapılmıştır. Dimitrov (2005: 215) Bulgaristan’da kamu, özel ve yabancı 
sermayeli imalat işletmelerinde lojistiğin gelişimini araştırmak amacıyla 64 



180    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

imalat işletmesiyle anket ve gözleme dayalı çalışmasında, Bulgar sermayeli 
şirketlerin araştırmanın yürütüldüğü her alanda yabancı sermayeli şirketlerin 
gerisinde kaldığını tespit etmiştir. Bunun nedeni olarak, bilgi teknolojileri ve 
lojistikle ilgili iyileştirme yatırımlarının düşük düzeyde kalması gösterilmiştir. 
Araştırmada şirketlerin tedarik zinciri kavramı hakkında lojistikten daha fazla 
bilgiye sahip oldukları da vurgulanmaktadır. 

2.1.	İmalat	Sanayi

İmalat sanayi işletmeleri üretimin ve ekonominin lokomotifi olarak bilinir 
(Yıldız, 2007: 92). Tarım, sanayi ve hizmetler sektörünün ülkenin Gayrisafi 
Milli Hasılasına yaptığı katkı, o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında önemli bir 
gösterge olarak kabul edilir. İmalat sanayinin milli gelir içindeki payı özellikle 
1980’li yıllardan sonra dışa açık ekonomi modelinin benimsenmesiyle artma 
eğilimi göstermiştir. Uzun dönemde teknolojide meydana gelen ilerlemelerin 
etkisiyle yaşanan yapısal dönüşümün sonucu olarak imalat sanayinin ekonomik 
yapı içerisindeki önemi giderek artmıştır (Önder ve Hatırlı, 2011: 5851; 
Küçükkiremitçi, 2011: 36). İmalat sanayi ekonomide katma değer yaratmanın 
yanı sıra, istihdam yaratmasıyla da önemli görülmektedir. İmalat sanayi 
işletmelerinin küresel rekabete direnç gösterebilmesinde, değişen teknolojiye 
hızla adapte olmanın ve yenilikleri takip etmenin önemi büyüktür (Avcı vd., 
2016: 52). İmalat sanayinin önemli bir rolü de Ar-Ge ve know-how yoluyla 
inovasyon, bilgi üretme ve teknoloji transferine ortam sağlamadır. Bilgi 
ve teknoloji yeni ekonominin en önemli üretim faktörleri olarak görülür. 
Günümüzde bilgi olmadan üretimi başlatmak, teknoloji kullanmadan rekabete 
direnmek özellikle de imalat işletmeleri için mümkün görülmemektedir. Bu 
bağlamda imalat işletmelerinin yeniliklere açık olması ve lojistik sektörüne 
odaklanması önem arz eder. İmalat işletmesi tedarikçi ya da doğrudan tüketici 
pazarına ürün arz eden satıcı işletme konumunda olabilir. Her iki durumda da 
imalat işletmelerinde lojistik faaliyetlerdeki başarının, tedarikten müşteriye 
uzanan sürecin bütününde etkili olacağı söylenebilir.   

2.2.	Lojistik	Sektörü

Ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak belirtilen lojistik sektörü 
(Karabaş, 2020: 128) 1986 yılında “Lojistik Yönetim Konseyi”nin tanımıyla 
tedarik zinciri yönetiminin parçası olarak görülmeye başlanmıştır (Nilsson, 
2004: 1-3). Ülke ekonomisi, kalkınma ve istihdam üzerinde önemli bir güç olan 
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lojistik sektörü altyapısının (Gubán ve Kovács, 2017: 111) imalat sanayinin 
gelişmesinde de payı büyüktür (Yalçın ve Sabah, 2018: 38; Yang vd., 2020: 2). 
Turizm sektörünün diğer sektörlerle ekonomik entegrasyonunun incelendiği bir 
çalışmada, lojistik sektörünün üretim çoğaltanları katsayısı 1,608 bulunmuştur. 
Bu bulgu, lojistik sektörüne yapılacak bir birimlik yatırımın ekonominin bütününe 
1,608 birimlik toplam katkı sağlayacağı anlamına gelmektedir. Öte yandan 
sektörel entegrasyonda her bir birimlik nihai talep artışının lojistik sektöründe 
0,16 birimlik istihdam artışına neden olacağı da araştırmanın bulguları arasında 
yer almaktadır (Bölük ve Karkacıer, 2019: 401-403). Gerek mamul gerek 
hizmet üretimi olsun, üretimin tüm süreçlerinde lojistiğe gereksinim duyulur. 
Gerekli hammadde ve ara malları tedarik etmede, endüstriyel işletmeye ya da 
nihai tüketiciye ürünleri ulaştırmada lojistik önemli bir rol üstlenir. Parçaların 
ya da ürünlerin doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktar ve fiyattan hazır 
bulundurulması lojistik ile mümkün olmaktadır (Erkan, 2014: 48). Lojistik 
hizmet sağlayıcıların başarısı, dış ticarette firmaların performanslarını artırarak, 
işletmeler arası sürdürülebilir uzun dönemli müşteri ilişkilerinin kurulmasında 
etkilidir. Geçmişte nakliye adı verilen taşımacılık faaliyetleri günümüzde, ayrı 
bir uzmanlık gerektiren lojistik şirketlerin doğmasıyla profesyonel bir anlayışla 
yapılır olmuştur. Uluslararası ticarette kompleks birçok faaliyetin yürütülüyor 
olması, lojistiğin önemini artırmış (Song ve Lee, 2022: 2) ve ayrı bir uzmanlık 
alanı olarak görülmesinde etkili olmuştur. Küresel tedarik zincirlerinin kurulması 
bu kompleks yapının oluşmasında etkilidir (Gogoneata, 2008: 144).  Lojistik, 
küresel tedarik zinciri boyunca her türlü hammadde ve ürünün fiziksel olarak 
hareketinin söz konusu olduğu faaliyetlere odaklanır (Christopher, 2016: 25). 

Yalnızca imalat işletmelerinde değil, aynı zamanda hizmet üreten çoğu 
büyük işletmede de, lojistik faaliyetlerde başarısız oldukları için (Blockbuster, 
Webvan, furniture.com gibi) iflas etmek durumda kalan işletmeler olmuştur. Halen 
çoğu firma tarafından lojistiğin, katlanılması gereken bir maliyet unsuru olarak 
görüldüğü ve firmanın başarılı olmasında ya da iflas etmesinde etkisinin göz ardı 
edildiği belirtilmektedir (Tang ve Veelenturf, 2019: 4). Deloitte Insights (2018)’in 
19 ülkede 1600 üst düzey yöneticiyle yaptığı anketin sonuçlarına göre, ankete 
katılanların %73’ünün imalatta operasyonları iyileştirmeye odaklandıklarını, 
yalnızca %6’sının lojistiğe odaklandığını ortaya koymuştur. Bu rapor firmaların, 
lojistiğin önemli bir rekabet aracı olduğunun farkında olmadıklarını ya da 
lojistiğin stratejik rolünü dikkate almadıklarını düşündürmektedir (Tang & 
Veelenturf, 2019: 3). Lojistik sektörünün Pazar büyüklüğü 2018 yılında 5,58 
trilyon Euro iken, 2019’da 6 trilyon Euro’ya ulaşmıştır. 2019 yılının sonlarında 
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yaşanan küresel Covid-19 pandemisinin etkileri 2020 yılında görülmüş ve 
pazarın büyüklüğü 5,73 trilyon Euro’ya gerilemiştir. Küresel lojistik sektörünün 
Pazar büyüklüğü 2021 yılında 8,43 trilyon Euro olarak açıklanmıştır. Yapılan 
projeksiyona göre 2027 yılında pazarın büyüklüğünün 13,71 trilyon Euro’ya 
ulaşması beklenmektedir (Statisca, 2022: 3).

3. Yöntem

Çalışmada araştırma yöntemi olarak yarı yapılandırılmış mülakat 
tekniği kullanılmıştır. Mülakatlar 2019 yılı Mart-Nisan ayları içerisinde 
yapılmıştır. Mülakat tekniğinin seçilmesindeki amaç; araştırmacıyı görüşme 
esnasında sınırlandırmamasıdır. Bu şekilde araştırmacı, standartlaştırılmış 
soruların yanında derinlemesine bilgi toplayarak, detaylı ve tutarlı verilere 
ulaşabilmektedir. Yarı yapılandırılmış mülakat tekniği, araştırmacının önceden 
hazırlanan sorulara ek olarak görüşmenin seyrine göre sorular yönelterek daha 
fazla bilgi edinebildiği bir tekniktir (Kulualp ve Sarı, 2019: 218; Güldü, 2018: 
5-7). Mülakat tekniğinin kaç kişiye uygulanması gerektiğine ilişkin farklı 
görüşler mevcuttur. Mülakat soru sayısının ise 12 ile 20 soru aralığında olmasının 
uygun olacağı belirtilmektedir (Koçak ve Arun, 2006: 218-219). Mülakat soru 
formunun oluşturulmasına, öncelikle işletmelerin tedarik zinciri ve lojistik 
yönetim süreçleri, karşılaşılan sorunlar ve izlenen politikalara yönelik literatür 
taraması yapılarak başlanmıştır. Literatür taraması sonucunda açık uçlu yarı 
yapılandırılmış mülakat soruları oluşturulmuştur. Soru içeriklerinin görüşme 
yapılacak kişiler tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmadığını tespit etmek amacıyla 
ön test uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak yedi farklı 
problem cümlesi ortaya konmuştur. Araştırma kapsamında belirlenen problem 
cümleleri dikkate alınarak, toplam 18 adet soru geliştirilmiştir. Araştırmanın 
problem cümleleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Araştırma Sorusu 1: İmalat işletmelerinde tedarik zinciri ve lojistik 
yönetim sürecine ilişkin genel politikalar nelerdir?

Araştırma Sorusu 2: İmalat işletmelerinde tedarik zinciri ve lojistik 
yönetimine ilişkin sorunlar nelerdir?

Araştırma Sorusu 3: İmalat işletmelerinde tedarik zinciri ve lojistik 
yönetiminde oluşabilecek sorunlara yönelik alınan önlemler nelerdir?

Araştırma Sorusu 4: İmalat işletmelerinde tedarikçi ve müşterilerle 
iletişimde izlenen stratejiler nelerdir?

Araştırma Sorusu 5: İmalat işletmelerinde lojistik alanda hizmet sağlayıcı 
firmaların sorun çözme becerileri ne düzeydedir?
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Araştırma Sorusu 6: Kamu otoritesinin imalat sanayi işletmesinin faaliyet 
gösterdiği sektöre yönelik geliştirdiği politika ve uygulamalar yeterli midir? 

Araştırma Sorusu 7: İmalat işletmelerinin yeniliklere adaptasyonu hangi 
düzeydedir? 

Mülakat için hazırlanan sorular, soru içerikleri bakımından 7 başlık altında 
toplanarak analiz edilmiştir. İçeriklerine göre gruplandırılan sorular Tablo 1’de 
görülebilir:

Tablo 1: İçeriklerine Göre Soruların Gruplandırılması

İçerik Bakımından 
Benzer Sorular

Birleştirilen Soru 
Adedi

Gruplandırılan Soruların Temsil Ettiği 
Konular

1-2-11-18 4 Genel politikalar
3-4-6-16 4 Karşılaşılan sorunlar
7-17 2 Sorunlara karşı alınan önlemler
9 1 Lojistik hizmet sağlayıcıların performansları
5-8-14-15 4 İletişimde izlenen stratejiler
10 1 Kamunun sektöre yönelik politikaları
12-13 2 İşletmelerin yeniliklere adaptasyonu

Araştırma yaparken evrenin sınırlandırılması evrenin tamamına ulaşmanın 
güçlüğü nedeniyle kaçınılmazdır (Koçak ve Arun, 2006: 24). Araştırma için 
amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çankırı’nın lokasyon olarak Ankara’ya 
oldukça yakın olması nedeniyle gerek tedarik gerekse lojistik açıdan yakın ilişki 
içinde olmaları, çalışmanın bu iki ilde yapılmasında etkili olmuştur. Ankara 
ve Çankırı’da faaliyet gösteren imalat sanayi işletmeleri araştırmanın evrenini 
oluşturmuştur. Araştırma evreni olarak imalat işletmelerinin seçilmesinin nedeni; 
bu işletmelerin üretici ve tüketici pazarlarına yönelik imalat yapmaları nedeniyle 
çok sayıda tedarikçi ile iş yapıyor olmalarıdır. Araştırmanın örneklemini, 
mülakat yapmayı ve ses kaydı alınmasını kabul eden imalat sanayi işletmeleri 
oluşturmuştur. Araştırmada mülakata katılan yöneticilere araştırmanın akademik 
amaçlı kullanılacağına ilişkin bilgi verilmiş ve gerekli izinler alınarak ses kaydı 
alınmıştır. Elde edilen bulguların işletme için ticari sır niteliği taşıyabileceği 
kaygısı ve gizliliği gereğince isimlerine yer verilmemiş, kodlama yapılarak 
aktarılması yoluna gidilmiştir.  

4. Bulgular

Bu bölümde dış ticaret faaliyetleri bulunan imalat sanayi işletmeleri ile 
yapılan görüşmelerden elde edilen bulguların sonuçlarına yer verilmiştir. 
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Aşağıdaki tabloda görüşme yapılan firmaların hangi sanayi kolunda faaliyet 
gösterdikleri, kuruluş yılları ve çalışan sayılarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Tablo 2: Firmalara İlişkin Bulgular

Kodu Firmanın Faaliyette Bulunduğu Sektör Kuruluş Yılı Çalışan Sayısı
A Tekstil, Hazır Giyim Deri Sanayi 1948 62
B Gıda Sanayi 1984 200
C Tekstil, Hazır Giyim Deri Sanayi 1989 250>
D Metal Sanayi 1987 160
E Maden Sanayi 1985 135
F Gıda Sanayi 1991 175

Görüşme yapılan firmalar arasında, 2 adet tekstil sanayi, 2 adet gıda 
sanayi, 1 adet metal sanayi ve 1 adet maden sanayinde faaliyet gösteren firma 
yer almaktadır.    

4.1.	Mülakattan	Elde	Edilen	Bulgular	

Araştırmanın amacına uygun olarak toplam 18 adet mülakat sorusu 
geliştirilmiştir. Araştırma bulguları yorumlanırken bu sorular yedi başlık 
altında gruplandırılmıştır. Mülakat soruları sektör ayrımı gözetmeksizin, altı 
farklı imalat işletmesinin lojistik ya da satın alma yöneticilerine yöneltilmiş ve 
izinleri alınarak ses kaydı oluşturulmuştur. Bu kapsamda araştırmada içerik ve 
söylem analizleri kullanılmıştır. Çeşitli sanayi işletmelerinin tedarik zinciri ve 
lojistik süreçleri ve sorunlarını tespit etmeye yönelik olarak firma yöneticilerine 
yöneltilen sorulara, her firmanın kendi kodu kullanılarak görüşme yapılan 
yöneticinin bizzat kendi ağzından aktarma yoluna gidilmiştir.   

Soru 1: Firmanızın faaliyet alanı ve tedarik zinciri yönetimi ile lojistik 
faaliyetleri konusundaki politikasından söz eder misiniz? 

A FİRMASI: “Firmamızın faaliyet alanı deri tabaklamadır. Bunun yanı 
sıra ham deri üretimi de yapmaktayız. Bu kapsamda “X” Hayvancılık firmamız 
var. Bu şirket mezbahalardan ve kasaplardan ham deriyi toplar, seleksiyonunu 
ve tuzlamasını yapar, paletiyle kendi deposunda saklar ve daha sonra kendi 
araçlarımızla genellikle tek çekici yettiği için haftada iki ya da üç sefer 
duruma göre olmak koşuluyla bunları imalat yapılan fabrikamıza getiririz. 
Deri toplamadaki iç dolaşımda kendi araçlarımız var. Kendi personelimiz bu 
araçlarımızla gerekli yerlere giderler, derileri alırlar ve tuzlama işlemi tesiste 
yapılır. Genellikle yurt	 içindeki	 lojistiği	 kendi	 araçlarımızla, ihracatı	 ise	
nakliye	firmalarıyla anlaşarak taşımacılığı yapmaktayız”.
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B FİRMASI: “Firmamız gıda üretimi üzerine makarna, un, irmik, hayvan 
yemi üreten bir firmadır. Genel olarak lojistikte	firmanın	araçları	kullanılır. 
Kullanılmasının sebebi ise İç Anadolu’da genel itibari ile nakliye	sıkıntısı oluyor. 
İç piyasa malları için malların taşınması bizim araçlarla veya kooperatiften 
kiralık araçlarla yapılıyor. İhracata giden mallar limanlara yakın olan yerden, 
nakliye firmalarının gönderdiği konteynırları taşıyan tırlarla yapılıyor. Onların 
taşımacılığı biraz daha farklı bir gruba giriyor. Farklı kamyonlarla geliyor. 
İnternet taşımacılığı yapmadığından araç yetersizliğinden, mecburen dışarıdan 
takviye araç alınıyor”.

C FİRMASI: “Hem kendi araç filomuz var hem de dışarıdan da lojistik 
hizmeti alıyoruz. Tedarik zincirinde, ürün tedarik	 etmede	 kendi	 araçlarımızı 
kullanıyoruz. Bitmiş	ürün	sevkiyatlarında	ise	dışarıdan	araç	kullanıyoruz. Bu 
biraz da müşteriyle çalışma yöntemimiz, nakliyeler müşteriye ait olduğu için”.

D FİRMASI:  “Firmamız çelik ray bağlantıları üzerine bir firmadır. 
Hammadde	tedariklerini	genelde yurtdışından	yapıyoruz. Kendi	araç	filomuz	
da	bulunmakta, aynı zamanda dışarıdan	lojistik	destek	de	almaktayız”.

E FİRMASI: “Firma, lojistik alandaki faaliyetlerin tamamını 
sağlayamamaktadır. Çankırı Kamyoncular Kooperatifi’ne bağlı olduğu için 
zaman	zaman	 lojistik	alanındaki	 faaliyetleri,	kooperatif	 sağlıyor. Lojistiğini 
kendi sağlayan müşteriler de bulunmaktadır”.

F FİRMASI: “Firma dışarıya sürekli konteynır göndermektedir. 
Konteynırın üretim merkezinden yüklenip limana gitmesi için sürekli bir lojistik 
hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte firmanın yaklaşık 13-14	
kamyonluk	(tırlık)	bir	filosu bulunmaktadır.  Firma üretimini giderek arttırdığı 
için özel bir şirketten de lojistik	hizmeti	almakta ve günlük ortalama 20-24 tır 
arası sevkiyat yapmaktadır”.

Soru 2: Lojistik maliyetlerinizin toplam maliyetler içerisindeki payı nedir? 
Bu maliyetleri düşürmek adına aldığınız tedbirler nelerdir?

A FİRMASI: “2018 yılı verilerine göre lojistik maliyetlerin toplam 
maliyetler içindeki oranı %1’den daha düşüktü. Bizim için lojistik işinde birinci 
kriter	“güvenilirlik	ve	sürdürülebilirlik”. İkinci kriter ise tabi ki de “maliyet”. 
Bu yüzden bazı kilit lojistik taşıma sistemlerinde kendi	araçlarımızı, bazılarında 
dediğim gibi dışarıdan	faydalanıyoruz. Tamamen birinci kriter güvenilirlik ve 
sürdürülebilirlik, ikinci kriter ise maliyettir”.

B FİRMASI: “Çok ciddi tedbirler alınmıyor, neticede mecbur olarak 
araç çalıştırmak zorunda kalınıyor. Normalde firmaların araç çalıştırmaları 
çok ekonomik değil, yani kendi	 nakliyesini	 yapması	 çok	 ekonomik	 olmuyor 
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firmaların. Ama dediğim gibi araç bulmakta biraz zorluk çektiğimiz için 
ürünlerin zamanında teslim edilebilmesi için kendi araç filomuzu oluşturmak 
zorunda kalıyoruz. Firmaların araç çalıştırması çok ekonomik olmuyor”. 

C FİRMASI: “Yüzde vermek orası için mümkün değil ama %5 maksimum 
diyebilirim. Çok tedbir almıyoruz. Zaten oran çok yüksek değil ama onunla 
ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz; araçlarımızı	 yeniliyoruz, çok eski araç 
kullanmıyoruz. Başka da bir şey yok yani”. 

D FİRMASI: “Lojistikte tabi ki olabildiğince kısıtlamalara gidiyoruz. 
Fiyat	 analizleri	 yapıyoruz, duruma göre ürün sevkiyatlarında iki araçla 
göndereceğimiz ürünleri tek araçla gönderiyoruz”.

E FİRMASI: “Tuzun piyasasına bakıldığında hemen hemen diğer 
ürünlere göre çok daha ucuz olduğu görülmektedir. Bu sebepten lojistik, 
toplam maliyetlere bakıldığında büyük bir paya sahiptir. Fakat firma, tuzu 
kendi araçlarıyla taşıyarak ve dönüşlerinde	 piyasaya	 yük	 getirerek	maliyeti	
düşürüyor”.

F FİRMASI: “Firmanın lojistik maliyetleri, toplam maliyetler içerisinde 
%10’luk bir bölüme sahiptir. Buna önlem olarak da dışarıdan destek almadan 
kendi filosunu arttırmaya çalışmaktadır. Bunun yanında akaryakıt maliyetleri 
de bulunmaktadır. Buna önlem olarak ise firma	kendi	istasyonunu	fabrikanın	
içerisinde	 bulundurmaktadır. %90’ı oluşturan maliyetlerden bahsedecek 
olursak bunun içerisinde işçilik, buğday ve paketleme gibi birçok maliyetler 
bulunmaktadır”.

Soru 3: Lojistik yönetimine özel sorunlar nelerdir? Bu sorunları önem 
derecesine göre sıralayarak, çözümüne ilişkin önerilerinizden bahseder misiniz?

A FİRMASI: “Yurt içindeki lojistik yönetiminde çok fazla aksaklık 
yaşandığı söylenemez. Çünkü Türkiye’nin diğer tarafına dahi gitse bir mal 
çok hızlı bir şekilde, hatta doğu illerine dahi dört gün içerisinde teslim edildiği 
için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Fakat yurtdışı ayağında bize yardımcı olan lojistik 
firmalarının mümessillerin bazı konular hakkında daha	deneyimli	olmasında	
fayda	 var. Örneğin genelde Avrupa’ya çalışan bir lojistik firması bizimle 
ilgilenen mümessilin dikkatli gönderme ya da dap şeklinde gönderimde bilgisi 
olmamasına rağmen, sit olarak gönderildiği zaman aynı insanın sürekli yapması 
daha doğru, alıştığı şeyi yapması daha kolay. Ama sorun olarak kendini	
geliştirmemesini söyleyebiliriz”.

B FİRMASI: “Depolama konusunda genel olarak sorunlar çözülüyor. 
Onları firmalar kendi bünyelerinde çözüyor. Ambalajlamada da kendi bünyesinde 
çok sorunla karşılaşılmıyor. Karşılaşıldığında problemleri çözüyorlar. Onlar 
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sağlanmadığında sevkiyat da çok zorlaşıyor. Tedariğini yaptığımız firmalar bu 
saydıklarımız gerçekleştirilmediğinde, mal alımı kesilir. Ambalaj, depolama 
şartlarının da düzgün olması lazım. Bunları sağladıktan sonra sevkiyat yerine 
tam ve eksiksiz girmesi lazım onları da sağlayamaz ise ürün iadeleri başlıyor. 
Az önce de dile getirdiğim gibi nakliye	 ve	 kiralık	 araçlardan	 yeterli	 verim	
alamadığımız için kendi şoförlerimiz araçlarımız ile bunu en iyi seviyeye 
çıkarmaya çalışıyoruz”.

C FİRMASI: “Lojistiğe has çok sorun yok ama şöyle sıralayabilirim. 
Önem düzeylerine göre sıralayacak olursak; en önemlisi müşteri	 servisi	 ve	
sipariş	 işlemedir. İkinci sırada ulaştırma	 gelir. Üretim üçüncü sıradadır, 
aslında bakınca hepsi de önemli ama planlamanın dördüncü sırada geldiğini 
söyleyebilirim. Beşinci olarak envanter yönetimi, ardından talep tahmini, 
ambalajlama ve son olarak depolamanın önemli olduğunu söylemem mümkün. 
Satın alma var bir de, satın almayı da 3’e yerleştirebiliriz. Diğerlerini de ona 
göre kaydırabiliriz. Ama öneri nedir sorunları çözmeye yönelik onunla ilgili çok 
fazla bir şey söyleyemem”. 

D FİRMASI:  “Lojistik yönetiminde bizim için önemli olan müşteriye	
ürünleri	 zamanında	 ve	 sorunsuz	 bir	 şekilde	 ulaştırmak. Bu tarz sorunlarla 
karşılaşmamak için sözleşmelere önem veriyoruz”.

E FİRMASI:  “Firma lojistik konusunda zorlanmaktadır. Bir önceki 
cevaptaki gibi tuz	 ucuz	 ve	 ulaşım	 pahalıdır. Dolayısıyla kazancın birçoğu 
ulaşıma gitmektedir”.

F FİRMASI: “Lojistikle ilgili sorunların en başında konteynır	 temini 
bulunmaktadır. Bunun nedeni ise dolar	 ve	 Euro’nun	 sürekli	 değişkenlik 
göstermesidir. İthalat yapan firmalar son zamanlarda konteynır almamaya 
başladı. Bunun nedeni ise Dolar ve Euro’dan faydalanmak için ithalat	
yapan	 işletmelerin	 konteynırları	 bekletmesidir. Bunun yanı sıra yurt dışına 
gönderdiğimiz konteynırların veya yurt dışından gelen konteynırların 14-15-21 
gün olan free-time dediğimiz limanda bekleme süresi bulunmaktadır. 21. günün 
sonuna kadar konteynır limanda ücretsiz olarak bekletilebilmekte ve bu haktan 
ithalatçılar faydalanmaktadır. Konteynırlar boşaltılmadığı için firma konteynır 
temininde sıkıntı çekmektedir”.

Soru 4: Lojistik sorunlar genellikle iç kaynaklı mı, yoksa dış kaynaklı 
sorunlar mı? Bunların çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir? 

A FİRMASI: “Ülke içinde kayda değer sorunlar yaşamıyoruz. Genellikle 
dışsal sorunlar için konuşursak, iç piyasadaki gibi güvenilirlik	ve	süreklilik ana 
başlığımızdır. Çünkü yurt dışındaki müşteriler bizim için bir kazanımdır ve yıllar 
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yılı yaklaşık yirmibeş sene önce başlayan ticaretimiz bu gün başka bir boyuta 
gelmiştir. Maldaki bir sorun, gümrükteki bir gecikme, yani teslimat sürecinde 
bir sıkıntı yaşadığımız zaman, müşteri ile alakalı sıkıntılar yaşayabileceğimiz 
için, öncelikle yurt dışında hızlı	ve	güvenilir	lojistik	firmaların	olmasını tercih 
ediyoruz. Dediğim gibi bu sıkıntı konusunda üçüncü soruda paylaşmıştım. Yani 
personelin	 her	 konuda	 eğitimli	 ve	 bilgili	 olması lazım, sadece bir konuda 
değil”.

B FİRMASI: “Bizde genel olarak dış	 kaynaklı	 lojistiğimiz	 yok	
yurtdışına	giden. Biz genel olarak iç nakliye yapıyoruz. İç nakliye dersek de, 
biz genelde gemilere ulaştırıyoruz, gemiler bizim çalıştığımız yabancı kaynaklı 
firmalar. Onları yurt dışına taşıyor. Yabancı kaynakların taşımacılıkta en 
büyük sorunu limanların	 çok	 yoğun	olması. Yoğunluktan dolayı taşıyacak 
konteynırların temin edilmesi ama tabi bunlar bizim elimizde olan şeyler 
değil. Yurtdışı firmaların yeni nakliye veya lojistiğe yönelik yatırımlar 
yapması, dış kaynaklı nakliyeler kontrolümüz dışında olan şeylerdir. Ama 
biz bunları hızlıca limanlara yanaştırıp limandan konteynırlara yüklemekle 
görevliyiz daha çok. Belki bunlardan ziyade taleptir belki yeni	 yatırımlar	
yapılmalıdır limanlara”.

C FİRMASI: “Lojistik yönetiminde genelde iç	kaynaklı	sorunlar var.	Dış	
kaynaklı	sorunlar	olmuyor	değil.	Mesela son dönem ithalatımız azaldığı için 
ihracatımız yüksek olduğu için tır	bulmakta	zorlanıyorduk, nadiren gerçekleşen 
sorun ama genelde planlamadan	kaynaklanan	sorunlar”. 

D FİRMASI: “Lojistik yönetiminde karşılaşılan sorunlar %99 oranla dış	
etkenlerden kaynaklanıyor. Dış etkenlerden daha çok etkileniyoruz. Ekonomik	
dalgalanmalardan olumsuz etkilenebiliyoruz. Bu durumdan dolayı personel 
sayısını azaltmak zorunda kaldık”.

E FİRMASI: “Lojistik yönetiminde karşılaşılan sorunlar genelde dış	
kaynaklı	sorunlardır. Firma bünyesinde yeterli araç bulunmadığı için dışarıdan 
aldığımız araçlarda sıkıntılar çıkabiliyor. Firma bünyesindeki araçların 
çoğaltılmasına veya sahiplenilmesine yönelik yatırımlar devam etmektedir”.

F FİRMASI:  “Firma genellikle lojistikle ilgili olarak dış	 sorunlar	 ile 
karşılaşmaktadır. Dış sorunlara örnek verecek olursak buğday tedariğinde,	
tırların	 yetersizliğinde,	 konteynır	 gelmemesinden	 firmanın bizimle anlaşıp 
tırları başka firmaya yönlendirmesinden kaynaklanan sorunlardır. Firma bu 
sorunları çözmekte yetersiz kalmakta, çünkü gemilerin yönetiminde bulunan 
armatör denilen kişiler firmaya konteynır temininde bulunmazsa, konteynırları 
gemilere yüklemezse bile firma herhangi bir yaptırımda bulunamaz. Bu durum 
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ayda en az iki kez tekrarlanmaktadır.  Asıl	 sorun	 ise	ürünün	müşteriye	 geç	
ulaşmasıdır”.

Soru 5: Tedarik zincirinizdeki aktörler (üretici, dağıtıcı, depo vs.) 
arasındaki iletişim yeterli mi? Zincirdeki en zayıf halkanın hangisi olduğunu 
düşünüyorsunuz?

A FİRMASI: “Bu aktörlerin hepsi kendi bünyemizde olduğu için herhangi 
bir sıkıntı yaşamıyoruz”.

B FİRMASI: “Şimdi tedarikçilerle	aramızda	herhangi	bir	ilişki	olmuyor 
genelde, resmi olarak talepler iletiliyor. Herhangi bir yerden sipariş geldiği 
zaman üretime bildirilir, üretim hazırlar, depoya koyar, hazır olan talimat 
geldiği zaman da araçlar ya çağrılır ya da buradaki mevcut araçlara yüklenilir. 
Orada herhangi bir hiyerarşide bir sıkıntı olmuyor. Yani hepsi aynı yerden 
yüklenildiği için ürünlerin, yani üretimde burada kontrol altında olduğu için 
ama hammaddede	 herhangi	 bir	 sıkıntı	 olmazsa,	 gecikme	 olmazsa	 sıkıntı	
olmadan müşteriye iletiliyor”.

C FİRMASI: “Lojistikle ilgili çok problem yok ama tedarik	zincirinde	
her	 zaman üreticiden kaynaklı sorun olur, sözünde durmaz termin tarihleri 
tutmaz, üretimden kaynaklanan problem olur. Biz müşteriye satarken de bu 
sorun oluyor. Onun dışında depoyla dağıtıcıyla ilgili çok fazla sorun olmaz, 
genelde üreticiyle ilgili sorun olur. Ürün ürettikten sonra onu bir şekilde oradan 
aldırırsın ya da bir şekilde gönderirsin onda bir sorun olmaz”.  

D FİRMASI: “Evet yeterli buluyoruz. Çünkü istişare yaparak çözüm 
noktası bulmaya çalışıyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Büyük	 firmalarla	
çalıştığımız	için (Kardemir, İsdemir, Beta demir) tedarik	sorunları	yaşamıyoruz”.

E FİRMASI: “Firmanın tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı veya 
iletişim kopukluğu yoktur. Çünkü sahada yeterli eleman sayısına sahibiz”.

F FİRMASI: “Firma tedarik zinciri konusunda pek sorun yaşamamaktadır. 
Fakat son zamanlarda yerli buğday üreticisini korumak için devletin başlattığı, 
buğday	 ithalatı	 zorunluluğu	 firmayı	 zor	 durumda	 bırakmıştır. Ülkemizde 
üretilen buğdayın yurt dışına gönderilmesi yasaklanmıştır. Buğdayı yurt dışından 
ithal etmeye mecbur kalmıştır. Firma depo konusunda kendi siloları ve depolarını 
kullanmaktadır. Üretilen ürünlerin çoğu bu depolarda bulunmaktadır”.

Soru 6: Tedarik zinciri yönetimine özel sorunlar nelerdir? Önem derecesine 
göre sıralayarak, bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerinizi paylaşır mısınız?

A FİRMASI: “Tedarik zincirinin en önemli kısmı kimyasal ve hammadde	
tedariği. Bizim çalıştığımız sektörün girdileri sabit değil ve girdinin	 kalitesi	
mevsimine	göre	farklılaşıyor. Çıktıları girdinin kalitesine göre olmaktadır. Bu 
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sorunları yıllardır kendi bünyemizde tartışmaktayız. Bu sorunlara kalıcı bir 
çözüm	bulamıyoruz”.

B FİRMASI:  “Araç	 tedariği söylediğim gibi yani. Çankırı’ya göre 
yorumlayacak olursak, Çankırı’ya şehir dışından gelen yabancı araç veya 
buraya yük getiren araç sayısı çok az. Böyle olduğu zaman da yollayacağımız 
yerlere araç bulmakta çok zorlanıyoruz. Herhangi bir yerde Ankara, Mersin’de, 
Gaziantep’de, İstanbul’da olsa bu sıkıntılar oralarda burada yaşandığı kadar 
yoğun yaşanmıyor. Çok dışarıdan araç geliyor. Bu araçların da geri dönüşünde 
veya araç tedariğinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama Çankırı’da herhangi 
bir talepte bulunduğumuzda bunu karşılayamıyorlar. Sebebi araç gelmedi, kendi 
araç parkımız buna yetmiyor gibi mazeretler ile karşılaşıyoruz. Tabi bunun 
önlenmesinin en güzel yanı yine Çankırı için konuşuyorum, araç	yatırımının	
yapılması. Ama tabi nakliyedeki sıkıntılardan dolayı kimse araca yatırım 
yapmak istemiyor. Yatırım yapılmasını isterim yine kaliteli ve yeni araçların 
temin edilmesini isterim”.

C FİRMASI: Cevap alınamadı. 
D FİRMASI: “Sözleşmeye	 bağlılık, ürünlerin gününde bize ya da 

müşteriye teslim	edilmesi”.
E FİRMASI: “Tedarik zinciri yönetiminde herhangi bir sorun 

yaşamamaktayız”.
F FİRMASI: “Tedarik zincirindeki en önemli sorun buğday ithalatıdır. 

Devletin piyasayı korumak için getirdiği buğday	ithalatı	zorunluluğu firmayı 
zor durumda bırakmaktadır. Bunun nedeni ise buğdayın yurt dışından ülkemize 
gelmesi esnasında oluşan zaman	 sorunudur. Buğdayın bitmeden tedarikinin 
sağlanması gerekmektedir”.

Soru 7: Firmanızın tedarik zinciri ağında yer alan ileri ve geri bağlarda 
sorun yaşanmaması için aldığınız önlemler nelerdir?

A FİRMASI: “Kendi tesisleşmemizi ve tedarik zincirimizi kendi 
bünyemizde kurduğumuz için bir sorun yaşamıyoruz. Bizim için önemli olan 
güvenilirlik. Aldığımız önlemler ise; aracı	 ve	 komisyoncuları	 ve bu gibi 
elementleri bünyemizden	çıkarttık”.

B FİRMASI: “Alabileceğimiz en rahat önlem kendi	 araç	 parkımızı	
oluşturmak söylediğim gibi. Çok ekonomik	 olmasa	 da	 bunu	 mecburen	
oluşturuyoruz. Çünkü müşteriye herhangi bir nakliyeden dolayı sıkıntı olduğunu 
anlatamayız. Her ne şekilde olursa olsun, onu bize ulaştırın derler.  Tabi bu 
ulaşımın sağlanması için de en fazla vaktimiz de 3 veya 4 saat içinde aracı 
bulup nakletmek zorundayız. Tedarikçi hiçbir zaman mazeret kabul etmez. Araç 
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vb. sorunlar kabul etmez, 12 saat sonra siparişinden vazgeçebilir. O yüzden 25 
sayıya yakın olarak kendi araç parkımızı oluşturuyoruz. Herhangi bir sıkışma 
olduğunda tedarikte sıkıntı olunca onları devreye alıyoruz”.

C FİRMASI: Cevap alınamadı.
D FİRMASI: “Malın üretiminden tedarikçiye kadar, tedarikçiden 

tüketiciye kadar birçok alanda hassasiyet gösteriyoruz. Sorunlar yaşamamak 
için gerek tedarikçilerle gerek müşterilerle sürekli	irtibat halindeyiz”.

E FİRMASI: “Tedarik açısından ham	 tuzu	 firma	 kendisi	 elde	 ediyor. 
Diğer tedarik ürünleri ise yerli kömür ve ambalaj çeşitlerini üreten firmaların 
sayısı fazla olduğu için tedarik zinciri ağında herhangi bir sorun olmamıştır”.  

F FİRMASI: “Çalışanlarımız ve yönetim kadromuzla sürekli bir iletişim 
kurarak, aramızda ast-üst ilişkisi bulundurmamaktayız. Çalışan ve yönetim 
kadromuzla firmamız bir aile ilişkisi içerinde bulunmaktadır. Müşterilerimizin 
talep ve isteklerini göz önünde bulundurarak sağlamaya çalışmaktayız”.

Soru 8: Firmanızın tedarikçileri ile uzun süreli ve sürdürülebilir ilişkiler 
kurmada izlediği stratejiler nelerdir?

A FİRMASI: “Firmamızın toz boya, sıvı boya, kimyasal bileşenler ve 
en önemlisi ham deri ayağı bulunmaktadır. En uzun süre çalıştığımız ham deri 
ayağı sürdürülebilir bir ilişki oluşturmamızın ana başlığı; karşılıklı	 güven,	
doğru	 ticaret	 ve	 doğru	 hamlelerdir	 ve tamamen karşılıklı	 olmak	 kaydıyla	
yapılmaktadır”.

B FİRMASI: “Bizim firmamız Çankırı’da tek bir sınırlı sorumlu kooperatif 
ile çalışıyoruz. Zaten buraya dışarıdan serbest araç getirmezler de, yükletmezler 
de. Çoğu vilayetlerde de budur zaten, özellikle küçük bölgelerde pek yükletme 
yapmazlar. İç nakliyelerimizde genelde böyle. İhracat yüklemeleri, liman 
yüklemelerinde de yine İstanbul’da bir firmayla çalışıyoruz. 2 veya 3 firmayla 
çalışılıyor. Bunlarla uzun süre çalışılmasının sebebi araçların	hızlı	 gelmesi	 ve	
yerine	hızlı	ulaştırılması. Bu da en önemli sebeplerden biridir. Tabi artı olarak 
ürüne zarar gelmeden götürülmesi, bir firmanın uzun yıllar veya sürekli olarak 
çalışmasını sağlayabilir. Çankırı’da 2 veya 3 firmayla çalışıyoruz daha fazla yok”.

C FİRMASI: “Bütün kalemlerde toplarsanız hammadde yarı mamul 
yemekti servisti en az 50 tane tedarikçi çıkar, onu toplu tek tek saymak lazım. 
Tedarikçiyle uzun süre çalışmak için en önemli şey karşılıklı	güvendir.	Bunun 
yanı sıra; sözleşmeye bağlılığı, verdiği sözleri yerine getirmesi, verdiği hizmetin 
kaliteli olması bunlar iyi olursa uzun süre çalışırsınız onun dışında söze bağlı 
değilse, ürettiği ürünün ya da verdiği hizmetin kalitesi yeterli değilse kısa sürede 
yenisini ararsınız”. 
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D FİRMASI:  “Birçok tedarikçi ile çalışmaktayız. Çoğunlukla 
Almanya’dan olmak üzere yurt dışından mallar alıyoruz. Belli süreli sözleşmeler 
imzalıyoruz. Büyük çaplarda tedarikçilerimiz sabittir. Tabi bizim için en önemlisi 
güvenilir	olmalarıdır”.

E FİRMASI: “Firma 30-40 arası tedarikçi ile çalışmaktadır. Tedarikçi 
ilişkilerinin sürdürülebilir olmasında kalite	 ve fiyatların	 uygun	 olması etkili 
olmuştur”.

F FİRMASI: “Tedarikçi olarak uzun sürede çalıştığımız çuval firmamız 
vardır. Bu firma ile çalışmamızın sebebi çuval kalitesinin iyi olması ve üzerindeki 
baskının silinmemesidir. Bunlar yüksek kaliteye ulaşmamız için önemli 
etkenlerdir. İhracatta bulunduğumuz için ürünlerin transit süreleri bulunmakta 
ve bu da ürünün nem oranını değiştirmektedir. Bu yüzden çuvalların kalitesi 
bizim için çok önemlidir. Geçmişten günümüze kalitesinden memnun kaldığımız 
için en uzun çalıştığımız firma çuval firmasıdır”. 

Soru 9: Dışarıdan lojistik hizmet sağlayan firmaların performanslarını ve 
sorun çözme becerilerini değerlendirir misiniz? 

A FİRMASI: “Genelde yurt dışına ürün gönderdiğimiz firmalar 
kurumsallaşmış olduğu için, ciddi bir sorun yaşadığımız söylenemez. Yaşanan 
ufak sorunlar genellikle hava	şartları kaynaklı ve gümrük	sorunları gibi çok 
da kayda değer olmayan sorunlardır. Bu noktada devletin daha tedbirli olması 
gerektiğini söylemek gerek. İç piyasadaki lojistik firmalar sorunlara çözüm 
bulamıyorlar. Bizim için tedarik	ve	termin	tarihi önemli. Bu yüzden imalattaki 
planlamamızı çok sıkı şekilde yapmaktayız”.

B FİRMASI: “Dışarıdan hizmet aldığımız araçların performansını 
sıralamaya koyduğumuz zaman Çankırı dışından gelen firmaların 
performansları daha yüksek. Çünkü onlar çok daha fazla uluslararası 
firmalarla çalıştığı için, çoğu ayrıntıları daha iyi biliyorlar ve artık 
kooperatif	 zihniyetinden	 çok,	 lojistik	 zihniyetine	 geçmeleri	 lazım. Büyük 
firmalar tamamen lojistikçiler, işlerine önem verirler, araç parklarını 
yenilerler, kalitelerini bozmazlar. Fakat onun dışındakiler, küçük işletmeler 
veya buradaki gibi araç sayısı az olanlar, yeterli önemi göstermiyorlar, 
göstermedikleri için de araç kalitelerinde düşmeler oluyor. Bunlar da 
otomatik olarak bize yansıyor etkiliyor. Örneğin ürünü götürürken herhangi 
bir hava şartlarından olur, üzerine basıp ezmeler olur. Özelikle bizim 
taşıdığımız ürünler kutulu ürünlerdir. Bizim istemediğimiz şeyler ürünün 
zarar görmesine sebep olur. Dediğim gibi yabancı menşeli veya yabancı	
firmalarla	çok	çalışan	lojistikçilerde	bu	tarz	sıkıntılar	en	az. O yüzden onu 
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tercih ediyoruz. Kendi araçlarımızla ihracat mallarını taşımıyoruz. Daha çok 
iç piyasalara taşıyoruz. Ona daha iyi bir ekipman gerekiyor”.

C FİRMASI: “Dışarıdan lojistik hizmet sağlayan firmaların şöyle 
problemleri var; genelde firmalar kendi kapasitelerini değerlendirmeden iş 
alma peşinde. Ben hemen anlaşayım sonradan kervan yolda düzelir misali ona 
göre kapasite oluştururum diyorlar. Biz alıyoruz hizmeti anlaşıyoruz sonra bir 
bakıyoruz ki bu adamın bize bu hizmeti	 verme	 kapasitesi	 yok, kapasitesinin 
üzerinde iş var, kapasiteleri esnek değil. Dolayısıyla ondan vazgeçiyoruz. 
Bence dışarıdan aldığımız lojistik hizmetlerle ilgili en büyük problem bu. Bizim 
firmamızda zaten biz o konuda esneğiz. Lojistiğin, tedariğin durumuna göre 
esneyebiliyoruz”. 

D FİRMASI:  “Tabi ki kıyaslamaya gidiyoruz. Örnekler temsil ediyor 
bizde ona göre yol belirleriz kendimize”.

E FİRMASI: “Firmanın lojistik alanda iş yaptırdığı bağlı kooperatifin 
yeteri kadar aracı bulunmadığı için lojistiğin bir kısmını dışarıdan sağlamaktadır. 
Petrol vb. yakıtların fiyatları yükseldiği için tabi ki maliyette	 artış	meydana 
gelmiştir. Fakat firmanın kendi bünyesinde bulundurduğu tır veya kamyonlarla 
lojistiğe destek sağladığı için bu maliyetin artması firmayı etkilemiş ancak 
sarsmamıştır”.

F FİRMASI: “Dışarıdaki lojistik firmalar daha otoriter çalışmaktadır. 
Tırlardan biri bozulduğunda başka bir tır yönlendirmektedir. Bunun sonucunda 
dışarıdaki lojistik firmaları ile bir sorunları bulunmamaktadır. Fakat firma 
içerisindeki kendi tırları ile sorunlar yaşamaktadır. Bunun nedeni ise 
çalışanlarına söz geçirme konusunda sıkıntılarının bulunmasıdır. Örneğin; 
hastalık, işe devamsızlık, izin günleri, tırların	bozulması	gibi sorunlar…”

Soru 10: Devletin firmanızın faaliyet gösterdiği sektöre yönelik politika ve 
uygulamalarını yeterli buluyor musunuz? Bu konuda devletten beklentileriniz 
nelerdir?

A FİRMASI: “Son yıllarda devletimiz ihracatçılara büyük kapılar 
açtı. Gerek makina alımı gerekse satış ve pazarlama alanında. Örneğin 
Ür-Ge Projesi, bu bağlamda ben yeterli	görüyorum. Satışa yönelik konularda 
devletimizin desteğini arkamızda hissediyoruz. İhracatta yaşanan sorunları da 
gerekli Bakanlıklarla bağlantı kurup anlık bilgi	alabiliyoruz”.

B FİRMASI: “Devletin özellikle ihracattaki sevk edilen ürünleri limanlara 
taşıdığımız veya limanlardan yurtdışına taşınan konteynır gemi taşımacılığında 
navlun	desteği	var. Yani taşımacılık desteği, bunlar fon başına ciddi bir para 
yapıyor. Bu da insanları rahatlatabiliyor.  Yeterli	buluyoruz tabi ona da razıyız.  
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Beklentimiz çok yok memleket itibari ile. İhracata yeterince destek veriliyor. 
Taşımacılığa da yeterince destek veriyor, navlun da tabi daha iyi olmasını 
elbette isteriz”.

C FİRMASI: “Tekstil ülkesiyiz bu konuda dünyada çok önemli bir 
yerdeyiz ama çok katma değerli ürün üretmediğimiz için devlet tekstile başta 
soğuk yaklaştı. Teşvik	 politikalarında	 tekstili	 çok	 fazla	 göz	 önüne	 almadı.  
Daha çok katma	değerli	ürünler	üzerine	teşvik	veriyor. Ama bizim de şöyle bir 
avantajımız var, biz çok fazla istihdam sağlıyoruz”. 

D FİRMASI: “Devletin desteklerini yeterli	bulmuyoruz. Burası beşinci 
teşvik bölgesinde olmasına rağmen elektriği	en	pahalı	kullananlardan	biriyiz. 
Diğer konularda da tabi eksiklikler var”.

E FİRMASI: “Firma açısından devletin politikaları ve uygulamaları 
yeterli	değildir. Çünkü devletin koymuş olduğu politikalar doğrultusunda maden,	
tuz	madeni	olarak	değil	‘’kömür	madeni’’	olarak	kayıtlara	geçmektedir. Hatta 
üniversitelerden mezun olan maden mühendisi öğrencilerimizin, derslerinde 
tuz ile ilgili herhangi bir ders işlememektedirler. Devletimizin	 tuz,	kömür	ve	
diğer	madenleri	birbirinden	ayırt	etmesi	beklenmektedir ve biraz daha bilinçli 
madencilik	dersleri	verilmelidir”. 

F FİRMASI: “Euro	 ve	 dolar	 yükselmeden	 önce devletin uyguladığı 
politikalar firmamız için yeterli durumdaydı. Örneğin, Afrika’ya gönderdiğimiz 
makarnaya teşvik vermektedir. Bunun yanı sıra konteynırların gönderilmesinde 
navlunları devlet karşılamaktadır.  Çalıştıkları gemi acenteleri bir ürünü ihraç 
ettiklerine dair bir fatura, beyanname ve gemi firması tarafından bir gemi belgesi 
vermektedir. Firma yükleme yapmak için bu belgeleri dosyalayıp İhracatçılar 
Birliğine göndermektedir. Bunun sonucunda navlun	ödemesi	gerçekleşmektedir.  
Fakat şu an devletten teşvik alamamaktayız. Devletten beklentimiz ise yapması 
gereken bir değişiklik	için	en	az	1-2	ay	bir	süre	tanıması	gerekmektedir. Bunun 
nedeni ise ürünün müşteriye ulaşması bir ayı bulmaktadır. Bu durumda müşteri	
ilişkilerimizde	sorunlar	yaşanmaktadır”.

Soru 11: Dağıtım ve depolama uygulamalarındaki stratejilerinizden 
bahseder misiniz? Bu alanlarda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Firmanızda İyi 
Dağıtım Uygulamaları (GDP)’na yer veriliyor mu? 

A FİRMASI: “İYİ dağıtım ve depolamaya örnek vermek gerekirse; 
İtalyan firma Gruppo Mastrotto Avrupa’nın her yerine yirmi dört saat içinde 
teslim eden firma. Bu da tamamen bütün koleksiyonunu stokta barındırıyor. Bu 
konuda bizim dünyadan geri kaldığımızı düşünüyorum”.
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B FİRMASI: “İyi dağıtım ve iyi depolama özellikle market veya zincir 
mağazalarla çalıştığınız zaman daha çok ön plana çıkıyor. Bizde çok farklı 
iş kolları var, bir tanesi yem fabrikası, bir tanesi makarna fabrikası. Yem 
fabrikasında çok sıkıntı olmuyor, burada yüklediğimiz ürünler neticede gittiği 
yerde ahırlara boşaltılıyor. Orada çok ciddi sıkıntılar olmuyor. Ama zincir 
marketlere makarna yapıyoruz, orada tamamen iyi depolama ön plana çıkıyor. 
Çünkü araca yüklenirken iyi depolanmamış mal araca da bozuk yüklenir veya 
bunun sevkiyat esnasında sağı solu kırılabilir, ıslanabilir, şu olur bu olur vs. 
Bu kabul görmez ve iade edilir. Aynı şekilde ürünlerin yıkıldığı yerlerde biz de 
aynısını isteriz. Depolama şartları iyi olmadığı taktirde ürünlerde güvelenmeler 
meydana gelebilir. Örneğin; makarnanın depolanması gereken yer serin, kuru, 
sıcaklığın çok fazla olmadığı yerler olması gerekir, yoksa kendi kendine 
bozulmaya başlar. Ürünler bozulmaya başladığında, biz de onların depolama 
aşamalarını kontrol ederek karşılıklı savmaya çalışıyoruz”.

C FİRMASI: Cevap alınamadı
D FİRMASI: “Genelde sipariş üzerine çalıştığımız için depolama 

sıkıntımız olmuyor. Dağıtım yaparken müşterilerimizin bizden istedikleri 
ürünleri bekletmeden en kısa sürede ulaştırılmasını sağlıyoruz”.

E FİRMASI: “Firmanın yeterli depolama (kapalı ve korunaklı) alanı 
bulunmaktadır. Ürünlerin ulaşımı esnasında, zaman zaman kardan veya 
yağmurdan dolayı hasarlar meydana gelmektedir. Buradaki mesuliyet tamamen 
firmaya aittir. Ama müşteri deposuna teslim edildikten sonra mesuliyet kabul 
edilmemektedir”.

F FİRMASI: “Depolama konusunda Afrika’daki müşterilerimiz 
bulunmaktadır. Fakat onların depoları daha iyi koşullara sahip değildir. Açık 
alanda bile muhafaza etmeye çalışmaktadırlar. Anlık satış yaptıkları için kapalı 
alanları ve belirli bir iş ortamları bulunmamaktadır. Depo şartları iyi olmadığı 
için ürün daha çabuk bozulacaktır. Bu yüzden müşteri stokta olan ürünü değil de, 
yeni üretilen ürünü istemektedir. Uzun süre dayanması ve bozulmaması için…”

Soru 12: Sektörünüzdeki firmaları yenilikçi buluyor musunuz? Yapılan 
yeniliklere verebileceğiniz örnekler var mı?

A FİRMASI: “Bizim sektörümüz	 tamamen	modaya	 bağlı, ayakkabılık 
deri ürettiğimizi başında belirtmiştim. Ayakkabı renklerini, çeşitlerini tamamen 
moda belirliyor. Her altı ayda bir tezgahımız değişir, modaya göre değişmek 
zorundadır. Çalıştığımız firmalar kimya veyahut da boya firmaları olsun, 
tamamen İtalyan ve Alman menşeili. Türkiye’de distribütörleri olan firmalar 
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olduğu için, tedarikte bir sıkıntı yaşamadığımız sürece, biz de bir sıkıntı 
yaşamıyoruz. Bu zamana kadar da bir sıkıntı yaşamadık”. 

B FİRMASI: “Yenilikçi buluyoruz tabii. Yani özellikle bizim sektörde gıda 
üzerine yatırım yapan çok firmalar var. Ama tabii bunlar da dediğim gibi imkan 
dahilinde, finans	kaynaklarının	 yeterli	 olduğu	miktarlarda. Bu konudaki en	
önemli	yatırımlar	işçilik	sayısını	azaltan	yatırımlar özellikle bizde paketleme 
kısımlarında çok personel çalışır, el ile dolumlarda. Çünkü; her paketler yarım 
kg’dır. Akşama kadar binlerce paket çıkar. Bizde en büyük işçilik faktörü 
bunlardır”.

C FİRMASI: “Konfeksiyon sektöründe çok fazla yenilikçi firma yok, daha 
gelenekçiler	 yeni makine kullanıyorlar, son sistem makineleri kullanıyorlar 
ama üretim sistemleri konusunda yenilikçi değiller. Eski alışkanlıklarını devam 
ettirme taraftarılar. Bu biraz çalışan profili ile alakalı, çalışanlar bu konuda 
direniş gösteriyorlar. Konfeksiyon sektöründe yanlı üretim uygulamaları olsun, 
diğer uygulamalar olsun bu olaylara çok yaklaşmıyorlar, firmalar çok yenilikçi 
değiller”.

D FİRMASI: “Tabi ki rakiplerimiz yeniliklere açık, yeniliklere açık 
olmayan hiçbir firmanın devamlılığı söz konusu değildir”.

E FİRMASI: “Firma yakın zamanda el değiştirmiştir ve 35 çalışandan, 
çalışan sayısını 135’e çıkarmıştır. Tabi firma burada teknolojiyi yakından 
takip etmekte ve bir takım yeniliklerden faydalanmaktadır. Çevre, iş sağlığı ve 
güvenliği, kalite yönetim sistemi başta olmak üzere; insan için, doğa için ve ülke 
ekonomisi için resmi kurumların denetiminde dünya standartlarında faaliyet 
göstermektedir”.

F FİRMASI: “Sektörümüzde pek fazla yenilik bulunmamaktadır. 
Makinelerimiz 93 model makinelerden oluşmaktadır. Örnek olarak paketleme 
konusunu değerlendirelim. Paketleme önceden elle yapılırken şu an tamamen 
robotik bir sistemle yapılmaktadır. Makarna kesinlikle el değmeden üretilmekte 
ve son hali ile işçinin önüne gelmektedir”.

Soru 13: Teknolojiye uyum sürecinde karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 
Teknoloji kullanım düzeyinizden bahseder misiniz? ERP, Lot takibi, araç takip 
sistemi, seri numaralandırma vb. uygulamaları kullanıyor musunuz?  

A FİRMASI: “Bizim sektörümüzde teknolojiye mecburen ayak 
uydurmanız lazım. Olmazsa çok fazla bir yere gelemezsiniz. Topladığımız ham 
deriden başlayarak, her şey kayıt altına alınır. Gerek dijital gerek manuel. 
Deri	üretimi zor olduğu için, bir	standardı	olmadığı	için,	eski	düzen	yapmak	
zorundayız. Otomasyon sistemlerini üreten büyük firmalar bize o kullandıkları 
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otomasyonları	 kuramadılar. Üretilen data sistemimizde görülür sevkiyattaki 
mallar, mal takibi bu sisteme dahildir. Sürekli	 değişken	 imalatımız olduğu	
için otomasyon şirketleri ve diğer büyük firmalarla yaptığımız toplantıda 
otomasyonun	 uygulanamayacağı	 kanısına varıldı. E-lojistik	 uygulamamız	
ve	 kendi	 taşıma	 sistemlerimiz	 de	 var. Bu alanda pek bir sorun yaşadığımızı 
söyleyemem”.

B FİRMASI: “Değişen teknolojiye adapte olmak zorundayız zaten. Burada 
seçme şansımız çok fazla yok. Ama ne kadar uymaya çalışıyoruz? Çankırı’da 
teknolojik	özellikli	ürünlerin	temini	ve	kullanımı	çok	kolay	olmuyor. Özellikle 
arızalar	 ile	 ilgili	 sıkıntılarımız	 had	 safhada. Çünkü bizim çalıştırdığımız 
makineler yurtdışı menşeili ve parçalar da yurtdışından geliyor. Dolayısıyla 
teknolojik desteği de yurtdışından alıyoruz, biraz sıkıntı oluyor yani. E-Lojistik 
henüz burada başlamadı, genelde lot	 takipleri	 veya	parti	 seri	numaralarıyla	
takip	ediliyor. E-sevkiyatımız da şuanda gerçekleşmedi ama firma içerisinde lot 
takip edilir. İhracatta iç piyasa mallarında da daha çok seri ve parti numaraları 
takip ediliyor. Sipariş numaraları var onlar takip ediliyor”.

C FİRMASI: “Lot	 takibi	 var, ERP var, araç	 takip	 sistemi var, seri	
numaralandırma var, bunları kullanıyoruz. Bu adaptasyon sürecinde en çok 
yaşadığımız sorun yine insan	kaynaklı. Özellikle konfeksiyon sektöründe çok 
fazla son teknolojileri takip eden yetişmiş eleman yok. Genelde alaylı tabir 
ettiğimiz çekirdekten yetişme, çocukluktan çalışmış bu işin okulunu okumamış 
kendini çok geliştirmemiş insanlar var. Onlar da çok gelenekçiler. Bu nedenle 
yeniliklere	çok	direnç	gösteriyorlar, onun için biraz sorun yaşıyoruz. Dolayısıyla 
teknolojiye	adaptasyonda	insanlardan	kaynaklı	sorunlar yaşıyoruz. E-lojistik 
uygulamalarımız yok”.

D FİRMASI: “Elimizden geldiğince finans konularında mümkün olduğu 
kadar fuarları	takip	ederek yeni teknolojilere ayak uydurmaya çalışıyoruz”.

E FİRMASI: “Çankırı gibi bir yerde deneyimli ve bilgili eleman bulmada 
sıkıntılar yaşandığı için firma adaptasyon sürecinde genel olarak sıkıntılar 
yaşamaktadır. Deneyimli eleman olmadığından, problemler kaçınılmaz 
olmaktadır. E-lojistik uygulaması yoktur”.

F FİRMASI: “Lot	 takibi yani yükleme lotlarında bir sıkıntımız 
bulunmamaktadır. Seri numaralandırma dediğimiz barkot sistemlerimiz 
bulunmaktadır. Her makarnanın, her müşterinin kendine özel barkodu 
bulunmaktadır. Araç takibi sistemi olarak bütün araçlarımızda GPS	 sistemi 
bulunmaktadır. Araçlarımızı canlı takip sistemi ile takip etmekteyiz”.
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Soru 14: İş yaptığınız aktörler arasında güven sorunu yaşıyor musunuz? 
Güvensizliğin yaşandığı alanlar nelerdir?

A FİRMASI: “Güven sorunu bizim için çok önemli. Güvendiğimiz, bizi 
yarı yolda bırakmayacak firmalarla çalışmak bizim için çok önemli. İstediğimiz 
ürünü istediğimiz zamanda bize temin edebilecek firmalarla çalışıyoruz. 
Lojistik firmalarda da taahhütlerini yerine getirebilecek firmalarla çalışıyoruz. 
Güvensizlik yaşadığımız firmalarla genellikle bir daha çalışmıyoruz”.

B FİRMASI: “Lojistik tamamen güvenin sıkıntılı olduğu bir sektördür. 
Yani lojistik sektöründe profesyonel olarak çalışmayan kişiler veya firmalar 
çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Yani bizim lojistikte en büyük isteğimiz 
veya tercihimiz malın zamanında tam olarak yetişmesidir. Ama lojistik 
sektöründe çalışan insanların da bu konuya çok uygun olmadığı en fazla 
çalıştırıldığı sektördür. Neticede şoför kısmıyla çalışıyorsunuz ve bunlar 
yoğun olarak iş disiplini olmayan insanlardır. Sizin için çok önemli ve acil 
olan onlar için değildir. Dolayısıyla en büyük sıkıntımız lojistikte çalışan 
personellerdir”.

C FİRMASI: “Yani, sorun yaşadığımız firmalarla çalışmıyoruz. Zaten 
uzun süreli olarak bir firmayla güven sorunu yaşıyorsak, o firma ile ilişkimizi 
kesiyoruz. Çalıştığımız firmalarla güven sıkıntısı yaşıyoruz ama onlar daha çok 
günlük. Zaman,	 termin	 sıkıntısı, bunlar günlük sıkıntılar. Ama bu sıkıntılar 
sürekli hale gelmişse, onlarla zaten ilişkimizi kesiyoruz”.

D FİRMASI: “Tabi ki bizimde zaman zaman güven sorunlarımız oluyor. 
En çok da tahsilat	konusunda sıkıntı yaşıyoruz”.

E FİRMASI:  “Güvensizliğin yaşandığı müşterilerle peşin çalışılmaktadır”.
F FİRMASI: “İş yaptığımız aktörler arasında güven problemi olmuşsa 

fabrikanın kuruluş zamanlarında olmuştur. Buna örnek verecek olursak örneğin, 
çuvallar geç gelmiş veya parası ödenmemiştir. Fabrikamızın yaklaşık 26 yıllık 
bir geçmişi olduğu için iş yaptığımız aktörler arasında uzun süreli ilişkimiz 
bulunmaktadır. Bunun sonucunda şu an iş yaptığımız aktörler ile herhangi bir 
problemimiz bulunmamaktadır”.

Soru 15: Sektörünüzdeki aktörler arasındaki ilişkiler genellikle işbirlikçi 
mi yoksa rekabetçi mi? Firmanız tedarikçileriyle olan ilişkilerinde bu 
yaklaşımlardan hangisini benimsiyor?

A FİRMASI: “İşe göre değişebiliyor. Örneğin bazı kimyasal firmalarında 
yakalanan	kaliteyi	bozmamak	amacıyla	işbirlikçi şeklinde yaklaşımımız oluyor. 
Ama bazı	durumlarda	nakliye, ham deri vb. firmalarla rekabetçi	olabiliyoruz. 
Firmanın menfaatleri doğrultusunda verilen bir karar bu”.
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B FİRMASI: “Biz iş yaptığımız firmalara daha	 çok	 işbirlikçi	 olarak 
yaklaşmaya çalışıyoruz, çünkü rekabetçi	olmamız	için	çok	fazla	bir	sebep	yok. 
Yani kendi araçlarımızı işbirlikçi olma amacıyla kullanıyoruz. Hem onlara 
yardımcı oluyoruz hem de onlardan yardım alıyoruz. Rekabetçi kurumlar daha 
çok farklı lojistik firmalar arasında oluyor. Zaten Çankırı’da o imkanı yaratacak 
rekabetçi firmalar yok”.

C FİRMASI: “Genelde rekabetçi oluyor, çok böyle işbirlikçi firma yok. 
Çünkü alan çok, firma çok bunların bir araya gelip belli bir politika gütmeleri 
zor. Bu nedenle genelde rekabetçiler, biz de rekabetçi	bir yaklaşım sergiliyoruz 
açıkçası. Her şey bizim için maliyet, maliyeti ne kadar düşürebiliyorsak sonuna 
kadar zorluyoruz yani”.

D FİRMASI: “Sektörel alanda işbirlikçi yaklaşım değil, rekabetçi	
yaklaşım söz konusudur genelde. Firmalara işbirliği açısından bakmıyoruz 
genelde”.

E FİRMASI: “Kaya tuzu rafinerisinde Türkiye’nin önde gelen bir firması 
olduğu için, genel olarak firma işbirlikçi	yaklaşım sergilemektedir”.

F FİRMASI: “Rekabetçi çalışmak ve firmamızın kar maksimizasyonunu 
gözetmek zorundayız. Bunun sonucunda iş yaptığımız aktörlerin verdiği fiyatlar 
çok yüksek düzeyde olabilir. Bu nedenle hangi	firma	bize	kaliteyi	düşük	fiyatla	
sunarsa	onunla	işbirliği	yapmak durumundayız”.

 Soru 16: Talebi tahmin etmede kullandığınız yöntemler nelerdir? 
Talep tahmini ya da talebi karşılama konusunda ne gibi sorunlarla baş etmek 
durumunda kalıyorsunuz? 

A FİRMASI: “Talebi tahmin etmeyi iki başlık altında topluyoruz, yazlık 
ve kışlık olmak üzere. Kışlık ürünün kullanıldığı deriler yazlığa göre çok daha 
farklı. Ham deri alımları da ona göre şekilleniyor. Siparişe	göre	mal	hazırlarız, 
bu bir bakıma bizi hem olumlu hem olumsuz yönde etkiler. Olumsuz yönü 
müşterinin yedi iş günü beklemesi, olumlu yönü ise stokta mal kalmaması ve 
satılmama riskinin ortadan kalkması gibi sonuçlar ortaya çıkar”.

B FİRMASI: “Talebi karşılamada daha çok tahminler üzerine gidiyoruz. 
Nerede, ne zaman, hangi	 aylarda	 ne	 kadar	 ürün	 satılacağı	 az	 çok	 bellidir. 
O aylarda yoğunluk olacağı tahmin edildiği için lojistik desteğimizi ona göre 
ayarlamaya çalışıyoruz. Söylediğim gibi, eğer elimizdeki	 araçlarla	 yeterli	
olmazsak,	yeni	araç	satın	alımları yapıyoruz. Lakin firmaların satın alması etik 
değildir ancak müşteri memnuniyeti için bazı sıkıntılara da katlanıyoruz”.

C FİRMASI: “Talep tahmin etme gibi bir durumumuz yok. Çünkü stoksuz	
çalışıyoruz, sipariş üzerine çalışıyoruz. Siparişlerde 4 hafta, 6 hafta maksimum 
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terminimiz var, sipariş	yoksa	üretim	de	yok, öyle söyleyeyim dolayısıyla talep 
tahmini ile ilgili herhangi bir çalışmamız yok. Çünkü model bazlı çalışıyoruz 
modeller sürekli değişiyor”. 

D FİRMASI: “Talep tahmin yöntemlerine başvurmuyoruz. Müşterilerimiz 
belli bir ürün için belli bir miktar söylüyor bizde ona göre üretim yapıyoruz”.

E FİRMASI: “Firmanın bünyesi altında bulunan birimler pazarlama 
müdürü ile iletişime geçmektedir. Bütün taleplerle tek tek ilgilenmek yerine, 
gelen bütün istek ve talebi bir arada toplayarak değerlendirmektedir. Bu 
sayede, diğer göl ve deniz tuzlarına olan talep az olduğu için firma kaya 
tuzunu rafine etmektedir. Firma, Türkiye’nin ilk kaya tuzu rafinerisini yapmış 
firmadır”.

F FİRMASI: “Talep tahmin etmede bazen zorluklarla karşılaşabiliyoruz. 
Bunun nedeni yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerimizin ulaşımında birtakım 
aksaklıkların olmasıdır. Örneğin, Somali’de gemiler korsanlar tarafından 
basılmakta ve yakılmakta veya gönderdiğimiz ürünlerin satılmaması ve 
depolarda bekletilmesi talep tahmininde bulunmamızı olumsuz etkilemektedir. 
Tamamen talebe göre çalıştığımız için bu risk firmamızı dış piyasada olumsuz 
etkilemektedir”.

Soru 17: Genel olarak müşteri şikayetlerinin yoğunlaştığı alanlar nelerdir? 
İşletmenizde müşteri memnuniyetini artırmak için neler yapılıyor?

A FİRMASI: “Müşteriler genel olarak siparişten sonra	 bekleme	
süresinden şikayetçiler. Müşteriler siparişlerinin bize geçtikten sonra iki üç gün 
sonra arayıp sıkıştırmaya başlıyorlar. Genel olarak bu konudan şikayetçiler”.

B FİRMASI: “İşletmemizde daha çok lojistik	 konusundaki	 sıkıntılar, 
ağırlıklı olarak ürünün zamanında yerine ulaşmaması ve ürünlerin yolda 
bozucu etkenler yaşaması, bu da dediğim gibi aracın	 yetersiz	 kalmasından 
kaynaklanıyor veya teknik	kapasitenin	yetersizliğinden kaynaklanıyor. Mesela 
bazı firmalar açık araba istemez kapalı arabalarla gelmesini ister. Ama onları 
da burada temin etmek kolay değil. Bu yüzden her müşterinin isteğine göre 
araç parkı oluşturmak zorundayız. En basit bir lojistik sıkıntıdan dolayı müşteri 
kaybedebiliyoruz”. 

C FİRMASI: “Müşterinin iki tane şikayeti var. Biri kalite	 biri de 
zamanında	yükleme	(termin). Çok şey yapıyoruz, her şeyi onlar için yapıyoruz, 
hatta müşteriler firmayı yönetiyor diyebiliriz. Projeler	geliştiriyoruz, kaliteye 
bakma, yönetim	 sistemi	 üzerine	 çalışıyoruz, yanlı üretim sistemi üzerine 
çalışmalar yapıyoruz. Termin	 tarihlerini	 iyileştirme	 üzerine	 çalışmalar	
yapıyoruz, sürekli müşteri memnuniyetini arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. 
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Zaten onlar içimizde sürekli, onları ortak da yapıyoruz, onların da talepleri var, 
o talepler doğrultusunda bu dediğim çalışmaları yapıyoruz”.

D FİRMASI: “Müşteri memnuniyetini her zaman için ön planda tutmak 
zorundasınız. Kalitede, hizmette yardımcı olmaya çalışıyoruz”.

E FİRMASI: “Firma ‘’müşteri	şikayet	anketini’’ olabilecek herhangi bir 
şikayet karşısında doldurmakta ve bu anketleri toptan satışın veya ihaleli satışın 
yapılacağı zaman alacak olan müşterilerine bildirmektedir. Bu sayede firmamız 
müşterileriyle olan ilişkilerini sağlamlaştırmaktadır”.

F FİRMASI: “Müşterilerimiz son zamanlarda termin	 süreçlerinden 
dolayı şikayetlerde bulunmaktadır. Bunun nedeni ise, buğdayı yurtiçinden 
alacağımıza yurt dışından ithal etmek zorunda kaldığımızdan dolayıdır. Buğdayı 
yurt dışından temin ettiğimiz için bize ulaşması zaman almakta ve bununla 
birlikte Rusya’nın sürekli buğday vermemesi önemli sorunlar arasındadır. Ya da 
ithal süreci içerisinde gemilerin	ülkeler	arasında	geçiş	sorunları	yaşamasıdır. 
Yaşanan bu sıkıntılardan dolayı müşterilerimizin istediği ürünlerde termin 
süreçlerini en aza indirgemeye çalışmaktır”.

Soru 18: Firmanızda geri dönüş lojistik faaliyetleri yürütülüyor mu? Bu 
sürecin nasıl gerçekleştiğinden bahseder misiniz? Geri dönüşle ilgili yaşanan 
sorunlar ve aldığınız önlemler nelerdir?

A FİRMASI: “Geri dönüş asla istemediğimiz bir durum. Bunun önüne 
geçmek için imalatımızı planlayarak üretim yapmak birinci görevimiz. Yaşanma 
durumunda iç piyasada direk müşteri ile konuşarak müşterinin yaşadığı sorunu 
çözmek, geri dönüş olması durumunda müşteriyi mutlu etme yönünde bir 
politika izliyoruz. Ürün şehir dışındaysa, lojistik firmasıyla yakın mesafe ise 
kendi araçlarımızla ürünü geri teslim alıyoruz. Yurt dışında bu işlerin prosedürü 
daha geniş bu zamana kadar bir geri dönüş yaşamadık”.

B FİRMASI: “Tabi, yani gittiği yerlere farklı firmaların farklı tarihteki 
malın iade etme durumları oluyor. Örneğin bir firmanın katı kuralları vardır. 
Son kullanma tarihine yakın 6 aydan fazla ürünleri kabul etmeyiz derler veya 
depomuzda olanları iade almak zorundasınız derler. Bu kiminde 3 aydır, kiminde 
2 aydır. Farklı	firmaların	farklı	iade	şekilleri	vardır. Zaten ıslanmış, bozuk veya 
problemli bir mal gittiyse onları almak durumundayız. Geri gönderilen mallar 
için nakliye araçları istiyorlar, fakat malların	geri	dönüş	maliyeti	fazla olduğu 
için ürünleri 3-5 gün bekletmek için müsaade isteriz. Buradan kendi araçlarımızı 
yükleriz, geri gelirken iade malları getirirler. Yani müşteride herhangi bir şekilde 
bunu kabul ettirme zorunluluğu olmuyor. Her halükarda problemli mallar bir 
şekilde geri alınıyor ve bu işlemde genelde kendi araçlarımızla yapılıyor”
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C FİRMASI: “Bu konuda bir bilgim yok”.
D FİRMASI: “Çevre danışmanımız ile belirliyoruz. Bu konuda 

profesyonel destek alıyoruz”.
E FİRMASI: “Firmanın geri dönüş lojistiği bulunmamakla birlikte, 

istisnalar gereği ulaşım esnasında ürüne zarar geldiyse bunun telafisi muhakkak 
yerine getirilmektedir”.

F FİRMASI: “Lojistikte dediğimiz gibi kendi tırlarımızda herhangi bir 
sorun gözlemleyemiyoruz. Çalıştığımız firmalarda ise herhangi bir sorunumuz 
olmadığı için geri dönüşte bulunmadık ve karşılıklı olarak bir memnuniyet 
içerisindeyiz. Bu yüzden herhangi bir çözüm önerimiz bulunmamaktadır”.

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Sektör ayrımı gözetmeksizin imalat sanayi işletmelerinin tedarik zinciri 
ve lojistik yönetim süreçleri ve sorunlarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma, 
firmaların üst düzey yöneticilerine yöneltilen 18 adet mülakat sorusundan elde 
edilen bulgulara dayanmaktadır. Çalışmada, yöneticilerin tedarik zinciri ve 
lojistik yönetimine ilişkin söylemleri “genel politikalar, sorunlar, sorunlara 
karşı alınan önlemler, lojistik hizmet sağlayıcıların performansları, iletişimde 
izlenen stratejiler, kamunun sektöre yönelik politikaları ve sektördeki 
işletmelerin yeniliklere adaptasyonu” başlıkları altında sınıflandırılarak içerik 
ve söylem analizine tabi tutulmuştur. Tespit edilen başlıklara göre elde edilen 
analiz sonuçları, çalışmanın bütünü dikkate alınarak aşağıda değerlendirilmiştir.

·	 Tedarik Zinciri ve Lojistik Süreçlerde İzlenen Genel Politikalar: 
Tüm firmalar kendi araç filosuna sahiptir. Firmalar genel olarak yurtiçi lojistikte 
kendi araçlarını kullanırken; yurtdışı lojistikte lojistik firmalardan destek 
almaktadır. Firmaların lojistik konusundaki algı düzeyleri düşük bulunmuştur. 
Firmaların %75’inin lojistiğe halen nakliye mantığıyla bakmakta oldukları 
belirlenmiştir. Yurtdışından girdi tedarik eden firmanın daha kurumsal bir yapısı 
olduğu ve buna bağlı olarak lojistik algısının yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Faaliyette bulunulan bölgenin ulaşım ve lojistik alanındaki mevcut sorunlarının, 
lojistiğin gelişmesinin önünde önemli bir engel teşkil ettiği ortaya konmuştur.  

Toplam maliyetler içinde lojistik maliyetlerin işletmelerin genelinde düşük 
seviyede olduğu belirlenmiştir. Yalnızca bir işletmede ürünün özelliği gereği en 
büyük maliyet kalemi ulaştırma maliyetleridir. Bu işletmede lojistik maliyetler 
tüm maliyetler içinde %90 gibi oldukça yüksek düzeydedir. Bu tamamen 
ürünün özelliği ile ilgili bir durumdur. Firma, ürünün teslimi sonrası dönüşlerde 
piyasaya yük taşıyarak, maliyetleri düşürme yoluna gitmek gibi bir çözüm 
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geliştirmiştir. Firmalar lojistik maliyetleri azaltmak için kendi politikalarını 
geliştirme eğilimindedir. Gerek araçlarını yenileme yoluna giderek, gerekse 
fiyat analizleri yaparak firmaların maliyet düşürücü tedbirler almaya çalıştıkları 
gözlemlenmiştir.

Sektörlere ve üretim sistemine göre iyi dağıtım ve iyi depolama şartlarının 
değiştiği gözlenmiştir. Bu konuda gerekli standartlara sahip olan firmaların daha 
çok, kurumsal yapıya sahip ve lojistik algısı yüksek olan firmalarca sağlandığı 
tespit edilmiştir.   

Firmaların büyük oranda geri dönüş lojistiğine ihtiyaç duymadıkları 
ortaya konmuştur. Geri dönüş lojistiği gerektirecek durumların oluşmaması için, 
imalat planlaması yapma, profesyonel destek alma ve müşteri ilişkileri yönetimi 
konularında hassas davrandıkları tespit edilmiştir. Zaman zaman müşteri ile 
yapılan anlaşmalara bağlı olarak geri dönüş lojistiğine ihtiyaç duyulduğu, ancak 
bunun firmalar için sorun teşkil etmediği anlaşılmıştır. Bu noktada firmaların 
sorun çözme becerilerinin iyi olduğu gözlenmiştir.   

·	 Tedarik Zinciri ve Lojistikte Karşılaşılan Sorunlar: Firmaların kendi 
kontrollerinde olan yurtiçi lojistiğinde sorun yaşamadıkları belirlenmiştir. 3PL 
şirketlerinden sağlanan lojistikte personel deneyiminden kaynaklı sorunlarla 
karşılaşıldığı, önlem olarak sözleşmelere önem verildiği gözlenmiştir. 
Diğer taraftan, limanlarda konteynerlerin bekletilme sürelerine müdahale 
edilememesinin de sorunlara yol açtığı ortaya konmuştur. Lojistikte en önemli 
unsurun, ürünün müşteriye zamanında ve sorunsuz şekilde ulaştırılması olduğu 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda en önemli konuların müşteri servisi, sipariş işleme 
ve ulaşım olduğu sonucuna varılmıştır.  

Firmaların lojistikte büyük oranda dış kaynaklı sorunlarla karşılaştıkları 
anlaşılmıştır. Dış kaynaklı sorunların fiziksel temellere dayandığı (tır bulma 
ve limanlarda yaşanan yoğunluk vb. nedenler) tespit edilmiştir. Bu durumun, 
hizmet alınan firmaların nakliye anlayışından lojistik anlayışına geçememiş 
olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çankırı’da faaliyet gösteren 
firmalar taşımacılıkta kooperatiflerden destek aldıklarından, özellikle 
yetersiz deneyim nedeniyle insan kaynaklı sorunlarla yüzleşmektedir. 
Yurtdışı bağlantılı iş yapan lojistik firmalarla sorun yaşanmadığı, kooperatif 
ve nakliyecilik anlayışını benimseyen firmalarla lojistik sorunlar yaşandığı 
belirlenmiştir.

Tedarik zincirinde karşılaşılan sorunların sektöre ve üretilen ürün gamına 
göre değiştiği tespit edilmiştir. Bu sorunların mevsime, devletin sektörle ilgili 
politikalarına göre değişebildiği belirlenmiştir. Firmaların talep tahminlerinin 



204    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

geçmiş deneyimlerine dayalı olduğu ve siparişe dayalı üretim sistemi 
tercih edenlerin talep tahmin yöntemlerine ihtiyaç duymadıkları sonucuna 
ulaşılmıştır.   

·	 Sorunlara Yönelik Alınan Önlemler: Firmaların çoğunlukla termin 
süresi, girdi/hammadde kalitesi ve hasar görmüş ürün gibi konularda müşteri 
şikayetleriyle karşılaştıkları belirlenmiştir.  Firmaların tedarik zinciri ağlarında 
sorun yaşamamak için iletişime önem verdikleri ve tedarik zinciri ağlarında 
sadeleşme yoluna gittikleri tespit edilmiştir. Öte yandan firmaların lojistik 
sorunları önleyebilmek için kendi araç parklarını kurmaları da dikkat çeken 
bir bulgudur. Bu da imalat firmaları için lojistiğin risk içeren bir alan olduğu 
şeklinde yorumlanabilir. 

·	 Lojistik Hizmet Sağlayıcıların Performansları: Lojistik firmalar 
olarak ifade edilen ve nakliye mantığı ile çalışan firmaların performans ve 
sorun çözme becerileri düşük bulunmuştur. Bu nitelikteki firmalarda personelin 
deneyimsizliği, kapasite planlaması yapılmaması gibi nedenlerle sorunlar 
yaşanabilmektedir. Öte yandan, firmaların bulundukları lokasyon kaynaklı lojistik 
sorunlarla karşılaşabildikleri de elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. 
Uzmanlaşmış 3PL hizmet sağlayan lojistik şirketlerin gerek performans gerek 
sorun çözme becerileri açısından başarılı oldukları tespit edilmiştir. 

·	 İletişimde İzlenen Stratejiler: Firmaların tedarik zinciri ağındaki 
ilişkilerin sorunsuz olduğu gözlenmiştir. Firmalar arası iletişim güçlüdür. Tedarik 
zincirindeki ilişkilerin olması gerektiği gibi belli bir hiyerarşi içinde yürütüldüğü 
tespit edilmiştir. Firmaların termin süresi ya da sözünde durmama gibi üreticiye 
bağlı sorunlarla karşılaşabildikleri, ancak önemli bir sorun yaşamadıkları ortaya 
konmuştur.

Tedarikçilerle sürdürülebilir ilişkiler kurmada en önemli unsurların; 
“güven, hız, kalite ve fiyat” unsurları olduğu belirlenmiştir. Bu unsurlardan öne 
çıkan faktör “karşılıklı	güven” faktörüdür. Firmaların fiyat faktörünü en son 
dikkate aldıkları tespit edilmiştir. Firmalar güven sorunu yaşadıkları tedarikçi 
ve müşterilerle çalışmamayı tercih etmektedir. Sorun yaşanan konuların güvene 
dayalı değil, zamana bağlı günlük meselelere bağlı olduğu ortaya konmuştur. 
Firmaların tahsilat sorunu yaşamamak adına, bazı müşterilerle peşin çalışmayı 
tercih ettikleri de elde edilen bulgular arasında yer almaktadır.   

Firmaların iş yaptıkları aktörler arasındaki ilişkiler bakımından “rekabetçi	
bir	anlayış” sergiledikleri tespit edilmiştir. Birlikte bir politika benimsemenin 
zorluğu nedeniyle işbirlikçi yaklaşımın benimsenmediği belirlenmiştir. Firmalar 
karşılıklı menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yönde davranış sergilemektedir.  
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·	 Kamunun Sektöre Yönelik Politikaları: Firmalar ihracata yönelik 
teşvikleri yeterli bulurken; sektörlere göre uygulanan politika ve teşviklerin 
yetersiz kaldığı alanların olduğu tespit edilmiştir.  

·	 Sektördeki İşletmelerin Yeniliklere Adaptasyonu: Firmalar faaliyette 
bulundukları sektörde yer alan aktörlerin yenilikçi olduklarını düşünmektedir. 
Yenilikçi olmayan aktörlerin ayakta kalamayacaklarını belirtmektedirler. 
Firmalarda çoğunlukla teknolojik yatırımların yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak 
çalışanların yeniliklere adaptasyonu sürecinde sorunlar yaşandığı ve yeniliklere 
direndikleri de elde edilen bulgular arasındadır.   

Firmalarda e-lojistik uygulamalarının olmadığı, Lot	 takibi, ERP, araç	
takip	 sistemi ve seri	 numaralandırma	 gibi teknolojilerin kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Yeni teknolojilerin takip edilmesinde fuarların önemli görüldüğü 
belirlenmiştir. Firmaların lojistik alanına yeterince odaklanmadıkları ve buna 
bağlı olarak profesyonel olarak lojistik hizmet sağlayan firmaları tercih etme ya 
da ulaşma noktasında istekli olmadıkları anlaşılmıştır. Kurumsallaşma düzeyi 
yüksek olan firmalar dışında, faaliyette bulunulan lokasyonun imkanlarına da 
bağlı olarak lojistik işinin nakliye firmalarıyla yürütüldüğü tespit edilmiştir. 
Firmalar kendilerinin kontrol edebildikleri alanlarda sorunlarla karşılaşmazken, 
dış kaynak kullanma yoluna gitmeleri durumunda kontrol alanlarının dışına 
çıkan faaliyetlerde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu durum firmaları dikey 
entegrasyona ve maliyetli de olsa kendi araç parklarını oluşturmaya itmiştir.  

Başarılı lojistik faaliyetlerin müşteri ilişkilerindeki önemi tüm firmalarca 
kabul görmektedir. Firmalar tarafından yenilikçi olmanın bir zorunluluk olduğu 
ifade edilmekte, yenilikçi olamadan ayakta kalmanın mümkün olmadığı 
belirtilmektedir. İş ilişkisi içinde olan aktörler arasında genel olarak rekabetçi 
anlayışın hakim olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak hemen her alanda 
karşılaşılan sorunların insan kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Lojistik hizmet 
sağlayan personelin daha deneyimli ve uzman kişilerden oluşmasının bu alanda 
yaşanan sorunların çözümünde etkili olacağı ifade edilmiştir. 

Firmaların devlet teşviklerine yönelik olumlu bir tutum içinde oldukları 
tespit edilmiştir. Özellikle ihracata yönelik sağlanan teşviklerden memnuniyet 
düzeyi yüksek bulunmuştur. Öte yandan, ürün geliştirme, satış-pazarlama, 
navlun, taşımacılık ve teknik ekipman alımı gibi konularda verilen destekler 
de yeterli bulunmuştur. Firmaların lojistik yönetimine has sorunları sıralarken, 
firma ile müşteri arasında doğrudan soruna neden olabilecek siparişin alınması, 
işlenmesi, ulaştırılması gibi müşteri memnuniyetini etkileyebilecek faktörleri 
belirtmeleri dikkat çekicidir. Sürdürülebilir tedarikçi ilişkilerinde öne çıkan 
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stratejinin “karşılıklı güven” unsuru olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Firmaların 
tedarikçileri ile uzun süreli ve güvene dayalı ilişkiler kurmayı önemsedikleri 
tespit edilmiştir. Öte yandan, firmaların teslim süresi ve talebe hızlı cevap verme 
konularında da hassas oldukları belirlenmiştir.  

Firmalarca yurtiçi lojistik firmaların sorun çözme becerileri yetersiz 
bulunmuştur. İyi dağıtım ve iyi depolama konusunda Türkiye’nin dünyanın 
gerisinde olduğu belirtilmiştir. Bunun nedeninin, iyi dağıtım ve iyi depolama 
uygulamalarını destekleyen teknolojilerin Türkiye’de geç kullanılmaya 
başlanması olduğu düşünülmektedir. 

Üretim sistemi seçiminde siparişe göre üretimin ağırlıklı olarak kullanıldığı 
tespit edilmiştir. Siparişe göre üretim sistemi, stokta ürün kalmaması, stok 
maliyetlerinin olmaması ve talep tahmini yöntemlerine ihtiyaç gerektirmemesi 
nedenleriyle olumlu olarak değerlendirilmiştir. Talebi belirlemede talep tahmin 
yöntemlerinden ziyade, geçmiş yıl ve dönemlerdeki deneyimlerin kullanıldığı 
belirlenmiştir. 

Aşağıda imalat sanayi işletmelerinin tedarik zinciri ağı ve lojistik 
yönetiminde başarılı olabilmesi için önemli olan unsurlara yer verilmiştir:  

·	 Müşteri beklentilerini merkeze alarak, tedarikçilerle ortak hedefler 
belirlemek ve çalışılan tedarikçilerle doğru ve hızlı bilgi paylaşımında bulunmak 
firmaların rekabet avantajı sağlamasında önemli faktörlerdir.

·	 Tedarik zinciri ağındaki her bir elemandan üst düzeyde yararlanmak için 
uzun dönemli ve detaylı planlamalar yapmak ve bilgi paylaşımında bulunmak 
başarılı bir tedarik zinciri kurmada önemlidir. Bunu sağlayabilmek için bilgi 
teknolojilerinden yararlanmak kaçınılmazdır.  

·	 Müşteri memnuniyeti sağlamak ve farklı taleplere hızla cevap 
verilebilmek için bütünleşik ve esnek dağıtım sistemleri oluşturulmalı ve bu 
süreçler izlenebilir olmalıdır. Müşterilerin farklı ve çok çeşitli taleplerinin 
karşılanabilmesi amacıyla firmaların çevik olması son derece önemlidir. Tedarik 
kaynaklarının etkin yönetimi, hammadde ve malzeme maliyetlerinin azaltılması 
için tedarikçilerle uzun dönemli iyi ilişkiler kurulmalıdır. 

·	 Tedarik zinciri ve lojistik yönetim performansının ölçülerek, yaratılan 
değerin ortaya konması önemlidir. Bu bulguya dayanarak, işletmenin 
süreçlerinde iyileştirme yapmak mümkün olacaktır.  

 Araştırmanın bulguları küresel COVID-19 pandemisinin hemen 
öncesinde elde edilmiştir. Bu nedenle pandemi süreci ve sonrasında imalat 
sanayi-tedarik zinciri ve lojistik sektöründe yaşanan ekonomik dalgalanmaların 
etkilerini barındırmamaktadır.  
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1. Giriş

İş, bireyin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ekonomik koşullara ve sosyal taleplere 
bağlı olarak işe ait roller tüm dünyada değişime uğramaktadır. Günümüzde iş, 
yaşamın devamlığı için hayati öneme ve gereksinime sahiptir. Aynı zamanda 

iş, yaşam tatmini için bir kaynak olmasının yanı sıra iş yaşam dengesi içinde 
önemli bir unsurdur (Haar vd.,2014). İş hayatındaki mutluluk, bireyin sadece 
işini değil yaşamını da etkilemektedir (Erdogan vd., 2012). İş yaşam dengesine 
yönelik çalışmaların farklı bağlamlarla değerlendirildiği görülmektedir.  Bu 
noktada iş yaşam dengesizliği ya da çatışmasının nedenlerine yönelik çalışmalar 
örgüt seviyesinde örgüt politikaları (Saltzstein vd., 2001), bireyler arası ilişkiler 
noktasında çalışma arkadaşları ve yönetici ile olan ilişki (Wu vd., 2012) ve işin 
sahip olduğu özerklik derecesi gibi işin kendine has özelliklerini (Morganson 
vd., 2010) iş yaşam çatışmasının nedenleri olarak değerlendirmektedir. Bu gibi 
nedenlerden dolayı ortaya çıkan iş yaşam çatışması işten ayrılma, iş tatmini 
(Kossek, Ozeki 1998), yaşam tatmini (Noda 2020) gibi sonuçlara etki etmektedir. 
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İş yaşam dengesi kavramının ortaya çıkışı 1930’lu yıllara dayanmakla 
birlikte AB’nin iş-yaşam dengesine yönelik ilk adımları 1980’li yıllarda 
kadının çalışma hayatında varlığını göstermesiyle kadının kariyeri ve aile 
sorumluklarını nasıl dengeleyeceği üzerine atılmıştır (Lewis, Cooper 1999). 
İş yaşam dengesi 1990’lı yıllarda sadece kadının sorunu olmadığı ailenin tüm 
fertlerinin birer sorunu olduğu perspektifi ile bakılarak iş-yaşam dengesinin 
uyumlaştırılması adına adımlar atılmaya başlanmıştır (Lewis vd., 2007). 
Bunun nedeni kişiler tarafından çalışmanın anlamının değişmesi, artan iş yükü, 
kadınların iş hayatında daha çok yer alması, aile hayatında ve yapısındaki 
değişimler ve çalışanlar için zamanın öneminin artmasıdır. İş-yaşam dengesi 
için farklı tanımlamalar olsa da genel olarak, çalışanların iş hayatı ve aile 
hayatının getirdiği sorumlulukların kişide çatışmaya yol açmaması, kişinin 
kendine ailesine ve işine yeterli vakti ayırıp her alanda yaşam dengesine 
ulaşması olarak ifade edilmektedir.

Kadınların iş hayatına daha çok katılımıyla geleneksel aile düzeninde 
ve yapısında değişimler meydana gelmiştir. Geleneksel aile düzeninde 
erkeğin ekmek kazandığı modelden, kadınların da emeği karşısında gelir elde 
ettiği, evin giderlerine ortak olduğu, çift kariyerli aile modeline geçilmiştir. 
Kadının bu modele uyum sağlaması kolay olmamaktadır. Toplumsal cinsiyete 
dayalı iş bölümü ücretsiz işlerin yine kadının sorumluluğunda olması bir 
başka deyişle evin ve çocuğun sorumluğunu iş yüküyle beraber kadına 
yüklemiştir. Bu durum aslında daha çok kadının aile-iş-yaşam çatışması veya 
dengesizliği yaşamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla kadınların erkeklere 
göre iş-yaşam dengesinden tatmin seviyesi daha düşük olabilmektedir (Ip vd., 
2018; Pace,Sciotto 2022). Ancak, acımasız rekabet koşullarında çalışanlar 
(erkekler/kadınlar) aynı gelir düzeyini muhafaza etmek için daha uzun saatler 
çalışmak zorunda bırakılmakta, giderek artan stres ve sağlık sorunlarıyla 
karşı karşıya kalmaktadır.  İş yaşam dengesi bileşenleri kadın ve erkeklerde 
farklılaşmaktadır. Erkekler iş odaklı yaşayarak daha çok aile içerisindeki 
ücretsiz işlerin yapılmasını kadına yüklemektedir. Kadın hem iş hayatının 
içerisindeki stres hem de aile hayatındaki sorumluklar yüzünden bir girdap 
içerisinde sokulmaktadır.  Bunun temel nedeni ise kolektif kültürün cinsiyete 
dayalı iş bölümünü canavarlaştırmasıdır (Glick, Fiske 1996:492; Pace,Sciotto 
2022:2). Bu nedenle iş-yaşam dengesi hem cinsiyetlere göre hem de kişiden 
kişiye farklılaşmaktadır. 
    İş yaşam dengesi çalışma hayatı ve istihdam yapısına bağlı olarak 
değişmektedir. Ayrıca, insanların yaşama dair umut beklentileri, toplumsal 
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cinsiyet ve geleneksel aile yapısındaki yapısal ve zihinsel değişimler iş yaşam 
dengesini etkilemektedir (Kağnıcıoğlu 2013:23). Bu bağlamda iş yaşam 
dengesi hem birey (kadın/erkek) hem de kurumlar nezdinde önemli bir konu 
haline gelmektedir. Bu noktada Web of Science veri tabanından faydalanarak 
son 12 yılda iş yaşam dengesi konulu makalelerden yola çıkarak iş yaşam 
dengesinin öncülleri ve sonuçlarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu maksatla 18 
Kasım 2022 tarihinde 2022 tarihinde Web of Science üzerinde “bibliyometrik 
analiz” (title) olarak bir arama gerçekleştirilmiş dahil etme kriteri ile 2010-
2022 yılları arasındaki makaleler ve hariç etme kriteri ile makale dışında tüm 
yayınlar hariç tutularak 942 adet bibliyometrik analiz araştırması karşımıza 
çıkmıştır. Bu noktada Web of Science veri tabanından elde edilen veriler 
VOSviewer analiz tekniği kullanılarak ortak kelime analizi yapılmıştır. Bu 
çalışmada bibliyometrik analizden hareketle iş yaşam dengesinin öncülleri 
ve sonuçlarına ilişkin son 12 yılda yapılan makale çalışmalarına göre 
derlenerek, iş yaşam dengesini sonuçlarına ilişkin güncel bir çerçeve çizilmesi 
amaçlanmaktadır. 

2. İş Yaşam Dengesi

İş yaşam dengesi, iş ve özel yaşam arasındaki öznel dengeyi ifade eden bir
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Guest 2002:260-261). İş yaşam dengesi 
kişiye özgü, kişinin yaşam değerlerine, önceliklerine ve hedeflerine bağlı olarak 
değişen bütünsel bir kavram olarak değerlendirilmekte ve tek bir ideal forma 
konumlandırılamayacağı belirtilmektedir (Kossek vd., 2014:301).  İş yaşam 
dengesinden memnuniyet bir başka deyişle iş ve yaşam rolleri arasında denge 
algılayan kişiler yaşamlarımdan daha çok memnun olduğu, fiziksel ve psikolojik 
iyi olma hallerinin daha iyi oldukları araştırmalarca ortaya konmuştur (Haar vd., 
2014; Chan vd., 2016; Lunau vd., 2014; Erro-Garces vd., 2022). Bu kapsamda 
iş yaşam dengesi öncülleri ve sonuçlarına yönelik bibliyometrik analizin 
ortak kelime atıf analizinden faydalanarak ve literatür incelemesi yapılarak 
değerlendirme sunulmaktadır. Ayrıca iş yaşam dengesinin hangi alanlarda 
yoğunlaştığını ve yıllara göre yayın sayıları da Web of Science veri tabanından 
faydalanarak görselleştirilmiştir.
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Şekil 1: İş Yaşam Dengesine Yönelik Disipliner Çalışmaların Gösterimi

İş yaşam dengesine yönelik konular öncelikli olarak yönetim ve işletme 
alanında yoğunlaşırken çalışma ve endüstri ilişkileri, psikoloji, kadın çalışmaları 
ve sosyoloji gibi farklı disiplinlerde çalışıldığı görülmektedir.

Şekil 2: İş Yaşam Dengesine Yönelik Makale Sayısının Yılları İçindeki Değişimi

İş yaşam dengesine yönelik çalışmaların 2010 yılı itibariyle artarak devam 
ettiği görülmektedir. COVID-19 pandemisinin iş yaşam dengesine yönelik 
konulara olan önemi tetiklediği gözlemlenmektedir.2021 yılı yayımlanan 140 
makale ile en üretken yıl olarak dikkate değer bir artış sergilemiştir. Taramanın 
yapıldığı 2022 yılı Kasım ayında ise yayımlanan 100 makale bulunmaktadır. 
Dolayısı ile 2021 en üretken yıldır. Bugüne kadar, iş yaşam dengesi ile ilgili 
2010-2022 yılları arasında toplamda 942 makale ile alana katkıda bulunulmuştur.
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2.1.			İş	Yaşam	Dengesinin	Öncüllerine	İlişkin	Değerlendirme	

İş yaşam dengesinin öncülleri kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte 
bireye, örgüte ve topluma bakan yönleri bulunmaktadır. Bu noktada 2010-
2022 yılları arasındaki çalışmalar göz önüne alınarak iş yaşam dengesinin 
öncüllerine ilişkin yazarların en çok kullandığı anahtar kelimelerin bir haritasını 
oluşturabilmek için co-occurence analizi gerçekleştirilmiştir. Burada anahtar 
kelimelerin tekrar sayısının minimum eşik sınırı 8 olarak belirlenmiştir. 
Toplamda 42 kelime bu kriteri karşılamıştır. Bu ortak anahtar analizinden yola 
çıkarak ve literatür incelemesi yapılarak iş yaşam dengesine ilişkin öncüller 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Şekil 3: Yazarların İş Yaşam Dengesiyle ile İlgili En Sık Tercih Ettiği Anahtar Kelimeler

Analiz birimi olarak tüm anahtar kelimeler kullanılarak ortak anahtar 
kelime analizi yapılmış, tüm belgelerdeki toplam 2053 anahtar kelimeden 42’si 
belirlenen eşiği karşılamaktadır. 42 anahtar kelimenin her biri için bu ağ ve 
yoğunluk göz önüne alınarak görselleştirme haritaları yapılmıştır. Seçilen 42 
anahtar her kelime için, diğer anahtar kelimelerle birlikte oluşum bağlantılarının 
toplam gücünü en fazla sayıda bağlantıya sahip anahtar kelimeler gösterimi 
sağlanmaktadır
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Tablo 1: İş Yaşam Dengesi Bağlamında En Çok Kullanılan Anahtar Sözcükler

Tablo 1’de gösterimi sağlanan Co-occurence analizinden hareketle iş 
yaşam dengesinin öncüllerine ilişkin bir derleme yapılması amaçlanmaktadır. 
Bu noktada iş yaşam dengesinin öncülleri olarak cinsiyet, esnek çalışma 
saatleri, COVID-19, otonomi, örgüt kültürü ve yönetici-örgüt desteği konuları 
söz konusu literatür çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu öncüllerden 
hareketle ortaya çıkan iş yaşam dengesi ya da çatışmanın olası sonuçları olarak 
iş tatmini, örgütsel bağlılık, tükenmişlik, stres, işe bağlılık, işten ayrılma niyeti 
ve yaşam tatmini gibi konulara değinilmesi amaçlanmaktadır.

2.1.1.	Cinsiyet	

İş yaşam dengesi bağlamında cinsiyet, cinsiyet eşitliği ve kadın konularına 
vurgu yapılmaktadır (Bk. Tablo 1). Kadınların erkeklere göre iş yaşam 
dengesinden tatmin olma düzeylerinin daha düşük olduğu araştırmalarca ortaya 
konmuştur (Ip vd., 2018; Hjálmsdóttir, Rafnsdóttir 2022). Kadınların istihdama 
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katılımı çift kariyerli eşlerin ortaya çıkışını da beraberinde getirmiştir. Çift 
kariyerli eşler çalışma hayatı ile bireysel yaşamlarını dengede sürdürmeye 
çalışırken, karşılaştığı zorluklar kariyer, ev-aile sorumlulukları ve kişisel iyi olma 
haline yönelik olmaktadır (Neault, Pickerell 2005:189). Ayrıca çift kariyerli eşler 
arasında cinsiyete ilişkin dezavantajlar söz konusudur. Cinsiyet uçurumu evde 
ve çalışma hayatında devam etmektedir. Kadınlar erkeklerle kıyaslandığında 
daha az ücret ve terfi almaktadır (Bolotnyy, Emanuel 2019). Bunun yanı sıra 
kadınların liderlik pozisyonlarında görünürlükleri temsili düzeyde kalmaktadır 
(Glass, Cook 2015). İş hayatındaki bu uçurum evde kadınlar için artarak devam 
etmekte, kadınlar ev işleri ve çocuk bakımı gibi ücretsiz emek işlerine erkeklere 
göre daha fazla zaman ayırmak zorunda bırakılmaktadır (Geist 2010). İş 
yaşam dengesine ilişkin memnuniyetin cinsiyete ilişkin farklılıkların temelinde 
cinsiyete yüklenen geleneksek rol ve sorumluluklar yer almaktadır. Bu durumla 
mücadele etmede ve iş yaşam dengesini sağlamada cinsiyet eşitliğine vurgu 
yapılması gerekmektedir. 

Kadın nüfusu içerisinde kadınların işgücüne katılım oranı 2019 yılında 
%48 iken, 2020 ve 2021 yıllarında %46 olarak istihdamda yer aldıkları 
görülmektedir. Erkekler için ise 2019 yılı istihdam oranları %73 iken, 2020 yılı 
%71, 2021 yılı %72 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı itibariyle tüm dünyayı 
sarsan COVID-19 salgını kadın ve erkek istihdamını etkilediği görülmektedir 
(World Bank 2022). Ancak Covid-19 sonrası normalleşme çabaları erkek 
istihdamını %1 ile dünya genelinde artırır iken kadın istihdamına normalleşme 
çabalarının herhangi bir etkisi olmamıştır. Bu durum belirsizlik dönemlerinde 
cam tavana maruz kalanların kadınlar olduğunu gözler önüne sermektedir.  Bu 
noktada COVID-19’un cinsiyet üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi önem 
arz etmektedir.

2.1.2.	COVID-19

2019 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisinin hayatın tüm alanlarına 
ve bireylere ciddi etkileri olmuştur. COVID-19 pandemisinin özellikle çocuklu 
kadınlar üzerine orantısız etkileri olduğu (Peck 2021; Burki 2020) ve erkeklere 
oranla kadınların yüksek düzeyde stres ve iş yaşam dengesine yönelik sorunlar 
yaşadıkları tespit edilmiştir (Leo vd., 2022). Ücretsiz ev içi emek işlerinin, çocuk 
bakımı ve sorumlukların eşitlik temelinden yoksun olması iş yaşam dengesini 
olumsuz etkilemektedir (Chitra 2020). Pandemi sırasında işin ve okulun 
eve taşınması ev işlerinin ve sorumlulukların artması beraberinde getirerek 
kadınların ev işleri ile kendi işleri arasında seçim yapma noktasında baskı 
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hissettiklerini göstermektedir. Zamarro ve Prados (2021), kadınların pandemi 
sırasında erkeklerden daha yüksek düzeyde strese maruz kaldıklarını; kadınların 
stres düzeylerinin okul çağında çocukları olanlarda daha yüksek olduğunu tespit 
etmişlerdir. COVID-19 pandemisi cinsiyete yönelik ayrımcı uygulamalarının ev 
içinde belirginleştiğini göstermektedir. Bu durum iş yaşam dengesinin COVID-
19 pandemisi boyunca cinsiyete göre farklılaştığını göstermektedir.

2.1.3.	Uzaktan	Çalışma	ve	Esneklik	

Uzaktan çalışma artan üretkenlik, işte esneklik, iş-yaşam dengesinin 
artması, günlük işe gidip gelirken yolda geçen zamanın azalması gibi hem çalışana 
hem örgüte olumlu etkileri bulunmaktadır. Uzaktan çalışmanın çalışanların iş 
tatmini artırdığı ve işten ayrılma niyetini azalttığı görülmektedir (Bloom vd., 
2015). Uzaktan çalışma ile meslek gereksinimleri arasında doğrudan bir ilişki 
bulunmaktadır. Bir mesleğin gerektirdiği dijital beceri uzaktan çalışılmasına 
imkân tanımaktadır. Bir başka deyişle dijitalleşme uzaktan çalışma imkânı 
olan meslekleri veya işleri mekândan bağımsızlaştırmaktadır (ILO 2022). 
ILO’nun tahminlerine göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde dünya istihdamının 
%17,4’ünü ofis dışında yani uzaktan çalışmaktadır. COVID-19 öncesi küresel 
olarak uzaktan çalışma %3’lük bir kesimi temsil ederken (ILO 2020), 2020 
yılının ikinci çeyreğinde dünya istihdamının %17,4’ünü oluşturmaktadır (ILO 
2021). Uzaktan çalışan insanların daha yüksek memnuniyet düzeyleri olduğu 
tespit edilmiştir (Wheatley 2012). İş yaşam dengesi anlamında, çalışma saatleri 
ve yolda geçen zamanın bir çalışanı tatmin eden unsurlar arasında yer aldığı 
belirtmektedir (Gündoğdu 2022). Çalışma saatlerinde ve yolda geçen zaman 
noktasındaki esnekliğin çalışanların iyi olma halini etkilediği düşünülmektedir. 
Ancak uzaktan çalışmanın ev ve iş sınırlarını belirlemede güçlük yarattığı 
ayrıca dikkat çeken bir konudur. Bu noktada yöneticiler uzaktan çalışanları 
ile işle ilgili konular dışında iletişim kurmasının yanı sıra aynı zamanda fazla 
çalışma, iş ve ev sınırlarını yönetme ve stres seviyeleri gibi psikolojik konular 
hakkında da düzenli olarak iletişim kurması gerekmektedir (Grant vd., 2013). 
Bu noktada işin doğasındaki sınırsızlık ile iş yaşam dengesi arasında olumsuz 
bir ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin yönetilmesinde örgüt kültürü, örgütsel 
destek mekanizmaları ve esnek çalışmanın olumlu etkileri olduğu bilinmektedir 
(Johnston vd., 2022). Esneklik işin ne zaman ve nerede yapılacağı noktasında 
kontrole ya da otonomiye sahip olmasıdır. Aynı zamanda bu esneklik bireye 
iş ve özel hayat arasındaki sınırların aşılmasına da imkân tanımaktadır. Esnek 
çalışma politikaları nerede ve ne zaman çalışılacağı noktasında bireye özerklik 
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tanımaktadır. Esnek çalışma bireyin iş yaşam dengesine katkıda bulunarak iş 
ve özel yaşam arasındaki çatışmayı azaltmaktadır (Allen vd., 2012).  Uzaktan 
çalışma noktasındaki esnek çalışma politikaları bireylerin iş yaşam dengesini 
olumlu etkileyerek üretkenliğe katkı sağladığı düşünülmektedir.

2.1.4.	Örgüt	Kültürü	

Örgütler bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen, tanımlama alanları ve 
kaynaklar sağlayan mini kültürlere ve güçlü sosyal araçlara sahiptir. Her örgüt 
bir karaktere sahip olmakla birlikte belirli değerler çerçevesinde var olarak 
zamanla bilgisini geliştirmektedir (Buytendijk 2010). Örgüt kültürü çalışanın iş 
ve özel hayat dengesini sağlamada önemli bir yere sahiptir. Bir örgütün yönetim 
şekli çalışanların iş yaşam dengesini etkilemektedir (Tromp, Blomme 2014). 
Örnek olarak; katılımcı yönetim stili ile iş yaşam dengesi arasında olumlu bir 
ilişki olduğu ve bu durumun iş tatmini de olumlu etkilediği tespit edilmiştir 
(Stefanovska-Petkovska vd., 2019). Bir başka deyişle örgüt kültürünün 
desteklediği iş yaşam dengesi iş tatmini ile sonuçlanmaktadır. Çalışanların 
iş yaşam dengesini destekleyici bir örgüt kültürünün1 oluşturulması iş yaşam 
dengesini olumlu etkilemektedir. Örgüt kültürü ile desteklenen iş yaşam 
dengesi iş tatminine olumlu etki yaparken işten ayrılma niyetini olumsuz 
etkilemektedir (Yu vd., 2022).  Lee ve Han (2020) iş yaşam dengesini etkileyen 
başlıca değişkenlerin örgütsel destek, otonomi ve aile desteği olduğunu 
belirtmektedir. Bu bağlamda Lee ve Han (2020) otonomi ve örgütsel desteğin iş 
yaşam dengesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Örgüt 
kültürü bağlamında iş yaşam dengesini destekleyen örgütler üretkenliği daha 
fazla artırarak çalışanların devam bağlılığına olumlu etki yaparak, işten ayrılma 
oranını azaltmaktadır. Brough ve O’Driscoll (2010) örgüt kültürünün iş yaşam 
dengesini sağlamada etkili olduğunu bu noktada örgütün etkili politikalar ve 
stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Badri ve Panatik (2020) 
işteki otonomi ile iş yaşam dengesi arasında pozitif  ilişki olduğu belirtmektedir. 
Otonomi kişinin iyi olma halini ve iş yaşam dengesine etki etmektedir 
(Fotiadis vd.,2019). Çünkü otonomiye sahip olmak, bireyin seçenekler ve 
seçimler üzerinde ne ölçüde kontrol sahibi olduğunu ve isteklerinin ne ölçüde 
karşılandığını belirlemektedir. Örgütsel destek uygulamaları bireylerin iş yaşam 
dengesine katkıda bulunmaktadır (Amazue, Onyishi 2016). Bir başka deyişle 

1  İş yaşam dengesini destekleyici örgüt kültürü; çalışma arkadaşları iyi iletişim, çalışma 
arkadaşları desteği ve örgüt desteği, örgütün iş yaşam dengesini sağlamak için esnek çalışma gibi 
uygulamalara önem vermesi şeklinde ifade edilebilir (Yu vd., 2022). 
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iş yaşam dengesine yönelik örgütsek destek politikaları örgüte yönelik olumlu 
sonuçları veya çıktıları beraberinde getirmektedir (Epie 2010).  Esnek çalışma 
saatleri, uzaktan çalışma, otonomi, yönetici-lider desteği gibi iş yaşam dengesini 
destekleyici örgüt politikaları çalışanın yaşamında denge veya genel bir uyumun 
sağlamakta ve örgüte yönelik olumlu sonuçları olmaktadır.

2.2.	İş	Yaşam	Dengesinin	Sonuçlarına	İlişkin	Değerlendirme	

İş yaşam dengesinin oluşmasında bazı değişkenlerin belirleyici olduğu 
bilinmektedir. En başta bireylerin demografik değişkenlerinden biri olan 
cinsiyet iş yaşam dengesinde belirleyici olmaktadır (Ip vd., 2018). Çift kariyerli 
eşlerin çalışma hayatında giderek var olması cinsiyet eşitliğine son derece 
vurgu yaparak bu konuyu önemli hale getirmektedir. Ücretsiz emek işleri 
olan ev işleri ve bakım işlerinin sorumluluğunun geleneksel kalıp yargılardan 
koparılarak sorumlulukların iki cinsiyet temelinde eşitlenmesi kadın ve erkeğin 
iş yaşam dengesi dinamiklerinin benzeşmesini sağlayacaktır. COVID-19 iş 
yaşam dengesine yönelik dinamikleri etkileyerek çalışma ortamlarını ofislerden 
evlere taşınmasına yol açmıştır. Bu durum ev içi emek sürecinin artmasına ve 
cinsiyete yönelik sorumlulukların giderek artmasına neden olmuştur. Bu süreçte 
özellikle kadınların iş yaşam dengesi olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir (Peck 
2021; Burki 2020).  COVID-19’un iş ortamlarını zorunlu olarak değiştirmesi 
teknolojinin gelişmesini de beraberinde getirmiştir. Dijital becerilere sahip 
mesleklerle işin uzaktan yapılır hale gelmesi hızlanarak mekân sınırı COVID-
19’la beraber ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu durum uzaktan çalışma ve esnek 
çalışma gibi iş yaşam dengesine yönelik olumlu uygulamaları beraberinde 
getirmiştir. Çalışana uzaktan çalışma ve esnek çalışma imkânı verilerek işte 
otonomi sağlanması iş yaşam dengesini olumlu etkilemekte işe ve örgüte 
yönelik olumlu sonuçları beraberinde getirmektedir (Fotiadis vd.,2019). Aynı 
zamanda iş yaşam dengesini destekleyici örgüt kültürü bireye ve örgüte yönelik 
olumlu sonuçları bulunmaktadır. Bu bağlamda örgütlerde iş yaşam dengesini 
destekleyici örgüt kültürlerin varlığı ya da yokluğu iş tatmini, örgütsel bağlılık, 
tükenmişlik, stres, işe bağlılık, işten ayrılma niyeti ve yaşam tatmini gibi hem 
bireysel hem de örgütsel sonuçlara yol açmaktadır. 

3. SONUÇ

İş yaşam dengesine ilişkin çalışmalar öncellikli olarak cinsiyet temelli ve 
cinsiyet eşitliğine yönelik konulara vurgu yapmaktadır. COVID-19 pandemisi 
ile kadın özelinden cinsiyet konusu iş yaşam dengesi bağlamında araştırılmaya 
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devam etmiştir. Ayrıca çift kariyerli eşlerin istihdama katılımının artması iş 
yaşam dengesi bağlamında cinsiyet konusunu önemli hale getirmektedir. İş 
yaşam dengesi bağlamında iş ve aile hayatı arasında uyumun sağlanabilmesi 
cinsiyet eşitliğinin hem evde hem de çalışma hayatında sağlanması için fikir ve 
davranış olarak önemsenmesi gerekmektedir. Ev içi sorumlulukları ve çocuk 
bakımı işlerinin kadın ve erkek arasında dağılımının eşit olması eşlerin iş yaşam 
dengesini olumlu yönde etkilemektedir. Aynı zamanda iş yaşam dengesini 
destekleyici örgüt kültürünün var olması bireylerin iş yaşam dengesine katkı 
sağlayacaktır. Bu noktada örgütlerin dijitalleşmenin imkân tanıdığı ölçüde 
uzaktan çalışma ve esnek çalışma ile çalışanlarını desteklemesi ve işle ilgili 
çalışanlara özerklik vermesi iş yaşam dengesine olumlu yansımaları olduğu 
görülmektedir. Örgütlerde aile dostu iş politikalarının oluşturulması ile iş 
yaşam dengesine ilişkin örgüt kültürünün geliştirilmesi iş tatmini, tükenmişlik, 
örgütsel bağlılık, performans, işte kalma niyeti ve işte kalma, yaşam tatmini, 
stres, psikolojik iyi olma hali ve işe adanmışlık gibi hem bireysel hem de 
örgütsel sonuçları bulunmaktadır. Bu noktada yapılan bibliyometrik analizde 
iş yaşam dengesi ile ilişkili konuların son yıllarda çalışma ortamlarında 
iş yaşam dengesi kültürünün oluşturulmasında özerklik, esnek çalışma ve 
uzaktan çalışma konularının önemsendiğini göstermektedir. Ayrıca iş yaşam 
dengesinin sağlanmasının örgütsel ve bireysel sonuçlara olumlu katkıları olduğu 
bibliyometrik analiz sonucunda da görülmektedir.

Ortak anahtar sözcük analizi sonuçları, literatürün genellikle belirli 
değişkenlere odaklandığını yansıtmaktadır. Ortak temalar iş yaşam dengesinin 
hem örgütler hem de çalışanlar açısından önemini göstermektedir. Konunun iş 
tatmini, psikolojik iyi olma hali, işe adanmışlık gibi pozitif örgütsel kavramlarla 
ele alınabileceğini fakat sadece pozitif kavramlarla sınırlı kalmayıp bulgularda 
da görüldüğü üzere stres, tükenmişlik, işten ayrılma gibi negatif olan kavramlarla 
da neden-sonuç bağlamında ele alınması gerektiğini göstermektedir. Örgütlerin 
mikro ölçekte insan gelişimini ve iş ve yaşam arasındaki uyumu, makro ölçekte 
ise kurumsal sürdürülebilirliği inşa edebilmeleri için, çalışanlara gelişimlerini 
gerçekleştirebilecekleri ve iş ve yaşam arasındaki uyumu sağlayan bir iş ortamı 
sağlamaları önemlidir. Yeniden işe alma ve işten çıkarma uygulamalarının 
maliyetleri göz önüne alındığında, özellikle nitelikli çalışanların örgütte 
devamlılıklarını sağlama amacına dönük olarak, iş yaşam dengesini teşvik 
edebilecek iş otonomisi ve çalışanların kendi işlerini yeniden tasarlayabilme 
yetki ve uygulamalarının hayata geçirilmesi adına esnek çalışma uygulamalarına 
önem verilmesi rekabet avantajları olarak sıralanabilir.
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İş yaşam dengesinin sağlanmasında cinsiyet eşitliği önemsenmesi 
gereken en önemli konudur. Bu noktada toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve iş 
yaşam dengesinin sağlamasında bireylere ve örgütlere görev düşmesinin yanı 
sıra devlete de bir takım görevler düşmektedir. Devlet iş yaşam dengesinin 
sağlanması konusundaki uygulamalarını iki taraflı gerçekleştirmelidir. Bunun 
bir tarafını sosyal sebeplerden ötürü bakım hizmetlerine destek olma içerirken 
diğer tarafını da çalışma hayatının bireylerin aile içerisindeki rolleriyle 
uyumlu bir şekilde düzenlenmesini içeren aile-dostu iş politikalarına yönelik 
uygulamalar içermelidir. Bu yolla aile içerisinde ortaya çıkabilecek eşitsizlik ve 
ayrımcılık gibi uygulamaların önüne geçilebilmesi söz konusudur. Bu durumun 
önüne geçilmesi için devlet, aile ve toplum kanalının algılarına nüfus etmelidir. 
Ayrıca, toplum içerisindeki algıyı değiştirmek yine toplumun en küçük yapı taşı 
olan aileye düşmektedir. Aile içerisindeki bu durumu değiştirmek yine kadına 
düşmektedir. Kadın toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için bile erkekten iki 
kat daha fazla gayret göstermek zorunda bırakılmaktadır.
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1. Giriş

Küresel ticaret, tarihin yirminci ve yirmi birinci yüzyılın başlarında, 
yenilikleri harekete geçiren çok sayıda kriz ve olayla kesintiye uğradı. 
2020 yılının ilk çeyreğinde, koronavirüs pandemisi (COVID-19), hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için yıkıcı ekonomik, finansal, sosyal 
ve psikolojik sonuçlarla ulusal sınırları kolaylıkla aşmıştır (Amankwah-Amoah, 
2021).

Coronavirüs Hastalığı, küresel ekonomiyi ve finansal piyasaları önemli 
düzeyde etkilemiştir. Bu ekonomik ve finansal etkiler sosyal ve psikolojik 
etkileri de beraberinde getirmiştir. COVID-19 salgınının ekonomik ve finansal 
piyasa etkilerine ilişkin hızla büyüyen literatür mevcuttur. Örnekler arasında 
Baker vd. (2020), Carvalho ve diğerleri. (2020), Bartık vd. (2020), Alfaro ve 
diğerleri. (2020) sayılabilir. 

COVID-19 salgını dünyanın çoğu sektörünü etkiledi ve birçok sektörün 
durma noktasına gelmesine yol açmıştır. Hareket kısıtlamalarına ve seyahat 
yasağına yol açmıştır. Bu kısıtlamalar sonucunda başta havacılık olmak üzere 
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ulaştırma sektörü olumsuz etkilenmiştir. COVID-19 krizi, havacılık endüstrisini 
duruma uyum sağlamak için hızla uyum sağlamaya zorlamıştır. Hareket 
kısıtlamaları ve seyahat yasağından dolayı yolcu talebinin önemli ölçüde 
azalması nedeniyle birçok uçağın yere indiği havayolları, kriz dünya çapında 
devam ederken hayatta kalabilmek için alternatif, hızlı ve etkili önlemler 
bulmaya çalışmıştır (Francisco Serrano, 2020).

En yeni küresel risk olarak COVID-19 pandemisi, tüm sektörlerdeki iş 
operasyonlarını kesintiye uğrattı. Havayolu sektörü, hastalığın insanlar arasında 
kolayca bulaşması nedeniyle olaydan ilk etkilenen sektörlerin başında gelmiştir. 
Bugüne kadar resmi bir tıbbi tedavisinin bulunmaması dünya vatandaşlarında 
büyük bir paniğe neden oldu. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki 
hükümetler ülkeler arası taşımacılığı yasakladı. Havayolu işinin piyasa değeri o 
zamandan beri küçüldü. (Maneenop ve Kotcharin, 2020).

Son yıllarda, düşük maliyetli taşıyıcıların hızlı büyümesi ve agresif rota 
genişlemesi ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı hava yolcu pazarları dünya çapında 
istikrarlı bir şekilde genişledi; ancak, koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) 
pandemisinin neden olduğu benzeri görülmemiş kriz, hava yolculuğunun büyük 
ölçüde azalmasına ve havacılık endüstrisi için belirsiz bir geleceğe yol açmıştır 
(Kim ve Sohn (2022).

Bu çalışmada pandeminin havayolu işletmeleri üzerindeki etkileri 
irdelenmiştir. Literatürde yapılan çalışmalarda gözlenen pandeminin havayolu 
işletmeleri üzerindeki olumsuz sonuçlar COVID-19’un dünyadaki havayolu 
endüstrisinin performansı üzerindeki etkisine yönelik bir inceleme yapılmasına 
motive etmektedir. 

Pandeminin havayolu işletmelerini ve bu sektörün tüm paydaşlarını ciddi 
düzeyde etkilemiş olmasından dolayı bu çalışmanın odak noktası Coronavirüs 
Hastalığının (COVID-19) havayolu işletmeleri üzerindeki etkisine yönelik 
literatürü irdelemektir.

2. Havayolu Taşımacılığı, Havacılık İşletmeleri ve Covid-19 Pandemisi

Havayolu taşımacılığı yolcu ve kargo olarak sınıflandırılmıştır ve kargo 
sektörü, dış etkilere karşı daha hassas olan yolcu sektörüne göre nispeten daha 
az zarar görmüştür. Havayolu taşımacılığı endüstrisi, ticaret, turizm ve yatırım 
arasında küresel bağlantılar sağlar ve bulaşıcı hastalıkların yayılması, döviz 
kurları ve petrol fiyatları gibi dış etkenlerden derinden etkilenir. SARS ve 
MERS gibi bulaşıcı hastalık salgınları, sektörü sırasıyla 2003 ve 2015 yıllarında 
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kısa süreli etkiledi. SARS ve MERS’in etkileri sırasıyla kuzeydoğu Asya ve 
Orta Doğu ile sınırlıyken, COVID-19’un uzun vadeli etkileri olan küresel bir 
etkisi oldu (Kim ve Sohn, 2022).

Düşük maliyetli havayollarının hızlı büyümesi ve agresif rota genişlemesi 
ile iç ve dış hava yolcu pazarlarında bir artış görüldü; ancak 2020 yılında 
başlayan koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi hava yolculuğunda 
keskin bir düşüşe neden oldu ve havayolları yeniden yolcu alımında belirsiz 
bir gelecekle karşı karşıya kalmıştır. COVID-19, aynı zamanda hükümetler ve 
havayollarından sistematik yanıtlar gerektiren Orta Doğu Solunum Sendromu 
(MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi diğer yeni salgınlardan 
çok daha büyük bir küresel etkiye sahip olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
11 Mart 2020’de COVID-19 salgınını küresel bir salgın ilan ettiğinde, toplum 
ve ekonomiler genelinde değişiklikler uygulandı. Hava taşımacılığı sektörü, bu 
bağlamda en kötü etkilenen sektörlerden biri olmuştur ve onu COVID-19 öncesi 
koşullarına döndürme beklentileri belirsizlik yaşamıştır (Albers ve Rundshagen, 
2020; Gössling ve vd., 2020; Kim ve Sohn, 2022).

Ani ve şiddetli COVID-19 salgını, yalnızca havaalanlarında güvenli 
havaalanı operasyonlarını sağlamak için acil bir durum yaratmadı, aynı zamanda 
hava taşımacılığı endüstrisindeki tüm paydaşlar için bir zorluk teşkil etmiştir. 
Havaalanları daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadı ve sorunları anında 
çözmesi gerekiyor. Zorluk, bu krizin yalnızca büyük havalimanlarını değil, 
bölgesel olanlar da dahil olmak üzere, çoğu zaman tüm sorunları tanımlayabilecek 
ve bunları çözmenin yollarını bulabilecek kaynaklara sahip olmayan herkesi 
etkilemiş olmasıdır. Pandemi sürecinde havalimanı işletmecisinin, havalimanı 
için yüksek sabit ve kaçınılmaz maliyetleri olduğu için finansal strateji konusunda 
daha fazla endişeleri vardı. Krize yanıt olarak, birçok havalimanı altyapının 
bazı kısımlarını kapatarak ve maliyeti en aza indirmek için havalimanı sermaye 
harcamalarını yeniden değerlendirerek zor kararlar almıştır. Havayolları, yolcu 
talebinin önemli ölçüde azalması nedeniyle uçuşlarını durdurmak zorunda 
kalırken, havalimanı işletmecisinin ülkesine geri dönüş ve kargo uçuşları gibi 
önemli hareketleri kolaylaştırmak için operasyonlarını sürdürmekten başka 
seçeneği yoktu (Francisco Serrano, 2020). 

Birçok uçuş çok düşük yük faktörleriyle gerçekleştiriliyor. Bir dizi 
koruyucu önlemin yürürlüğe girmesinden sonra bile, hava yolculuğu talebi 
düşük kalmaya devam etmiştir. Yurt içi ve uluslararası hava yolculuğundaki 
önemli düşüşün, COVID-19 salgınını çevreleyen genel ekonomik belirsizlikle 
birleştiğinde, havayolu endüstrisi firmalarına yönelik mevcut ve gelecekteki 
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beklenen nakit akışlarını azaltarak hisse senedi fiyatlarında düşüşe yol açtığı 
tespit edilmiştir (Atems ve Yimga, 2021). 

Havayolları, iş modellerinin dikkatli bir şekilde yeniden değerlendirilmesi 
gereken bir yol ayrımında. COVID-19 krizinin neden olduğu ciddi talep 
düşüşü, finansal dayanıklılıklarını sınıra kadar zorladı ve çoğunluğu ayakta 
kalabilmek için hükümetlerden çok önemli desteğe ihtiyaç duymaktadır 
(Abate ve diğerleri, 2020; Forsyth ve diğerleri, 2020). Ancak, tüm havayolları 
aynı derecede etkilenmedi. Bazı iş modellerinin kriz sırasında daha başarılı 
olmasının nedenleri, COVID-19 sonrası dönemde beklenen değişikliklere uyum 
sağlamamış olmasından kaynaklanmaktadır (Fontanet-Perez vd., 2022).

COVID-19 krizi sektördeki dış şokların etkisini daha fazla incelemek 
için bir fırsat sunmaktadır. COVID-19 krizi sektörle ilgili farklı alanlarda 
araştırmaları teşvik eden benzeri görülmemiş bir kriz olduğu yönünde akademik 
bir fikir birliğin olduğu iddia edilmektedir (Gössling, 2020; Scheiwiller ve 
Zizka, 2021; Sun ve diğerleri, 2021).

3. Covıd-19 Pandemisinin Havayolu Taşımacılığı, Havacılık İşletmeleri 
Üzerindeki Etkisine Yönelik Literatür İncelemesi

Pandeminin ilk aşamalarına ilişkin literatür, krizin havayollarının iş 
modelleri ve stratejileri üzerindeki etkisine odaklandı ve aslında havayollarının 
ilk tepkilerine hemen ilgi çekildi. Pandeminin kapsamını anlamak için önemli 
katkılar sağlayarak, salgının hava taşımacılığı üzerindeki erken etkilerini analiz 
eden araştırmalar yapılmıştır. Örneğin, Suau-Sanchez vd. (2020), küresel 
trafik ve coğrafi yayılımı üzerindeki etkiyi değerlendirmiştir. Krizin bazı 
etkilerinin, talebin niteliğinde sektörü dönüştürecek kalıcı değişiklikler getirmiş 
olabileceğini iddia etmişlerdir.

Son yıllarda, düşük maliyetli taşıyıcıların hızlı büyümesi ve agresif rota 
genişlemesi ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı hava yolcu pazarları dünya çapında 
istikrarlı bir şekilde genişledi; ancak, koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) 
pandemisinin neden olduğu benzeri görülmemiş kriz, hava yolculuğunun büyük 
ölçüde azalmasına ve havacılık endüstrisi için belirsiz bir geleceğe yol açmıştır. 
Kim ve Sohn (2022) çalışmasında Güney Koreli yolcuları, havayollarını ve 
hükümetin COVID-19 salgınına yönelik politika tepkilerini inceliyor ve pandemi 
ve postpandemik dönemler için politika yönergeleri önermektedir. Çalışmada 
elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: Hava yolcuları, iç ve dış etkenlere 
yanıt veriyor ve küresel COVID vakalarının ve aşı dağıtımının azalmasıyla 
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seyahat talepleri artacak. Güney Koreli havayolları, azalan yolcu sayısının 
üstesinden gelmek için iç hat geçişleri, yük taşımacılığının genişletilmesi 
ve birleşme ve satın almalar gibi çeşitli yöntemler kullandı; Kore hükümeti, 
Incheon uluslararası havaalanında bir havaalanı karantina sistemi kurarak 
COVID-19’un yayılmasını engellemeye ve sektörün toparlanmasına yardımcı 
olmaya çalışıyor. COVID-19 salgını devam ederken, yolcuların, endüstrinin ve 
hükümetlerin tepkilerini sürekli olarak izlemek ve ilgili bilgileri paylaşmanın 
önemine vurgu yapılmaktadır.

Perez-Campuzano, Andrada ve Ortega (2022) bir vaka çalışması olarak, 
bir ön işleme aşamasından sonra, 18 ABD yolcu havayolu şirketinden alınan 
30 yıllık veriler, özellikle COVID-19 sonuçlarıyla ilişkisi olarak bu aracın 
yeteneklerini sergilemek için kullanmıştır. Dinamik piyasa gözetimi için bir 
veri madenciliği yaklaşımıyla ABD havayolu endüstrisindeki tarihi COVID-19 
şokunu görselleştirmiştir. Yapay Zeka araçlarının amaçlarından biri de büyük 
miktarda verinin analizini kolaylaştırmaktır. Perez-Campuzano, Andrada ve 
Ortega (2022) havayollarının stratejik karar verme sürecini desteklemek için 
endüstri oyuncularının veya rakiplerinin herhangi bir veri tabanından pazar 
bilgisi çıkarmak amacıyla bir veri madenciliği yaklaşımı (görselleştirmeye 
odaklanan) önermektedir. Bir vaka çalışması olarak, pazar eğilimlerinin, M&A 
olaylarının veya COVID-19 sonuçlarının tanımlanması ve değerlendirilmesi 
dahil olmak üzere bu aracın yeteneklerini göstermek için 18 farklı ABD yolcu 
havayolu şirketinden 30 yıllık veriler kullanılmıştır. Çalışmada, 2008 krizi ve 
COVID 19 şoku gibi diğer olaylar, önceki durumda ileri geri hareketler ve 
düşük karlı alana doğru ani bir sıçrama ile karakterize edilen havayollarının 
davranışında gözlemlenmiştir.

Gossling (2020), değişim ihtiyacının kanıtı olarak COVID-19 krizi sırasında 
daha da belirgin hale gelen kırılganlığını ve devlet yardımına bağımlılığını 
vurgulayarak, havayolu endüstrisinin pandemi öncesine eleştirel bir bakış açısı 
sunmuştur. Hastalıkların yayılması ve iklim değişikliği üzerindeki etkisi gibi 
sektörle bağlantılı olumsuz dışsallıkların varlığını da gündeme getirmiş olup 
ve buna bağlı olarak iklim etkisi olarak gelirden çok kârlılığa odaklanan iş 
modellerine geçişin daha güçlü havayollarına sahip olmasını sağlayacağını öne 
sürmektedir.

Finansal etkiye odaklanan Atems ve Yimga (2021), Maneenop ve 
Kotcharin (2020), krizin hava yolu hisseleri üzerindeki etkilerini incelemiştir. 
Atems ve Yimga (2021) ABD havayolu hisse senedi fiyatlarının bir COVID-19 
şokuna dinamik tepkilerini ölçmek için işlem günü sıklığındaki verileri ve yerel 
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tahmin yöntemini kullandığı çalışmasında, %1’lik bir COVID-19 şokuna yanıt 
olarak havayolu hisse senedi fiyatlarının hemen 0,1 puan düştüğünü bulmuştur. 
Çalışmada ayrıca, şokun etkisinin meydana geldiği günden sonra da devam 
ettiğini ve çoğu havayolu hisse senedi fiyatı on beş gün sonra yüzde 0,6’ya 
kadar düştüğünü tespit etmiştir. Havayolu hisse senedi fiyatlarının bir COVID-
19 şokuna bu olumsuz tepkisi, havayollarının değişken maliyetlerindeki 
COVID-19 kaynaklı bir artışla değil, daha ziyade COVID-19 kaynaklı hava 
yolculuğundaki azalış, karlılık azalışı ve dolayısıyla gelirleri azaltan bir düşüşle 
açıklanmaktadır. Atems ve Yimga (2021) COVID-19 salgınının ABD havayolu 
endüstrisi hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisinin ayrıntılı bir araştırmasını 
yürütmektedir. Ekonomi ve hisse senedi fiyatları açısından COVID-19 salgınının 
Granger önceliği ve bunun hava yolu endüstrisi için tartışılmaz önemi, hava 
yolu endüstrisi hisse senedi fiyatlarının güvenilir bir şekilde dışsal bir şoka 
tepkisini değerlendirmek için mükemmel bir fırsat sunduğu iddia edilmiştir. 
Çalışmada özellikle aşağıdaki katkıları yapılmaktadır. İlk olarak, COVID-19 
salgınına yönelik bir şokun ABD havayolu hisse senedi fiyatları üzerindeki 
etkisini ölçmek için yüksek frekans (günlük) kullanılmıştır. İkinci olarak, 
dürtü tepki fonksiyonlarını tahmin etmek için yerel projeksiyonlar yöntemi 
kullanılmış ve COVID-19 salgınına yönelik bir şokun, şokun meydana geldiği 
günden sonra da devam eden havayolu hisse senedi fiyatları üzerinde etkileri 
olduğu gösterilmiştir. Üçüncüsü, havayolu hisse senedi fiyatlarının tepkisinin 
bir dereceye kadar COVID-19 pandemik şokunun büyüklüğüne bağlı olduğuna 
dair kanıt sağlanmıştır. Dördüncüsü, gözlemlenen bir COVID-19 şokuna hisse 
senedi fiyatı tepkilerinin, örnek zaman periyodumuzun sonraki bölümünde 
maske kullanımı veya aşı uygulaması tarafından potansiyel olarak kontrol edilip 
edilmediğini incelenmiştir. Beşincisi, bir COVID-19 şokuyla ilişkili potansiyel 
servet etkilerini piyasa değerindeki kayıp açısından tahmin edilmiştir (Atems ve 
Yimga (2021).

Atems ve Yimga (2021)’in çalışmalarının araştırma sonuçlarına göre 
havayollarının nakit akışlarını artırmak ve yatırımcı güvenini artırmak için 
federal hükümetin çok sayıda önlem almasına ve CARES Yasası aracılığıyla 
havacılık endüstrisini desteklemeye yardımcı olma çabalarına rağmen, pandemi 
nedeniyle hava yolculuğundaki düşüşün bir havayolu hisselerinde ani satışlar 
ve bu taşıyıcıların değerlemesini düşürmüştür. Buna ek olarak, havayolu 
endüstrisi hisse senedi fiyatlarının düşmesi, yatırımcıların, endüstrinin sermaye 
yoğun doğasının, gelirler düşerken bile havayollarının maliyetleri düşürmesini 
zorlaştırdığı yönündeki beklentilerini ısrarla yansıttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu 
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bulgu Alfaro vd. (2020) emek yoğun firmaların olumsuz ekonomik zamanlarda 
işçileri nispeten kolaylıkla işten çıkarma ve/veya işten çıkarma yeteneğine sahip 
olması nedeniyle, yatırımcıların sermaye yoğun firmalara göre daha küçük 
kayıplar ve sonuç olarak daha yüksek getiri beklediği çalışmasının bulgularıyla 
tutarlıdır. Elde edilen sonuçlar bulgularımızın COVID-19 salgınının ABD 
havayolu endüstrisi hisse senedi fiyatlarına bulaşmasına ilişkin nicel kanıtlar 
sağlamaktadır.

Maneenop ve Kotcharin (2020) çalışmasında, 2019 yeni koronavirüs 
(COVID-19) salgınının dünya genelinde borsada işlem gören 52 havayolu 
şirketi üzerindeki kısa vadeli etkisini olay çalışması metodolojisini kullanarak 
incelemiştir. Sonuçlar, üç büyük COVID-19 duyurusu yapıldıktan sonra 
havayolu hisse senedi getirilerinin piyasa getirilerinden daha önemli ölçüde 
düştüğünü gösteriyor. Genel olarak, yatırımcılar seçilen üç etkinlik sırasında 
farklı tepkiler verir. Ayrıca bulgular, Batı ülkelerindeki tacirlerin en son 
bilgilere dünyanın geri kalanından daha duyarlı olduğunu doğruluyor. Bulgular, 
pandeminin dünya çapında havayolu endüstrisindeki etkisini hafifletmek için 
acil politika tasarımları gerektiriyor.

Albers ve Rundshagen (2020), Avrupa’daki havayollarının ilk tepkilerini 
incelemiştir. Albers ve Rundshagen (2020) çalışmasında havayolu işletmelerinin 
krize verdiği bu tepkileri dört gruba ayırır: tasarruf, koruma, yenilik yapma ve 
çıkış ve devam etme. Ayrıca, kısa vadeli odaklı yanıtlar arasında, daha uzun 
süreli odaklı yanıtlardan farklılaştılar. Bu ilk tepkiler içinde, havayollarının 
itibar sorunlarına bağlı olarak kriz sırasındaki iletişim stratejilerine de dikkat 
çekildi.

Fontanet-Perez vd. (2022) dünya çapında en önemlilerinden biri olan 
ABD hava yolcu taşımacılığı pazarını hava yolculuğu operasyonlarında ve 
havalimanlarında sektör çapındaki etkiye odaklanmıştır. COVID-19 krizinin 
ABD havayolları pazarı üzerindeki etkisini artan sosyo-ekonomik belirsizlik ve 
katı çevresel düzenlemeler bağlamında mevcut iş modellerinin faydalarını ve 
sınırlamalarını tartışan Fontanet-Perez vd. (2022) çalışmasında; 10 ana yolcu 
hava yolunun bir yıl boyunca yurt içi operasyonlarındaki performansına ilişkin 
keşif çalışması yapmıştır. Çalışma sonucunda sektör genelinde büyük kayıplar 
meydana gelse de, ultra düşük maliyetli ve düşük maliyetli havayollarının 
finansal performans açısından tam hizmet veren ağ taşıyıcılarından daha iyi 
durumda olduğunu bulunmuştur. Bununla birlikte, görünüşte başarılı olan 
bu tür iş modellerinin, gelecekteki endüstri değişikliklerini ele almak için 
mutlaka uyarlanabilir olmadığı iddia edilmektedir. Çalışmada ayrıca mevcut iş 
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modellerinin, sürekli düşük kar marjları nedeniyle havayollarını beklenmedik 
krizlerle yüzleşmek için yeterince donatmadığı iddia edilmektedir. Çalışmada 
sektörün kırılganlıkları ve buna bağlı sosyoekonomik dışsallıklar dikkate 
alındığında, COVID-19 krizinin getirdiği değişimler, yüksek hacim ve düşük 
kar marjına dayalı modellerin uygunluğunun yanı sıra, daha sürdürülebilir 
modellere doğru ilerleme arzusu olduğu vurgulanmıştır.

Araştırmacıların COVID-19 salgınına değerli katkılarına rağmen, krizin 
ortaya çıkardığı fırsatlara sınırlı akademik ilgi gösterildi. Pek çok endüstrinin alt 
üst olması ve piyasaların belirsizleşmesi nedeniyle, kriz aynı zamanda yenilik 
faaliyetleri dalgalarını ciddi etkilemiştir. (Amankwah-Amoah, 2021). 

Amankwah-Amoah (2021) çalışmasında COVID-19’dan ilham alan 
yeniliklerin teorik ve pratik sonuçları incelenmiştir. Firmanın krizden 
kaynaklanan, krizden kaynaklanan veya kriz tarafından hızlandırılan 
inovasyonunu belirtmek için “CoviNovation” kavramını geliştirmiştir. Analiz 
sonucunda uçak içi sosyal mesafe, havalimanlarında temassız teknolojilerin 
kullanılması, uçakların UV ile dezenfekte edilmesi, açık orta koltuk politikası, 
check-in sırasında hızlandırılmış biyometri kullanımı ve COVID-19 dahil olmak 
üzere küresel havayolu endüstrisinde COVID-19’dan ilham alan yenilikler 
hakkında içgörüler sağlamıştır. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından sivil havacılık 
üzerindeki ekonomik etkilerin analizine göre, mevcut durumun daha fazla 
etkisinin belirsizliği ile birlikte, havacılık işinin daha yavaş bir hızda toparlanarak 
V-şeklinde ve U-şeklinde toparlanma olasılığının olduğu vurgulanmıştır. Nisan 
2020’de havayolu kapasitesi Nisan 2019’a kıyasla yüzde 70 ila 80 azaldı ve çok 
sayıda büyük havayolu geçici olarak faaliyetlerini durdurdu. McKinsey raporuna 
göre, büyük ölçüde, küresel filonun neredeyse yüzde 60’ı Nisan 2020’nin 
başlarında karaya oturdu. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), düşen 
kapasiteleri ve gelirleri desteklemek için Avrupa hükümetlerini havayollarına 
faaliyetlerini sürdürmeleri için yardım sağlamaya çağırmıştır (Francisco 
Serrano, 2020). Francisco Serrano (2020) çalışmasında havayollarının geleceğini 
vurgulamaktadır. COVID-19 sırasında ve sonrasında havayolu işletmelerinin 
gelir yaratma kaynaklarına, maliyet kontrol stratejilerine ve değişken talep 
ve kapasiteye göre yeniliklerin entegrasyonuna dayalı havalimanı ve hava 
taşımacılığı endüstrisini tartışmıştır. 

Francisco Serrano (2020) çalışma sonucunda; uzun vadeli işi desteklemenin 
kuruluşun hayatta kalmasını sağlamanın anahtarı olduğu, kısa vadede ortaya 
çıkan talebe hızlı yanıt verebilmek için organizasyonun dönüştürülmesi tavsiye 
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edilmiştir. Çalışma sonucunda ayrıca aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur: 
Koordinasyon ve işbirliği, durumun büyük ölçüde kontrol altına alınmasını 
sağlayan güçlü liderlik tarafından desteklenir. Belirsizlik, havalimanı yönetimini 
ve havalimanı operasyonlarını etkileyen ana unsurlardan biri olacaktır. Bu nedenle 
havalimanı işletmecisi, işi kısa ve uzun vadede en üst düzeye çıkaracak stratejiler 
düşünmek zorunda kalacaktır. Havalimanı tasarımı ve operasyonları üzerindeki 
Covid 19 etkileri, özellikle havalimanı terminal kapasitesini ve sağlanan 
hizmet seviyesini etkileyecek sosyal mesafe konusunda kendini gösterecektir. 
Planlama ve uygulama sürecinde iyileştirmeler gerektirecek olan biyometrik 
teknolojilerin konuşlandırılmasının hızlandırılması da gerekli olacaktır. Son 
olarak, sürdürülebilir stratejilerle dayanıklılığını koruyan havalimanları, 
hava yolcularına daha geniş ürün ve hizmet yelpazesi sunabilecektir. Başarılı 
havalimanları da hava trafiğindeki düşüşü telafi etmek için çeşitlendirerek ve 
yolcu dışı gelirlere yönelerek mevcut krizden ders alacaktır.

4. Sonuç

Coronavirüs Hastalığı, küresel ekonomiyi ve finansal piyasaları önemli 
düzeyde etkilemiştir. Bu ekonomik ve finansal etkiler sosyal ve psikolojik 
etkileri de beraberinde getirmiştir. COVID-19 salgınının ekonomik ve finansal 
piyasa etkilerine ilişkin hızla büyüyen literatür mevcuttur. Örnekler arasında 
Baker vd. (2020), Carvalho ve diğerleri. (2020), Bartık vd. (2020), Alfaro ve 
diğerleri. (2020) sayılabilir. 

COVID-19 salgını dünyanın çoğu sektörünü etkiledi ve birçok sektörün 
durma noktasına gelmesine yol açmıştır. Hareket kısıtlamalarına ve seyahat 
yasağına yol açmıştır. Bu kısıtlamalar sonucunda başta havacılık olmak üzere 
ulaştırma sektörü olumsuz etkilenmiştir. COVID-19 krizi, havacılık endüstrisini 
duruma uyum sağlamak için hızla uyum sağlamaya zorlamıştır. Hareket 
kısıtlamaları ve seyahat yasağından dolayı yolcu talebinin önemli ölçüde 
azalması nedeniyle birçok uçağın yere indiği havayolları, kriz dünya çapında 
devam ederken hayatta kalabilmek için alternatif, hızlı ve etkili önlemler 
bulmaya çalışmıştır (Francisco Serrano, 2020).

En yeni küresel risk olarak COVID-19 pandemisi, tüm sektörlerdeki iş 
operasyonlarını kesintiye uğrattı. Havayolu sektörü, hastalığın insanlar arasında 
kolayca bulaşması nedeniyle olaydan ilk etkilenen sektörlerin başında gelmiştir. 
Bugüne kadar resmi bir tıbbi tedavisinin bulunmaması dünya vatandaşlarında 
büyük bir paniğe neden oldu. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki 
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hükümetler ülkeler arası taşımacılığı yasakladı. Havayolu işinin piyasa değeri o 
zamandan beri küçüldü. (Maneenop ve Kotcharin, 2020).

Havayolu taşımacılığı endüstrisi, ticaret, turizm ve yatırım arasında 
küresel bağlantılar sağlar ve bulaşıcı hastalıkların yayılması, döviz kurları ve 
petrol fiyatları gibi dış etkenlerden derinden etkilenir. Ani ve şiddetli COVID-19 
salgını, yalnızca havaalanlarında güvenli havaalanı operasyonlarını sağlamak 
için acil bir durum yaratmadı, aynı zamanda hava taşımacılığı endüstrisindeki 
tüm paydaşlar için bir zorluk teşkil etmiştir. Son yıllarda, düşük maliyetli 
taşıyıcıların hızlı büyümesi ve agresif rota genişlemesi ile birlikte, yurt içi ve 
yurt dışı hava yolcu pazarları dünya çapında istikrarlı bir şekilde genişledi; 
ancak, koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisinin neden olduğu 
benzeri görülmemiş kriz, hava yolculuğunun büyük ölçüde azalmasına ve 
havacılık endüstrisi için belirsiz bir geleceğe yol açmıştır (Kim ve Sohn (2022).

Bu çalışmada pandeminin havayolu işletmeleri üzerindeki etkileri 
irdelenmiştir. Literatürde yapılan çalışmalarda gözlenen pandeminin havayolu 
işletmeleri üzerindeki olumsuz sonuçlar COVID-19’un dünyadaki havayolu 
endüstrisinin performansı üzerindeki etkisine yönelik bir inceleme yapılmasına 
motive etmektedir. 

Pandeminin havayolu işletmelerini ve bu sektörün tüm paydaşlarını ciddi 
düzeyde etkilemiş olmasından dolayı bu çalışmanın odak noktası Coronavirüs 
Hastalığının (COVID-19) havayolu işletmeleri üzerindeki etkisine yönelik 
literatürü irdelemektir.

Pandeminin ilk aşamalarına ilişkin literatür, krizin havayollarının iş 
modelleri ve stratejileri üzerindeki etkisine odaklandı ve aslında havayollarının 
ilk tepkilerine hemen ilgi çekildi. Pandeminin kapsamını anlamak için önemli 
katkılar sağlayarak, salgının hava taşımacılığı üzerindeki erken etkilerini analiz 
eden araştırmalar yapılmıştır.

Araştırmalarda; uzun vadeli işi desteklemenin kuruluşun hayatta 
kalmasını sağlamanın anahtarı olduğu, kısa vadede ortaya çıkan talebe hızlı 
yanıt verebilmek için organizasyonun dönüştürülmesi tavsiye edilmiştir. Ayrıca 
aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur: Koordinasyon ve işbirliği, durumun büyük 
ölçüde kontrol altına alınmasını sağlayan güçlü liderlik tarafından desteklenir. 
Belirsizlik, havalimanı yönetimini ve havalimanı operasyonlarını etkileyen ana 
unsurlardan biri olacaktır. Bu nedenle havalimanı işletmecisi, işi kısa ve uzun 
vadede en üst düzeye çıkaracak stratejiler düşünmek zorunda kalacaktır.

Havayolu taşımacılığı sektöründe COVID-19 sırasında ve sonrasında 
havayolu işletmelerinin gelir yaratma kaynaklarına, maliyet kontrol stratejilerine 
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ve değişken talep ve kapasiteye göre yeniliklerin entegrasyonuna dayalı 
havalimanı tasarlamanın önemli düzeyde olduğu vurgulanmıştır. 

Çalışma sonucunda sektör genelinde büyük kayıplar meydana gelse de, 
ultra düşük maliyetli ve düşük maliyetli havayollarının finansal performans 
açısından tam hizmet veren ağ taşıyıcılarından daha iyi durumda olduğunu 
bulunmuştur. Bununla birlikte, görünüşte başarılı olan bu tür iş modellerinin, 
gelecekteki endüstri değişikliklerini ele almak için mutlaka uyarlanabilir 
olmadığı iddia edilmektedir. Çalışmada ayrıca mevcut iş modellerinin, sürekli 
düşük kar marjları nedeniyle havayollarını beklenmedik krizlerle yüzleşmek için 
yeterince donatmadığı iddia edilmektedir. Çalışmada sektörün kırılganlıkları ve 
buna bağlı sosyoekonomik dışsallıklar dikkate alındığında, COVID-19 krizinin 
getirdiği değişimler, yüksek hacim ve düşük kar marjına dayalı modellerin 
uygunluğunun yanı sıra, daha sürdürülebilir modellere doğru ilerleme arzusu 
olduğu vurgulanmıştır.

Pandeminin finansal sonuçlarına ilişkin yapılan çalışmalarda, havayolu 
hisse senedi fiyatlarının bir COVID-19 şokuna bu olumsuz tepkisi, havayollarının 
değişken maliyetlerindeki COVID-19 kaynaklı bir artışla değil, daha ziyade 
COVID-19 kaynaklı hava yolculuğundaki azalış, karlılık azalışı ve dolayısıyla 
gelirleri azaltan bir düşüşle açıklanmaktadır.
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1. Giriş

2019 yılında başlayan Covid-19 pandemisinin etkileri hemen hemen her 
alanda görülmeye devam etmektedir. Kısa sürede küresel boyuta geçen 
pandemi dünya genelinde tüm ekonomilere zarar vermiş ve hükümetlerin 

güçlü ve kararlı istikrar politikaları uygulayarak tedbir almalarını gerektirmiştir. 
Etkili politikanın kapsamı ve tasarımı, pandeminin ekonomik faaliyeti etkilediği 
kanallara bağlıdır. Bu nedenle hükümetlerin pandemi ile mücadelede en uygun 
kısa ve uzun vadeli politikaları belirleyip tedbir almaları ancak ekonomik 
büyümeyi yönlendiren talep ve arz faktörlerini anlamaları ile mümkün 
olmaktadır. Hükümetler bir yandan mal ve hizmet arzında yaşanan kesintilerle 
başa çıkmak için üretken kapasiteyi koruyan önlemleri, diğer yandan potansiyel 
talep eksikliklerini gidermek için talep teşvik tedbirlerini dikkate almalıdır. 
Talep eksiklikleri, fiili ve beklenen gelir riskinden ve yüksek ekonomik 
belirsizlikten kaynaklanabilmekte; sektörel aksaklıklar, girdi-çıktı yayılımı veya 
sağlık risklerinin bir sonucu olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle, Covid-19 
krizi sırasında arz ve talep güçlerinin göreceli önemi, etkili politika tasarımı için 
önemli bir girdidir. Ayrıca belirlenecek politikalara alınacak yanıt, arz ve talep 
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şoklarının boyutuna ve süresine bağlı olarak değişmektedir (Islamaj, Ruch ve 
Vashakmadze, 2021; Balleer vd., 2020). 

Covid-19 pandemisinin ekonomilerdeki olağandışı sektörel etkileri, 
ekonomide yerel şokların yayılmasına ve güçlenmesine neden olmuş ve 
şokların incelenmesine olan ilgiyi tekrar canlandırmıştır. Koronavirüs tüm 
dünyaya yayılırken, yayılmasını engellemeye çalışmak için uygulanan kısıtlama 
önlemlerinin ekonomik etkileri de artmıştır. Başlangıçta yüksek temaslı 
sektörlerde faaliyete yönelik kısıtlamalardan kaynaklanan şoklar, hızla diğer 
sektörlere ve ticari bağlantılar yoluyla hem yurtiçinde hem de diğer ülkelerdeki 
toplam talebe sıçramıştır. Hem arz hem de talep Covid-19 pandemisinden darbe 
almıştır. Arz tarafında, karantinalar etkin üretim kapasitesini azaltmıştır. Bazı 
işletmeler, işçiler arasındaki fiziksel mesafeyi artırmak için üretimi yeniden 
düzenlemek zorunda kalmaları sebebiyle daha düşük üretkenlik sürecine 
girmişlerdir. Bu ilk sektörel arz şokları, üretim ağlarındaki bağlantılar yoluyla 
diğer sektörlerdeki arzı etkileyerek yayılmıştır. Hareket kabiliyetinin azalması 
ve artan belirsizliğin ortasında ihtiyati tasarrufların artması nedeniyle ve ilk arz 
şoklarının etkisiyle talep düşmüştür. Arz ve talepte meydana gelen bu şoklar, 
likiditeleri kısıtlı hane halkları ve harcamalarını kısmak zorunda kalan firmaların 
da etkisi ile daha çok artarak yayılmıştır. Bu durumun sonucu olarak daha fazla 
işten çıkarma ve özel harcamalarda daha fazla düşüş meydana gelmiştir (Das 
vd., 2021). 

Covid-19 pandemisi ile ortaya çıkan krizin benzersiz özellikleri dikkate 
alındığında, mevcut arz ve talep şoklarının teorik temellerinin tanımlanması ve 
anlaşılması önem kazanmaktadır. Böylece pandemi sürecinde karşılaşılan arz 
ve talep şoklarının anlaşılması ve etki süreçlerinin analiz edilebilmesi mümkün 
olabilmektedir. Bu çerçevede bu çalışmada öncelikle arz ve talep şoklarının 
teorik temelleri ayrıntılı olarak incelenmiş daha sonra ise, Covid-19 pandemi 
ortamında Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan arz ve talep şokları seçili sektörler 
bazında değerlendirilmiştir. 

2. Arz ve Talep Şokları

Genellikle, öngörülemeyen veya kesin olarak tahmin edilemeyen, arzı 
veya talebi etkileyen faktörler bulunmaktadır. Covid-19 salgını tüm dünyada 
toplumlar üzerinde benzeri görülmemiş bir etkiye sahip olmuştur. Hükümetler 
sosyal mesafe uygulamalarını zorunlu kılarken ve zorunlu olmayan işletmelere 
salgının yayılmasını yavaşlatmak için kapatma talimatı verirken, bu tür önlemlerin 
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kişilerin yaşamlarını ve geçim kaynaklarını nasıl etkileyeceği tam olarak tahmin 
edilememektedir. Sağlık, gıda gibi belirli sektörlere olan talebin hızla arttığı, 
hava taşımacılığı ve turizm gibi diğer sektörlerin hizmetlerine olan talebin ise 
nerdeyse yok olduğu görülmüştür. Aynı zamanda, hükümetler temel olmayan 
endüstrilerin faaliyetlerini kısıtladığından ve işçiler evlerine kapatıldığından, 
birçok sektör arz tarafında sorunlar yaşamıştır (Del Rio-Chanona vd., 2020). 
Bunun gibi öngörülemeyen faktörler bazen, pozitif veya negatif olabilen bir arz 
şoku veya bir talep şoku ile sonuçlanmaktadır. 

Tablo 1: Negatif ve Pozitif Arz / Talep Şokları

 Arz Şoku Talep Şoku

Negatif Arz edilen mal ve hizmetlerin miktarı 
hızla azalmaktadır. (1)

Mal ve hizmetlere olan talep 
aniden azalmaktadır. (2)

Pozitif Mal veya hizmet arzı hızla 
artmaktadır. (3)

Mal veya hizmetlere olan talep 
aniden artmaktadır. (4)

Kaynak: Australian Taxation Office.

(1) Üretim sürecini ve/veya tedarik zincirini kesintiye uğratan herhangi bir 
doğal afet veya diğer beklenmeyen olaylar neden olabilmektedir.

(2) Reçeteli bir ilaç ile kanser vakaları arasındaki bağlantıyı gösteren 
araştırma olabilmektedir.

(3) Bir gecede meydana gelen teknolojik gelişmelere bağlı olarak 
üretimdeki artış olarak gösterilebilmektedir.

(4) Elektrikli arabaların yükselişi ve lityum pillere olan talebin artması 
olarak gösterilebilmektedir. Pozitif talep şoklarının diğer örnekleri vergi 
indirimleri ve hükümet teşviklerini içermektedir.

Tablo 1’de yer alan arz ve talep şokları sınıflandırması negatif ve pozitif 
yönden sırasıyla ele alınacaktır. 

2.1.	Arz	Şokları	

1970’li yılların ortalarından itibaren petrol fiyatlarının ciddi düzeyde 
artmasıyla literatüre dâhil olan arz şoku kavramı, bir ürünün veya emtianın 
arzını aniden değiştiren ve fiyatta öngörülemeyen bir değişiklikle sonuçlanan 
beklenmedik bir olayı ifade etmektedir. Arz şokları, üretim koşulları aniden 
değiştiğinde, üretim maliyetleri ve enflasyonun gelişimi üzerinde bir etkiyle 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca arz yönlü politikalar karmaşıktır, somut sonuçlar 
üretmede yavaştır ve genellikle politik olarak çekici değildir. Arz şoku, 
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ekonominin belirli fiyatlarda mal ve hizmet üretme kapasitesini azaltan herhangi 
bir durumu ifade etmektedir. İşçilerin işlerini yapmalarını engelleyen karantina 
önlemleri de bir arz şoku olarak görülebilmektedir. 

Arz şokları meydana geldiğinde ekonomide kısa ve uzun dönemli bir 
takım etkilere neden olmaktadır. Petrol fiyatlarının önemli ölçüde artışı sonucu 
ortaya çıkan bir arz şoku; birçok firmanın maliyetlerini artıracak ve Şekil 1’deki 
(a) bölümünde gösterildiği gibi SRAS eğrisinin sola kaymasına neden olacaktır. 
Yeni kısa vadeli dengede fiyat seviyesinin daha yüksek olduğu (100 yerine 
104), ancak reel GSYH’nin daha düşük olduğu (1000 yerine 970 birim) noktada 
gerçekleşecektir. Enflasyon ve durgunluğun bu zor ve ciddi kombinasyonu 
stagflasyon olarak isimlendirilmektedir (Burda ve Wyplosz, 2013; Brinca, 
Duarte ve Faria-e Castro, 2020; Hubbard vd., 2019; Sachs ve Larrain, 1993; 
Tarver, 2020).

Şekil 1: Arz Şokunun Kısa ve Uzun Vadeli Etkileri

Kaynak: Hubbard vd., 2019: 500.

Arz şokunun neden olduğu durgunluk işsizliği artırır ve üretimi azaltır. Bu, 
nihayetinde, işçilerin daha düşük ücretleri kabul etmeye istekli olmalarına ve 
firmaların daha düşük fiyatları kabul etmeye istekli olmalarına neden olur. Şekil 
2’nin (b) bölümünde, SRAS eğrisi SRAS2’den SRAS1’e kayar ve ekonomiyi B 
noktasından A noktasına geri taşır. Ekonomi, orijinal fiyat seviyesinde potansiyel 
GSYH’ye geri döndü. Bu sürecin tamamlanması birkaç yılı alabilir. Farklı bir 
alternatif, AD’yi sağa kaydırmak için para ve maliye politikasını kullanmaya 
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çalışmak olabilir. Politikayı bu şekilde kullanmak, ekonomiyi potansiyel 
GSYH’ye daha hızlı geri getirecek, ancak kalıcı olarak daha yüksek bir fiyat 
seviyesi ile sonuçlanacaktır.

Arz şokları, arzın azalmasıyla sonuçlanan negatif arz şokları veya arz 
artışı sağlayan pozitif arz şokları şeklinde gerçekleşmektedir. Arz şokları 
genellikle olumsuz yani negatif arz şokları olarak görülmektedir. Toplam 
talebin değişmediği varsayıldığında, negatif bir arz şoku, bir ürünün fiyatının 
yükselmesine neden olurken, pozitif bir arz şoku fiyatı düşürmektedir. Arz 
şokları pek çok farklı biçimde ortaya çıkmaktadır, ancak arz şoklarının ortak bir 
özelliği, sonuçlarıyla yüzleşmek için yeterli donanıma sahip olmayan politika 
yapıcılar için her zaman zorluklar yaratmasıdır. Bunun nedeni, geleneksel talep 
yönlü politikaların arz şoklarıyla başa çıkmada etkisiz olmasıdır (Burda ve 
Wyplosz, 2013; Sachs ve Larrain, 1993; Tarver, 2020).

2.1.1.	Negatif	Arz	Şokları

Negatif arz şokunun en basit örneği, doğal afetler veya savaşlardan 
kaynaklanan insan veya fiziksel üretim faktörlerinin ani kaybıdır. Bunun 
sonucunda hızlı bir şekilde orta veya uzun vadeli üretim gücü kaybı 
gerçekleşmektedir1. Tarımsal ekonomilerde, olumsuz hava koşulları veya 
mahsul zararlıları hasadı azaltabilmekte ve üretimde düşüşle birlikte fiyatların 
yükselmesine neden olabilmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak da negatif 
arz şokları görülebilmektedir (Sachs ve Larrain, 1993; Burda ve Wyplosz, 
2013). Toplam talepteki artıştan kaynaklanmayan üretim maliyetlerinde bir artış 
olduğunda negatif bir arz şoku meydana gelmektedir. Muhtemel arz şokları 
kaynakları arasında ithalat fiyatlarındaki artışlar, üretkenlik artış oranlarından 
daha yüksek oranlarda ücretlerdeki artışlar, dolaylı vergi oranlarındaki artışlar, 
ürün piyasalarındaki tekel gücünün derecesindeki artışlar ve kuraklık veya sel 
gibi doğal afetler sayılabilmektedir. Bu faktörlerden herhangi biri, reel çıktıda bir 
düşüş ve işsizlikte bir artış ile birlikte fiyat seviyesinde bir artışa yol açmaktadır 
(Hubbard vd., 2019). 

Petrol arzındaki azalma gibi fiyatların yükselmesine neden olan geçici 
arz şokları varsa, enflasyon işgücü piyasalarındaki sıkılıktan veya beklenen 
enflasyondaki artışlardan bağımsız olarak artmaktadır. Geçici şok arzda bir 
kısıtlama içerdiğinde, bu tür arz şoku negatif bir arz şoku olarak adlandırılmakta 
ve bu durum emtia fiyatlarında artışa neden olmaktadır. Geçici negatif arz 

1  Japonya’daki Fukuşima felaketi, Katrina Kasırgası, Türkiye’de büyük yıkıma neden olan 
depremler veya Covid-19 pandemisi örnek verilebilir. 
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şoklarına örnek olarak; petrol arzında bir azalma, bir para biriminin değer kaybı 
sonucu ithalat fiyatlarında artış meydana gelmesi veya işçilerin yüksek ücret 
taleplerinin verimlilik artışını aşması gibi maliyetleri ve enflasyonu artıran 
etkiler sayılabilir (Mishkin, 2019). 

Geçici bir negatif arz şoku, kısa vadeli toplam arz eğrisini AS1’den AS2’ye 
kaydırır ve ekonomi, enflasyonun %3,5’e yükseldiği ve çıktının 9 trilyon dolara 
düştüğü 1. noktadan 2. noktaya hareket eder. Çıktı potansiyelden daha az olduğu 
için, negatif çıktı açığı enflasyonu ve dolayısıyla beklenen enflasyonu düşürür. 
Beklenen enflasyondaki düşüş, kısa vadeli toplam arz eğrisini aşağı kaydırır ve 
sonunda ekonominin 1. noktada ilk uzun vadeli dengede olduğu AS1’e döner. 
Geçici bir negatif arz şoku, başlangıçta enflasyonu artıran ve çıktıyı azaltan kısa 
vadeli toplam arz eğrisinin yukarı ve sola kaymasına yol açsa da, nihai uzun 
vadeli etki; çıktı ve enflasyonun değişmemesidir (Mishkin, 2019).

Şekil 2: Geçici Negatif Arz Şoku

Kaynak: Mishkin, 2019: 606.

Covid-19 pandemisinin yol açtığı negatif arz şokları, üretimi ve istihdamı 
azaltmaktadır. Bununla birlikte, “Bir arz şoku, olumlu tepkinin ötesine geçerek 
çıktı ve istihdamda çok keskin bir düşüşe neden olabilmekte ya da doğrudan 
etkilenmeyen sektörler için üretim ve istihdamda düşüşe yol açabilmekte 
midir?” sorusunun cevabı önem arz etmektedir. Guerrieri vd. (2020) bu konuya 
arz ve talep güçlerinin iç içe geçtiği fikrine dayanmakta olan farklı bir bakış 
açısı sunmaktadır. Yapmış oldukları analiz sonucunda, ekonominin önemli olan 
özelliklerini ve arz tarafında hareket eden kuvvetlerin talep tarafını da etkilediği 
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mekanizmaları ortaya çıkarmışlardır. Temel sezgi basittir: İşçiler şok nedeniyle 
gelirlerini kaybettiklerinde harcamalarını azaltarak talepte daralmaya neden 
olurlar. Ancak burada cevaplanması gereken soru, bu mekanizmanın talepte 
genel bir düşüşe neden olacak kadar güçlü olup olmadığıdır. 

İlk olarak, tek sektörlü ekonomilerde arzdaki düşüşün baskın olduğunu ve 
talepte genel bir düşüşe neden olacak kadar harcamaların azalmadığını söylemek 
mümkündür. Heterojen ajanlara sigortalanamayan gelir riskine ve likidite 
kısıtlamalarına izin veren ve marjinal tüketim eğilimlerinde farklılıklar yaratan 
daha zengin eksik piyasa modellerinde gelir kaybından düşük talebe doğru bir 
mekanizma mevcuttur. Ancak bu durum toplam talepteki düşüşü temsili ajan 
durumundan daha büyük hale getirmesine rağmen, arz şoku nedeniyle düşüş 
hala çıktıdaki düşüşten daha küçüktür. Gelirlerini kaybeden insanların marjinal 
tüketim eğilimleri büyük olabilir, ancak yukarıda bir ile sınırlıdır, bu da 
tüketimdeki düşüşlerinin her zaman gelir kayıplarının azaltılmış bir versiyonu 
olduğu anlamına gelmektedir. 

Birden fazla sektöre sahip ekonomiler ele alındığında, bir salgına 
yanıt olarak bir kapatma sırasında olduğu gibi, şoklar belirli sektörlerde 
yoğunlaştığında, toplam harcamaların daralması için daha büyük bir alan 
bulunmaktadır. Bazı ürünlerin artık mevcut olmaması, toplam harcamayı daha az 
çekici hale getirmektedir. Bunun bir nedeni kapatmanın etkilenen sektörlerdeki 
malların gölge fiyatını artırarak toplam cari tüketimi daha pahalı hale getirmesi 
ve dolayısıyla onu cesaretlendirmesi olarak görülmektedir. Öte yandan, bazı 
sektörlerin mallarının bulunmaması, bir ikame kanalı yoluyla harcamaları diğer 
sektörlere kaydırabilmektedir. Kapanmadan doğrudan etkilenmeyen sektörlerde 
tam istihdamın sağlanıp sağlanmadığı, bu iki etkinin göreli gücüne bağlıdır 
(Guerrieri vd., 2020).

Guerrieri vd. (2020) tarafından, temsili bir ajan ortamında, zamanlararası 
ikame esnekliğinin yeterince yüksek olduğu ve sektörler arası ikame esnekliğinin 
ise çok yüksek olmadığı durumda, şoktan etkilenmeyen sektörlerde istihdamda 
bir daralmanın mümkün olduğu söylenmektedir. Bu koşullar altında iki malın 
Hicks tamamlayıcısı olduğunu, böylece kapatmadan etkilenen malların daha 
düşük marjinal tüketimi, etkilenmemiş malları tüketmenin marjinal faydasını 
azalttığı ifade edilmektedir. Eksik piyasalar ele alındığında etkilenmeyen 
sektörlerde istihdamda daralma koşullarının daha az katı hale geldiği 
belirtilmektedir. 
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Şekil 3: Negatif Arz Şoklarının Talep Kıtlığına Yol Açması

Kaynak: Guerrieri vd., 2020: 3.

Bu çerçevede Şekil 3; 1. Sektörün arz şokuna uğradığı durumu 
açıklamaktadır. Şok öncesi durumda 1. ve 2. Sektör çalışanları elde ettikleri gelirleri 
sektörler arasında harcamaktadır. 1. Sektörün arz şoku ile karşı karşıya kalması 
ile 1. ve 2. Sektör çalışanları harcamalarını bu şoktan etkilenmeyen 2. Sektöre 
yönlendirmektedir. Burada 2. Sektörün, 1. Sektörde yaşanan şoktan etkilenip 
etkilenmediği zamanlar ve sektörler arası esnekliklere bağlıdır. Şekilde (b) temsili 
ajan durumu her iki esnekliğin eşit olduğu bıçak sırtı durumu göstermektedir. Eksik 
piyasalar ele alındığında 1. Sektör çalışanlarının gelirinde yaşanan kesinti sonucu 
2. Sektöre yönelttikleri harcamaların kısıtlandığı ve bunun bir sonucu olarak 2. 
Sektörde durgunluk ya da kriz yaşandığı gözlemlenmektedir. Şekil 3’de 1. Sektörde 
yaşanan bir arz şokunun, eksik piyasalar tarafından güçlendirilen 2. Sektörde nasıl 
krize yol açacağı şematik olarak ifade edilmektedir. Sektörler bazında başlayan bu 
arz şokları ekonominin bütününü etkisi altına alıp kalıcı hale gelebilmektedir. 

Şekil 4: Kalıcı Negatif Arz Şoku

Kaynak: Mishkin, 2019: 609.



ARZ VE TALEP ŞOKLARI: COVİD-19 PANDEMİSİ ETKİLERİNİN  . . .     245

Kalıcı bir negatif arz şoku, başlangıçta hem çıktıda bir düşüşe hem de 
enflasyonda bir artışa yol açar. Bununla birlikte, geçici arz şokunun aksine, uzun 
vadede potansiyel çıktıda bir düşüşle sonuçlanan kalıcı bir negatif arz şoku, 
çıktıda kalıcı bir düşüşe ve enflasyonda kalıcı bir artışa yol açar.

2.1.2.	Pozitif	Arz	Şokları

Arz şokları, temel üretim teknolojisindeki değişikliklerden 
kaynaklanabilmektedir. 1990’ların ortalarında başlayan ve sıkça anılan bilgi 
teknolojisi devrimi, daha önceki dönemlerde elektrik üretimi ve iletimi, otomobiller 
ve plastiklerin icadı teknik ilerlemelerin hızlanması ile üretim teknolojilerinde 
meydana gelen olumlu gelişmeler, üretim maliyetlerini azaltacağından pozitif 
arz şoklarına yol açabilmektedir. Ancak maliyetlerin düşürülmesi ekonomik 
davranışta finansal bir balon oluşumuna bankacılık sisteminde soruna ve bölgesel 
ekonomik sıkıntı yaratan ve büyüyebilecek bazı sektörlerde fiyat çöküşlerine 
yol açan başka değişiklikler anlamına gelebilmektedir (Lindsey, 1999). Doğal 
kaynakların keşfi veya sermaye yatırımındaki sürekli artış, kalıcı pozitif arz 
şoklarına örnek olarak verilebilir (Burda ve Wyplosz, 2013).

Şekil 5: Kalıcı Pozitif Arz Şoku

Kaynak: Mishkin, 2019: 611.

Kalıcı bir pozitif arz şoku, hem kısa vadede hem de uzun vadede enflasyonu 
düşürmekte ve üretimi artırmaktadır. 1990’ların sonlarında iki kalıcı pozitif 
arz şoku ekonomiyi sarsmıştır. İlk olarak sağlık sektöründeki değişiklikler 
sonucu, diğer mal ve hizmetlerin maliyetlerine kıyasla tıbbi bakım maliyetleri 
önemli ölçüde azalmıştır. İkinci olarak bilgisayar devrimi nihayet üretkenliği 
olumlu yönde etkilemeye başlamış ve ekonominin potansiyel büyüme oranı 
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yükselmiştir. Bunlara ek olarak, işsiz kalma olasılığı daha düşük olan yaşlı 
işçilerin göreli sayısındaki artış gibi demografik faktörler, doğal işsizlik 
oranında düşüşe neden olmuştur. Bu faktörler, Şekil 5’te gösterildiği gibi, uzun 
vadeli toplam arz eğrisinde LRAS2’ye doğru bir kaymaya ve kısa vadeli toplam 
arz eğrisinde AS1’den AS2’ye aşağı ve sağa kaymaya yol açmıştır. Toplam çıktı 
miktarı yükselmiş, işsizlik ve enflasyon düşmüştür.

2.2.	Talep	Şokları

Beklentilerde veya servetteki bir değişiklik, mevcut fiziksel sermaye 
stokundaki değişim ile maliye ve para politikasının kullanımı gibi toplam talep 
eğrisini değiştiren bir olay, talep şoku olarak adlandırılmaktadır. Büyük Buhran; 
1929 borsa çöküşü ile 1930-1931 bankacılık krizlerini izleyen servetin ve 
tüketici güveninin çöküşü diğer bir ifadeyle negatif bir talep şoku sonucu ortaya 
çıkmıştır. Negatif bir talep şoku ile başlayan Büyük Buhran, II. Dünya Savaşı 
sırasında hükümet alımlarındaki büyük bir artış (pozitif bir talep şoku) ile sona 
ermiştir. 2008’de, konut piyasasının yükselişten düşüşe geçmesiyle birlikte 
ABD ekonomisi başka bir önemli negatif talep şoku yaşamış ve tüketicilerin ve 
firmaların harcamalarını kısmalarına neden olmuştur (Ray ve Anderson, 2011). 
2019 yılının Aralık ayında başlayan ve etkisi hala süren Covid-19 pandemisi de 
negatif ve pozitif talep şoklarına neden olmuştur.

Salgın hastalıklarla ilgili Covid-19 öncesi literatür ve mevcut krizle ilgili 
tartışmalar, salgınların tüketici harcama modellerini güçlü bir şekilde etkilediğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Sağlık hizmetlerine olan taleplerini artırmanın yanı 
sıra, tüketicilerin virüse maruz kalma risklerini azaltma ve başkalarıyla yakın temas 
içeren ürün ve hizmetlere olan talebi azaltma arayışı da muhtemeldir. Salgının ilk 
günlerinde stoklama davranışı perakende sektöründe de doğrudan talep artışını 
tetiklemektedir (Baker vd., 2020). Bir talep şoku, tüketicilerin belirli fiyatlarda 
mal ve hizmetleri satın alma kabiliyetini veya istekliliğini azaltmaktadır. Covid-
19 pandemisinde virüsün kendilerine bulaşmasından korkarak restoranlardan 
kaçan insanlar, talep şokuna bir örnek olarak verilebilmektedir. Ayrıca hizmet 
sektörü çalışanları işlerini ve gelirlerini kaybettikçe, sektörel talep şoku olarak da 
düşünülebilecek otomobil, beyaz eşya gibi her türlü malı almayı bırakmaktadırlar 
(Brinca, Duarte ve Faria-e Castro, 2020).

2.2.1.	Negatif	Talep	Şokları

Negatif talep şoku mal ve hizmetlere olan talepteki aniden azalmayı ifade 
etmektedir. Katot ışın tüpü, negatif talep şokunun bir örneğidir. Düşük maliyetli 
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düz ekran televizyonların piyasaya sürülmesi, katot ışın tüplü televizyonlara ve 
bilgisayar ekranlarına olan talebin birkaç yıl içinde neredeyse sıfıra düşmesine 
neden olmuştur. Düşük maliyetli düz ekranların piyasaya sürülmesi, bir zamanlar 
yaygın bir hizmet işi olan televizyon tamirciliğinin neredeyse yok olmasına 
neden olmuştur (Barone, 2020).

Negatif ekonomik şoklar korku ve panik oluşturma etkisine sahiptir. 
Korku ve panik duygusunun hâkim olduğu durumlarda bireyler tüketmekten 
çok tasarruf etme eğilimine yönelmektedirler. Örneğin küresel salgınlar, terörist 
saldırılar, doğal afetler ve borsa çöküşü gibi negatif talep şoku oluşturan 
durumlarda insanlar, ekonomik büyümenin ayrılmaz bir parçası olan iş kurmak 
ve eğitim almak gibi faaliyetler için risk alma konusunda daha az isteklidir. Bu 
kararlar her ne kadar bireyler açısından rasyonel olarak değerlendirilebilse de, 
bir bütün olarak ekonomik kayıplara yol açabilmektedir (Beers, 2021). 

Şekil 6’da görüldüğü üzere negatif talep şokları tüketim harcamalarını 
ve yatırımı azaltmış ve bu nedenle toplam talep eğrisi AD1 ‘den AD2 ‘ye sola 
kaydırmıştır. Ekonomi, çıktının düştüğü, işsizliğin arttığı ve enflasyonun 
düştüğü 2. noktaya taşınmıştır. Çıktı potansiyelden daha az olduğunda meydana 
gelen negatif çıktı açığı, kısa vadeli toplam arz eğrisinin AD3 ‘e düşmesine 
neden olmuştur. Ekonomi, çıktının potansiyele döneceği 3. noktaya doğru 
ilerlemiştir. Enflasyon p3’e gerilemiş olup işsizlik düzeyi doğal oran seviyesine 
geri dönmüştür.

Şekil 6: Negatif Talep Şoku

Kaynak: Mishkin, 2019: 605
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Gerçekleşen negatif bir talep şokunu dengelemek için hükümetler faiz 
oranlarını düşürmeye, vergileri düşürmeye veya kendi kendini güçlendiren 
olumsuz bir sarmalı tersine çevirmek için kamu harcamalarını artırmaya eğilimli 
olabilmektedir. Söz konusu uygulamalarla esas olarak, ekonomide pozitif talep 
şoku yaratılarak negatif talep şokuna karşı koymak amaçlanmaktadır (Beers, 2021).

2.2.2.	Pozitif	Talep	Şokları

Pozitif talep şokları mal veya hizmetlere olan talebin aniden artması ile ortaya 
çıkmaktadır. Maaşların artması, vergi indirimleri, hükümet teşvikleri, fiyatların 
düşmesi gibi sebeplerle satın alma gücünün artması sonucunda mal ve hizmetlere 
olan talebin artması ile pozitif talep şoku meydana gelebilmektedir. Pozitif talep 
şokuna, çevreye duyarlı elektrikli otomobillerin üretilmesi ve buna bağlı olarak 
lityum pillere olan talebin artması örnek olarak gösterilebilmektedir. Pandemi 
koşullarında maske ve medikal ürünlere olan ihtiyacın artması, bu ürünlere olan 
talebi hızlı bir şekilde yükseltmiş ve pozitif talep şoklarını meydana getirmiştir. 

Pozitif talep şokları, ekonomide toplam talebi artırarak tüketimin artmasına 
neden olmaktadır. Artan talep ile gelirlerinde artış olacağını öngören şirketler, 
daha fazla işçi işe alabilmekte veya operasyonlarını genişletebilmektedirler. İşe 
alımlarda ve ekonomik aktivitedeki bu artış, hane halklarının gelirlerinde artışa 
neden olacağından daha fazla tüketime yol açacak şekilde bir geri beslemeye 
neden olmaktadır. Pozitif talep şokunun bir dezavantajı,  ekonominin tam 
kapasiteye yakın olması durumunda daha yüksek fiyatlara yol açabilmesi ve bu 
durumun da enflasyon risklerini artırabilmesidir (Beers, 2021).

Şekil 7: Pozitif Talep Şoku

Kaynak: Mishkin, 2019: 602
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Pozitif bir talep şoku, toplam talep eğrisini AD1 ‘den AD2 ‘ye yukarı 
kaydırır ve ekonomiyi 1. noktadan 2. noktaya taşır. Bunun sonucunda %3.5 gibi 
daha yüksek bir enflasyon rakamı ve 11 trilyon dolar değerinde daha yüksek 
bir çıktı ile karşılaşılır. Çıktı, potansiyel çıktıdan daha büyük olduğundan ve 
dolayısıyla beklenen enflasyon arttığından, kısa vadeli toplam arz eğrisi yukarı 
kayarak AS3‘e ulaşır. 3. noktada, çıktı YP = 10 trilyon dolar ve enflasyon seviyesi 
%5’e yükselerek ekonomi uzun dönem dengesine ulaşır.

3. Covid-19 Sürecinde Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Genel 
Görünümü

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19’un kısa bir zaman 
diliminde küresel boyutta bir salgına sebep olması nedeniyle birçok ülke sınır 
kısıtlamaları uygulamaya başlamış ve küresel nüfusun büyük bir çoğunluğu 
karantina uygulamasıyla karşı karşıya kalmıştır. Covid-19’un insanların 
sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra, küresel boyutta birçok fabrikada üretim 
faaliyetleri durdurulmak zorunda kalınmış, eğlence merkezleri, restoran ve 
lokantalar, alışveriş merkezleri, güzellik merkezleri, kuaförler gibi birçok 
işyeri tedbirler çerçevesinde kapatılmıştır. Geniş çaptaki bu tedbirlerden, 
tüketici harcamaları, yatırımlar ve küresel ticaret gibi birçok alan etkilenmiştir. 
Çin’in birçok sektör açısından katma değeri yüksek ürünleri birincil olarak 
üretmesi, küresel emtiaları ve endüstriyel ürünleri öncül olarak satın alması 
ve büyük ölçekte bir tüketici pazarının bulunması sebebiyle pandemi 
ekonomik anlamda da küresel boyuta ulaşmıştır. Bundan dolayı, Çin’de 
başlayan ve kısa bir zaman diliminde Avrupa ve ABD’yi etkisi altına alan 
Covid-19 pandemisi küresel tedarik zinciri üzerinde birçok olumsuz etkiye 
neden olmuştur (Akdeve ve Benli, 2020). Fröbel, Heinrichs, Kreye’nin yeni 
uluslararası iş bölümü olarak tanımladığı iktisadi yapı, firmaları, ülkeleri, 
devletleri, insanları, mal ve hizmetleri birbirine bağımlı hale getirmiştir. Bu 
yapının temelinde, esnek üretim ve tam zamanında stok yönetimi gibi üretim 
yöntemlerine dayalı küresel tedarik zincirleri yer almaktadır. Ancak Covid-19 
pandemisi ile birlikte küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığı tartışma konusu 
olmuştur (Karagöz, 2020).
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Tablo 2: 2008 Ekonomik Bunalımı ile Karşılaştırıldığında  
Covid-19’un Küresel Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Reel GSYH Büyüme Oranı 
(Yıllık Yüzde Değişim) 2008 2009 2018 2019 2020 2021 2022
Almanya 1 -5,7 1,1 1,1 -4,6 2,8 2,1
Amerika (ABD) 0,1 -2,6 2,9 2,3 -3,4 5,7 3,7
Avrupa Birliği 0,9 -4,2 2,2 2 -5,9 5,4 2,9
Çin 9,6 9,4 6,8 6 2,2 8,1 4,4
Dünya 3,1 -0,1 3,6 2,9 -3,1 6,1 3,6
Fransa 0,1 -2,8 1,8 1,8 -8 7 2,9
İngiltere -0,2 -4,2 1,7 1,7 -9,3 7,4 3,7
İtalya -1 -5,3 0,9 0,5 -9 6,6 2,3
Türkiye 0,8 -4,8 3 0,9 1,8 11 2,7

Kaynak: International Monetary Found (IMF) verileri kullanılarak yazarlar tarafından 
oluşturulmuştur. 

Bozulan ticaret zincirlerine bağlı olarak Covid-19 salgınının yoğun 
olarak hissedildiği ülkelerin yanında, daha az vakanın görüldüğü ülkelerde 
dahi ekonomilerin doğrudan veya dolaylı olarak bu süreçten etkilendiği 
belirtilebilmektedir. 2008 ekonomik bunalımı ve diğer son durgunluklar sırasında 
olduğundan daha fazla ani ve şiddetli bir durgunluk gerçekleşmiştir (Nakiboğlu 
ve Işık, 2020). Tablo 2’deki GSYH büyüme oranları karşılaştırıldığında, 
2008 yılında başlayan ekonomik krizin 2009 yılında dünya GSYH’sini % 0,1 
küçülttüğü görülürken 2019 yılında başlayan pandeminin 2020 yılında % 3,1 
küçülttüğü görülmüştür. Veriler göz önüne alındığında Türkiye’nin pandemiden, 
2008 krizine göre daha az etkilendiğini söylemek mümkündür. Ancak yine de 
büyüme oranı düşüş göstermiştir.

Bütün ülkelerin birbirleriyle olan dış ticaret ilişkileri, virüs nedeniyle 
alınan tedbirler, sınırlardaki geçişlerdeki güvenlik uygulamaları; mal ve 
emtiaların dolaşımına olumsuz yansımıştır. Ülkelerin birbirleri ile olan 
alışverişinin neredeyse sonlanması neticesinde üretimin durma noktasına 
gelmesi, enerjiye olan ihtiyacın azalması, tüketimin gıda ürünleri ve sağlık 
harcamalarına yönelmesi, turizm, sosyal ve sanatsal etkinliklere yönelik 
sektörlerin faaliyetlerinin tamamen durmasına diğer sektörlerin de faaliyetlerinin 
yavaşlamasına yol açmıştır (Nakiboğlu ve Işık, 2020). 
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Şekil 8: Covid-19’un Üç Sanayi Üzerindeki Etkisi

Kaynak: Mou, 2020: 4.

Covid-19 pandemisinin ekonomik etkilerini daha iyi anlayabilmek 
için sanayiler arasındaki iletişimin nasıl olduğunu bilmek gerekmektedir. 
Birincil sanayi; tarım, orman, maden ve hayvancılık gibi tabiattan doğrudan 
faydalanmaya dayanan sanayi sınıfını ifade etmektedir. İkincil sanayi; 
hammaddelerin işlenmesiyle yeni hammadde ya da yeni ürün elde edilmesini 
içeren sanayi faaliyetlerini belirtmektedir. Üçüncül sanayi ise; hizmet endüstrisi 
diye anılan sanayidir. Turizm, eğitim, bankacılık, ulaştırma, haberleşme, sağlık 
vb. sektörlerden oluşmaktadır. 

Şekil 8’deki döngüye bakıldığında; ilk etapta üçüncül sanayinin sağlık 
sektöründe ortaya çıkan pandemi neticesinde alınan tedbirler ve getirilen 
kısıtlamalar sonucunda birincil sanayideki tarım ürünlerinin ikincil sanayide 
işlenmesi için taşımak zorlaşmış, bu durum da kayıplara ve israflara neden 
olmuştur. Aynı zamanda, ikincil sanayi tarafından üretilen kimyasal gübre ve 
makinelerin çiftçilere teslim edilememesi, birincil sanayiyi daha da etkilemiştir. 
İkincil sanayinin durması veya yavaşlaması, üçüncül sanayinin ulaşım 
kaybına neden olmuştur. İkincil sanayi ürün üretse bile, nakliye için insan 
gücü eksikliği de ürünleri bir sonraki aşamaya geçemeyecek hale getirmiştir. 
Üçüncül sanayideki satış personelinin eksikliği, birincil ve ikincil sanayilerde 
malların yavaş hareket etmesine veya israfına yol açmıştır. Birincil sektörü 
olumsuz etkileyen faktörlerden biri de turizm ve yiyecek-içecek sektörünün 
de kapanmasıdır. Sosyal mesafenin korunması ve daha az insanın hareket 
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etmesi nedeniyle tüm sektörler birbirini kısıtlamıştır. Bu döngünün ülkelerin 
ticaret ortaklarını da etkisi altına almasıyla küresel boyutta bir ekonomik kriz 
görülmeye başlanmıştır. 

Küreselleşen dünyanın bir gereği olarak birbirleri ile ticari faaliyeti 
bulunan ülkelerin ekonomileri o ülkelerden birinde yaşanan bir sorundan 
etkilenebilmektedir. Covid-19 pandemisi gibi beklenmeyen bir durum ülkelerin 
başta sağlık sektörleri olmak üzere gıda, imalat gibi birçok sektörünü olumsuz 
etkileyerek ekonomik sorunlara yol açmıştır. Pandemi ile değişen ihtiyaçlar, 
alınan önlemler ve uygulanan politikalar ülkelerin öncelikle sektörel daha 
sonra toplamda olmak üzere arz ve taleplerinde şoklar meydana getirmiştir. Bu 
şoklar domino etkisi ile görüldükleri ülkelerden ticari ilişkili oldukları ülkelere 
yayılmış, bazı sektörlerdeki arz ve talep şokları küresel boyuta ulaşmıştır. 
Getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları kültür, sanat, eğlence, dinlence, insan 
sağlığı, sosyal hizmet ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme gibi sektörlerde 
gelişmelere neden olurken, ulaştırma, gayrimenkul, inşaat, konaklama ve 
yiyecek hizmetleri gibi sektörlerde de gerilemelere neden olmuştur. Bazı 
sektörlerdeki büyüme oranlarında meydana gelen düşüşün ya da ortaya çıkan 
şokların sebebi kısıtlamaların yanı sıra salgının küresel boyuta ulaşmasının 
sonucunda ülkelerin ihracatında ve ithalatında ortaya çıkan ani değişiklikler 
olarak gösterilebilmektedir. Ülkelerin ticari ortaklarında görülen sorunlar 
küresel çapta ihracat ve ithalatta sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştur. 

4. Covid-19 Sürecinde Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Arz 
ve Talep Yönlü Şoklar ve Seçili Sektörler Açısından Değerlendirmesi

Pandeminin etkisiyle tedarik zincirinde meydana gelen aksamalar birçok 
sektörde şoklara neden olmuştur. Covid-19 krizinin benzersiz doğası göz önüne 
alındığında, meydana gelen bu arz ve talep şoklarının kısa bir araştırması, 
pandeminin ekonomik etkilerinin ve sektörler ve ülkeler arasındaki farklı 
etkilerinin aktarımının ana hatlarını çizmeye yardımcı olacaktır. Bu nedenle 
yaşanan şokları daha iyi anlayabilme adına sektörleri temas yoğunluklarına 
ve pandemiden etkilenme durumlarına göre sınıflandırmak gerekmektedir. 
Tablo 3’teki sınıflandırma göz önüne alındığında yüksek temaslı olarak 
nitelendirilebilecek bazı sektörlerin karantinalardan ve diğer pandemik sınırlama 
önlemlerinden görece daha ciddi şekilde etkilendiği görülmektedir.
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Tablo 3: Covid-19 Pandemisinin Sektörler Üzerindeki Farklı Etkileri

Yüksek temaslı, etkilenen sektörler
Etkin bir şekilde faaliyetini durdurdu, kapandı. Örneğin, oteller, restoranlar, ulaşım, 
fiziksel perakende sektörü. Arz ve talep aynı anda çöktü.
Yüksek temaslı, daha az etkilenen sektörler
Temel hizmetler ve açık hava etkinlikleri. Örneğin sağlık hizmetleri, marketler, 
inşaat. Bazılarında arz kısıtlıydı ve talep arttı.
Düşük temaslı hizmetler
Hızlı bir şekilde çevrimiçi teslimata geçti. Örneğin, profesyonel ve ticari hizmetler. 
Arz büyük ölçüde etkilenmedi, ancak talep azaldı.
Diğer düşük temaslı sektörler
Örneğin, imalat. Arz kısıtlıydı; alt sektöre bağlı olarak talep arttı veya azaldı.

Kaynak: Das vd., 2021.

Pandeminin etkisinin hissedildiği bütün ülkelerde başta ulaşım, turizm ve 
ticaret olmak üzere önemli hizmet sektörlerinde meydana gelen harcamalardaki 
ani düşüşün yol açtığı talep şoku gittikçe derinleşmiş ve tüm ülkeleri etkisi altına 
almıştır. Görülen talep şoklarının gecikmeli olarak üretim kanalı aracılığı ile arzı 
etkilemesinin sonucunda arz şokları da görülmeye başlanmıştır (Bahar ve Çelik 
İlal, 2020).  Bu çerçevede Dünya’da ve Türkiye’de görülen arz ve talep şokları 
seçili sektörler açısından sırasıyla ele alınıp incelenecektir. 

4.1.	Tarım	ve	Gıda	Sektörü

Covid-19 pandemisi ile hükümetler tarafından getirilen seyahat 
kısıtlamaları, kısmi veya tamamen sokağa çıkma yasakları, karantina önlemleri 
ve okulların kapatılması dâhil olmak üzere, salgının yayılmasını kontrol 
altına almak için alınan önlemlerin çok büyük ekonomik ve sosyal sonuçları 
bulunmaktadır. Hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için alınması gereken 
önlemler dünya ekonomilerinde eş zamanlı arz ve talep şoklarına dönüşmüştür. 
Tarım ve gıda sektörleri de tedarik zincirlerinde yaşanan bozulmalar, gıda 
güvenliğinin ve gelirlerinin riske girmesi ile pandeminin etkisi altına girmiştir 
(FAO, IFAD, UNDP, 2020).

Pandeminin tarım ve gıda sektörü üzerinde üç temel etkisi görülmüştür. 
Birincisi, mevsimlik emeğin bulunmaması, ara tarım girdilerine erişimdeki 
kısıtlamalar ve çıktı satamama nedeniyle bazı tarım ürünlerinin üretimi 
azaltılmıştır. İkincisi, sınırlama önlemleri, yüksek değerli ürünler için azalan 
talep, gıda hizmetlerinden talepte tüketici kayması ve biyoyakıt talebindeki 
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düşüşle ilişkili işsizlik ve gelir şoklarının tüketici talebi üzerinde etkisi 
bulunmaktadır. Üçüncüsü, kısmen işleme firmalarındaki çalışanların bulaş riski, 
mesafe ve sıhhi gereksinimlerin benimsenmesi ve nakliye ve lojistik sorunları 
nedeniyle birçok ülkede tedarik zinciri kesintileri gözlemlenmiştir (OECD, 
2020). Mahsullerin, canlı hayvanların, hayvansal kökenli ürünlerin, su ürünleri 
ve balıkçılık ürünlerinin pazarlara taşınmasında zorluk meydana gelmesi; 
kısıtlı yaylacılık, geviş getirenler için potansiyel olarak mevsimsel otlatmanın 
sınırlandırılması; gerekli girdileri satın alma yeteneğinin kısıtlı olması gibi 
istenmeyen olumsuz etkiler tarım ve gıda sektörünü etkilemiştir (FAO, IFAD, 
UNDP, 2020).  

Covid-19 pandemisi çeşitli varyantlarla dünyada yayılmaya devam ederken, 
pandeminin gıda ve tarım sektörü üzerinde hâlihazırdaki ve gelecekte yaşanması 
olası etkilerini gıda arzı ve talebi yönünden değerlendirmek gerekmektedir. 
Gıda arzını güvence altına almak, zaten gıda ve beslenme güvenliği problemleri 
yaşayan ülkelerde gıda krizi oluşmasını engellemek, pandeminin küresel 
ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için küresel ve ulusal gıda 
tedarik zincirlerinin devamlılığının sağlanması büyük önem arz etmektedir 
(International Labour Organization, 2020a). 

Covid-19 pandemisinin meydana getirdiği yeni koşullar ile birlikte tarım ve 
gıda ürünlerinin ülkeler açısından kritik önemi giderek artmaya başlamış ve bu 
durum tarım ve gıda ticaretinin yeniden şekillendirilmesine yol açmıştır. Covid-
19 pandemisi ile gıda güvenliğinin stratejik önem kazanmasıyla birlikte ülkeler 
kritik tarım ve gıda ürünü stoklarını yükselterek, gıda tedariki güvenliğini ön 
plana almaya başlamıştır. Bu eğilimler bir taraftan küresel tarım ve gıda ürünleri 
talebini arttırırken diğer taraftan üretici ülkeler de kendi gıda güvenlikleri için 
tarım ve gıda ürünleri ihracatını sınırlamaktadır. Bunun sonucunda tarım ve gıda 
fiyatları da artış göstermektedir (Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2021). 

Pandeminin başlangıcında; tüketicilerin gıdaya olan talebi artmış, bazı 
mağaza rafları geçici olarak boşalmış ve temel ürünlerin aşırı satın alınmasına 
neden olmuştur. Buna paralel olarak tarım ve gıda sektörünün önemli tedarik 
zinciri kesintileri yaşaması sonucunda kısa süreli olarak bir negatif arz şoku 
görülmüştür. Tüketicilerin talebinde ani olarak ortaya çıkan pozitif talep şoku 
ile benzeri görülmemiş talebin karşılanabilmesi için çiftçiler, üreticiler, tedarik 
zinciri aktörleri ve perakendecilerin hızlı bir biçimde harekete geçmeleri 
neticesinde gıda tedarik zinciri güçlü kalabilmiştir (Aday ve Aday, 2020; 
OECD, 2020). Tarım ve gıda sektöründe üretimin ve dağıtımın devamlılığının 
sağlanabilmesi için bu sektörlerde çalışanlar sokağa çıkma yasaklarından muaf 
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tutulmuşlardır. Tüketicilerin yasak kapsamında dışarı çıkamadığı durumlarda 
tarım ve gıda ürünlerine ulaşımda devamlılığın sağlanması adına pek çok market 
internet ya da oluşturduğu uygulamalar üzerinden müşterilerine alışveriş yapma 
imkânı sunmuştur. 

Yüksek belirsizlik, artan ihtiyati davranış, sınırlama çabaları ve insanların 
harcama yeteneğindeki düşüşler nedeniyle pandemi döneminde toplam talepte 
azalma görülse de beslenme gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının zorunlu 
olması tarım ve gıda ürünlerine olan talebi olumsuz etkilememiştir. Düşük talep 
esnekliğine sahip olan gıda ürünlerinin olağanüstü durumlarda diğer sektörlere 
göre olumsuz etkilenme olasılığının düşük olduğu görülmüştür (FAO, 2019; 
Kılınç ve Çalış, 2021). 

Henüz pandeminin tarım ve gıda sektörü üzerindeki etkileri devam 
ederken Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş küresel tarım piyasalarında 
önemli ölçüde rahatsızlığa sebep olmuştur. Pandeminin meydana getirdiği 
tedarik zincirindeki bozulmanın yeni yeni düzeldiği günlerde savaşın etkisiyle 
birlikte yeniden bozulan tedarik zinciri Rusya ve Ukrayna ile ithalat ilişkisinde 
bulunan ülkeler açısından özellikle tarım ürünlerinde negatif arz şokuna yol 
açmıştır. Türkiye ve birçok Avrupa ülkesi geciken ya da gerçekleştirilmeyen 
tarım ürünleri sevkiyatı nedeniyle geçici bir arz sorunu ile karşı karşıya kalmış 
ve bu durum gelecekte bu ürünlere olan erişimin kısıtlanacağı düşüncesi ile 
tüketicilerin bu ürünlere yönelik talebinin artmasına neden olmuştur. Artan talebi 
karşılayamayan ürün arzı neticesinde yüksek piyasa fiyatları ve enflasyonist 
eğilimler nedeniyle satın alınabilirlik konusunda endişeler artmıştır. Pandemi 
ve akabinde Rusya - Ukrayna arasında yaşanan savaş, ülkelerin başta tarım ve 
gıda olmak üzere diğer sektörlerde de kendi kendine yetebilme kabiliyetlerinin 
ekonomik açıdan önemini ortaya koymuştur (European Commission, 2022). 

4.2.	Otomotiv	Sektörü

Covid-19 salgınının günümüz küresel entegre otomotiv sektörü üzerinde 
hızlı ve ciddi bir etkisi olmuştur. Çin’in parça ihracatının sekteye uğramasının 
yarattığı endişeler, Avrupa çapında hızlı bir şekilde büyük ölçekli üretim 
aksamalarına yol açmıştır. ABD’de montaj fabrikalarının kapanması, şirketlerin 
taahhütleri yerine getirmeme riskiyle karşı karşıya kalması ve potansiyel olarak 
bankaların devreye girmesini gerektiren finansal problemler sonucu, giderek 
daha sıkıntılı hale gelen küresel tedarik tabanı üzerindeki yoğun baskı artırmıştır. 
Pandeminin dışsal şoku özel sermaye oyuncuları için sektör konsolidasyonu 
fırsatlarını ortaya çıkarmış olup küresel talepte muhtemelen birleşme ve 
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satın alma faaliyetinin artmasına yol açacak mevcut bir vites küçültmeyi 
şiddetlendirmiştir (Vitale, 2020).

Otomotiv sektörü talep ve yatırımda keskin bir düşüşle karşı karşıya kalmıştır. 
Ayrıca, otomotiv sektörü; çalışanlarına getirilen sokağa çıkma yasakları, tedarik 
zincirlerinin durma noktasına gelmesi ve fabrikaların kapanması sonucunda 
ekonomik faaliyetin ani ve yaygın bir şekilde durmasıyla da mücadele etmiştir. 
(International Labour Organization, 2020b). Otomotiv sektörünün diğer tarafı 
ve alt sektörleri (tekstil, çelik, kimya, elektronik vb.) kapsayan yapısı, istihdam 
ve ekonomik büyüme üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Ayrıca süreç içerisinde 
değişen tüketici davranışları şirket stratejilerinde yapısal dönüşümleri ve 
yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Pandemi döneminde belirsizliğin zirve 
yapması karar vericileri olumsuz etkilemiş ve son yılların en büyük talep şoku 
ile karşı karşıya kalınmıştır (Yılmaz ve Özaytürk, 2021).

İlk olarak pandemi sürecinde otomobil satıcıları büyük sorunlarla karşı 
karşıya kalmıştır. Otomobil bayileri, sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte 
otomobile olan talebin keskin bir şekilde düşmesi sonucunda büyük gelir 
kayıpları yaşamıştır. İlk etapta bayiliklerin en az % 8-10›unun sona ereceği 
öngörülmüştür. Ülkeler pandemi sırasında çeşitli karantina senaryoları 
üzerinde çalışırken tüketici talebinin uzun süreli kesintiye uğraması, küresel 
bir durgunluğa yol açarak tüketici güveninde yaygın bir kayba neden olmuş 
ve bu durum otomobil üreticilerinin gelirlerini ve karlılığını da önemli ölçüde 
etkilemiştir. Otomobil talebinde gerçekleşen negatif talep şoku ile paralel 
olarak işgücü kısıtlamaları, hammadde tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve 
otomobil arzında aksamalar görülmeye başlanmıştır. Tedarikçilerin zayıflayan 
piyasa koşullarına yol açabilecek ve tüm üretim ağında büyük sorunlara neden 
olabilecek likidite zorluklarıyla karşı karşıya kalması sonucunda birçok fabrika 
üretimi durdurmak zorunda kalmış ve böylece otomobil arzında negatif arz 
şoku meydana gelmiştir. Hindistan gibi ülkelerde TVS, Mahindra gibi birçok 
otomobil sektörü karantina nedeniyle üretim ve satışlarını durdurmuş ve bu 
durum domino etkisiyle birçok sektörü de etkilemeye başlamıştır (Nayak vd., 
2020; Vitale, 2020). 

Tüm bu zorluklar müşterilerin kredi değerine karar vermedeki 
karmaşıklıklar göz önüne alındığında, kredi kaçakçılığının artması ve yeni 
verilecek kredilerin oranın düşmesi muhtemel olduğundan finans şirketlerinin 
bu yükle karşı karşıya kalması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Arzın sınırlanması, 
finans şirketlerinin kredi kriterlerini yeniden düzenlemesi, pandeminin getirdiği 
belirsizlik ortamında otomobile olan talebin düşmesi otomobil satışlarını çok 
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kötü bir şekilde etkilemiştir. Çin’de yeni araç satışları Şubat ayında % 92 
düşmüştür. Ayrıca Avrupa ülkelerinde toplam araç satışları geçen yıla göre 
% 7,4 azalmıştır (Nayak vd., 2020). Covid-19 pandemisinde alınan önlem 
ve kısıtlamalar, otomotiv sektörünün de içinde yer aldığı büyük bir işsizlik 
olgusunun oluşmasına sebep olmuştur. Özellikle, Amerika’da Mart ayı ortasında 
oluşan işsizliğin 35 milyon kişiyi aştığı görülmüştür. Bu bağlamda, oluşan daha 
büyük bir işsizlik, yine otomotiv satışlarını etkileyerek kısır bir döngünün 
oluşmasına yol açmıştır (Fendoğlu ve Polat, 2020).

Nisan 2020’de İrlanda, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş 
Avrupa ülkelerinde yeni binek otomobil satışları daha sert düşmüş olup 
Avrupa’da önceki yılın seviyelerine göre %80 daha düşük gerçekleşmiştir. 
Satışlardaki düşüş, kısmen karantina önlemlerinin ve otomobil bayilerinin 
kapatılmasının etkisini yansıtmakta olup küresel mali krizle kıyaslandığında 
Covid-19 salgınında söz konusu düşüşün çok daha derin ve hızlı olduğu 
belirtilebilir. Ancak otomobil satışlarındaki düşüş çok uzun süreli olmamıştır. 
Otomobil sektöründe ve diğer sektörlerde oluşan işsizlik ve bunun tetiklediği 
otomotiv satışlarında meydana gelen kısır döngü 2020 yılının ikinci yarısında 
sona ermeye başlamıştır. Tablo 4’te görüldüğü gibi otomobil satışları pandemi 
sürerken hızlı bir toparlanma göstererek pandemi öncesindeki seviyelere 
yaklaşılmıştır. (Boranova vd., 2022). 

Tablo 4: Her Tür Yeni Araç Kayıt ve Satışları

Bölgeler 2019 2020 2021 2019/2021 2020/2021
Avrupa 20.930.716 16.712.898 16.874.893 -19% 1%
Amerika 25.384.924 20.814.832 22.001.152 -13% 6%
Asya/ 
Okyanusya / 
Orta Doğu

43.713.696 40.322.544 42.663.736 -2% 6%

Afrika 1.197.846 924.046 1.145.007 -4% 24%
Tüm Bölgeler 91.227.182 78.774.320 82.684.788 -9% 5%

Kaynak: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, 2022.

Türkiye’de otomotiv sektörü, ekonomiye olan katkısı ve diğer sektörlere 
öncülük etmesi bakımından en önemli sektörlerden birisidir. Dünya ekonomisini 
derin ve şiddetli bir biçimde etkisi altına alan küresel salgın, otomotiv sektörünün 
de taşlarını yerinden oynatmıştır. Covid-19 salgınının küresel otomotiv 
tedarik zinciri üzerinde göstermiş olduğu olumsuz etki Türkiye’deki firmalar 
açısında da benzer şekilde hissedilmektedir. Özellikle, otomotiv sanayisinin 
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ana hammadde/yarı mamul tedarikçisi olan Çin’den başlayan tedarik zinciri 
kırılmaları sonucunda, Türkiye’de faaliyet gösteren ana ve yan sanayi firmaları 
2020 yılı Mart-Haziran ayları arasında üretim hatlarını kapatmak ve/veya üretim 
kapasitelerini minimum seviyelere indirmek zorunda kalmışlardır (İleri, 2020; 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 
2021).

Dünya genelinde otomotiv hammaddelerinin tedarikinde yaşanan 
aksaklıklar, işçilerin kısıtlamalar yüzünden çalışamaması gibi durumlar 
otomotiv firmalarının taahhüt ettikleri üretim miktarını gerçekleştirememesine 
neden olmuştur. Sıfır araç alamayacağını düşünen tüketicilerin ikinci el araca 
olan taleplerinin ani bir şekilde artması ikinci el araç piyasasında pozitif talep 
şokuna neden olmuştur. Arzın sınırlı olması sebebiyle bu ani talep artışının 
karşılanmasının mümkün olmaması nedeniyle ikinci el araç fiyatları hızla 
yükselmeye başlamıştır. Daha sonra pandeminin etkilerinin ülkelere göre 
azalması ve otomobil üreticilerin aldığı kararlar ile yeni araçlar piyasaya hızla 
sürülmüştür. Ancak fiyatların yukarı doğru yapışkan olması sebebiyle ikinci el 
araç fiyatları düşmemiştir.  

Getirilen kısıtlamaların pandeminin seyrine göre gevşetilmesi sektörde 
çalışan işçilerin üretime dönmesi ve ücret kazanmaya devam etmesi ile 
otomotiv sektörü dünyada ve Türkiye’de kısa sürede pandeminin etkilerini 
geride bırakmaya başlamıştır. Türkiye’nin en çok motorlu kara taşıtları, 
traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, 
parça, aksesuarlarının ihracatını yapması sebebiyle otomotiv sektörünün 
toparlanması ülkenin ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Salgın 
tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de farkındalık oluşturmayı, 
değişime hazır olmayı ve kalıcı, etkin yapılar kurmayı, normlar geliştirmenin 
gerekliliğini ortaya koymuştur (İleri, 2020). Bu çerçevede otomotiv sektörü, 
ortaya çıkabilecek pandemi gibi olağanüstü bir durumda yaşanabilecek arz 
şoklarına karşı hazırlıklı olmak adına yapılarını değiştirmek, tedarik zinciri 
sıkıntısı yaşanmasına karşı eylem planı oluşturmak, inovasyonları ve teknolojiyi 
yakından takip etmek gibi önlemler almıştır.

4.3.	Turizm,	Konaklama,	Yiyecek-İçecek	Hizmetleri	Sektörü

Turizm, en hızlı büyüyen endüstrilerden biridir ve çoğu ülke için önemli bir 
gelir kaynağıdır. Aynı zamanda, küresel turizm endüstrisi, durgunluk, terörizm, 
hastalık veya doğal afetler dâhil olmak üzere dış olaylara karşı çok hassastır. Bu 
kadar geniş bir faaliyet alanı olan turizm, karmaşık bir dizi sosyal, ekonomik, 
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doğal, politik, teknolojik veya yasal olaydan hem olumlu hem de olumsuz olarak 
etkilenebilmektedir (Păvăluc vd., 2020; Ursache, 2015).

Turizm hareketleri enfeksiyonların bulaşmasında artışa neden olurken, 
hastalığın yayılmasıyla beraber, salgını önlemek için alınan tedbirler turizm 
hareketlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Covid-19 pandemisi, daha önce 
birçok salgına tanık olan dünya ekonomileri için etkileri ve yayılımı açısından 
farklılık göstermektedir. Çin’de başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan Covid-
19 salgını tüm sektörler için ekonomik şoklar yaratsa da turizm sektörüne etkisi 
diğer sektörlere göre çok daha şiddetli olmuştur. Ülkeler tarafından ulusal ve 
uluslararası seyahat yasaklarının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte turist 
hareketleri durmuş ve turizm sektörü, turizm sezonunun hemen öncesinde ani 
ve belirsiz bir krizle karşı karşıya kalmıştır (Çetin ve Göktepe, 2020). 

Covid-19’un Mart 2020’de dünyanın her yerine hızlı bir şekilde 
yayılmasının ardından, uluslararası turizm Şekil 9’da görüldüğü üzere tamamen 
durmuştur. Seyahat kısıtlamaları, havayolu uçuş iptalleri, turizm işletmelerinin 
kapatılması gibi önlemler hemen etki yaratmış, ulusal ve uluslararası turizm 
hizmetleri arz ve talebini büyük ölçüde düşmüştür. Getirilen kısıtlamalar, alınan 
önlemler ve bireylerin temel ihtiyaçları haricinde harcama yapmaya gönüllü 
olmaması neticesinde turizme olan talep ani bir düşüş ile karşı karşıya kalmıştır. 
Turizm talebinde görülen bu ani düşüş diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye 
açışından da negatif bir talep şoku meydana getirmiştir. Aynı zamanda sektördeki 
faaliyetlerin durması arz yönünden de negatif bir şokun yaşanmasına sebep 
olmuştur. Turizm sektörüne yönelik meydana gelen bu arz ve talep şoklarının 
boyutu ve ekonomik olarak sektörün ne düzeyde etkileneceği salgının ne kadar 
süreceğine bağlıdır (Bahar ve Çelik İlal, 2020). 

Şekil 9: Dünya Turizm Sonuçları (Ulaşım Sayıları, Gelirler ve Harcamalar) Değişimi

Kaynak: United Nations World Tourism Organization, 2022.
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Covid-19 pandemisi ile birlikte turizm sektöründe yaşanan talep şoku 
en başta konaklama hizmetleri sektörünü etkilemiştir. Konaklama sektörü 
emek yoğun bir sektördür ve çoğunluğu kadın olan milyonlarca düşük ücretli 
ve düşük vasıflı işçi çalıştırmaktadır. Konaklamaya olan talepteki bu düşüş 
sonucunda pek çok ülkede ve Türkiye’de bu işçiler, çalışma saatlerinde ciddi 
ve yıkıcı azalmalar, önemli ücret kesintileri ve potansiyel istihdam kayıplarıyla 
karşı karşıya kalmıştır. Turizm ve konaklama hizmetleri sektörü ile zincir bir 
şekilde bağlı olan yiyecek-içecek hizmetleri sektörü de bu sektörlerde yaşanan 
şoklardan etkilenmiştir. İşten çıkarmalara karşı en savunmasız sektörler arasında 
yiyecek ve içecek hizmetleri de yer almaktadır. Turizm ve konaklama sektörünün 
yaşadığı şoklar ve restoranların kapanması ile birlikte pek çok yiyecek-içecek 
hizmetleri sektörü çalışanı işsiz kalmıştır.

Covid-19 pandemisi bütün dünyada ticari faaliyetleri doğrudan etkileyerek 
sektörleri ve işletmeleri bir takım yeni uygulamaları hayata geçirerek bazı 
tedbirler almaya sevk etmiştir. Bu çerçevede yiyecek ve içecek hizmetleri 
sektörü işletmeleri e-ticaret uygulamaları ile içerisinde bulundukları olumsuz 
durumdan kurtulmaya çalışmışlardır. E-ticaret uygulamalarına dâhil olan 
yiyecek ve içecek işletmelerinin bir kısmı devamlılıklarını sağlamıştır (Memiş 
Kocaman, Kocaman ve Teyin, 2021). Ancak tam kapasite çalışamadıkları 
için işgücünde küçülmeye gitmişlerdir. Ayrıca bu sürece adapte olmakta geç 
kalan ya da adapte olamayan işletmeler kapanmış ve çalışanları işsiz kalmıştır. 
Türkiye’de yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe 6.110 işyerinin kapandığı 
ve sektördeki 87.127 sigortalı çalışanın işsiz kaldığı bilinmektedir. Bunun 
yanı sıra birçok çalışan hükümet tarafından uygulanan politikalar kapsamında 
pandemi sürecinde işten çıkarılanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına alınarak 
günlük ortalama kazançlarından daha az bir gelire sahip olmuştur. Bu durum 
toplam talepte daralmaya yol açmıştır.

4.4.	Ulaştırma	ve	Lojistik	Sektörü

Pandemi ile birlikte getirilen sınır kısıtlamaları, seyahat yasakları, 
karantinalar ve sokağa çıkma yasakları, evde kalma emirleri, çeşitli uygulama 
ve hizmetlerin sona erdirilmesi gibi çeşitli küresel kısıtlamalar ulaşım talebini 
azalttığından, ulaşım endüstrisinin birden çok sektöründeki hareketlilik de 
azalmıştır (Mack vd., 2021). Ulaştırma ve lojistik sektörü ve bu sektörün 
aktörleri, hareketlilik ve havacılık faaliyetlerindeki büyük ölçekli kısıtlamalar 
sebebiyle Covid-19 pandemisinden ulusal ve uluslararası bağlamda olağanüstü 
derecede etkilenmiştir. Halen etkileri devam etmekte olan bu süreç hem yolcu 
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hem de yük akışını kısıtlamıştır. Pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla 
getirilen kısıtlamalar beklendiği üzere, havacılık sektörü üzerinde bir darboğaza 
neden olmuştur. Pandemi, hava taşımacılığı hareketliliğini ve genel olarak 
havayolu sektörünü küresel boyutta etkilemiştir (Alnıpak ve Kale, 2021; Özcan, 
2021).

ABD’nin en büyük iki şirketi olan American Airlines ve Southwest 
Airlines, Covid-19 pandemisinin hava ulaşımına olan talebi olumsuz etkilemesi 
sonucunda yılın 2. çeyreğinde zarar ettiklerini açıklamıştır. Türkiye’de 3 
Şubat’ta Çin’e ve 23 Şubat’ta İran’a uçak seyahatlerine getirilen kısıtlamaları, 
29 Şubat’ta Güney Kore, Irak ve İtalya’ya uçuş kısıtlamaları izlemiştir. 21 
Mart 2020 tarihi itibariyle kısıtlı ülke sayısı 68’e ulaşmıştır. Türkiye ile birlikte 
Çin, ABD, İtalya, İspanya, Çekya, Polonya gibi birçok ülke diğer ülkelere 
uçuşlarını durdurmuştur. Covid-19 salgınının başladığı Aralık 2019’dan 2021 
yılının ilk ayına kadar havayolu şirketlerinin kilometre başına yolcu geliri 
%40 oranında düşmüştür. 2020 yılının Nisan ayından sonra Türkiye ve diğer 
ülkelerde uygulanan “yeni normalleşme” süreci ile yurt içi ve yurt dışı seyahat 
kısıtlamaları kaldırılmış, bireylerin hava yolculuğuna güven duyması ve hava 
ulaşımına olan talebin canlanması için bir dizi önlem alınmıştır (Yılmaz ve 
Özaytürk, 2021). 2020 yılında “yeni normalleşme” süreci ile getirilen önlemler 
ve kaldırılan seyahat kısıtlamalarına rağmen bir önceki yıla göre direk transit 
dâhil olmak üzere yolcu sayısında % 61 oranında bir düşme gözlemlenmiştir. 
Ulaştırma sektörüne yönelik gerçekleşen ani negatif talep şokunun etkileri 
maalesef hala sürmektedir. 2022 yılı için öngörülen yolcu sayısı 2018 yılı yolcu 
sayısına ulaşmamaktadır. 

Hava yolu taşımacılığının yanı sıra kara yolu taşımacılığı da pandemiden 
olumsuz etkilenmiştir. Otobüsler ve trenler faaliyette olmasına karşın çoğunlukla 
boş olduğu görülmüştür (Del Rio-Chanona vd., 2020). Sağlık ve gıda sektörünün 
ihtiyaç duyduğu ürünlerin taşınmasının haricinde karasal yoldan yapılacak 
seyahatler uzunca bir süre izne tabi tutulmuştur. Sosyal ve ekonomik kalkınma 
için hayati öneme sahip olan kara yolu taşımacılığı sektörü, ülkeler arasında 
hareketliliği garanti ederek istihdam yaratılmasına katkıda bulunmakta ve temel 
ihtiyaç maddelerinin kıtlığını önlemektedir. Ancak pandemi döneminde birçok 
ülke, virüsün yayılmasını kontrol etmek için iç geçişe kısıtlamalar getirmiştir. 
Uygulanan bu politikalar ticarette ve tedarik zincirinde bir gerilemeye neden 
olmuştur (Mahnken, 2021). 

Covid-19 pandemi süreci, diğer ana taşıma türlerinin aksine demir yolu 
taşımacılığını olumlu yönde etkilemiştir. Hava yolu ve deniz yolu taşımacılığında 
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artan taşıma maliyetlerinin de etkisiyle demiryolu taşımacılığı son dönemlerin 
en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Çok yönlü taşımacılıkta demir yolu taşımacılığı 
kullanılarak fiziksel temasın minimize edilebilmesi mümkündür. Özellikle kara 
yolu ile sınır geçişlerine getirilen önlemler ve kısıtlamalar, yüklerin demir yolu 
aracılığı ile taşınmasına sebep olmuştur. Stratejik bir konuma sahip olması 
sebebiyle Türkiye’den mevcut durumda Avrupa yönüne Bulgaristan, Romanya, 
Macaristan, Polonya, Avusturya, Slovakya, Çekya ve Almanya’ya; Demir İpek 
Yolu olarak ifade edilen Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden Gürcistan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’a, ayrıca bu 
hat kullanılarak Rusya ve Çin’e blok yük trenleri işletilmektedir. ‘Tek Kuşak, 
Tek Yol Projesi’ kapsamında da bu hat sayesinde 2020 yılında Çin-Türkiye 
arasında blok konteyner trenleri işletilmeye başlanmıştır (Yıldırır Keser, 2022). 

Bir diğer taşımacılık türü olan deniz taşımacılığının da pandemiden 
olumsuz etkilendiğini söylemek mümkündür. Deniz taşımacılığını kullanan 
yolcular açısından bakıldığında çok büyük bir kaybın olduğu görülmektedir. 
İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndan geçen gemi sayıları dikkate alındığında 
azalma görülmekle birlikte oranın yolcu sayısındaki kadar azalmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu durum seyahat kısıtlamaları devam ederken lojistik faaliyet 
gösteren gemilerin tedarik zincirinin devamlılığını sağlamak adına boğazlardan 
geçtiğini ifade etmektedir.

Covid-19 pandemisi lojistik sektörünün hayati önem taşıdığını ortaya 
koymuştur. Pandemi süresince başta sağlık olmak üzere gıda, temizlik ve temel 
tüketim mallarına hızlı ve kolayca ulaşılabilmesi için tedarik zincirinin en 
başından en sonuna kadar tüm aşamalarının mükemmel bir şekilde işlemesinin 
gerekliliği anlaşılmıştır (Kaya, 2021). Pandeminin getirdiği kısıtlamalarla 
evlerinden çıkamayan tüketiciler ihtiyaç duydukları tüm ürünleri internet ya 
da uygulamalar üzerinden sipariş verdikleri için lojistik sektörüne olan talep 
yükselmiştir. Kısa süre içerisinde bu talebi karşılamakta zorluk çeken lojistik 
sektörü yapılan yatırımlar ve gerçekleştirilen iyileştirmeler sonucu pandemi 
sürecini diğer sektörlere göre daha az hasarla atlatmıştır. 

Sonuç

Çin’de başlayan Covid-19 pandemisinin kısa sürede tüm dünyayı etkisi 
altına alması, küresel tedarik zincirleri üzerinde tahmini güç etkiler meydana 
getirerek, yerel şokların yayılması ve güçlenmesi ile ekonomilerde olağandışı 
sektörel etkiler görülmeye başlanmıştır. Koronavirüsün yayılmasını engellemek 
amacıyla uygulanan kısıtlama önlemleri ekonomik etkileri arttırmıştır. Covid-
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19 pandemisinin ilk etkilendiği yer olan Çin’in küresel tedarik zincirinde kilit 
rol oynaması sebebiyle tedarik zinciri kesintiye uğramıştır. Türkiye dâhil birçok 
ülkeye ara malı ihracatı yapan Çin’de üretimin kesilmesi, ülkelerin üretimlerinin 
durmasına neden olmuştur. Üretimin durmasıyla arz yönünde sıkıntılar yaşanmaya 
başlanmış olup birçok sektörde arz şokları ortaya çıkmıştır. Başlangıçta yüksek 
temaslı sektörlerde faaliyete yönelik kısıtlamalardan kaynaklanan şoklar, hızla 
diğer sektörlere ve ticari bağlantılar yoluyla yurtiçindeki ve yurtdışındaki toplam 
talebe sıçramıştır. Karantina ve getirilen kısıtlamalar tüketicilerin tüketim 
alışkanlıklarını değiştirmiş, ayrıca üretimin durması ile gelir kaybı yaşayan 
tüketiciler belirsizlik nedeni ile harcama yapmaktan kaçınmışlardır. Böylece arz 
yönlü başlayan şoklar talep yönüne de sıçramıştır. Hem arz hem de talep Covid-
19 pandemisinden darbe almıştır. 

Arz tarafında, karantinalar etkin üretim kapasitesini azaltmıştır. Bazı 
işletmeler, işçiler arasındaki fiziksel mesafeyi artırmak için üretimi yeniden 
düzenlemek zorunda kalmaları sebebiyle daha düşük üretkenlik sürecine 
girmişlerdir. Bu ilk sektörel arz şokları, üretim ağlarındaki bağlantılar yoluyla 
diğer sektörlerdeki arzı etkileyerek yayılmıştır. Hareket kabiliyetinin azalması 
ve artan belirsizliğin ortasında ihtiyati tasarrufların artması nedeniyle ve ilk arz 
şoklarının etkisiyle talep düşmüştür. Arz ve talepte meydana gelen bu şoklar, 
likiditeleri kısıtlı hanehalkları ve harcamalarını kısmak zorunda kalan firmaların 
da etkisi ile daha çok artarak yayılmıştır. Bu durumun sonucu olarak daha fazla 
işten çıkarma ve özel harcamalarda daha fazla düşüş meydana gelmiştir. Böylece 
ekonomiler durgunluk sürecine girmiştir. 

Türkiye ve dünya ülkeleri, başta Çin olmak üzere pandemiden aşırı 
etkilenen ülkeler ile yoğun ticari ilişkiler içerisinde bulunmaları sebebiyle bu 
süreçte ekonomik büyüme oranlarında küçülme ile karşı karşıya kalmışlardır. 
Dünyada ve Türkiye’de özellikle otomotiv, turizm konaklama, yiyecek-içecek 
hizmetleri ile ulaştırma sektörü pandeminin ekonomik etkilerini derinden 
hissetmiştir. Bu sektörlerde üretimin ve hizmetin durmasıyla yaşanan negatif arz 
şokları, belirsizlik ortamına işsizliğin de eklenmesi negatif talep şoklarına yol 
açarak tüm dünya ekonomisini etkilemiştir. Sektörlerde üretimin devamlılığını 
sağlamaya yönelik önerilen kredi destekleri, gelir kaybına bağlı olarak yaşanan 
talep şoklarını gidermek için çalışanlara verilen kısa çalışma ödenekleri gibi 
ekonomik önlemler kısa vadede olumlu etkide bulunmuş olsa da uzun vadede 
etkisini yitirmiştir. Hükümet, mevcut negatif talep şokunu dengelemek için 
faiz oranlarını ve KDV gibi vergileri düşürerek ve kendi kendini güçlendiren 
olumsuz bir sarmalı tersine çevirmek için kamu harcamalarını artırarak olumlu 
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bir talep şoku yaratmayı amaçlamıştır. Ancak uygulanan politikalar sonucunda 
enflasyon giderek artmış ve son yirmi yılın zirvesine ulaşmıştır. 

Pandeminin etkilerinin sürdüğü günlerde Rusya ve Ukrayna arasında çıkan 
savaş sonucu Türkiye’nin özellikle bu ülkelerden ithalatını gerçekleştirdiği 
ürünlerde arz yönünde sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştur. Bu ürünlerin 
bulunmasının zorlaşacağı kaygısı tüketicilerin  talebini ani olarak arttırmış ve 
böylece ürünlerin fiyatında artış meydana gelmiştir. Pandemi ve sonrasında 
yaşanan savaş özellikle tarım, gıda ve otomotiv gibi sektörlerde dışa bağımlılığın 
azaltılmasının önemini ortaya koymuştur. Azalan dışa bağımlılık ile ülkeler 
ekonomik olarak birbirlerinden daha az etkilenecektir. Yer altı ve yer üstü 
kaynakları bakımından zengin olan Türkiye’nin üretimini planlı bir şekilde 
arttırarak dış faktörlerden kaynaklanan arz ve talep şoklarının etkisini minimize 
edebileceği değerlendirilmektedir. 
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1. Giriş 

Aile; sosyal ve toplumsal yapının oluşumunda ve sağlıklı bir şekilde 
devamında büyük görevler üstlenen önemli bir kurumdur. Bu nedenle de 
iyi aile ilişkileri toplumun geleceğinin garantisi olarak görülmektedir. 

Evlilik, aile kurmadaki ilk adımdır. Evlilik; bireylerin gelir durumu, eğitim 
düzeyi, yaşı gibi pek çok demografik faktör yanında çiftlerin birbirlerine 
olan bağlılık, sadakat, güven, sevgi-şefkat düzeyleri, görev paylaşımı yapılıp 
yapılmaması, cinsel yaşamları gibi pek çok değişkenden de etkilenmektedir. 
Bu çalışmada; sıralı lojistik regresyon analiz modeli kullanılarak Adana ilinde 
yaşayan evli bireylerin evlilik tutumlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu 
araştırılmıştır. 

Erdoğan (2017) evliliği; kadın ve erkeğin toplum içerisinde karı-
koca rollerini üstlenerek hayatlarını birlikte idame ettirmek ayrıca yasaların 
koruduğu aile kurumu çatısı altında çocuk sahibi olarak soylarını sürdürmek 
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amacıyla oluşturulan bir ilişki sistemi olarak tanımlamıştır. Evlilik uyumu, 
çiftlerin evlilikleri içerisinde sahip oldukları memnuniyet ve mutluluğu ifade 
etmektedir. Aile ortamında evlilik uyumu, tutarlılık ve istikrarla büyüyen 
çocukların etkileşimi daha niteliklidir. Bu çocuklar daha sağlıklı ergenlik 
dönemi geçirirler. 

Evlilikte uyumsuzluk, çiftlerin çocuklarda sorunlu davranışların oluşmasına, 
sergilemelerine yol açar ve ebeveynleri rol model olarak almaları nedeni ile de 
olumsuz davranışlar edinmelerine neden olabilir (Mutlu ve ark., 2018).

Evliliğin kalitesi, evlenme, çiftler arasındaki uyumun yanı sıra memnuniyet, 
sevgi ve mutluluk kavramlarıyla da belirlenir. Mutluluk, memnuniyet ve 
beklentilerin karşılanması bireyler arasındaki dikkatli davranış, anlayış gibi 
ortak bir evlilik anlayışına yol açan karşılıklı uyumla mümkün hale gelir 
(Janetius, 2019).

Öztürk ve Arkar (2014) çalışmalarında; ailenin toplum içerisinde bir bütün 
olarak görüldüğü ve bu bütünün meydana gelmesini sağlayan evliliğin, ailenin 
temellerinin oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını vurgulamışlardır.

Erkılıç (2020), tarafından yapılan çalışmada evli bireylerin aile içi 
iletişimleri, benlik kavramlarının evlilik uyumu arasındaki ilişkiye bakılmıştır. 
Ayrıca sosyo-demografik değişkenlerde eklenerek uyum sürecine etkisi 
incelenmiştir. Aile iletişim örüntüleri alt ölçeklerinden uyum yönelimi ile 
cinsiyet, uyum yönelimi ve eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki bulunmamıştır. Aile arasındaki iletişim yapısı ile evlilik kararı arasında 
istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Dalan (2020) araştırmasında; evlilik uyumunun hem evlilik doyumu 
hem de sosyal medya bağımlılığı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu 
göstermişlerdir. Ayrıca kadınlar ve erkeklerde evlenme biçimlerine göre (severek 
ya da görücü usulü evlenme) evlilik uyumunda farklılıkların olduğunu da tespit 
etmişlerdir. 

Görgülü (2019) araştırmasında evli bireylerin evlilik uyumu ile iletişim 
kurma biçimleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ayrıca iletişim tarzları ve 
evlilik uyumu demografik değişkenler açısından incelenmiştir. Evli erkeklerin, 
kadınlara göre evlilik uyumunun daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca izlenim 
bırakma ve dikkatli iletişimci tarzları kullanımı sonrası evli bireyler evlilik 
uyumunun arttığı ve baskın iletişimci stilini kullanımının ise evlilik uyumunu 
azalttığı sonucuna ulaşmıştır. 
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Yalçın, Kılıçoğlu ve Acar (2017) araştırmalarında gençlerin evlilik 
tutumları, toplumdaki cinsiyet rolleri ve eğitim düzeylerine göre istatistiksel 
olarak anlamlı farklılıkların olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Rıza (2016) çalışmasında psikolojik iyi oluşun, evlilik doyumu ile 
doğrudan bağlantılı olduğu saptanmıştır. Çocuk sayısı arttığı zaman ise 
bireylerin daha duygu odaklı olduğu ve başa çıkma stratejilerinin fazlalaştığı 
ortaya çıkmıştır.

Karadağ (2015) çalışmasında aile içi iletişimin genel çerçevesi altında 
eşler arasında iletişimin yani bireylerin üzüntüsünü sıkıntısını paylaşma, ev 
işleri dağılımı, cinsel yaşam sorunlarını paylaşma, eşlerin karşılıklı duygu ve 
düşüncelerle ilgili olması ve bunun benzeri paylaşımlar, evlilik uyumu üzerinde 
önemli ölçüde etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde ebeveynle ile 
çocuk arasındaki iletişimde evlilik uyumunu etkilediği saptanmıştır.

Yalçın (2014)’nın yaptığı çalışmada sosyo-demografik özelliklerin 
kadınların evlilik uyumu üzerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular, 
kadıların iş yaşamlarındaki olumlu gelişmeler ev yaşantılarına da olumlu 
yansımaktadır. Ayrıca evlilik uyumu ile bireylerin yaşları arasında anlamlı 
bir farklılık gözlenmektedir. Diğer taraftan evlilik süresi ile cinsel yaşam 
ve eşe hissedilen duygu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur.

Alexander ve Reilly (1981)’de yapmış olduğu çalışmada evlilik 
zamanlamasının eğitimsel kazanım için önemini ulusal bir genç erkek ve kadın 
örneği için incelenmiştir. Erken evlenmenin kadınların eğitimsel kazanımları 
için zararlı olduğu, ancak erkekler için çok az ya da hiç sonuç olmadığı sonucuna 
varmışlardır.

Çığşar ve Ünal (2019) evli çiftlerde ekonomik kriz algısının eşler arasında 
gösterdiği farklılıkları ele alarak, evli kadınların bekâr kadınlara göre, alım 
gücünün düşmesi, temel ihtiyaçların karşılanamaması, şirket iflasları ya da 
ev-araba fiyatlarındaki artış gibi faktörleri ekonomik kriz belirtisi olarak görme 
eğilimlerinin daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Aynı çalışmada benzer 
durumun evli ve bekâr erkekler arasında da var olduğu ifade edilmiştir. 

Tai ve Lui (2019)  çalışmasında Tayvan’da erken yaşta evliliğe ilişkin 
faktörleri ve bunu takiben aile hayatı ve kariyer yörüngelerindeki olumsuz 
sonuçlar için riskleri incelemişlerdir. İşsiz gençler ve sosyoekonomik 
statüsü düşük olanlar için erken evliliğin dezavantajlı bir durum olduğu 
saptanmıştır.
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Mavruk ve ark. (2020); Adana halkı üzerine yapılan bir sosyal anket 
çalışması ile yaş, cinsiyet, gelir, evlilik durumu vb. değişkenlerin bireyin zaman 
çerçeveli mutluluğu üzerine mekânsal etkilerini farklı logit regresyon modelleri 
kullanarak açıklamışlardır.

Erkılıç (2020), evli bireylerin aile içi iletişimleri, benlik kavramlarının 
evlilik uyumu arasındaki ilişkiye bakmıştır. Ayrıca sosyodemografik 
değişkenlerde eklenerek uyum sürecine etkisini incelemiştir. Aile iletişim 
örüntüleri alt ölçeklerinden uyum yönelimi ile cinsiyet, uyum yönelimi ve 
eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Aile 
arasındaki iletişim yapısı ile evlilik kararı arasında istatistiksel bakımdan anlamlı 
bir ilişki bulmuştur.

Tai ve Lui (2019)  çalışmasında Tayvan’da erken yaşta evliliğe ilişkin 
faktörleri ve bunu takiben aile hayatı ve kariyer yörüngelerindeki olumsuz 
sonuçlar için riskleri incelemişlerdir. İşsiz gençler ve sosyoekonomik statüsü 
düşük olanlar için erken evliliğin dezavantajlı bir durum olduğu saptanmıştır.

2. Araştırmanın Önemi, Kapsamı ve Sınırlılıkları

Aile toplumun temel direklerinden biridir, bu nedenle güçlü toplumun 
temel taşı sağlıklı yürütülen evliliklerle mümkündür. 

Evlilik, bir insanın hayatında sahip olabileceği en önemli deneyimlerden 
biridir ve birçok değişkene göre çok farklı tanımlara sahiptir. Evlilik, uzun 
yıllardır var olan eski bir sosyolojik kurumdur ve farklı cinsiyetten insanların 
birlikte yaşamaları, hayatlarını paylaşmaları ve çocuk sahibi olmaları için 
yaptıkları bir sözleşme olarak kabul edilir (Yavuzer, 2010).

Günümüzde evlilik; bilim ve teknolojideki ilerlemeler, mekanik yaşamdaki 
artış, ekonomik koşullar, istihdam durumu gibi pek çok sebep ile kaygı, 
depresyon, duygusal ve psikolojik bozukluklar gibi hoş olmayan süreçlere 
maruz kalmıştır. 

Evlilik memnuniyetini; çiftlerin tutumları veya birbirlerine karşı genel 
duygularına göre değerlendiririz. Her iki tarafın beklentilerini karşılayacak 
yönde hareket etmenin, evliliğin istikrarı ve dayanıklılığı için önemli bir faktör 
olduğu da bilinmektedir. 

Çalışan çift çocuk sayısı, eğitim düzeyi, evlilik süresi ve gelir de yaşam 
kalitesini ve evlilik memnuniyetini etkileyen faktörlerdir; bu faktörler doğal 
yaşam sürecini bozar ve sonuçta yaşam kalitesini düşürür. 
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Farklı sosyal bilimcileri bir araya getiren şeylerden biri, evliliği etkileyen 
etmenleri anlamaktır. Bu bağlamda evliliği etkileyen faktörler nelerdir? Evliliği 
ayakta tutan değerler nelerdir? Ekonomik durum evliliği etkiler mi? Evlenme 
biçimi ile eğitim seviyesi arasındaki ilişki nelerdir? gibi birçok soruya yanıt 
aranmaktadır. 

Adana’da yaşayan evli bireyler üzerine yapılacak olan bu çalışmada, aile 
ile evlilik arasındaki güçlü ilişkinin devamı üzerine araştırmalar yapılması ve 
bu bağlamda topluma yararlı bilgiler kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca 
çalışmada evliliği etkileyen faktörler incelenerek elde edilen bulgular yardımı 
ile Türkiye’de aile ve evlilik konuları ile ilgili çıkarımlar ile literatüre katkı 
sağlanmaya çalışılmıştır. 

3. Veri ve Yöntem 

Bu çalışma evliliği etkileyen faktörleri incelemek amacı ile Adana’da 
yaşayan evli, boşanmış ya da dul olan 449 kişiye uygulanan anket sonucu elde 
edilen veri seti kullanılmıştır. Analiz; sıralı lojit regresyon yöntemi kullanılarak 
yapılmıştır. Hesaplamalarda; SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. 

Araştırmada; Locke ve Wallce’in; evlilik niteliğinin değerlendirilmesi 
amacı ile hazırlanmış temel soruları içeren; Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ) 
adı ile literatürde yer alan ölçek kullanılarak elde edilen anket cevaplarından 
derlenen veri setindeki değişkenler kullanılmıştır. Bunun yanında evli bireylerin 
demografik ve sosyo-kültürel yapıları hakkında bilgi edinebileceğimiz 
literatürde yer alan sorularda araştırmada kullanılan değişkenler arasındadır 
(Tutarel Kışlak, 1999). 

Evliliği etkilediği düşünülen demografik, sosyo-kültürel ve ekonomik 
faktörlere dayalı kurulan ekonometrik modellerden sadece anlamlı olan bir 
tanesi yorumlanmıştır. Logit regresyon analizine dayalı olarak yapılan analizler 
kullanılarak çözüm önerileri sunulmuştur. 

3.1.	Ordinal	Lojistik	Regresyon	Modeli	ve	Bulgular

Eşe karşı duyulan duygunun, cinsel yaşamın ve evlenilen yaş 
değişkenlerinin, aile içi yaşanan gerginlik üzerinde ne derece etkili olduğunu 
gösteren sıralı lojistik regresyon değişkenleri ve kategorileri Tablo 1’de 
görülmektedir. 
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Tablo 1: Sıralı Lojistik Regresyonda Kullanılan Değişkenlere Ait Kategoriler

Sorular Kategorileri
Evde Gerginlik (Y) 1 Az 

2 Orta, 
3 Çok  (Referans)

Eşine Karşı 
Duygunuz (X1)

1 Sevgi-Saygı,
2 Korku, Çekingenlik, Monotonluk, Hissiyatsız  (Referans)

Cinsel Yaşam (X2) 0 İyi 
1 Orta
2 Kötü  (Referans)

Evlenilen Yaş (X3) 1 18 ve Altı 
2 19-22yaş
3 23-26 yaş
4 27 Ve Üzeri yaş  (Referans)

Bağımlı değişken olan evde gerginlik durumu; az, orta ve çok gergin 
olmak üzere üç alt kategori ile tanımlandığından ve kategoriler kendi içinde 
sıralı olduğundan hesaplamalarda Sıralı (Ordinal) Lojistik regresyon modeli 
kullanılmıştır. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenler için referans son kategori olarak seçilmiş 
ve karşılaştırmalar referans kategorisine göre yapılmıştır. 

Paralellik Varsayımı

Regresyon katsayılarının sıralı kategorik değişkenin tüm kategorilerinde 
aynı olduğunu varsayan paralel eğriler varsayımının sonuçları Tablo 2’de 
görülmektedir. Hesaplamalar Ki-Kare istatistiğine dayalı olarak yapılmaktadır. 

Tablo 2: Paralel Doğrular Test Sonucu

Test of Parallel Linesa

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig.
Null Hypothesis 159,137

General 148,211 10,926 6 ,091

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the 
same across response categories.  a. Link function: Logit.

Ki-kare değerine karşılık gelen olasılık değeri 0.091 olup bu değer 
anlamlılık düzeyi olan 0.05 den büyüktür. Bu nedenle paralellik varsayımı 
kontrolü için kurduğumuz sıralı kategorik değişkenin tüm alt kategorilerinde 
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ilişkili regresyon katsayısının aynı olduğunu ifade eden yokluk hipotezi red 
edilemez ve paralellik varsayımının geçerli olduğu sonucuna ulaşılır. 

Tablo 3: Uyum İyiliği Test Sonucu

Chi-Square df Sig.
Pearson 46,882 40 ,211
Deviance 48,886 40 ,158
Link function: Logit.

Modelin verilere uyum gösterip göstermediğinin kontrolü için ise model 
uyum iyiliği test sonuçlarına bakılır. Test sonuçları Tablo 3’de görülmektedir. 
Pearson Ki-Kare ve Deviance sonuçlarına bakıldığında ilgili olasılık değerleri 
(sig.) anlamlılık düzeyi olan 0.05’in üzerinde olduğundan model verilere uyum 
gösterir ifadesini içeren yokluk hipotezi red edilemez. Yani modelin verilere 
uyum gösterdiği sonucuna ulaşılır.  

Pseudo R2 değerleri Tablo 4’de görülmektedir. Bu değerler bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranını göstermektedir (Karagöz,2017). 
Tablodan da görüldüğü gibi; Cox and Snell R2 değerine göre %2.47, Nagelkerke 
R2 değerine göre %2.85 ve McFadden R2 değerine göre %1.4 oranında bağımsız 
değişkenler bağımlı değişkeni açıklamaktadır. 

Tablo 4: Pseudo R2 Değerleri 

Cox and Snell ,247
Nagelkerke ,285
McFadden ,140
Link function: Logit.

Model anlamlılığı testi için hesaplanan Likelihood Ratio test sonuçları 
ise Tablo 5’de görülmektedir. Modeldeki tüm regresyon katsayıları sıfırdır diye 
ifade edilen yokluk hipotezi; Likelihood Ratio testine karşılık gelen olasılık 
değeri 0.05 den küçük çıktığı için red edilir. Ve en azından bir regresyon katsayısı 
sıfırdan farklı yani model anlamlı olduğu sonucuna ulaşılır. 

Tablo 5: Model Uydurma Bilgileri

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig.
Intercept Only 286,710
Final 159,137 127,573 6 ,000
Link function: Logit.
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Ön incelemeler modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. Sıralı regresyon 
modelinde kullanılan değişkenlerin bireysel anlamlılıklarının değerlendirmesi 
Wald testine dayalı olarak yapılır. Analiz ile ilgili tüm sonuçlar Tablo 6’da 
özetlenmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlendiğinden sadece olasılık 
(sig.) değeri  0.05’den küçük olanlar için yorumlar yapılmıştır. 

X1 ve X2 nolu değişkenler tüm alt kategori için 0.05 anlamlılık 
düzeyinde etkili bulunurken, X3 değişkeni sadece birinci alt kategori için etkin 
bulunmuştur. 0.10 önem düzeyi için değerlendirilmek istenirse, X3 değişkeninin 
3. alt kategorinin de anlamlı olduğu söylenebilir.

Tablo 6: Sıralı Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları

Parameter Estimates

Estimate
Std. 

Error Wald df
Sig.

95% Confidence Interval

Lower 
Bound

Upper 
Bound

Threshold evde_gerginlik [1] -1,821 ,357 25,971 1 ,000 -2,521 -1,120

evde_gerginlik [2] ,033 ,340 ,009 1 ,923 -,634 ,700

Location eşine_karşı_duygu_[1] -1,131 ,257 19,306 1 ,000 -1,636 -,627

eşine_karşı_duygu_[2] 0a . . 0 . . .

Cinsel_yasam [0] -2,035 ,251 65,590 1 ,000 -2,527 -1,543

Cinsel_yasam [1] -,847 ,271 9,735 1 ,002 -1,379 -,315

Cinsel_yasam [2] 0a . . 0 . . .

evlendiğiniz_yas_[1] ,892 ,306 8,517 1 ,004 ,293 1,491

evlendiğiniz_yas_[2] ,357 ,283 1,588 1 ,208 -,198 ,911

evlendiğiniz_yas_[3] ,491 ,282 3,042 1 ,081 -,061 1,043

evlendiğiniz_yas_[4] 0a . . 0 . . .

Link function: Logit.

a. This parameter is set to zero because it is redundant.

X1 değişkeni Wald istatistiğine karşılık gelen olasılık (sig) değeri 0.05 
den küçük olduğu için X1 değişkeni bağımlı olan evde gerginlik değişkenini 
etkiler. Eşine karşı sevgi saygı hisseden kişilerin gerginlik yaşama durumu diğer 
kişilere göre yaklaşık Exp(-1.131)= 0.323 kat daha fazladır. Katsayı negatif 
olduğu için etki ters yöndedir. X1 değişkeni 1 birim artarsa gerginlik 1,131 
birim azalacaktır. Referans kategorisi; eşinden korkan, hissiyatsız ya da çekinen 
kişiler olarak belirlendiğinden, eşine sevgi ve saygı besleyen kişinin referans 
grubuna göre aile içi gerginlik yaşama ihtimalinin daha zayıf olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.
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Cinsel yaşam sorusu cevap kategorileri “iyi, orta, kötü” ilişki olarak sıralı 
olarak derecelendirilmiş ve referans olarak son kategori seçilmiştir.  Değişkenin 
tüm alt kategorilerine ait olasılık değerleri 0.05’den küçük olup değişken tüm 
alt kategorileri ile bağımlı değişken olan evde gerginlik üzerinde etkindir 
denilebilir. Katsayılar bakıldığında negatif olduğundan etkinin negatif olduğu 
görülmektedir. Katsayılara bakıldığında cinsel ilişki derecesinde kötüleşme 
olurken evde gerginlik yaşama ihtimalinin de kötüleştiği ve cinsel yaşamı iyi 
olan evli çiftlerin, kötü olan çiftlere göre daha az gerginlik yaşadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Evlendiğiniz yaş (X2) değişkeni için referans kategorisi 27 yaş ve üzeri (4) 
olarak belirlenmiştir. Birinci kategori olan 18 yaş ve altı yaşta (X2=1) evlenen 
çiftler; 27 yaş ve üzeri yaşta (X2=4) evlenen bireylere göre evde gerginlik 
yaşama ihtimalleri yaklaşık Exp(0.892)=2.44 kat daha fazladır. Katsayı pozitif 
(0.892) olduğu için X2=1 değişkeni evde gerginliği pozitif yönde etkileyecektir. 
X2 değişkeni alt kategorileri; az, orta ve çok sırasında derecelendirildiğinden 
pozitif etki gerginlikte olumsuzluğu ifade edecektir. Yani küçük yaşta evlenen 
bireylerin evde gerginlik yaşama ihtimalleri referans (27 ve üstü yaşta evlenen 
kişiler) kategoriye göre daha yüksektir. X2=1 değişkeni bir birim artarsa, 
gerginlik 0.892 birim artacaktır. Kısaca, evlilik yaşı ilerledikçe gerginlik 
seviyesinde azalma olduğu gözlemlenmektedir. Evlendiğiniz yaş ile ilgili olarak 
anlamlı bulunan tek alt kategori 18 yaş ve altı olup diğer yaş kategorilerinde etki 
0.05 önem düzeyi için anlamsızdır. 

4.Tartışma ve Sonuç

Türkiye’de 2015 yılında 602 bin 982 çift evlenirken, aynı yıl 205 bin 871 
kişi boşanma davası açmış, 131 bin 830 çift ise boşanmıştır. 2019 yılına kadar 
evlenen çiftlerin sayısı azalmış olup boşanan çiftlerin sayısı ise artış göstermiştir. 
2020 yılında pandeminin etkisiyle evlenen çiftlerin sayısında çok fazla azalma 
olmamışken boşanan çiftlerin sayısı oldukça düşüş göstermiştir. 2020 yılında 
evli çiftlerin mutluluk oranına bakıldığında bu oran %51.7’dir. Bu nedenle 
evlilik konusu üzerine yapılan çalışmaların sayısı gün geçtik sıra artmaktadır. 

Araştırmamızda; bağımlı değişkenin kategorik ve sıralı olması nedeniyle 
sıralı lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Sıralı Lojistik Regresyonda (cinsel 
sorunlar, eşlerin birbirine olan duygusu, evlenme yaşı) değişkenlerinin çiftler 
arasındaki gerginliği ne derecede etkilediği incelenmiştir. 

Cinsel yaşamın çok önemli bir faktör olduğu, cinsel yaşamı kötü olan 
bireylerin yaşadığı sorunların da fazla olduğu gözlemlenmiştir. Eşe karşı 
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beslenen duygunu sevgi ve saygıya dayalı olması da gerginliği azaltan faktörler 
içindedir. Ayrıca evlilik yaş değişkeninin de bağımlı değişken üzerinde anlamlı 
bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Küçük yaşta evlilik yapan bireylerin evde 
daha çok gerginlik yaşadıkları da elde edilen sonuçlar arasındadır.  

Elde edilen sonuçlar, daha önce yapılmış pek çok çalışma ile uyuşmaktadır. 
Mutlu ve ark. (2018) yapmış oldukları araştırmada evlenme şeklinin, yaşın, 
eğitim seviyesinin, akraba ile iletişimlerinin, boş zaman değerlendirme 
etkinliklerinin ve gelir düzeyinin evlilik uyumunu etkileyen faktörler 
olduğunu tespit etmişlerdir.  Benzer şekilde Demir Erbil ve Hazer (2018); 
evlilik uyumu ile yaş, evlenme biçimi, aylık gelir demografik değişkenleri 
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. Karadağ (2015); aile 
içi iletişimin, cinsel yaşam sorunlarını paylaşmanın, eşlerin karşılıklı duygu 
ve düşüncelerine karşı ilgili olmasının evlilik uyumu üzerinde önemli ölçüde 
etkide bulunduğu sonucuna ulaşırken, Yalçın (2014); evlilik süresi ile cinsel 
yaşam ve eşe hissedilen duygu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulmuştur. 

Araştırmada; Adana’da ikamet eden evli bireylerin evliliklerini etkileyen 
faktörler incelemiş ve sonucunda çiftlerin evlilik yaşının, çiftlerin birbirine karşı 
tutumlarının ve cinsel yaşamlarının evlilik içi huzur için önemli faktörler olduğu 
gösterilmiştir. 
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1. Giriş

Birleşik bir Avrupa fikri ikinci dünya savaşı sonrası doğmuş çünkü 
yaşanılan yıkımlardan sonra savaş fikri tamamen ortadan kaldırılmak 
isteniyordu. Bu sebeple;1951 yılında, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, 

Lüksemburg ve Hollanda’dan oluşan altı Avrupa ülkesi bir araya gelerek 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu oluşturmuş ve bugünkü adıyla Avrupa 
Birliği (AB)’nin ilk temelleri atılmıştır.  Türkiye ile ilişkisi uzun bir geçmişe 
dayanmaktadır. Topluluğun sayısı giderek artmaya devam etmiştir. İlk olarak; 
1973’te İrlanda, İngiltere ve Danimarka topluluğa katılmış, daha sonra 1994’te 
Avusturya, Finlandiya, Norveç ve İsviçre katıldı. Fakat, Norveç daha sonra 

*  Bu çalışma Ağustos 2019’da Çukurova Üniversitesi SBE tarafından kabul edilen “Avrupa 
Birliği Müzakere Sürecinde Türkiye’nin Üyelik Olasılığının Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek 
lisans tezinden uyarlanmıştır.
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ülkesinde yapılmış olan halk oylaması neticesinde üyelikten çekilmiştir. En 
büyük genişleme ise 2004 yılında yaşandı. Atina’da 10 aday ülkenin (Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Estonya, Malta, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 
Litvanya, Letonya, Slovenya, Slovakya ve Polonya) üyelikleri onaylandı ve üye 
sayısı bu tarihte 25 oldu. Üye sayısı artmaya devam eden birlik daha sonra, Ocak 
2007 tahinde Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla toplam üye sayısını 27’ye 
çıkartmış, son olarak 2013’te Hırvatistan’ın üyeliği ile toplam üye sayısını 28 
olmuştur. (Siyad, 2013, s. 27)

Modernleşme yolunda önemli ilerlemeler kaydeden Türkiye ise, politik, 
sosyal ve ekonomik batılılaşma politikasına devam ediyordu. Türkiye’nin 
topluluğa başvurmak için geçerli sebepleri vardı. Bu sebepler; daha çok 
stratejik olarak değerlendiriliyordu. Bunu sebebi; Türkiye’nin NATO ve Avrupa 
Konseyi’ne üye idi. Bu sebeple Türkiye’de, 1959 yılında topluluğa başvuruda 
bulundu. Türkiye’nin üye olması konusunda çeşitli önyargılar vardı. Bazı üye 
devletler, Türkiye’nin insan hakları demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi 
uygulamalarının, özellikle insan hakları ve azınlık haklarının korunması gibi 
konularda AB kriterlerini yeterince karşılayamadığını düşünmekteydiler. Bazı 
devletler, Türkiye-AB ilişkilerini tamamen bitirmek yerine “imtiyazlı ortaklık” 
olarak devam etmesi gerektiğini düşünmektedirler (Vardan, 2009, s. 52). Fakat, 
farklı düşüncelere sahip AB ülkeleri de vardı. Bunlar; Türkiye’yi bir stratejik 
müttefik, bir ticaret ortağı ve bunların yanı sıra yakın tutulması gereken bir güç 
olarak gördüğü de açıktır (Özdemir & Çiftlikçi, 2015, s. 125). Türkiye ve AB 
arasında uzun süren bu süreç sonu olmayan ve zorlu görünmesine rağmen; bu 
durum sürecin tamamen durduğu veya Türkiye’nin bu entegrasyonun dışında 
kalacağı anlamını taşımamaktadır. 

Bu çalışma ile; bazı makro ekonomik kriterler yardımıyla Türkiye’nin, AB 
ile bütünleşmeye hazır olup olmadığını Faktör analizi ve logit modeli yardımıyla 
araştıracak ve diğer ülkelerle karşılaştırma yapılarak Türkiye’nin AB’ye 
girebilme olasılığı değerlendirilecektir. Çalışmamızda 2010- 2017 dönemi için 
dokuz adet ekonomik kriter kullanarak AB üyelik olasılıkları tahmin edilmiştir. 
Bu değişkenler, Maastricht Anlaşmasında yer alan üç temel değişken, yani 
kamu dengesi, enflasyon oranı ve kamu borcu ve bunların yanı sıra ülkelere 
ait demokrasi indeksi verileri, eğitim harcamaları oranı, uzun vadeli işsizlik 
oranı, GINI katsayısı, A&G oranı ve GSMH büyüme oranıdır. Çalışmada sırası 
ile öncelikle literatür daha sonra çalışmanın verisi ve yöntem, bulgular ve son 
olarak sonuçlar açıklanarak değerlendirilmiştir.
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2. Literatür

Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin güncel ve önemli bir konu 
olmasından dolayı literatürde bu konuyla alakalı birçok çalışma bulunmaktadır. 
Bu çalışmalardan birkaçı aşağıda özetlenmiştir. 

Kılıç (2005) çalışmasında; Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin ekonomik 
bütünleşmeye hazır olup olmadıklarını sınamak için AB’ye tam üye olan ve 
birliğe tam üyelik için aday statüsünde bulunan ülkelerin karşılaştırmalarını Çok 
Kriterli Karar Analizi (ÇKKA) yaklaşımına dayalı ELECTRE TRI modeli ile 
sınamıştır. Sonuç olarak; bu ülkelerin üyelik için yeterli olmadıkları sonucuna 
varılmıştır. Benzer bir çalışma olan; Kılıç, Cin ve Lopcu (2006) çalışmalarında; 
1998-2003 yılları arasında AB’ye tam üye statüsünde bulunan 15 ülke ve aday 
statüsünde bulunan 14 ülke için Maastricht ekonomik kriterleri baz alınarak 
bu ülkelerin AB ile ekonomik anlamada ekonomik bütünleşmeye hazır olup 
olmadıklarını araştırmışlardır. Elde edilen Logit modeli tahminlerine göre çoğu 
ülkenin bütünleşmeye hazır olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yılmaz (2008) 
çalışmasında; Türkiye-AB ilişkilerinin aşamalarını, değerlendirme sürecini 
ve müzakereleri ayrıntılı bir biçimde incelemiştir. Sonuç olarak çıkarılması 
gereken dersler ve ilişkinin gidişatı ile ilgili çeşitli değerlendirmeler yapmıştır. 
Bu çalışmalara benzer biçimde; Vardan (2009) çalışmasında; müzakere 
sürecinde Türkiye-AB arasındaki sorunlara değinmiş ve özellikle Türkiye’deki 
demokrasi konusu hakkında değerlendirme yapmıştır. Çimen ve Yıldırım 
(2012) çalışmalarında; Türkiye’nin AB üyeliğinin olası ekonomik etkisini analiz 
etmeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda pozitif ve negatif etkilerin olacağı 
sonucuna varılmıştır. Kıral ve Esen (2013) çalışmalarında; Türkiye’nin, Avrupa 
Birliği üyelik kriterlere uyumluluğunu; ekonomik değişkenlere kümeleme 
analizi yöntemi kullanarak araştırmış ve Türkiye’nin; Bulgaristan, Estonya, 
Litvanya, Letonya gibi zayıf ülkelerle ekonomik yönden benzemekte olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca GSYH verilerine yakınsama analizi uygulayarak 
ülkenin ekonomik yönden Avrupa Birliği ülkelerine ne derece yakın olduğunu 
hesaplamışlardır. Aktar ve diğerleri (2013) çalışmalarında; Türkiye ve AB 
arasındaki müzakereleri ayrıntılarıyla incelemiş ve geçmişten güzümüze 
müzakereler hakkında değerlendirme yapmışlardır. Benzer şekilde; Çelenk 
(2016) çalışmasında; Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin avantaj ve dezavantajlarını 
siyasal, kültürel ve ekonomik boyutu ile incelemiş ve AB’nin koşulluluk 
ilkesinin uygulanışı ve Türk siyasal sisteminin iç dinamiklerinin, müzakerelerin 
hızı ve sonucunu etkilediği gözlemlenmiştir. 



284    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

3. Materyal-Metod

Çalışmada kullanılan veri seti (Tablo 1) AB’nin kurucu ve eski üyeleri 
(A grubu) ile 2004 yılı ve sonrasında üye/aday olan ülkeler (B grubu) olmak 
üzere toplam 30 ülkeye ait 2010-2017 dönemini kapsayan dokuz adet (Tablo 2) 
ekonomik gelişmişlik kriteri oluşturmaktadır.

Çalışmada, ülkeler 2004 yılından önceki statüleri dikkate alınarak iki 
gruba ayrılmıştır. Burada amaç, kurucu ve eski üyeler ile 2004 yılı ve sonrasında 
üye/aday olan ülkeler arasında bir karşılaştırma gerçekleştirmektir. Çünkü 2004 
yılı ve sonrasında üye/aday olan ülkelerden Türkiye dışında birçoğu tam üyelik 
statüsü kazanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada Türkiye ile bu dönemde tam 
üyeliğe kabul edilen ülkelerin ekonomik kıyaslaması amaçlanmış ve ülkeler bu 
doğrultuda Tablo 1’deki gibi sınıflandırılmıştır. 

Tablo 1. Çalışma Kapsamındaki Ülkeler

Kurucu ve eski 
üye ülkeler (A 

grubu)

Üyelik
Başvuru
Tarihi

Üyelik
Tarihi

2004 yılı ve sonrasında 
üye/aday ülkeler

(B grubu)

Üyelik
Başvuru
Tarihi

Üyelik 
Tarihi

Belçika - Kurucu Çek Cumh.* 1996 2004
Danimarka 1967 1973 Estonya* 1996 2004
Almanya - Kurucu Kıbrıs* 1990 2004

Yunanistan 1975 1981 Letonya* 1996 2004
İspanya 1976 1986 Litvanya* 1996 2004
Fransa - Kurucu Macaristan* 1994 2004
İrlanda 1967 1973 Malta* 1990 2004
İtalya - Kurucu Polonya* 1994 2004

Lüksemburg - Kurucu Slovenya* 1996 2004
Hollanda - Kurucu Slovakya* 1995 2004
Avusturya 1989 1995 Bulgaristan** 1996 2007
Portekiz 1976 1986 Romanya** 1995 2007

Finlandiya 1992 1995 Türkiye 1987 -
İngiltere 1967 1972 Hırvatistan 2003 2013

İsveç 1991 1995 İzlanda*** 2009 -
* Mayıs 2004’ te tam üyelik statüsü kazanan ülkeler
** 2007’ de tam üyelik statüsü kazanan ülkeler
***Mart 2015’te üyelikten vazgeçmiştir

Çalışmanın veri setini, 2010-2017 dönemi için ülkelerin bazı ekonomik 
gelişmişlik kriterleri (göstergeleri), Maastrich ve Kopenhag kriterleri 
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oluşturmaktadır. Bu kriterler Tablo 2’de gösterilmektedir. Çalışmanın verileri 
AB’nin EUROSTAT web sitesinde yayınlanan istatistiksel veri tabanından 
alınmıştır3. Veri seçerken kullanılan zaman aralığı içerisinde mümkün olduğu 
kadar eksik veri içermeyen kriterlerin kullanılmasına dikkat edilmiştir.

Tablo 2. Çalışmada kullanılan ekonomik gelişmişlik kriterleri

Kriter Adı Tanım 
Brüt Kamu Borcu Brüt borç/Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH)
Kamu Dengesi [Kamu alacağı (+) ya da Kamu Borcu(-)]/GSMH
Enflasyon oranı Yıllık enflasyon

GSMH büyüme oranı
Kişi başına düşen reel GSMH’nın geçen yıla göre artış 
oranı

Demokrasi indeksi Demokrasi ölçüsü
GINI indeksi Gelir dağılımı eşitsizliği ölçüsü
Araştırma geliştirme 
harcamaları oranı (A&G)

Toplam araştırma geliştirme harcamaları/ GSMH

Uzun vadeli işsizlik 1 yıl ve daha fazla işsiz sayısının toplam işgücüne oranı
Eğitim harcamaları oranı Toplam eğitim harcamaları/ GSMH

4. Bulgular

Faktör Analizi (FA) çok değişkenli istatistiksel bir yöntem olup, çok 
sayıda değişkeni daha az sayıda faktöre indirgemeyi amaçlar; nxm boyutundaki 
değişken uzayını nxk boyutundaki faktör uzayına indirger (n=gözlem sayısı, 
m=değişken sayısı ve k=faktör sayısı). FA, birbiri ile yakın ilişki ve etkileşimleri 
gösteren değişken gruplarını özetleyen anlamlı faktörleri belirler. FA ile her bir 
gözlem için faktör skorları hesaplanabilir. 

Veri setinin FA için uygun olup, olmadığı üç yöntem ile ölçülür. Bunlar 
korelasyon matrisinin oluşturulması, Bartlett Küresellik (Sphericity) Testi ve 
Kaiser Meyer Olkin (KMO) testleridir.

FA gerçekleştirilmeden önce, bu çalışmada kullanılan değişkenlerin 
faktör modeline uygun olup olmadığı saptanmıştır. Faktör modelinin geçerliliği 
“Bartlett Küresellik Sphericity” testi ve KMO örneklem yeterliliği indeksi ile 
sınanmıştır4.

3  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
4 Bu test ve FA, SPSS for Windows sürüm 16.0 istatistiksel paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.
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Aşağıda yer alan Tablo 3, KMO örneklem yeterliliği ve Bartlett Küresellik 
(Sphericity) örneklem yeterliliği test istatistiği sonuçlarını vermektedir. 
Görüldüğü üzere, KMO değeri .723 olarak tespit edilmiş ve bu değer örneklem 
büyüklüğünün faktör analizi için “iyi” olduğu sonucunu vermektedir. Ayrıca 
Barlett Küresellik (Sphericity) testi sonuçları incelendiğinde ki-kare χ2

(36) 
=943.063; p=0.000<0.05) değerlerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Bu 
sonuçlara göre, birim matris hipotezi reddedilmiştir ve mevcut değişkenlerin 
faktör modeli için uygun olduğu söylenebilir.

Tablo 3. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Küresellik  
(Sphericity) Test Sonuçları

KMO örneklem yeterliliği indeksi ,723

Bartlett Küresellik 
 (Sphericity) Testi

Ki-Kare 943,063

Serbestlik derecesi 36

Anlamlılık ,000

Tablo 4’te, SPSS programında hesaplanan özdeğerleri (λj) ve toplam 
varyansı açıkladıklama yüzdeleri (%) verilmiştir. Orijinal değişkenler standart 
hale dönüştürüldüğü için her bir değişkenin ortalaması 0, varyansı ise 1 olacaktır.  
Toplam m adet değişken olduğunda ise toplam varyans m’e eşit olacaktır 
(örneğin, bu çalışmada m=9 adet standartlaştırılmış değişken var ise değişken 
grubuna ait toplam varyans 9 olacaktır). Özdeğeri 1’den küçük olan faktörlerin 
seçilmemesinin nedeni bu faktörlerin toplam varyansı açıklamada tek bir 
değişkenden daha az açıklayıcı güce sahip olmasıdır. Tablo 5’te görüldüğü gibi, 
özdeğeri 1’den büyük toplam 3 adet faktör saptanmış olup, bu faktörler toplam 
varyansın %70,956’sını açıklamaktadır.

Tablo 4. Hesaplanan Özdeğerler (λj ) ve Açıklanan Varyans Yüzdeleri(%)

Faktörler
Özdeğerler λj

Açıklanan 
varyans 

yüzdeleri (%)

Kümülatif 
%

Toplam
Varyansın 
yüzdesi

Kümülatif %

F1 3,577 39,747 39,747 2,906 32,294 32,294
F2 1,660 18,444 58,191 1,887 20,970 53,264
F3 1,149 12,765 70,956 1,592 17,692 70,956

Tablo 5 de, bu çalışmada hesaplanan faktör yükleri matrisi verilmektedir. 
Değişkenlerdeki toplam değişimi (varyansı) açıklayan, en önemli (özdeğeri 
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en yüksek olan, λj=3,577) birinci faktörün (F1), değişken bileşenleri sırasıyla 
(faktör yüklerine göre) demokrasi indeksi (%89,4), A&G (%80), GINI indeksi 
(%-75,3), uzun vadeli işsizlik (%-67,5) ve eğitim (%59,4) olmaktadır. Bunun 
anlamı şudur: En başta demokrasi indeksi olmak üzere, bu değişkenler AB 
ülkelerindeki değişimi açıklayan önemli değişkenlerdir.  Bunu takip eden ikinci 
faktörün (F2) bileşenleri sırasıyla, uzun vadeli işsizlik (%53,3), brüt kamu borcu 
(%89,1) ve GSMH büyüme oranı (%-60) dır. Son olarak üçüncü faktör (F3) 
bileşeni enflasyon (%-65,7) olmaktadır. 

Tablo 5. Faktör yükleri matrisi
 

 Faktörler (k) 
Değişkenler (m) F1 F2 F3 

DEMOKRASİ İNDEKSİ ,894   

A&G ,800   

GINI İNDEKSİ -,753   

KAMU DENGESİ ,686   

UZUN VADELİ İŞSİZLİK -,675 ,533  

EĞİTİM ,594   

BRÜT_KAMU_ BORCU  ,891  

GSM_BÜYÜME  -,600  

ENFLASYON   -,657 

Her ülke için hesaplanan faktör skorları o ülkenin AB’ye tam üyelik skoru 
olduğundan, bir ülke için skorlar ne kadar büyükse ülkenin üyelik olasılığı o 
kadar artacaktır. Bir sonraki bölümde, ülkeler için hesaplanan bu faktör skorları 
(F1, F2, F3) lojistik regresyon analizinde bağımsız değişken olacak şekilde logit 
modeli tahmin edilmiş ve ülkelerin AB’ye tam üyelik olasılıkları hesaplanmıştır.  

Logit modeli bağımsız (açıklayıcı) değişkenlerin değeri verildiğinde 
bağımsız değişkenin olasılığını verir:

)( iyP  (1) 
herhangi bir y olayının olma olasılığını versin.

)(1 iyP-   (2)

ise,  yi olayının olmama olasılığını verir.
Dolayısı ile, yi olayının olma olasılığı olmama olasılığına bölündüğünde,

( )
)(1

)(

i

i

yP
yP

-
 (3) 
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Üstünlük oranı (odd-ratio) elde edilir (3). Üstünlük oranını, bu oranı 
açıklayacak bir grup k sayıda değişkenin bir doğrusal bir fonksiyonu olarak 
ifade ettiğimizde, aşağıdaki (4) eşitliği elde edilir;

kk
i

i xbxbxbb
yP

yP
++++=

-
22110)(1

)(
 (4)

4’nolu eşitliğin sağ tarafı doğrusal fakat sol tarafı (üstünlük oranı) doğrusal 
olmadığından üstünlük oranını doğrusal hale getirmek için doğal logaritması 
alındığında aşağıdaki (5) eşitliği elde edilir.

kk
i

i xbxbxbb
yP

yP
++++=

-
22110)(1

)(
ln   (5)           

Böylece üstünlük oranı açıklayıcı değişkenlerin doğrusal bir fonksiyonu 
olur.

 Yukarıdaki eşitlik yeniden düzenlendiğinde, aşağıdaki kümülatif Logit 
fonksiyonu (6) elde edilir.

)( 221101
1)(

kk xbxbxbbi e
yP ++++-+

=


 (6)

Logit modeline ait katsayılar maksimum olabilirlik yöntemi ile tahmin 
edilir. Logit modeline ait maksimum olabilirlik fonksiyonu (7) katsayılar için 
maksimize edildiğinde model katsayıları tahmin edilmiş olur;

( ))(1)(.
11
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==

-=
n

i
ii

n

i

yPyPLMak   (7) 

                       yi = 1                    yi = 0

7 nolu eşitlikte i ülkeleri, n ülke sayısını göstermek üzere; yi = 1 üye olan  
ülkeleri, yi = 0 ise üye olmayan ülkeleri temsil etmektedir. 

Logit modelinin temel varsayımı, ülkelerin iki gruba ayrılabilmesi 
gerçeğine dayanmaktadır: üye (A grubu) ve aday (B grubu) ülkeler. Böylece, bir 
ülke kukla (sahte) bağımlı değişken bir yi tarafından temsil edilebilir (8),

            0, Eğer i ülkesi üye değilse (aday ise), 

yi =       (8)

            1, Eğer i ülkesi üye ise.  

Bu çalışmada Logit modeli tahmin edilirken, ülkelerin tam üye, ya da 
aday üye olma statüsü (bağımlı kukla değişken) için 2003 yılındaki durumları 
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dikkate alınmıştır. Diğer bir deyişle, model için 2003 yılındaki sınıflandırma 
kullanılmıştır.  

)(1
1

LZit
e

P
-+

=  (9)     

Tablo 6 da bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenlere etki derecesi 
verilmektedir. Görüldüğü üzere -2LL değeri oldukça yüksek bulunmuştur. Logit 
modelinin genel olarak açıklama gücünü (açıklayıcı değişkenlerin bağımlı 
değişkene ait olasılığı açıklama gücü) “Cox & Snell R Square”, istatistiği 
0,575 ve “Nagelkerke Square” istatistiği 0,767 olarak hesaplanmıştır ve yüksek 
değerlere sahiptir (0≤R2≤1).  Yani Cox ve Snell istatistiğine göre bağımlı 
değişken ile bağımsız değişken arasında 0,575’lik bir ilişki varken, Nagelkerke 
istatistiğine göre 0,767’lik bir ilişki bulunmuştur  (Ege & Bayrakdaroğlu, 2009, 
s. 151).

Tablo 6. Logit modeline ait istatistikler

-2 Log likelihood Cox & Snell R2 Nagelkerke R2 

122,704 ,575 ,767

Tablo 7, değişkenlerin katsayılarına ait standart hatalar, Wald istatistikleri, 
anlamlılık düzeyleri (sig) ve Exp (β) istatistiklerini vermektedir. Tüm 
değişkenlerin katsayıları anlamlı olarak bulunmuştur (sig <0,05). Exp (β), 
modeldeki diğer değişkenlerin sabit tutulması durumunda ilgili değişkenin 1 
birim arttırıldığında üstünlük oranında hangi düzeyde bir artışın olacağını gösterir. 
Örneğin; F1 faktörü üye olma olasılığını 3,017 kat arttırdığı görülmektedir. β 
katsayısı pozitif olduğundan pozitif etkisi vardır. (Ege & Bayrakdaroğlu, 2009, 
s. 151). 

Tablo 7. Tahmin edilen logit modeline ait katsayılar

β S.E. Wald df Sig. Exp(β)
Adım 1a F1 3,017 ,445 45,978 1 ,000 20,423

F2 1,973 ,406 23,640 1 ,000 7,196

F3 2,937 ,439 44,664 1 ,000 18,858

Sabit -,597 ,264 5,112 1 ,024 ,551

Tahmin edilen ZL denklemi aşağıda 10’nolu eşitlikte verilmektedir. Burada 
ZL, 9’nolu eşitlikte yer alan ZL ’nin SPSS programında tahmin edilmiş halidir.
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3937,22973,11017,3597,0 FFFZ L +++-=   (10)     

Tablo 8, tahmin edilen logit modelinin sınıflandırma başarısını 
göstermektedir. 2010-2017 dönemi içinde gerçekte üye olmayan, yani toplamda 
(98+14=112) 112 gözlemlenen ülkeden 98 ülke doğru sınıflandırılmış, (%87,5), 
gerçekte üye olan, yani toplamda (8+112=120), 120 ülkeden 112 ülke doğru 
sınıflandırılmıştır (%93,3). Modelin genel doğru sınıflandırma oranı ise %90,5 
dir. Dolayısıyla tahmin edilen logit modeli oldukça tutarlı ve etkindir. 

Tablo 8. Logit Modeli Doğru Tahmin Yüzdesi

Gözlemlenen

Tahmin Edilen

Üyelik

Doğru Tahmin (%)0 1
Üyelik                               0 98 14 87,5

                                      1 8 112 93,3
Toplam Yüzde (%) 90,5

a. The cut value is, 0,50

Tablo 9 da her ülke ve yıl için 2010-2017 dönemi logit modelinden 
hesaplanan üyelik olasılıklarını göstermektedir. Tablo’nun son sütunu ise 2010-
2017 dönemi olasılık ortalamalarını vermektedir.  Tabloya göre; en yüksek 
olasılığa sahip ülkeler Finlandiya, Danimarka, Yunanistan ve İsveç olurken; 
en düşük olasılığa sahip ülkeler Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Letonya ve 
Litvanya gibi ülkeler olmuştur. Burada Türkiye dışında ki ülkeler 2004 ve 2007 
de tam üyelik kazanan ülkeler olup olasılık değerleri Türkiye’den çok farklı 
değildir. 
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Tablo 9. Yıllara Göre Ülkelerin Üyelik Olasılıkları

Ülkeler
Ekon.
Geliş.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ortalama

Belçika 1 0,9181 0,9393 0,9802 0,9897 0,9847 0,9840 0,9738 0,9746 0,9681

Fransa 1 0,6633 0,6200 0,8821 0,9276 0,9526 0,9535 0,9418 0,8886 0,8537

Almanya 1 0,5394 0,5852 0,9381 0,9272 0,9074 0,9521 0,9509 0,8808 0,8351

İtalya 1 0,5264 0,5184 0,9083 0,9396 0,9033 0,8678 0,8630 0,8315 0,7948

Lüksemburg 1 0,6414 0,8900 0,9712 0,8607 0,7883 0,9468 0,9227 0,8907 0,8640

Hollanda 1 0,9487 0,9213 0,9845 0,9786 0,9780 0,9638 0,9634 0,9672 0,9632

İngiltere 1 0,3768 0,4306 0,6979 0,7694 0,7261 0,8814 0,9080 0,7176 0,6885

Avusturya 2 0,8514 0,7175 0,9557 0,9760 0,9878 0,9916 0,9895 0,9647 0,9293

Danimarka 2 0,9691 0,9795 0,9900 0,9916 0,9841 0,9860 0,9853 0,9849 0,9838

Finlandiya 2 0,9667 0,9532 0,9944 0,9944 0,9957 0,9962 0,9859 0,9898 0,9845

Yunanistan 2 0,9711 0,9986 0,9964 0,9906 0,9591 0,9745 0,9767 0,9880 0,9819

İrlanda 2 0,8836 0,9135 0,9856 0,9843 0,5377 0,0001 0,9078 0,6989 0,7389

Portekiz 2 0,1896 0,5740 0,9164 0,8252 0,6854 0,5813 0,7126 0,6652 0,6437

İspanya 2 0,3696 0,4353 0,7920 0,8137 0,6191 0,4847 0,4989 0,5862 0,5749

İsveç 2 0,9101 0,9885 0,9986 0,9979 0,9960 0,9816 0,9884 0,9916 0,9816

Bulgaristan 3 0,0012 0,0005 0,0029 0,0033 0,0053 0,0019 0,0014 0,0019 0,0023

Hırvatistan 3 0,0739 0,0354 0,1101 0,1319 0,2831 0,0843 0,0574 0,0933 0,1087

Güney Kıbrıs 3 0,2817 0,4591 0,8284 0,9759 0,7083 0,6612 0,7495 0,7261 0,6738

Çek 
Cumhuriyeti

3 0,1666 0,1722 0,4804 0,6307 0,2423 0,0888 0,2399 0,2594 0,2850

Estonya 3 0,0111 0,0003 0,0018 0,0090 0,0091 0,0302 0,0345 0,0065 0,0128

Macaristan 3 0,1840 0,0692 0,1769 0,0938 0,0499 0,0758 0,0956 0,0974 0,1053

Letonya 3 0,0953 0,0001 0,0011 0,0071 0,0142 0,0083 0,0186 0,0057 0,0188

Litvanya 3 0,0028 0,0002 0,0040 0,0103 0,0197 0,0399 0,0176 0,0063 0,0126

Malta 3 0,1272 0,3779 0,2404 0,1917 0,0394 0,0538 0,1440 0,1374 0,1640

Polonya 3 0,0116 0,0031 0,0258 0,0802 0,0559 0,0398 0,0563 0,0269 0,0375

Romanya 3 0,0008 0,0005 0,0016 0,0004 0,0012 0,0008 0,0010 0,0008 0,0009

Slovakya 3 0,0114 0,0118 0,0596 0,2033 0,1253 0,1236 0,1567 0,0655 0,0947

Slovenya 3 0,3034 0,5485 0,9265 0,8765 0,6369 0,8514 0,7063 0,7323 0,6977

Türkiye 3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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5. Sonuç

Çalışmada, öncelikle çok değişkenli istatistiksel bir yöntem olan Faktör 
Analizi (FA) uygulanarak, bu dokuz adet ekonomik kriter (değişken) daha sonra 
birbirleri ile yakın ilişki ve etkileşimleri gösteren değişken gruplarını özetleyen 
anlamlı üç adet faktöre indirgenmiştir.

FA ile her bir gözlem (ülke) için faktör skorları hesaplanmıştır. Faktör skor 
değerleri daha sonra logit modelinde bağımsız değişken olarak kullanılarak, 
logit modeli tahmin edilmiş ve ülkeler için üyelik olasılıkları hesaplanmıştır. 
Tahmin edilen logit modeli oldukça tutarlı ve etkin olup modelin genel doğru 
sınıflandırma oranı %90,5 olarak bulunmuştur.

Elde edilen sonuçlara göre; 2003 yılından önce AB’ye tam üye olan 
ülkelerin 2010-2017 dönemi için hesaplanan ortalama üyelik olasılıkları, 
2003 yılından sonra tam üyelik statüsü kazanan ülkelerin 2010-2017 dönemi 
için hesaplanan ortalama üyelik olasılıklarının büyük farklılıklar gösterdiği 
bulunmuştur (Slovenya ve Güney Kıbrıs hariç).  Ayrıca, 2004 ve sonrasında 
tam üyelik statüsü kazanan Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya 
ve Romanya gibi ülkelerin olasılık durumlarının da Türkiye’den pek de farklı 
olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada yapılan analiz, Türkiye ile benzer 
ekonomik göstergelere sahip ülkelerin bugün tam üyelik statüsüne geçmiş 
olması, AB’ye tam üyelik için Maastricht ve Kopenhag kriterlerinin ötesinde 
farklı bazı siyasi kriterlerin ön planda tutulduğu izlenimini vermektedir. Bulunan 
bu sonuçlar literatürdeki birçok çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.

Bununla birlikte, AB ile gelecekteki müzakere sürecinde Maastricht ve 
Kopenhag kriterlerinin önemi ihmal edilmemelidir; AB üyelik statüsü kazanmak 
için, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi durumunu daha üst düzeye çıkartması 
gerekir. Daha da önemlisi siyasi, sosyal, kültürel, sosyal ve gelir dağılımı 
alanlardaki standartlarını, AB standartlarına yükselmesi ve demokrasi kültürü 
ve insan hakları bakımında ilerleme kaydetme zorunluluğu söz konusudur. Bu, 
AB’ne girmenin ötesinde Türkiye’nin gelişmesi anlamında önem taşımaktadır. 
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1. Giriş

Klasik finans yaklaşımında, menkul kıymetlerin fiyat oluşumunda 
işletmeye özgü faktörler ile yerel ve küresel ekonomik faktörlerin 
etkisinin olduğu görüşü egemendir. Son zamanlarda yapılan bazı 

araştırmalar, yatırımcıların davranışsal ve psikolojik boyutlar çerçevesinde karar 
aldığına yönelik davranışsal finans teorisini öne çıkarmıştır. Davranışsal finans 
teorisi, yatırımcıların finans piyasalarında menkul kıymet edinim sürecinde 
rasyonel davranış sergilemedikleri ve bu karar süreçlerinde psikolojik faktörlerin 
etkili olduğunu varsaymaktadır. Bu psikolojik faktörler arasında belki de en 
önemlisi gelecekle ilgili beklentilerdir. Günümüzde hem özel hem de kamusal 
alandaki çeşitli eğilimleri ortaya çıkarmak için geniş bir makroekonomik 
değişken yelpazesi düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Bu makroekonomik 
değişkenlerden biri de yatırımcının piyasaya bakışını ve gelecekle ilgili 
beklentilerini saptayan güven endeksleridir (Korkmaz ve Çevik, 2009: 24; 
Pilinkus ve Boguslauskas, 2009: 2). Psikolojik bir veri olarak güven olgusu, 
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ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi anlamında önemlidir. Tutarlı bir güven 
ölçümü bu ilişkiyi tam anlamıyla ifade edebilmek için de gereklidir. Özellikle son 
yıllarda ekonomik karar vericilerin ekonomik gelişmelere nasıl tepki verdiğinin 
anlaşılmasında güven endeksleri önem kazanmıştır (Demirel ve Artan, 2017: 
417). Ekonomik birimlerin geleceğe yönelik kötümser ya da iyimser olması 
bazı ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Kötümser beklenti de harcamaların ve 
yatırımların kısılması, riskli finansal varlıklardan kaçınılması sonucunda daha 
ihtiyatlı olunmasını gerektirirken, iyimser bir beklentinin ise ekonomik birimleri 
daha çok harcama yapılmasına ve varlık edinimlerinde daha fazla risk alınmasını 
teşvik etmektedir (Olgaç ve Temizel, 2008:226; Van Aarle ve Kappler, 2012: 
44-45). Beklentilerin olumluya dönmesi ve ekonomilere olan güvenin artması 
sadece makroekonomik göstergelerdeki bir iyileşmeyi değil, aynı zamanda bu 
durumun şüphesiz finansal piyasalara da yansıması olmaktadır (Usul, Küçüksille 
ve Karaoğlan, 2017:686). Nitekim hisse senedi piyasalarında yatırımcılar 
tarafından beklentilerin satın alındığı bilinmektedir. Bu noktada beklentiler, 
şirketlerin ekonomideki iyimser görünüm ile beraber gelecekte daha fazla nakit 
akışı yaratacağına ve dolayısıyla artan karlılıkla beraber şirket değerinin daha da 
arttıracağını ifade etmektedir (Eyüboğlu ve Eyüboğlu, 2018: 76). 

Makroekonomik göstergeler, belirli bir süre boyunca bir ülkenin genel 
ekonomik durumunu yansıtmaktadır (Roger, 1998). Bu göstergeler, ülkelere 
göre farklılıklar göstermekle beraber, geleceğe ilişkin beklentiler ve ekonomik 
faaliyetler bu göstergelere göre şekil almaktadır (Barışık ve Dursun, 2021: 
904). Bu makroekonomik göstergelerden birisi de Türkiye’de ekonomik 
faaliyetlere ilişkin beklentileri yansıtan ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından hesaplanan ekonomik güven endeksleri ve bu göstergenin alt 
endeksleridir. Bu endeks, üretici ve tüketicilerin ülkenin ekonomik durumuna 
ilişkin değerlendirmelerini, beklenti ve eğilimlerini özetlemektedir. Bu endeks, 
reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi (%40), hizmet sektörü güven endeksi 
(%30), tüketici güven endeksi (%20),  perakende ticaret sektör güven endeksi 
(%5) ve inşaat sektörü güven endeksinin (%5) ağırlıklandırılması yolu ile 
oluşturulmaktadır (TÜİK, 2022). 

Ekonomik güven endeksi ve alt endekslerin, TÜİK’in tanımından da 
anlaşılacağı üzere ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentileri yansıtan bir öncü 
gösterge olması, hisse senedi piyasaları ile olan ilişkileri açısından önem arz 
etmektedir. Özellikle hisse senedi piyasalarında beklentilerin satın alındığı 
yönündeki işlev bu araştırma ile kanıtlanmak istenmiştir. Bu araştırma ile 
beklentileri yansıtan ekonomik güven endekslerinin mi hisse senedi piyasalarını 
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etkilediği, yoksa hisse senedi piyasalarının mı ekonomik güven endekslerini 
etkilediği sorgulanmaktadır. Bu amaç ile Türkiye’de ekonomik güven endeksi 
ve alt endekslerinin Borsa İstanbul (BİST) hisse senedi endeksleri ile olan 
nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. BİST endeksleri olarak BİST-100, BİST 
Hizmet, BİST Mali ve BİST Sınai endeksleri kullanılmıştır. İlgili araştırmada 
ekonometrik yöntem olarak Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi 
kullanılmıştır.

2. Literatür İncelemesi

Collins (2001), araştırmasında reel kesim güven endeksi ile borsa 
performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. ABD’de NAPM PMI, Almanya’da 
IFO, Japonya’da Tankan ve Güney Afrika’da ise BER BCI güven endeksleri 
araştırmaya konu edilmiştir. Araştırmaya konu borsalar ise sırası ile S&P 500, 
DAX, Nikkei 225 ve Johannesburg endeksleridir. Araştırma dönemi olarak 
ABD’de 1954-2001, Almanya’da 1970-2000, Japonya’da 1975-2000 ve Güney 
Afrika’da ise 1976-2000 dönemleri alınmıştır. Araştırma bulgularında, tüm 
ülkelerde borsa performanslarından reel kesim güven endekslerine doğru tek 
yönlü Granger nedensellik tespit edilmiştir.  Jansen ve Nahuis (2003), 1986-
2001 yılları arasında 11 Avrupa ülkesinde borsa endeksleri ile tüketici güveni 
arasındaki ilişkiyi test etmişlerdir. Bulgularda, hisse senedi getirilerinin kısa 
vadede tüketici güveninin Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir. Christ ve 
Bremmer (2003), S&P 500, Dow Jones ve NASDAQ endeksleri ile tüketici 
güven endeksi arasındaki etkileşimi test etmiştir. Analiz bulgularında, tüketici 
güvenindeki değişimlerin belirtilen endeksleri etkilediği tespit edilmiştir.  
Benzer şekilde Qiu ve Welch (2004), tüketici güveninin Amerikan borsa endeksi 
getirilerini açıklama kabiliyetinde olduğunu tespit etmiştir. Ghosh ve Clayton 
(2004) ise, 1990-2001 yılları arasında S&P 500 endeksi ile tüketici güven 
endeksi arasında uzun dönemli bir etkileşim olduğunu göstermiştir. Lin, Ho ve 
Fang (2005), tüketici güven endeksinin sektör endeks getirileri üzerindeki 
etkisini incelemişlerdir. Sonuçlar, Avustralya’da tüketici güveninin hisse senedi 
getirilerini olumlu etkilediği şeklindedir. Korkmaz ve Çevik (2009), reel kesim 
güven endeksi ile İMKB 100 endeksi getirisi arasındaki nedensellik etkileşimini 
Cheung ve Ng tarafından geliştirilen iki aşamalı bir yöntemle analiz etmiştir. 
1987-2008 döneminin ele alındığı araştırma bulgularında, İMKB 100 endeksi 
getirisinin reel kesim güven endeksini pozitif yönde etkilediği ve ayrıca, güven 
endeksindeki artışların endeks getirilerindeki volatiliteyi düşürdüğü tespit 
edilmiştir. Görmüş ve Güneş (2010), 2002-2008 döneminde tüketici güven 
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endeksinin reel döviz kuru ve borsa fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Bulgular, Granger nedenselliğin borsa fiyatları ve döviz kurundan tüketici güven 
endeksine doğru olduğunu göstermektedir. Topuz (2011), İMKB-100 endeksi 
ile tüketici güven endeksi arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında 2004-
2009 döneminde hisse senetleri getirisinden tüketici güvenine doğru nedensellik 
tespit edilmiştir. Hsu, Lin ve Wu (2011), 21 ülkenin 1999-2007 yılları arasında 
tüketici güven endeksi ile borsa endeksleri arasındaki nedensellikleri panel veri 
analizi yöntemi ile araştırmışlardır. Bulgularda, hisse senedi getirilerinin tüketici 
güven endekslerindeki değişimlerin Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir. 
Ayuningtyas ve Koesrindartoto (2014), 2000-2013 yılları arasında Endonezya’da 
reel kesim güven endeksi ve tüketici güven endeksi ile borsa endeksi arasındaki 
ilişkiyi analiz etmişlerdir. Bulgularda,  borsa endeksinin reel kesim güven 
endeksi ile pozitif ve anlamlı; tüketici güven endeksi ile negatif ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir. Ferrer, Salaber ve Zalewska (2016), 1990-2010 yılları arasında 
Avrupa ve ABD’de tüketici güven endeksi ile borsa ilişkisinin evrensel olarak 
olumlu olmadığı tespit edilmiştir. Salhin, Sherif ve Jones (2016), 1985-2014 
yılları arasında Birleşik Krallık verileri ile Avrupa Komisyonu tarafından 
sağlanan tüketici ve reel kesim güven endeksleri kullanılarak, yönetim ve 
tüketici duyarlılığı göstergelerinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini 
incelemişlerdir. Bulgularda, tüketici güven endeksinin borsa endeksleri üzerinde 
etkili olmadığı tespit edilmiştir. Köse ve Akkaya (2016), 2007-2016 döneminde 
güven endeksleri ile BİST-100 getiri endeksi arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Bulgularda, getiri endeksi ile reel kesim güven endeksi bileşenlerinden genel 
gidişat, sipariş, istihdam ve yatırım beklentileri arasında çift yönlü Granger 
nedensellik tespit edilmiştir. Ayrıca, getiri endeksinden kur beklentisi alt 
endeksine, ürün siparişlerinden ise getiri endeksine doğru tek yönlü Granger 
nedensellik söz konusudur. Araştırmada tüm bulgular yorumlandığında, BİST-
100 getiri endeksi ile TCMB reel güven endeksi arasında kısa ve uzun dönemli 
ilişkiler olduğu görülmüştür. Usul, Küçüksille ve Karaoğlan (2017), 2007-2017 
yılları arasında borsa endeksi ile tüketici ve reel kesim güven endeksi arasındaki 
ilişkileri incelemişlerdir. Bulgularda, güven endekslerinin borsa endeksi ile 
uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinde oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, kısa ve 
uzun dönemde güven endekslerinin borsa endeksini pozitif etkilediği 
görülmüştür. Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2017), 2012-2016 döneminde ekonomik 
güven endeksi ile BİST-100, BİST Sınai ve BİST Hizmetler endeksleri arasındaki 
etkileşimi test etmişlerdir. Engle-Granger (1987) eşbütünleşme testiyle uzun 
dönemli ve Granger nedensellik testi ile kısa dönemli ilişkiler ortaya konulmuştur. 
Bulgularda, endeksler ile ekonomik güven endeksi arasında uzun dönemli ilişki 
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tespit edilmiştir. Ayrıca, ekonomik güven endeksinin BİST endekslerinin 
Granger nedeni olduğu görülmüştür. Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2018), 2007-2016 
döneminde BİST sektör endeksleri ile reel kesim güven endeksi arasındaki 
ilişkiyi ARDL sınır ve Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testleri ile 
incelemişlerdir. Bulgularda, sektör endekslerinin kısa ve uzun dönemde reel 
kesim güven endeksi ile ilişki olduğu görülmüştür. Sektör endekslerinin 
birçoğundan reel kesim güven endeksine doğru nedensellik tespit edilmiştir. 
Vurur ve Diler (2018), 2012-2017 dönemini incelediği araştırmasında BİST-
100’den reel kesim güven endeksine nedensellik tespit etmiştir.  Evci (2019) ise 
ekonomik güven endeksinden BİST-100’e doğru nedensellik olduğunu Toda-
Yamamoto (1995) yaklaşımı ile göstermiştir. Münyas (2019), 2011-2018 
döneminde BİST hisse senedi endeksleri ile güven endeksleri arasındaki ilişkiyi 
kantil regresyon yöntemi ile incelemiştir. Araştırmada, bağımlı değişken olarak 
borsa endeksleri kullanılmıştır. Bulgularda, ekonomik güven endeksleri sırası 
ile BİST-30, BİST-50 ve BİST-100 endekslerini %59.3, %47.3 ve %48.6 
oranında etkilediği tespit edilmiştir. Barışık ve Dursun (2021), 2007-2020 
döneminde ekonomik güven endeksi ile BİST-100 endeksinin de içerisinde 
olduğu seçili yatırım araçları arasındaki etkileşimi incelemişlerdir. İlgili analizde 
Toda-Yamamoto (1995) ve boostrapa dayalı Hacker-Hatemi J (2005, 2006) 
Granger nedensellik, Hatemi-J ve Roca (2014) asimetrik nedensellik, Balcılar 
vd. (2010) bootstrap kayan pencere nedensellik ve saklı eşbütünleşme testleri 
uygulanmıştır. Araştırma bulgularında, borsa endeksi ile ekonomik güven 
endeksi arasında çift yönlü simetrik; ekonomik güven endeksinden borsaya 
doğru tek yönlü asimetrik nedensellik tespit edilmiştir. Demir (2021) 
araştırmasında 2007-2020 döneminde borsa endeksinden ekonomik güven 
endeksine doğru nedensellik olduğunu bulmuştur. Topaloğlu ve Metin (2021), 
araştırmalarında 2014-2020 döneminde G7 ülkelerinde borsa endeksi getirileri 
ile tüketici güven endeksi arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ve nedensellik 
ilişkilerini incelemiştir. Bulgularda, uzun dönemli ilişki tespit edilirken; her iki 
değişken arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, nedensellik 
testine göre ise çift yönlü Granger nedensellik tespit edilmiştir. Barışık ve 
Dursun (2021), 2013-2020 döneminde Türkiye’nin de dahil olduğu 11 OECD 
ülkesi örneklem alınarak tüketici güven endeksinde borsa endeksi ve döviz kuru 
etkisi analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında, kısa dönemde tüketici güven 
endeksinin borsa endeksi ve döviz kurunu etkilediği; uzun dönemde ise tam 
tersi bir durumun olduğu tespit edilmiştir. Çilingir (2021), 2011-2019 döneminde 
BİST-100 endeksi ile hizmet, perakende, inşaat güven endeks veriler arasındaki 
nedensellikler Granger yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgularda, borsadan 
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güven endekslerine doğru nedensellik tespit edilmiştir. Ergin Ünal, Nas ve 
Heybeli (2022), 2010-2021 döneminde makroekonomik faktörlerin ve beklenti 
endekslerinin BİST-100 endeksi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Borsa ile 
beklenti endeksleri bulgularında, ekonomik güven endeksinin BİST-100 endeksi 
ile pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

3. Ekonometrik Yöntem

Granger (1969), yapmış olduğu araştırma ile nedensellik kavramını literatüre
kazandırmıştır. Burada nedensellik, bir değişkenin cari değerini açıklamada, 
diğer bir değişkenin gecikmeli değerleri bu değişkenin açıklanmasına katkı 
veriyorsa değişkenler arasında nedensellik olduğu ifade edilebilir. Mesela, X 
ve Y serileri analiz edilsin. Bu noktada Y serisinin cari değeri için bir model 
kurulduğunda Y serisinin gecikmeli değerlerinin yanı sıra X serisinin gecikmeli 
değerleri de bu modele katıldığında modelin açıklanma gücü artıyorsa ‘’X serisi, 
Y serisinin Granger nedenidir’’ şeklinde ifade edilebilir. Granger nedensellik 
testi Vektör Otoregresif (VAR) modeline dayandığı için testte durağan serilerin 
kullanılması gerekmektedir. Toda-Yamamoto (1995) ise, ekonometrik bir modelin 
kurulurken, serilerin durağanlık koşulunu sağlamasalar da seviye değerleri ile 
VAR analizi yapılabileceğini ve bu noktada Wald testinin kullanılabileceğini 
ifade etmiştir. Toda-Yamamoto (1995), serilerin durağanlık ve eşbütünleşme 
özelliklerine bakılmaksızın nedenselliklerin ortaya konulabileceğini gecikmesi 
arttırılmış VAR modeline (k+dmax) dayanan bir test geliştirmiştir. Bu noktada, 
k optimal gecikme uzunluğunu ve dmax ise serilerin bütünleşme derecesini 
ifade etmektedir. Y ve X serileri için Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi 
modeli (1) ve (2) numaralı denklemler ile aşağıdaki gibi gösterilmektedir. 

max max
0 1i 2i 11 1

k d k d
t t i t i ti i

Y Y Xb b b e+ +

- -= =
= + + +å å  (1)

max max
0 1i 2i 21 1

k d k d
t t i t i ti i

X X Yb b b e+ +

- -= =
= + + +å å  (2)

Burada, e 1t ve e 2t hata terimlerinin temiz dizi süreci izlediği ve
otokorelasyon sorununun olmadığı varsayılmaktadır. Testin hipotezleri de şu 
şekilde ifade edilebilir:

( )'
0 2 :  0,  i 1, 2, , p X ten Y'ye nedensellik yokturiH B = = ¼

H1 :B2 i  ≠ 0, i = 1, 2,…,p (X′ ten Y′ ye nedensellik vardır)
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4. Veri Seti

Bu araştırmada, seçili Borsa İstanbul (BİST) hisse senedi endeksleri ile 
ekonomik güven endeksleri arasındaki nedensellik ilişkilerinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Araştırmada, BİST hisse senedi endeksleri olarak BİST-100, BİST 
Hizmet, BİST Mali ve BİST Sınai kullanılmıştır. Güven endeksleri olarak ise, 
ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende 
ticaret ve inşaat sektörleri güven endeksleri kullanılmıştır. İlgili göstergeler, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 
(EVDS) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanlarından alınmıştır. 
Ekonomik güven endeksi değerleri mevsimsellik etkilerinden arındırılmış şekli 
ile temin edilmiş ve araştırma sürecine dahil edilmiştir. Araştırmada seriler 
arasındaki ölçek farklılıkları ve varyanslarındaki değişkenliği azaltmak amacı 
ile doğal logaritmik formlarda kullanılmıştır. Araştırma dönemi olarak 2011/01-
2022/10 yılları alınmış olup, 142 aylık gözlem sayısı mevcuttur.  Bu dönemin 
seçiminde bazı sektörel ekonomik güven endekslerine (hizmet, perakende 
ticaret ve inşaat sektörleri) ait veri setlerinin 2011 yılının birinci ayı itibariyle 
TÜİK tarafından yayımlanmaya başlamış olması tercih sebebi olmuştur. 
Ekonometrik analizlerde E-Views 10.0 paket programından yararlanılmıştır.  
Seçili BİST ve ekonomik güven endekslerine ilişkin serilerin kısa kodları Tablo 
1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Serilere Ait Bilgiler

Seriler Serilerin Kısa Kodu
BİST 100 Endeksi (XU100) lnbist100

BİST Hizmet Endeksi (XUHIZ) lnbisthizmet
BİST Mali Endeks (XUMAL) lnbistmali
BİST Sınai Endeks (XUSIN) lnbistsınai

Ekonomik Güven Endeksi lnege
Tüketici Güven Endeksi lntge

Reel Kesim Güven Endeksi lnrkge
Hizmet Güven Endeksi lnhsge

Perakende Ticaret Güven Endeksi lnptsge
İnşaat Güven Endeksi lnisge

Serilerin tanımlayıcı istatistiklerine Tablo 2’de yer verilmiştir. İlgili tabloda 
serilerin ortalamaları, medyanları, maksimum ve minimum değerleri, standart 
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sapmaları, Jarque-Bera test istatistiği ve olasılık değerlerine yer verilmiştir. 
Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, BİST endeksleri arasında ortalamadan 
sapma oranı en yüksek olan endeks sınai endeksi olurken, ekonomik güven 
endeksleri arasında ise inşaat sektörü güven endeksi olmuştur. Normal dağılımın 
göstergesi olan Jarque-Bera istatistiğinin olasılık değerlerine göre her iki serinin 
olasılık değeri  %5 önem düzeyinden küçüktür ve bu durum serilerin normal 
dağılmadığını göstermektedir. 

Tablo 2. Serilerin Tanımlayıcı İstatistikleri

 Seriler Ortalama Medyan Maks Min
Standart 
Sapma

Jarqua-Bera
(p değeri)

lnbist100 6.853 6.759 8.288 6.239 0.383
64.058
(0.000)

lnbisthizmet 6.524 6.392 8.138 5.837 0.441
36.166
(0.000)

lnbistmali 7.057 7.003 8.267 6.564 0.272
196.350
(0.000)

lnbistsınai 6.962 6.758 8.776 6.125 0.604
25.095
(0.000)

lnege 4.609 4.631 4.725 4.042 0.085
1540.039
(0.000)

lntge 4.461 4.495 4.584 4.148 0.091
27.802
(0.000)

lnrkge 4.651 4.663 4.745 4.131 0.069
3935.105
(0.000)

lnhsge 4.741 4.774 4.876 3.985 0.119
1668.677
(0.000)

lnptsge 4.777 4.797 4.878 4.358 0.069
790.207
(0.000)

lnisge 4.488 4.524 4.677 3.928 0.131
113.417
(0.000)

Not:	Maksimum ve minimum tanımlayıcı istatistikleri tabloda sırası ile maks ve min 
olarak kısaltılmıştır.

Serilere ait zaman yolu grafiklerine ise Şekil 1’de yer verilmiştir. Serilerin 
zaman yolu grafikleri incelendiğinde,  seçili BİST endekslerinin dönemsel 
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dalgalanmalar gösterse de eğilimin yukarı yönlü olduğu görülmektedir. 
Özellikle 2019 yılından sonra borsalarda yükseliş trendi oluşmaktadır. Yükseliş 
trendinin oluşumunda Türk Lirasındaki değer kayıpları ile yüksek enflasyonun, 
yatırımcıların satın alma gücünü düşürmesi ve yatırımcıların reel getiri arayışı 
ile hisse senedi piyasalarına yönelmesi şeklinde yorumlanabilir. Özellikle döviz 
kurlarının yükselişi ile Türk Lirası cinsiden endeks fiyatlarının ucuzlaması bu 
yükselişi destekleyen bir diğer durumdur.  Tüketici güven endeksi dışındaki 
diğer güven endeksi serilerinin 2020 yılı başındaki kırılma dışında belirli bir 
bant boyunca hareketine devam ettiği görülmektedir. Serilerdeki bu kırılma, 
Covid-19 pandemisinin Türkiye’de baş göstermesi ile ekonomik göstergelerde 
anlık bir durulmanın yaşandığı döneme denk gelmiştir.  Tüketici güven endeksi 
serisi ise diğer güven endeksi serilerine göre daha farklı bir yapı sergilemektedir. 
Tüketici güven endeksi, hane halklarının geçen bir yıllık dönemdeki maddi 
durumu, gelecek bir yıllık dönemdeki maddi durum beklentisi, gelecek bir 
yıllık dönemdeki ekonomik durum beklentisi ve gelecek bir yıllık dönemdeki 
dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma düşüncesini yansıtmaktadır. 
Tüketici güven endeksi grafiği incelendiğinde, 2018 ve 2021 yıllarında 
kırılmaların boyutunun arttığı görülmektedir. 2018 yılının Mart-Ağustos ayları 
ve 2021 yılının özellikle son çeyreğinde Türk Lirasındaki değer kayıplarının 
yüksek enflasyona neden olması ve bunun hane halkalarının satın alma gücünü 
düşürmesi endekste yaşanan kayıpların nedeni olabilir. Yüksek enflasyon 
kaynaklı satın alma gücünün düşmesi hane halklarının geleceğe ilişkin maddi 
ve ekonomik durum beklentilerini bozmaktadır. Ayrıca, yüksek enflasyon 
beklentisinin gelecekte yapılması beklenen mal ve hizmet talebini öne çekerek 
dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma düşüncesini düşürdüğü de 
ifade edilebilir.

Şekil 1. Serilerin Zaman Yolu Grafikleri
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4.4
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4.7

4.8
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LNTGE
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5. Araştırma Bulguları

Ekonometrik zaman serisi araştırmalarında, analizin ilk evresinde 
serilerin durağanlık özelliklerinin araştırılması gerekmektedir. Çünkü serilerin 
durağanlık dereceleri araştırmanın ilerleyişini ve uygulanacak ekonometrik 
modeli etkileyebilmektedir. Ayrıca, bu araştırmada serilerin durağanlık 
düzeylerinin tespiti ile serilerin maksimum bütünleşme derecesinin (dmax)  
belirlenmesi uygulanacak yöntem için önemli bir bilgidir. Serilerin durağanlık 
sınamaları Augmented Dickey Fuller (ADF-1984) ve Philips Perron (PP-1988) 
geleneksel birim kök testleri ile yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrews 
(ZA-1992) birim kök testi ile tespit edilmiştir. ADF ve PP birim kök testlerinde, 
‘’H0: Seri durağan değildir ve seri birim kök içermektedir’’ yokluk hipotezi 
test edilmektedir. ADF (1984) ve PP (1988) birim kök testlerine ait sonuçları 
kontrol etmek amacıyla tek kırılmayı dikkate alan ZA (1992) birim kök testinde 
ise temel hipotez, ‘’H0: Seri bir yapısal kırılma ile birlikte birim köklüdür, yani 
durağanlık yoktur’’ şeklindedir. Her üç testte de, test istatistikleri ve kritik değerler 
kıyaslanarak serilerin durağanlıkları test edilebilir. Hesaplanan test istatistiği, 
kritik değerlerden büyük olursa H0 yokluk hipotezi reddedilememektedir. Bu 
durum serinin birim kök içerdiği yani durağan olmadığını ifade etmektedir. ADF 
(1984) ve PP (1988), birim kök testi sonuçlarına Tablo 3’te yer verilmiştir. Tablo 
3’e göre  %1, %5 ve %10 yanılma düzeyinde lnbist100, lnbisthizmet, lnbistmali 
ve lnbistsınai serileri birinci farkta (I(1)) durağanlaşmaktadır. Lnege, lnrkge, 
lnhsge, lnptsge serileri ise tüm yanılma düzeylerinde seviyede (I(0)) durağandır. 
Lntge serisi ise seviyede sabitli ve trendli modellerde %5 ve %10 yanılma 
düzeyinde durağandır. Lnisge serisi ise birim kök testlerinin tüm modellerinde 
%5 ve %10 yanılma düzeyinde seviyede durağandır. ADF (1984) ve PP (1988) 
test sonuçları, BİST endekslerinin I(1) ve ekonomik güven endekslerinin ise I(0) 
olduğu görülmektedir.
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Tablo 3. ADF (1984) ve PP (1988) Test Bulguları

Seriler
ADF PP

Sabitli Sabitli ve 
Trendli Sabitli  

lnbist100
Seviye

2.024
 (0.999)

0.242
 (0.998)

3.418
 (1.0000)

0.696
 (0.999)

Birinci Fark
-11.451
(0.000)

-11.786
(0.000)

-11.486
(0.000)

-11.781
(0.000)

lnbishizmet
Seviye

2.810
 (1.000)

1.086
 (0.999)

3.255 (1.000)
1.598

 (1.000)

Birinci Fark
-11.793
(0.000)

-12.305
(0.000)

-11.851
(0.000)

-12.305
(0.000)

lnbistmali
Seviye

1.061
(0.9971)

-0.390
(0.9871)

1.833
 (0.9998)

-0.308
(0.989)

Birinci Fark
-11.6724
(0.0000)

-11.8967
(0.0000)

-11.6873
(0.0000)

-11.9008
(0.0000)

lnbistsınai
Seviye

2.434
 (1.0000)

0.297
 (0.9985)

3.611
 (1.0000)

0.834
 (0.999)

Birinci Fark
-10.672
(0.000)

-11.089
(0.000)

-10.680
(0.000)

-11.034
(0.000)

lnege
Seviye

-4.011
(0.001)

-4.976
(0.000)

-3.833
(0.003)

-4.960
(0.000)

Birinci Fark - - - -

lntge
Seviye

-1.907
(0.328)

-3.657
(0.028)

-1.626
(0.466)

-3.505
(0.042)

Birinci Fark
-9.330
(0.000)

-9.302
(0.000)

-15.147
(0.000)

-15.215
(0.000)

lnrkge
Seviye

-4.874
(0.000)

-4.924
(0.000)

-4.738
(0.000)

-4.796
(0.000)

Birinci Fark - - - -

lnhsge
Seviye

-3.694
(0.005)

-4.199
(0.005)

-3.520
(0.008)

-4.197
(0.005)

Birinci Fark - - - -

lnptsge
Seviye

-4.610
(0.000)

-6.102
(0.000)

-4.554
(0.000)

-5.474
(0.000)

Birinci Fark - - - -

lnisge
Seviye

-3.329
(0.015)

-3.802
(0.019)

-3.123
(0.027)

-3.632
(0.030)

Birinci Fark
-12.811
(0.000)

-12.778
(0.000)

-16.839
(0.000)

-17.312
(0.000)

Notlar: Parantez ( ) içindekiler olasılık değerlerini göstermektedir. ADF ve PP birim 
kök testlerinde kritik değerler sabitli model için -3.4771 (%1), -2.8819 (%5) ve -2.5777 
(%10); sabitli ve trendli model için ise -4.0244 (%1), -3.4420 (%5) ve -3.1456 (%10) 
şeklindedir. Tüm testlerde optimal gecikmeye Schwarz Bilgi Kriteri ile kararlaştırılmıştır. 
PP (1988) testinde, Spectral tahmin yöntemi için Bartlett kernel ile Newey-West yöntemi 
için ise Bandwith seçenekleri kullanılmaktadır.

Sabitli ve
 Trendli
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Tablo 4’te ZA (1992) birim kök test sonuçlarına yer verilmiştir. Bu 
testte, ADF ve PP test sonuçlarına göre seviyede birim köklü çıkan seriler ile 
lntge serisinin durağanlık seviyeleri kontrol edilmek istenmiştir. Lnbist100, 
lnbisthizmet, lnbistmali ve lnbistsınai serileri ZA (1992) testine göre seviyede 
birim köklüdür. Lntge serisi de ZA (1992) testi ile durağanlığı kontrol edilmiştir. 
Bulgularda, Model A ve C için %1 ve %5 yanılma düzeyinde birim köklü iken; 
%10 yanılma düzeyinde seviye de durağandır.

Tablo 4. ZA (1992) Test Bulguları

Model Model A Model C
Seriler Test istatistiği Kırılma Tarihi Test istatistiği Kırılma Tarihi

lnbist100 -0.797945 2020M11 -3.183822 2020M02
lnbisthizmet -0.194409 2020M11 -1.954499 2020M11
lnbistmali -1.095536 2020M11 -3.470580 2021M01
lnbistsınai -1.733854 2020M11 -4.159419 2019M03

lntge -4.809529 2018M08 -5.029721 2018M08
Notlar: Model A kritik değerleri -5.34 (%1), -4.93(%5) ve -4,58 (%10); Model C için 
kritik değerler ise -5.57 (%1), -5.08 (%5) ve -4,82 (%10) şeklindedir.

Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testini uygulayabilmek için öncelikle 
serilerin maksimum bütünleşme seviyesi (dmax) ve VAR modeli ile uygun 
gecikme uzunluğunun (k) tespit edilmesi gerekmektedir. Serilerin maksimum 
bütünleşme seviyeleri, birim kök testleri ile hesaplanmıştır. Serilerin farklı 
düzey değerlerinde durağanlaşıyor olmaları Toda-Yamamoto (1995) nedensellik 
testinin uygulanmasına zemin hazırlamış ve maksimum bütünleşme seviyesi 
(dmax) 1 olarak belirlenmiştir. Tablo 5, 6, 7 ve 8’de ise, VAR modeli ile bilgi 
kriterleri kullanılarak en uygun gecikme uzunluğu tespit edilmiştir.  Belirlenecek 
gecikme uzunluğunun, bilgi kriterlerinin önerdiği gecikme sayısında VAR 
modelinin otokorelasyon, sabit varyans ve istikrar koşularının test edilmesi 
gerekmektedir. Her bir modelde VAR (3) modelinin bu koşulları sağladığı 
tespit edilmiştir. Nedensellik testinde kullanılacak k gecikme uzunluğu 3 olarak 
belirlenmiştir. 
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Tablo 5. BİST-100 ve Güven Endekslerinin Gecikme Uzunluğu Tespiti

LAG LR FPE AIC SC HQ
0 NA 7.21e-19 -21.90828 -21.75690 -21.84677
1 1278.650 5.87e-23 -31.32495 -30.11391* -30.83283*
2 84.63813 6.03e-23 -31.30485 -29.03416 -30.38212
3 95.09423 5.43e-23* -31.42257* -28.09221 -30.06922
4 62.43275 6.41e-23 -31.28582 -26.89581 -29.50186
5 59.68160 7.58e-23 -31.16347 -25.71380 -28.94890
6 82.42654* 6.83e-23 -31.33792 -24.82859 -28.69274
7 41.51672 9.57e-23 -31.10082 -23.53183 -28.02503
8 34.92606 1.45e-22 -30.82306 -22.19442 -27.31666

Tablo 6. BİST Hizmet ve Güven Endekslerinin Gecikme Uzunluğu Tespiti

LAG LR FPE AIC SC HQ
0 NA 8.16e-19 -21.78531 -21.63393 -21.72379
1 1321.698 4.72e-23 -31.54363 -30.33259* -31.05150*
2 82.72880 4.92e-23 -31.50749 -29.23679 -30.58475
3 95.23232 4.43e-23* -31.62643* -28.29608 -30.27308
4 60.41110 5.33e-23 -31.47043 -27.08042 -29.68647
5 60.26368 6.26e-23 -31.35402 -25.90436 -29.13946
6 76.66545* 6.01e-23 -31.46516 -24.95583 -28.81998
7 41.65630 8.41e-23 -31.22972 -23.66074 -28.15393
8 42.29308 1.16e-22 -31.04764 -22.41900 -27.54124

Tablo 7. BİST Mali ve Güven Endekslerinin Gecikme Uzunluğu Tespiti

LAG LR FPE AIC SC HQ
0 NA 5.86e-19 -22.11.571 -21.96433 -22.05419
1 1215.532 7.88e-23 -31.03144 -29.82041* -30.53932*
2 83.80815 8.14e-23 -31.00437 -28.73368 -30.08163
3 95.68305 7.30e-23* -31.12734* -27.79699 -29.77399
4 63.40118 8.53e-23 -30.99982 -26.60981 -29.21586
5 61.47739 9.91e-23 -30.89580 -25.44613 -28.68123
6 83.87857* 8.78e-23 -31.08619 -2.457.687 -28.44101
7 41.46183 1.23e-22 -30.84844 -2.327.946 -27.77265
8 35.08855 1.86e-22 -30.57280 -2.194.415 -27.06640
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Tablo 8. BİST Sınai ve Güven Endekslerinin Gecikme Uzunluğu Tespiti

LAG LR FPE AIC SC HQ

0 NA 1.19e-18 -21.40856 -21.25718 -21.34704

1 1374.704 4.52e-23 -31.58757 -30.37653* -31.09544*

2 86.91422 4.55e-23 -31.58660 -29.31590 -30.66386

3 95.60156 4.08e-23* -31.70884* -28.37849 -30.35549

4 59.28904 4.96e-23 -31.54215 -27.15214 -29.75819

5 60.91952 5.79e-23 -31.43244 -25.98277 -29.21787

6 75.40159* 5.64e-23 -31.52968 -25.02036 -28.88450

7 40.31194 8.01e-23 -31.27824 -23.70926 -28.20245

8 34.15717 1.23e-22 -30.99050 -22.36186 -27.48410

Notlar: * belirtilen kriterlere göre optimum gecikme sayısını göstermektedir. LR: 
Sequential Modified LR Test Statistic  (Ardışık Modifiye Test İstatistiği), FPE: Final 
Prediction Error (Nihai Tahmin Hatası), AIC: Akaike Information Criterion (Akaike 
Bilgi Kriteri), SC: Schwarz Information Criterion (Schwarz Bilgi Kriteri), HQ: Hannan-
Quinn Information Criterion (Hannan-Quinn Bilgi Kriteri). LAG: Gecikme uzunluğunu 
ifade etmektedir. 

VAR(3) modellerinin istikrar koşulu, AR karakteristik polinomlarının 
ters kökleri incelenerek tespit edilebilir. AR karakteristik polinomlarının ters 
köklerinin hepsinin birim çemberin içerisinde yer alması nedeni ile modelin 
durağan yani istikrar koşunu sağladığı ifade edilebilir. Sırası ile BİST-100, 
Hizmet, Mali ve Sınai endeksler ile güven endeksleri arasında oluşturulan 
modellerin AR karakteristik polinomlarının ters kökleri Şekil 2’de sunulmuştur.
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Şekil 2. AR Karakteristik Polinomlarının Ters Kökleri
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Tablo 9’da serilere ait otokorelasyon test sonuçları yer almaktadır. 
Otokorelasyon LM testinde ‘’H0: Otokorelasyon yoktur’’ ve ‘’H1: Otokorelasyon 
vardır’’ testleri sınanmaktadır. Tablo 9‘da Model 1; BİST-100 ve güven 
endekslerini,  Model 2; BİST Hizmet ve güven endekslerini, Model 3; BİST 
Mali ve güven endeksleri ve Model 4; BİST Sınai ve güven endekslerine 
ait modelleri temsil etmektedir. Tabloya göre, 3. gecikme uzunluklarında 
olasılık değeri %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiş ve sırasıyla 0.0840>0.05, 
0.0561>0.05, 0.0917>0.05 ve 0.0823>0.05 olması nedeni ile H0 yokluk hipotezi 
reddedilememiştir. VAR(3) modellerinde otokorelasyon sorununun olmadığı 
tespit edilmiştir. Serilerin sabit varyans koşulunu da sağlamaları gerekmektedir. 
Model 1’in Ki-kare ve olasılık değerleri sırası ile 1256.227 ve 0.0514 şeklindedir. 
0.0514>0.05 büyük olması ile %5 yanılma düzeyinde sabit varyans koşulunun 
sağlandığının göstergesidir. Sırası ile Model 2, Model 3 ve Model 4’ün Ki-kare 
ve olasılık değerleri; 1200.626-0.3022, 1232.141- 0.1244 ve 1298.446-0.0621 
şeklindedir. Bu modellerde de sabit varyans koşulu sağlanmaktadır.
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Tablo 9. Serilerin Otokorelasyon LM Test Sonuçları

Model 1
LM 

F-istatistiği
Olasılık Değeri Model 2 LM F-istatistiği Olasılık Değeri

1 1.288739 0.0966 1 1.277250 0.1046
2 1.203584 0.1691 2 1.144083 0.2398
3 1.308593 0.0840 3 1.363349 0.0561

Model 3
LM 

F-istatistiği
Olasılık Değeri Model 4 LM F-istatistiği Olasılık Değeri

1 1.331165 0.0713 1 1.218905 0.1537
2 1.170834 0.2059 2 1.210635 0.1619
3 1.296236 0.0917 3 1.311452 0.0823

Tablo 10’da Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi sonuçlarına yer 
verilmiştir. %5 yanılma düzeyinde seçili BİST endeksleri ile ekonomik güven 
endekslerinin hem bağımlı hem de bağımsız değişken oldukları modeller 
kurularak seriler arasındaki nedensellikler tespit edilmiştir. Lnbist100 serinin 
bağımlı değişken olduğu modelde, ekonomik güven endekslerinden lnbist100 
serisine doğru Granger nedensellik söz konusu değildir. Ekonomik güven 
endekslerinin bağımlı değişken olduğu modellerde ise, lnbist100 serisinden 
lnege, lnrkge, lnhsge, lnptsge ve lnisge serilerine doğru tek yönlü Granger 
nedensellik tespit edilmiştir. Benzer durum diğer seçili BİST endeksleri için 
de geçerlidir. BİST Hizmet, BİST Mali ve BİST Sınai endekslerinden tüketici 
güven endeksi (lntge) dışındaki tüm ekonomik güven endekslerine doğru tek 
yönlü Granger nedensellik söz konusudur.   

Tablo 10. Nedensellik Test Sonuçları

Bağımlı 
değişken 

Bağımsız 
değişken

Ki-kare test 
istatistiği

Ki-kare 
p değeri

Nedenselliğin varlığı ve 
yönü

lnbist100

lnege 0.2706 0.965  Nedensellik yok
lntge 0.3016 0.959 Nedensellik yok

lnrkge 0.7867 0.852 Nedensellik yok
lnhsge 0.0876 0.993 Nedensellik yok
lnptsge 5.0620 0.167 Nedensellik yok
lnisge 0.6292 0.889 Nedensellik yok

lnege

lnbist100

17.016 0.000 lnbist100>>lnege
lntge 4.4184 0.219 Nedensellik yok

lnrkge 17.554 0.000 lnbist100>>lnrkge
lnhsge 15.271 0.001 lnbist100>>lnhsge
lnptsge 10.180 0.017 lnbist100>>lnptsge
lnisge 10.907 0.012 lnbist100>>lnisge
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lnbisthizmet

lnege 0.8669 0.833  Nedensellik yok
lntge 0.3875 0.942 Nedensellik yok

lnrkge 1.7323 0.629 Nedensellik yok
lnhsge 0.3948 0.941 Nedensellik yok
lnptsge 4.1900 0.241 Nedensellik yok
lnisge 1.4299 0.698 Nedensellik yok

lnege

lnbisthizmet

10.509 0.014 lnbisthizmet>>lnege
lntge 2.6674 0.445 Nedensellik yok

lnrkge 10.413 0.015 lnbisthizmet>>lnrkge
lnhsge 9.4519 0.023 lnbisthizmet>>lnhsge
lnptsge 7.0560 0.070 lnbisthizmet>>lnptsge
lnisge 9.3222 0.025 lnbisthizmet>>lnisge

lnbistmali

lnege 0.1578 0.984  Nedensellik yok
lntge 0.0925 0.992 Nedensellik yok

lnrkge 0.3937 0.941 Nedensellik yok
lnhsge 0.3682 0.946 Nedensellik yok
lnptsge 3.7749 0.286 Nedensellik yok
lnisge 0.8036 0.848 Nedensellik yok

lnege

lnbistmali

22.080 0.000 lnbistmali>>lnege
lntge 5.9552 0.113 Nedensellik yok

lnrkge 21.312 0.000 lnbistmali>>lnrkge
lnhsge 19.026 0.000 lnbistmali>>lnhsge
lnptsge 13.282 0.004 lnbistmali>>lnptsge
lnisge 12.903 0.004 lnbistmali>>lnisge

lnbistsınai

lnege 0.5871 0.899  Nedensellik yok
lntge 0.7233 0.867 Nedensellik yok

lnrkge 0.9916 0.803 Nedensellik yok
lnhsge 0.6387 0.887 Nedensellik yok
lnptsge 4.9970 0.172 Nedensellik yok

lnisge 0.8894 0.828 Nedensellik yok

lnege

lnbistsınai

19.612 0.000 lnbistsınai>>lnege
lntge 3.7314 0.292 Nedensellik yok

lnrkge 20.815 0.000 lnbistsınai>>lnrkge
lnhsge 19.348 0.000 lnbistsınai>>lnhsge
lnptsge 11.532 0.009 lnbistsınai>>lnptsge

lnisge 14.423 0.002 lnbistsınai>>lnisge
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6. Sonuç

Son zamanlarda yapılan araştırmalar yatırımcıların yatırım planlarını 
oluştururken daha fazla psikolojik etmenleri dikkate aldığı yönündedir. 
Özellikle yatırım planlamalarında finansal varlıkların seçiminde birçok analiz 
tekniği kullanılmaktadır. Kamu ya da özel sektör kuruluşlarınca yatırımcıların 
karar alma süreçlerinde kullanabilecekleri çok çeşitli makroekonomik 
ve finansal gösterge yayınlanmaktadır. Yatırımcıların ekonomiye yönelik 
beklentilerinin belirlenebilmesi adına çeşitli kurumlarca yayınlanan güven 
endeksleri kullanılmaktadır. TÜİK tarafından hesaplanan ekonomik güven 
endeksi ve bu endeksin alt endeksleri Türkiye’de ekonomik faaliyetlere 
ilişkin beklentileri yansıtan öncü göstergeler niteliğindedir. Ekonomik güven 
endekslerinin beklentileri yansıtması hisse senedi piyasaları ile olan ilişkiler 
açısından önemlidir. Bu araştırmada, hisse senedi piyasalarında beklentilerin 
satın alındığına yönelik işlevin kanıtlanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik 
ekonomik güven endeksleri ile hisse senedi piyasaları ilişkisi araştırılmıştır. 
BİST-100, Hizmet, Mali ve Sınai Endeks ile ekonomik güven endeksi, tüketici 
güven endeksi, hizmet, perakende ticaret, reel kesim ve inşaat sektörleri güven 
endeksleri arasındaki ilişkiler konu edilmiştir. İlişkilerin ortaya konulmasında 
Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testinden faydalanılmıştır. Araştırma 
sonuçlarında, BİST endekslerinden ekonomik güven endeksi, hizmet, 
perakende ticaret, reel kesim ve inşaat sektörleri güven endekslerine doğru tek 
yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile BİST endekslerindeki 
değişimlerin belirtilen güven endeksleri üzerinde değişime neden olduğu 
tespit edilmiştir. BİST endeksleri getirilerindeki değişimlerin ekonomik güven 
endekslerinin önemli bir açıklayıcısı olduğu yönündedir. Araştırmaya dahil 
edilen tüm BİST endeksleri ile aynı sonucun elde edilmesi borsa endeksleri 
arasında bir farklılaşma olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Borsa endekslerinin 
belirtilen güven endekslerinin nedeni olması, ekonomilerde iyimser ya da 
kötümser bir beklentinin borsa endeksleri tarafından önceden satın alındığı ifade 
edilebilir. Araştırma bulguları, literatürdeki Collins (2001), Korkmaz ve Çevik 
(2009), Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2018), Vurur ve Diler (2018), Demir (2021) ve 
Çilingir (2021) araştırmaları ile benzerlik göstermektedir.
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1. Giriş 

Türkiye işgücü piyasası, gençlerin de içinde yer aldığı bazı gruplar için 
dezavantajların olduğu bir piyasa yapısına sahiptir. Gençlerin işgücü 
piyasasındaki durumunu değerlendirmek için kullanılan en önemli 

gösterge işsizlik oranıdır fakat işsizlik oranın tüm gençlerin durumunu ortaya 
koymak için yeterli bir gösterge olmadığı düşünülmektedir (Bardak vd., 2015). 
Başka bir deyişle, işsizlik oranı ile sadece işgücü piyasasında yer alan gençlerin 
durumu değerlendirilebilirken işgücü piyasasında olmayan gençlerin durumu 
göz ardı edilmektedir. Ayrıca hem işsiz hem de işgücü piyasası dışında kalan 
gençler arasında örgün ve mesleki eğitime devam eden gençler olabileceği 
gibi, bireysel, ailevi veya toplumsal nedenlerden ve eğitim sistemindeki 
çarpıklıklardan ötürü örgün ve mesleki eğitimi erken bırakmak zorunda kalanlar 
da olabilmektedir. Bu bağlamda ne istihdamda ne eğitimde olan gençleri 
ifade eden NEET kavramının gençlerin ekonomik, sosyal ve işgücü piyasası 
durumlarının değerlendirilmesinde kullanılan faydalı bir gösterge olabileceği 
düşünülmektedir (Caroleo vd., 2020; De Luca vd., 2020; Quintano vd., 2018; 
Rocca vd., 2022).

15-24 yaş arası gençler için NEET oranları incelendiğinde, ülkeler 
arasında büyük farklılıklar yaşandığı gözlenmektedir. Eurostat (2022)’ye göre 
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2020’de Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için ortalama NEET oranı %11,6 iken, 
İtalya, Romanya, Kıbrıs, Bulgaristan, İspanya ve Hırvatistan gibi Akdeniz ve 
Doğu Avrupa ülkelerinde NEET oranlarının AB ortalamasının üstünde olduğu 
görülmektedir. AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye %28,3 gibi yüksek 
bir NEET oranına sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, Avrupa’daki yaşıtlarına 
göre Türkiye’deki gençlerin işgücü piyasası, örgün ve mesleki eğitim açısından 
durumlarının daha kırılgan olduğu söylenebilir. Ayrıca NEET olmak sadece 
gençlerin kendileri için bir sorun teşkil etmeyip, sosyal ve ekonomik olarak 
maliyeti çok yüksek olan birçok olumsuz sonuca da neden olmaktadır (Quintano 
vd., 2018). Bu nedenle Türkiye’de gençleri NEET olmaya iten faktörler 
belirlenerek NEET olmanın yarattığı maliyetler en aza indirgenebilir. 

Türkiye’de baskın cinsiyet rolleri gereği kadınlar daha çok ev işleri, 
çocuk ve yaşlı bakımı gibi hane içi ücretsiz işlerle uğraşırken, erkekler hanenin 
geçimini sağlayan birey rolünü üstlendiğinden daha çok istihdama katılma 
eğilimindedir. Bunun yanı sıra baskın cinsiyet rolleri kadınların örgün ve 
mesleki eğitimden uzak kalmalarına da yol açabilmektedir. Bu yüzden kadınlar 
ve erkekler arasında NEET olma olasılıkları büyük ölçüde farklılaşabilmektedir. 
Bu doğrultuda, çalışmanın ana amacı cinsiyet bağlamında Türkiye’de gençleri 
NEET olmaya iten faktörleri incelemektir.

Bu çalışmanın literatüre birtakım katkılar sağlaması beklenmektedir. 
Çalışmanın literatüre ilk katkısı, hem 2008 küresel krizinin hem de Covid-19 
pandemisinin yaşandığı 2004-2020 gibi geniş bir dönem için cinsiyet bağlamında 
gençlerin istihdam, örgün ve mesleki eğitim durumlarında görülen değişimleri 
açıklamaya çalışmasıdır. NEET statüsündeki gençlerin karşılaştığı zorlukları 
daha iyi anlayabilmek için NEET’lerin çeşitli alt gruplara ayrılarak ayrıntılı 
bir şekilde incelenmesi gerektiği düşünülmektedir (Assmann ve Broschinski, 
2021). Bu doğrultuda çalışmanın diğer bir katkısı, NEET statüsündeki gençlerin 
durumu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için NEET’leri aktif ve pasif olmak 
üzere iki alt kategoriye ayırarak incelemesidir. 

Çalışmanın geri kalan kısmı şu şekilde yapılandırılmıştır. İkinci bölümde 
NEET statüsünde olmaya yol açan faktörler ile ilgili bir literatür taraması 
gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye’de gençlerin istihdam, örgün 
ve mesleki eğitim durumlarının zaman içindeki seyri incelenmiştir. Dördüncü 
bölümde ilk olarak çalışmada kullanılan veri seti, değişkenler ve yöntem 
tanıtılmış ardından ekonometrik analizden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 
Son bölümde ise ulaşılan sonuçlara yer verilmiş ve politika önerilerinde 
bulunulmuştur. 
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2. Literatür 

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, NEET olma olasılığının bireysel, 
hanehalkı ve coğrafi özellikler ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

Yaş, NEET olma olasılığı ile ilişkili olan faktörlerden bir tanesidir. 
Araştırmalarda genel olarak yaş ilerledikçe NEET olma riskinin arttığı 
saptanmıştır (Alfani vd., 2020; Alvarado vd., 2020; Rodriguez-Modroño, 
2019). Bardak vd. (2015)’te NEET’ler içindeki en genç yaş grubu olan 15-19 
yaş grubundaki bireylerin çoğu hala eğitimine devam ettiği için NEET olma 
risklerinin görece daha düşük olduğu vurgulanmıştır. Guido (2015)’te 20 yaş ve 
üstü gençler ve yetişkinler arasında gözlenen NEET sayılarındaki keskin artışın, 
genç işgücü arızının işgücü piyasası tarafından emilmesinde yaşanan zorlukların 
bir yansıması olduğu iddia edilmiştir. Kılıç (2014) Türkiye’de gençlerin NEET 
olma olasılığının yaşla birlikte arttığını ancak bu durumun cinsiyete göre farklılık 
gösterdiğini tespit etmiştir. Erkekler için NEET grubunda yer alma olasılığının 
belirli bir yaşa kadar kademeli olarak arttığı belirli bir yaştan sonra ise kademeli 
olarak azaldığı ortaya çıkmıştır. 

NEET statüsünde olma riski üzerinde önemli bir rol oynayan faktörlerden 
biri de cinsiyettir. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde kadınların NEET olma 
olasılığının erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir (Guido, 2015; 
Caroleo vd., 2020; Ghignoni vd., 2019; Erdoğan vd., 2017; Lüküslü ve Çelik, 
2022; Susanlı, 2016). Annelik, çocuk bakımı ve diğer ev içi sorumluluklar 
kadınların NEET statüsünde olmasına neden olabilmektedir (Eurofound, 2012). 
Buna ilaveten yaşlı bakımı kadınların hem çalışma saatlerini hem de işgücüne 
katılma olasılığını olumsuz yönde etkilemektedir (Terkoğlu ve Memiş, 2022). Bu 
nedenle yaşlı bakımı kadınların NEET olma olasılığını artıran diğer bir etkendir. 
Buğra (2018)’de Türkiye’de uygulanan çocuk bakımı ve yaşlı bakımına yönelik 
mevcut sosyal politika yaklaşımlarının, cinsiyet eşitsizliğinin belki de en çarpıcı 
yönü olan kadınların mevcut işgücü piyasasına katılım modelini değiştirmeye 
yardımcı olmadığı savunulmaktadır. Bununla birlikte genç kadınların istihdam 
ve işgücüne katılım açısından NEET statüsünde olmaya yol açan olumsuzluklarla 
karşılaşabileceği belirtilmektedir. Avagianou vd. (2022)’de ise kadınların NEET 
statüsünde olmasının eğitim, istihdam ve iş aramada karşılaşılan cinsiyet 
ayrımcılığı ile açıklanabileceği belirtilmiştir. 

Eğitim düzeyi, NEET statüsünde olmanın temel belirleyicilerinden biridir. 
Becker (1994)’te yer alan beşeri sermaye teorisine göre okul ve işyerlerinde 
yapılan beşeri sermaye yatırımları bireylerin verimliliklerini artıracak ve bu 
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süreç bireylerin daha yüksek ücretler elde etmesi ile sonuçlanacaktır. Bu açıdan 
bakıldığında, işgücü verimliliği yüksek olan bireylerin istihdam edilme olasılığı 
da yüksek olacağından bu bireylerin NEET olma olasılığının düşük olması 
beklenmektedir. Beşeri sermaye teorisi ile tutarlı bir şekilde literatürde yer alan 
çalışmalar, daha yüksek eğitim seviyesinin daha düşük NEET olma riski ile 
ilişkili olduğunu göstermiştir (Malo vd., 2021; Mascherini, 2019; Salvà-Mut 
vd., 2018). Benzer bulgulara Türkiye için de ulaşılmıştır (Erdoğan vd., 2017; 
Kılıç, 2014). 

Bardak vd. (2015)’te eğitim seviyesindeki artışın NEET’lerin sayısında her 
zaman bir azalmaya yol açacağının garanti olmadığı ileri sürülmüştür. Bu görüşü 
destekler şekilde, TÜİK (2022)’ye göre Türkiye’de bir okul bitirmeyenlerden 
sonra en yüksek NEET oranına sahip olanların yükseköğretim mezunları olduğu 
görülmektedir. Bu durum, yükseköğretim mezunlarının da işgücü piyasasında 
bazı zorluklarla karşılaştıkları anlamına gelmektedir. Üniversite mezunları son 
zamanlarda uzun süreli işsizlik ve işgücü piyasasına ilk girdiklerinde düşük ücret 
düzeyleri ile karşılaşmaktadır (Mussida ve Sculli, 2018). Yalçıntaş ve Akkaya 
(2019)’de Türkiye’de HIBUP’un (her ilde bir üniversite açma politikasının) 
yükseköğretim sisteminde ölçülebilir ve kalıcı bir gelişme sağlamaksızın, lisans 
mezunlarının istedikleri pozisyonlarda ve bekledikleri görece yüksek ücret 
seviyelerinde istihdam edilememeleri şeklinde tanımlanan akademik enflasyona 
sebep olduğu ifade edilmiştir. Tüm bu nedenler eğitim seviyesi yüksek bireylerin 
NEET olma olasılıklarının görece daha yüksek olmasına yol açabilmektedir. 

Türk eğitim sistemindeki son düzenlemeye göre 2012 yılında zorunlu 
eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarılmıştır. 4+4+4 olarak da bilinen bu eğitim sistemi 
şu şekilde yapılandırılmıştır: ilk, orta ve lise eğitiminin her biri dört yıl olacak 
şekilde düzenlenmiştir. Kanun değişikliği, Ocak 1998’den sonra doğanlara 
12 yıllık eğitimi tamamlamalarını zorunlu kılarken daha erken doğanlara 
ise 8 yıllık eğitimi tamamladıktan sonra okulu bırakma seçeneği sunmuştur 
(Dinçer ve Erten, 2015). Buna göre bu eğitim reformunun okulu erken bırakma 
durumunu engelleyerek, NEET’lerin sayısını azaltması beklenmektedir. Erten 
ve Keskin (2019)’da Türkiye’de bu eğitim sistemine geçişin hem kızlarda 
hem de erkeklerde liseye devam oranlarında artışa yol açtığı, dini açıdan daha 
muhafazakâr bölgelerde kızların liseye devam durumlarını olumlu yönde 
etkilediği ve bu bölgelerde yaşayan kızlar arasında NEET sayısının azaldığı 
sonuçlarına ulaşılmıştır.

Okulu erken bırakanların sahip oldukları eğitim düzeyi ile elde 
edebilecekleri beceriler sınırlı düzeyde olacağından, bu bireyler yetişkinlik 
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dönemlerinde yüksek eğitim düzeyine sahip olanlara göre işgücü piyasasına 
başarılı bir şekilde entegre olmakta güçlük çekerler, daha az kazanç sağlarlar, 
daha yüksek işsizlik oranlarına sahiptirler ve daha fazla sosyal dışlanma ve 
yoksulluk riski altındadırlar (Flisi vd., 2015). Ayrıca, okuldan işe geçişteki 
zayıflık, genel olarak düşük eğitim düzeyine sahip gençler için bir handikap 
oluşturmaktadır (Mussida ve Sciulli, 2018).

NEET olma riski ile ilişkili olan diğer bir faktör de medeni durumdur. 
Mussida ve Sciulli (2018)’de evli bireylerin, özellikle evli kadınların çalışma 
kararlarını etkileyen emek dışı gelir etkisi nedeniyle NEET olma olasılığının 
daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alfani vd. (2020)’de medeni durumun 
NEET olma olasılığı üzerindeki etkisinin cinsiyete göre değiştiği görülmüştür. 
Evli kadınların NEET olma olasılığı daha yüksekken evli erkeklerde ise tam 
tersi bir etki gözlemlenmiştir. Türkiye’de de aynı etkinin geçerli olduğu tespit 
edilmiştir (Kalkınma Analitiği Araştırma ve Eğitim Derneği, 2020; Erdoğan 
vd., 2017). Oantiono vd. (2018)’de erkekler hanenin geçimini sağlayan birey 
rolünde olduğu için evli bireyler arasında kadınların NEET olma olasılığının 
daha yüksek olabileceği ifade edilmiştir.

NEET olma olasılığı ile arasında ilişki kurulan diğer bir faktör ise sağlık 
durumudur. Engelli olmak veya bir hastalığa sahip olmak NEET olma olasılığını 
artırmaktadır (Bardak vd., 2015; Mascherini, 2019). Engelli ve sağlıksız kişilerin 
NEET olma olasılığının yüksek olması, çalışamama, işgücü piyasasında bu 
bireylere yönelik ayrımcı tutum, diğer bir deyişle işverenin daha sağlıklı kişileri 
istihdam etmeye istekli olması ile açıklanabilmektedir.

Çocukların varlığı ve yaşı özellikle kadınlar için NEET olma olasılığı 
üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Küçük yaşta (6 yaşından küçük) bir 
çocuğun varlığı, NEET olma olasılığını artırmaktadır çünkü küçük yaşta çocuk 
sahibi olmak kadınları işgücü piyasasının dışına itmektedir (Alvarado vd., 2020; 
De Luca vd., 2020). Kalkınma Analitiği Araştırma ve Eğitim Derneği (2020) 
raporunda Türkiye’de küçük yaşta bir çocuğa sahip olmanın erkeklerin NEET 
olma olasılığını etkilemediği, kadınların ise NEET olma olasılığını artırdığı 
tespit edilmiştir. 

Hanehalkının geliri ve büyüklüğü gibi hanehalkı özellikleri ile ebeveynlerin 
eğitim ve işgücü durumu gibi faktörler de NEET olma olasılığı üzerinde etkilidir. 
Yoksul hanelerde yetişen gençlerin eğitime erişim olanakları daha sınırlı olduğu 
için ve yüksek gelirli ebeveynlerin çocuklarının eğitime daha fazla yatırım 
yapma eğiliminde olması, hanehalkı geliri ile NEET statüsünde olma olasılığı 
arasında ters yönlü bir ilişkinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Caroleo vd., 
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2022). Buna ilaveten eğitim düzeyi yüksek ebeveynlerin çocuklarını daha 
yüksek eğitim almaya yönelttiği için ebeveynin eğitim düzeyinin artması 
çocuklarının NEET olma olasılığını azaltmaktadır (Odoardi, 2020). Ebeveynleri 
çalışan akranlarına göre ebeveynleri işsiz ve işgücü dışında olan gençlerin NEET 
olma olasılığı daha fazladır (Barnes vd., 2012). Türkiye’de hane geliri yüksek, 
ebeveynleri yüksek eğitimli olan ve çalışan gençlerin NEET olma olasılığı daha 
düşük bulunmuştur (Erdoğan vd., 2017; YADA, 2021). 

Yaşanılan bölge ve ikamet yeri (kır/kent) gibi coğrafi özellikler de NEET 
statüsünün belirleyicileri arasında yer almaktadır. Bardak vd. (2015)’te kırsal 
alanlarda yaşayan gençlerin kendi ailelerine ait tarım alanlarında erken yaşta 
çalışmaya başlama eğiliminde olduklarından, kırsal alanlarda yaşayan gençlerin 
kentsel alanlarda yaşayan gençlere göre NEET olma olasılığının daha yüksek 
olduğu vurgulanmıştır. Quintano vd. (2018)’de İtalya’nın kuzeyinde ve 
merkezinde yaşayan gençlere göre İtalya’nın güneyinde ve adalarında yaşayan 
gençlerin NEET olma olasılığının daha düşük olduğu görülmüştür. Türkiye’de 
ise göçmen geçmişi olan, doğu illerinde ve kırsal kesimde yaşayan kişilerin 
NEET olma eğiliminde olduğu ortaya çıkmıştır (Benotsmane ve Stoeffler, 2022; 
Kalkınma Analitiği Araştırma ve Eğitim Derneği, 2020; Erdoğan vd., 2017; 
Susanlı, 2016).

3. Türkiye’de Gençlerin İstihdam, Örgün ve Mesleki Eğitim Durumu

Gençlerin istihdam, örgün ve mesleki eğitim durumları hakkında 
bilgiye sahip olmak daha etkin istihdam ve eğitim politikaları oluşturulmasını 
sağlayacaktır. Bu yüzden 2004-2020 yılları arasında gençlerin istihdam, örgün ve 
mesleki eğitim durumları cinsiyet bağlamında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

Şekil 1, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin 2004-2020 yılları arasındaki 
istihdam, örgün ve mesleki eğitim durumlarını göstermektedir. 
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Şekil 1: 15-24 Yaş Aralığındaki Gençlerin İstihdam, Örgün ve  
Mesleki Eğitim Durumu
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Kaynak: 2004-2020 HİA’dan yazarın hesaplamalarıdır.

2004’te %40,3 ile gençlerin çoğunluğunu NEET’ler oluştururken 2017 
yılına kadar NEET oranının azalış eğiliminde olduğu görülmüştür. 2015 ve 
2016’te %24 ile en düşük değerini alan NEET oranı 2020’ye gelindiğinde 
pandeminin de etkisiyle %28,3’e yükselmiştir. 

İstihdam edilmeyen fakat örgün ve mesleki eğitim gören gençlerin (NEBET) 
oranı 2004’te yaklaşık %30 iken 2020’de yaklaşık %41’e yükselmiştir. İstihdam 
edilen ancak örgün ve mesleki eğitimde olmayan gençlerin (ENET) oranı 
2004’ten 2020’ye yaklaşık %28’den %22’ye gerilemiştir. Diğer taraftan hem 
istihdam edilen hem de örgün ve mesleki eğitimde olan gençlerin oranı (EET) 
ise ele alınan dönemde 5 kat artış göstererek %2,2’den %11’e yükselmiştir. 

İncelenen dönemde gençler içinde örgün ve mesleki eğitime katılanların 
oranındaki artış, zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasıyla, her ile bir 
üniversite projesiyle ve İŞKUR ve Halk Eğitim gibi devlet kurumlarının 
sağlamış olduğu mesleki eğitimlerin artmasıyla açıklanabilmektedir. Bu 
dönemde gençler arasında hem istihdamda hem de örgün ve mesleki eğitimde 
olanların oranındaki artış ise işgücü piyasasındaki yarı zamanlı işler, geçici 
sürekli işler ve son yıllarda yaygın olan uzaktan çalışma gibi esnek çalışma 
koşullarına bağlanabilir. Diğer taraftan, NEBET ve EET oranlarındaki artış 
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NEET oranlarının azalmasına yol açtığından, yukarıda belirtilen nedenlerin 
tümü NEET oranlarındaki azalmayı da açıklayabilmektedir.  Bunun yanı sıra 
ENET oranın azalması, zorunlu eğitimin süresinin uzaması, yükseköğretime 
alınan öğrenci sayısının artırılması, eğitimin açıktan sürdürülme imkanının 
tanınması ve yaygınlaştırılması ve işgücü piyasasında gençlerin karşılaştıkları 
zorlukların artması ile açıklanabilmektedir.

Şekil 2 ve 3’te sırası ile kadınlar ve erkekler için istihdam, örgün ve mesleki 
eğitim durumlarına ilişkin bilgilere yere verilmiştir. 

Şekil 2: 15-24 Yaş Aralığındaki Kadınlar İçin İstihdam,  
Örgün ve Mesleki Eğitim Durumu
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Kaynak: 2004-2020 HİA’dan yazarın hesaplamalarıdır.

Şekil 2’de görüleceği üzere ele alınan dönemde genç kadınların büyük 
bir bölümünü (yaklaşık olarak ortalama %80) NEET’ler ve NEBET’ler 
oluşturmaktadır. Göze çarpan en önemli istatistiklerden biri, genç kadınlar 
arasında NEET’lerin oranının çok yüksek düzeyde olduğudur. NEET oranın 
zaman içindeki seyri izlendiğinde ise 2004’te %55,6 olan NEET oranı 2020’de 
%35,7’ye düşmüştür. Ele alınan dönemde diğer bir dikkat çeken durum da 
NEBET oranında görülen artıştır. NEBET oranı neredeyse 2 kat artış göstererek 
bu dönemde %24,6’dan %45,1’e yükselmiştir. 
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Türkiye’de kadınlar için NEET oranının yüksek olmasının temel nedenleri 
ev işi, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ücretsiz hane içi iş yükünün fazla olması ve 
işgücü piyasasında hem istihdam hem de ücretler açısından kadınlara yönelik 
yapılan ayrımcılıktır. 

Şekil 3’te görüleceği üzere 2004-2020 yılları arasında genç erkeklerin 
büyük bir çoğunluğu (ortalama %70) ENET ve NEBET’lerden oluşmaktadır. 

Şekil 3: 15-24 Yaş Aralığındaki Erkekler İçin İstihdam,  
Örgün ve Mesleki Eğitim Durumu
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Kaynak: 2004-2020 HİA’dan yazarın hesaplamalarıdır.

Bu dönemde erkekler için en yüksek NEET oranı %24,1 ile 2004’te 
gözlenirken en düşük NEET oranı %14,3 ile 2015 yılında gözlenmiştir. Ancak 
bu tarihten sonra NEET oranı tekrardan artışa geçerek 2020’de %21,2’e kadar 
yükselmiştir. Kadınlar ile karşılaştırıldığında ise erkekler için NEET oranı 
oldukça düşük düzeydedir. Bu durum Türkiye genelinde gözlenen toplumsal 
cinsiyet rollerinin bir sonucudur. 

Ele alınan dönemde erkekler için ENET oranının azalış eğiliminde olduğu 
görülmektedir. 2004’te %37,7 olan ENET oranı 2020’de %26,3’e düşmüştür. 
Küresel krizin yaşandığı dönemde, 2008’de %35,4 olan ENET oranı, yaklaşık 
%4 puanlık bir azalış ile 2009’da %31,8’e gerilemiştir. Küresel krizin kadın 
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ENET’ler üzerinde bu şekilde belirgin bir etkisinin olmaması istihdam edilen 
fakat örgün ve mesleki eğitimde olmayan genç erkeklerin küresel krizden daha 
fazla etkilendiğini göstermiştir. Bununla birlikte erkekler için NEBET oranı da 
%35’ten %40’a yükselmiştir. 

NEET’lerin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, Şekil 4’te görüleceği 
üzere beklendiği gibi Türkiye’de NEET’lerin büyük bir kısmı kadınlardan 
oluşmaktadır. 

Şekil 4: 15-24 Yaş Aralığındaki NEET’lerin Cinsiyete Göre Dağılımı
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Kaynak: 2004-2020 HİA’dan yazarın hesaplamalarıdır.

Kadınların NEET’ler içindeki payı 2004’te yaklaşık %71 iken 2020’de 
%62’ye gerilemiştir. Kadınların NEET’ler içindeki payı özellikle pandemi 
döneminde dikkate değer bir düzeyde (%6 puan) azalmıştır. TÜİK (2022)’ye 
göre bu dönemde istihdam edilen kadınların oranında yaşanan düşüşe kıyasla 
istihdam edilen erkeklerin oranında daha büyük bir düşüş yaşanmıştır. Buna 
bağlı olarak istihdam edilen bireyler arasında kadınların payı arttığından, 
NEET’ler içinde kadınların payı azalmıştır. 

NEET’ler genel olarak aktif ve pasif olmak üzere iki alt grupta 
incelenmektedir. Aktif NEET’ler, çalışmıyor ve çalışmaya hazır ve aktif bir 
biçimde iş arayan gençler arasından anketten önceki dört hafta içinde herhangi 
bir eğitim almamış ve şu anda herhangi bir eğitim almayan aktif nüfustur. Pasif 
NEET’ler ise anketten önceki dört hafta içinde herhangi bir eğitim almamış ve 
şu anda herhangi bir eğitim almayan pasif nüfustur. 
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YADA (2021)’e göre aktif NEET statüsünde olan gençler çalışmamasına 
ve eğitimde olmamasına rağmen bulundukları konumdan kurtulmaya gayret 
etmektedir. Bu grupta yer alan gençler aktif bir biçimde iş aramakta veya eğitim 
alma hazırlığında olabilirler. Pasif NEET’ler ise içinde bulundukları durumdan 
kurtulma niyetinde değildir ve bunun için bir gayret göstermemektedir. Çoğu 
genç, imkansızlıklar ve sosyal engellerin bir neticesi olarak bu grupta yer alırken 
bazı gençler için bu grubun üyesi olmak bir tercihtir. Bu grupta daha çok sağlık 
sorunları, bireysel ve ailevi sorumluluklarından dolayı eğitim alma ve çalışma 
fırsatı bulamayan gençler yer almaktadır. 

Şekil 5’te kadınlar için aktif ve pasif NEET’lerin payı yer almaktadır. 

Şekil 5: 15-24 Yaş Aralığındaki Kadınlar İçin Aktif ve Pasif NEET’lerin Payı
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Kaynak: 2004-2020 HİA’dan yazarın hesaplamalarıdır.

Kadınlar arasında NEET’lerin çok önemli bir kısmı pasif NEET’lerden 
oluşmaktadır. Buradan toplumsal ve/veya ekonomik nedenlerden ötürü genç 
kadınların çoğunun içinde bulundukları durumdan kurtulamadıkları ve mevcut 
duruma alışmak zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. 2004’te kadın NEET’ler 
içinde pasif NEET’lerin payı %8,2 iken bu oran 2 kat artış göstererek 2020 
yılında %16,2’ye kadar yükselmiştir. Bu, zaman içinde genç kadınların 
mevcut durumlarından kurtularak işgücü piyasasında daha fazla yer aldığını ve 
eğitime katıldığını gösteren olumlu bir gelişme olsa da hala onların önemli bir 
çoğunluğunun işgücü piyasası dışında olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. 

Şekil 6’da erkekler için aktif ve pasif NEET’lerin payı yer almaktadır. 
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Şekil 6: 15-24 Yaş Aralığındaki Erkekler İçin Aktif ve Pasif NEET’lerin Payı
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Kaynak: 2004-2020 HİA’dan yazarın hesaplamalarıdır.

Erkekler için aktif NEET’lerin payı kadınlarınkine göre çok daha yüksektir. 
Bu, kadınlara kıyasla erkeklerin mevcut durumlarından kurtulmaya daha fazla 
niyetli olduğu ve daha çok çaba harcadığı anlamına gelmektedir. Buna ilaveten 
zaman içinde genç erkekler için aktif ve pasif NEET’lerin payında genç kadınlar 
da olduğu gibi belirgin bir eğilim gözlenememiş olup aktif ve pasif NEET’lerin 
payında dalgalanmalar yaşandığı görülmüştür. İncelenen dönemde genellikle 
pasif NEET’lerin oranının aktif NEET’lerin oranından daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Genç erkekler için en yüksek aktif NEET oranına ise %50 ile 
küresel krizin etkilerinin hissedildiği 2009’da ve %48 ile 2019’da rastlanmıştır. 

4. Veri, Yöntem ve Bulgular

4.1.	Veri	Seti

Bu çalışmada NEET statüsünde olmanın belirleyicileri, TÜİK tarafından 
derlenen 2018 yılı Hanehalkı İşgücü Araştırması’ndan (HİA) elde edilen veriler 
kullanılarak analiz edilmiştir. HİA, 15 ve yukarı yaştaki kurumsal olmayan nüfus 
ile ilgili işgücü durumu, istihdam durumu ve işsizlik gibi işgücü piyasasına 
ilişkin bilgilerin yanı sıra yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi bireysel bilgileri 
de içermektedir. 

Birleşmiş Milletler (UN)’e göre 15-24, Eurostat ve OECD’ye göre 15-29 
yaş arasındaki bireyler genç olarak tanımlanmaktadır. TÜİK ise UN’ye benzer 
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şekilde 15-24 yaş arasındaki bireyleri genç olarak tanımlayarak NEET’lerin 
sayısını ve oranını bu yaş aralığı için hesaplamaktadır. Bu çalışmada da TÜİK 
ile aynı doğrultuda 15-24 yaş aralığındaki bireyler genç olarak kabul edilmiş 
olup örneklem bu yaş aralığındaki genç bireyleri kapsamaktadır. 

Ekonometrik analizde kullanılan değişkenler ve bu değişkenlere ait 
tanımlayıcı istatistiklere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1: Ekonometrik Analizde Kullanılan Değişkenlere Ait  
Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler Pay (%) veya Ortalama
Bağımlı	Değişken	
    NEET 23,79
Bağımsız	Değişkenler	
Yaş (ref: 15-19)
    20-24 42,17
Cinsiyet (ref: Erkek)
    Kadın 50,27
Eğitim Seviyesi (ref: Bir okul bitirmeyen) 
    İlkokul 1,82
    Ortaokul veya İlköğretim 55,57
    Genel Lise 14,10
    Mesleki veya Teknik Lise 13,76
    Üniversite ve Üzeri 9,32
Medeni Durum (ref: Evli Değil)
    Evli 12,00
Hanehalkı Sorumlusu (ref: HH Sorumlusu Değil)
    HH Sorumlusu 2,83
Hanehalkında Çalışan Kişi Sayısı (ref: 0)
    1 36,04
    2 29,27
    3 ve üzeri  22,43
Hanehalkı Büyüklüğü 4,83
Bölge (ref: Marmara)
   Ege 9,87
   Akdeniz 11,09
   Karadeniz 10,47
   İç Anadolu 17,36
   Doğu Anadolu 16,30
   Güneydoğu Anadolu 13,55

Not: 2018 HİA’dan yazarın hesaplamalarıdır. Bağımsız değişkenlerin yanında yer alan 
“ref” açıklaması değişkenler için tanımlanan referans kategorileri ifade etmektedir. 
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Bağımlı değişken olarak bireyin NEET olma durumunu gösteren NEET 
değişkeni kullanılmıştır. Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, medeni durum, hanehalkı 
sorumlusu, hanehalkında çalışan kişi sayısı, hanehalkı büyüklüğü ve bölge 
değişkenleri ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Bu değişkenlerden 
yalnızca hanehalkı büyüklüğü değişkeni sürekli bir değişken iken diğer tüm 
değişkenler kategorik değişkendir1. 

Örneklemin yapısı incelendiğinde, örneklemin %23,8’i NEET’lerden 
oluşmaktadır. Örneklem içinde 20-24 yaş aralığında bulunan gençlerin oranı 
%42,2 iken kadınlar örneklemin yarısını oluşturmaktadır. Örneklemin yarısından 
fazlası ortaokul ve ilköğretim mezunu gençleri kapsamaktadır. Genç bireylerin 
%12’si evli ve sadece %2,8’i hanehalkı sorumlusudur. Hanehalkında çalışan 
kişi sayısı 1 olanlar örneklemin %36’sını oluşturmaktadır. Ortalama hanehalkı 
büyüklüğü ise ortalama 4,8 civarındadır. Bölgeye göre ise örneklemden en 
yüksek payı %21 ile Marmara bölgesi almaktadır. 

4.2.	Yöntem	ve	Bulgular	

Bu çalışmada NEET statüsünde olma olasılığını belirleyen faktörler 
standart Probit model ile tahmin edilmiştir. 

Bağımlı değişkenin 0 ve 1 gibi iki değer aldığı durumda kullanılan 
regresyon modellerinden biri Probit modelidir. Probit model, Cameron ve 
Trivedi (2009)’a göre aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

* '    y x u= +b  (1)

1 nolu denklemde *y  gözlenemeyen bir bağımlı değişkendir. x  açıklayıcı 
değişken vektörünü, b  açıklayıcı değişkenlere ilişkin katsayıları ve u  hata 
terimini temsil etmektedir.

                   1  eğer y*  > 0
y =                                                   (2)

                   0  eğer y*  ≤ 0

y* gözlenememesine rağmen, 2 nolu denklemdeki koşullar altında y 
bağımlı değişkeni 1 ve 0 değerlerini alacak şekilde gözlenebilir hale gelmektedir. 
Burada y birey NEET statüsünde ise 1 değilse 0 değerini alan gözlenen bağımlı 
değişkendir.  

1  Bu çalışmanın bir kısıtı olarak, HİA’da bireylerin sağlık durumuna ilişkin bilgiler 
bulunmadığından genç bireylerin sağlık durumu bu analizde dikkate alınamamıştır. 
Tüm gençlerin ebeveynlerine ilişkin bilgilere de ulaşılamadığından ebeveynlerle ilgili 
faktörler de göz ardı edilmek zorunda kalınmıştır. Son olak HİA’da 15 yaşından küçük 
çocukların sayısı belirtilmediği ve kır-kent ayrımı 2014 HİA’dan itibaren yapılmadığı 
için çocuk sayısı ve yerleşim yeri aze dahil edilememiştir. 
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1 ve 2 nolu denklemler kullanılarak 3 nolu denkleme ulaşılmıştır.

Pr (y = 1) = Pr (x′ β + u > 0) = Pr (– u < x′ β) = F (x′ β) (3)

3 nolu denklemde bireyin NEET statüsünde olma olasılığı tanımlanmıştır.  
Bu denklem aynı zamanda – u nun kümülatif dağılım fonksiyonunu vermektedir. 
Burada u standart normal dağılım sergilediğinde 3 nolu denklem probit modelini 
gösterir. Probit modelinde tahmin edilen katsayıları yorumlanırken, kolaylık 
açısından genellikle marjinal etkiler kullanılmakta olduğundan bu çalışmada da 
tahmin edilen katsayılara ilişkin marjinal etkiler yorumlanmıştır.

Tablo 2’de Probit model tahmininden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 2: NEET Statüsünde Olma Olasılığının Belirleyenleri

Değişkenler 
Marjinal Etkiler 

Tüm Kadın Erkek
Yaş (ref: 15-19)
20-24 0,066*** 0,073*** 0,056***

(0,004) (0,006) (0,005)
Cinsiyet (ref: Erkek)
Kadın 0,076***

(0,003)
Eğitim Seviyesi (ref: Bir okul 
bitirmeyen)
İlkokul -0,197*** -0,172*** -0,224***

(0,014) (0,021) (0,020)
Ortaokul veya İlköğretim -0,373*** -0,380*** -0,361***

(0,009) (0,012) (0,013)
Genel Lise -0,309*** -0,291*** -0,322***

(0,009) (0,013) (0,014)
Mesleki veya Teknik Lise -0,245*** -0,229*** -0,257***

(0,010) (0,013) (0,014)
Üniversite ve Üzeri -0,206*** -0,191*** -0,205***

(0,010) (0,014) (0,015)
Medeni Durum (ref: Evli Değil)
Evli 0,171*** 0,271*** -0,022**

(0,006) (0,009) (0,010)
Hanehalkı Sorumlusu (ref: HH 
Sorumlusu Değil)

HH Sorumlusu -0,322*** -0,322*** -0,123***

(0,013) (0,031) (0,017)
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Hanehalkında Çalışan Kişi 
Sayısı (ref: 0)
1 -0,104*** -0,064*** -0,153***

(0,005) (0,007) (0,008)
2 -203*** -0,176*** -0,238***

(0,006) (0,008) (0,008)
3 ve üzeri  -0,303*** -0,279*** -0,328***

(0,005) (0,008) (0,008)
Hanehalkı Büyüklüğü 0,026*** 0,032*** 0,023***

(0,001) (0,001) (0,001)
Bölge (ref: Marmara)
Ege 0,013** 0,018** 0,008

(0,005) (0,008) (0,007)
Akdeniz 0,017*** 0,037*** -0,002

(0,005) (0,008) (0,006)
Karadeniz 0,019*** 0,005 0,032***

(0,005) (0,008) (0,007)
İç Anadolu 0,008* 0,022*** -0,006

(0,004) (0,007) (0,006)
Doğu Anadolu 0,049*** 0,075*** 0,022***

(0,005) (0,007) (0,006)
Güneydoğu Anadolu 0,054*** 0,082*** 0,025***

(0,005) (0,008) (0,006)
Pseudo R2 0,2307 0,2418 0,1719
N 69809 35096 34713

Not: ***, ** ve * sırası ile %1, %5 ve %10 seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlılık 
düzeylerini, parantez içindeki değerler robust standart hataları ifade etmektedir.

Bağımsız değişkenlerin NEET statüsünde olma olasılığı üzerindeki 
etkileri incelendiğinde, literatürdeki çalışmalarla uyumlu bulgulara ulaşıldığı 
görülmektedir. Yaş ilerledikçe NEET olma olasılığının arttığı ortaya çıkmıştır. 
15-19 yaş aralığındaki bireylere kıyasla 20-24 yaş aralığındaki bireylerin NEET 
olma olasılığı %6,6 düzeyinde daha yüksek bulunmuştur. Kadınlar ve erkekler 
için yaş değişkeninin marjinal etkisi sırası ile %7,3 ve %5,6 değerini almıştır. 
Beklendiği gibi cinsiyet ile NEET statüsünde olma olasılığı arasında anlamlı 
bir ilişkiye ulaşılmıştır. Erkeklere göre kadınların NEET statüsünde olma 
olasılığının %7,6 oranında daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Eğitim düzeyi vNEET statüsünde olma olasılığı arasında ters U şeklinde 
anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır. Daha spesifik olarak bir okul bitirmeyenlere göre 
ilkokul, ortaokul veya ilköğretim, genel lise, mesleki veya teknik lise, üniversite 
ve üzeri diğer dereceye sahip olanların NEET statüsünde olma olasılığı sırası 
ile %19,7, %37,3, %30,9, %24,5 ve %20,6 daha yüksek bulunmuştur. Açık bir 
şekilde görüleceği üzere en düşük eğitim seviyesine sahip gençlere kıyasla daha 
yüksek eğitim düzeyine sahip gençlerin NEET statüsünde olma olasılığı daha 
düşüktür fakat eğitim düzeyinin NEET statüsünde olma olasılığı üzerindeki 
azaltıcı etkisinin büyüklüğü belirli bir eğitim düzeyinden (ortaokul veya 
ilköğretim) sonra azalmaya başlamaktadır. Bu bulgu daha öncede bahsedildiği 
üzere, üniversite ve üzeri bir dereceye sahip bireylerin her zaman en düşük 
NEET statüsünde olma olasılığına sahip olmayacağı görüşünü desteklemektedir. 
Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı incelendiğinde ise eğitim düzeyi ve NEET 
statüsünde olma olasılığı arasında yine benzerler sonuçlara ulaşılmıştır. 

Medeni durumun da NEET statüsünde olma olasılığını anlamlı bir şekilde 
etkilediği görülmüştür. Evli olmayanlara göre evlilerin NEET statüsünde olma 
olasılığı %17,1 düzeyinde daha yüksek bulunmuştur. Ancak medeni durumun 
NEET statüsünde olma olasılığı üzerindeki etkisinin cinsiyete göre farklılaştığı 
görülmüştür. Kadınlar için evli olmak NEET statüsünde olma olasılığını %27,1 
gibi önemli bir oranda artırırken erkekler için evli olmak NEET statüsünde olma 
olasılığını %2,2 oranında azaltmaktadır. Daha öncede ifade edildiği gibi kadınlar 
için evlilik, hane içi ücretsiz emek yükünün artmasına neden olduğundan NEET 
statüsünde olma olasılığını büyük oranda artırmaktadır. 

Gençlerin hanehalkı sorumlusu olmasının NEET statüsünde olma 
olasılığını azalttığı ortaya çıkmıştır. Hanehalkı sorumlusu olmayan gençlere 
göre hanehalkı sorumlusu olan gençlerin NEET statüsünde olma olasılığı %32,2 
oranında daha düşük bulunmuştur. Kadınlar ve erkeler için de aynı yönde bir 
etki bulunmuş fakat marjinal etkinin büyüklüğü erkeklere göre kadınlarda %20 
puan daha düşük çıkmıştır. 

Hanehalkında çalışan kişi sayısı ve hanehalkı büyüklüğü gibi haneye 
ilişkin özelliklerin de yine NEET statüsünde olma olasılığı ile ilişkili olduğu 
görülmüştür. Hanehalkı gelirinin bir göstergesi olarak kullanılan hanede çalışan 
kişi sayısı ile NEET statüsünde olma olasılığı arasında negatif yönlü bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. Hanede çalışan kişi sayısı 0 olan bir hanede yaşayanlara 
göre hanede çalışan kişi sayısı 1, 2, 3 ve üzeri olan bir hanede yaşayanların 
NEET statüsünde olma olasılığı sırası ile %10,4, %20,3 ve %30,3 daha 
yüksek bulunmuştur. Buna ilaveten kadınlar göre erkekler için bu değişkenin 
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marjinal etkisinin daha büyük olduğu görülmüştür. Buna göre aile bireylerinin 
çalışma durumu, kadınlardan çok erkeklerin NEET statüsünde olma durumunu 
etkilemektedir. Hanehalkı büyüklüğünün hem tüm örneklem hem de kadın ve 
erkekler için NEET statüsünde olma olasılığını sınırlı düzeyde ve pozitif yönde 
etkilediği ortaya çıkmıştır. Hanehalkı büyüklüğündeki bir kişilik artışın NEET 
statüsünde olma olasılığını tüm örneklem için %2,6, kadınlar ve erkekler içinse 
sırası ile %3,2 ve %2,3 düzeyinde artırdığı bulunmuştur. 

Coğrafi özelliklerin NEET statüsünde olma olasılığı üzerindeki etkisini 
kontrol etmek için kullanılan bölge değişkeninin de NEET statüsünde olma 
olasılığı ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Marmara bölgesinde yaşayan 
gençlere göre Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde yaşayan gençlerin NEET statüsünde olma olasılığı sırası ile 
%1,3, %1,7, %1,9, %4,9 ve %5,4 daha yüksektir. Kadınlar ve erkekler için 
bölgenin NEET statüsünde olma üzerindeki etkisi ele alındığında, özellikle 
doğu bölgelerinde yaşayan kadınların NEET statüsünde olma olasılığının daha 
da yükseldiği görülmüştür. Bu bulgu, diğer bölgelere göre doğu bölgelerinde 
yaşayan kadınların daha erken yaşlarda evlenmesi ve daha muhafazakâr ailelerde 
yaşaması ile açıklanabilmektedir. 

5. Sonuç

Bu çalışmada cinsiyet bağlamında 2004-2020 döneminde 15-24 yaş 
aralığındaki gençlerin istihdam, örgün ve mesleki eğitim durumları, aktif ve 
pasif NEET dağılımlarının seyri ve 2018 yılı için Türkiye’de gençlerin NEET 
statüsünde olmasını belirleyen faktörler araştırılmıştır. 

2004-2020 döneminin başında 15-24 yaş aralığındaki gençlerin 
çoğunluğunu NEET’lerin, bu dönemin sonunda ise NEBET’lerin oluşturduğu 
ortaya çıkmıştır. İncelenen dönemin başından 2016’ya kadar NEET oranının 
azaldığı ve bu tarihten sonra çok düşük düzeyde de olsa tekrardan artışa geçtiği 
ve bu artışın pandemi döneminde hızlandığı görülmüştür. Pandeminin ne 
istihdamda ne de eğitimde olanların oranı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı 
özellikle de bu etkinin erkeklerde çok daha baskın olduğu belirlenmiştir. Bu 
açıdan bakıldığında, pandemi döneminde yaşanan istihdam düşüşünden ve 
işsizlik artışından erkeklerin daha çok etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun 
yanı sıra NEET oranında görülen düşüşün erkeklere kıyasla kadınlar için çok 
daha belirgin olduğu ortaya çıkmıştır. NEET oranında gözlenen bu düşüşe 
rağmen incelenen dönemin sonunda her üç genç kadından birinin hala NEET 
statüsünde olduğu görülmüştür. 



NEET STATÜSÜNDE OLMANIN BELİRLEYENLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR . . .     335

2004-2020 döneminde NEBET oranında önemli bir artış gözlenmiştir. 
Bu dönemin başında istihdam edilmeyen fakat örgün ve mesleki eğitime 
katılan erkeklerin oranı istihdam edilmeyen fakat örgün ve mesleki eğitime 
katılan kadınların oranından daha yüksek iken bu dönemin sonunda istihdam 
edilmeyen fakat örgün ve mesleki eğitime katılan kadınların oranının istihdam 
edilmeyen fakat örgün ve mesleki eğitime katılan erkeklerin oranının üzerine 
çıktığı görülmüştür. Buna göre incelenen dönemde politika yapıcılar tarafından 
geliştirilen eğitim politikalarının kadınların örgün ve mesleki eğitime 
katılımlarını önemli ölçüde artırdığı ortaya çıkmıştır. 

Bu dönemde gözlenen diğer önemli bir değişim ise hem kadınlar hem 
de erkekler için EET oranında yaşanan artıştır. Bu dönemde gençler için hem 
istihdamda hem de örgün ve mesleki eğitimde olanların oranındaki artış, işgücü 
piyasasındaki yarı zamanlı işlerin, geçici sürekli işlerin ve son yıllarda uzaktan 
çalışma gibi esnek çalışma koşullarının yaygınlaşması ile açıklanabilmektedir.

İncelenen dönemde ENET oranının hem erkekler hem de kadınlar için 
azaldığı belirlenmiştir. Zaman içinde istihdam edilen fakat örgün ve mesleki 
eğitime katılmayan gençlerin oranının azalması, zorunlu eğitimin süresinin 
uzaması, yükseköğretime alınan öğrenci sayısının artırılması, eğitimin açıktan 
sürdürülme imkanının tanınması ve yaygınlaştırılması ve işgücü piyasasında 
gençlerin karşılaştıkları zorlukların artması gibi faktörlere bağlanabilmektedir. 

2004-2020 döneminde cinsiyete göre aktif ve pasif NEET’lerin payı 
incelendiğinde, kadınların büyük bir çoğunluğunun pasif NEET’lerden 
oluştuğu, erkekler içinse aktif ve pasif NEET’lerin payının birbirine yakın 
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, NEET kadınların önemli bir kısmının içinde 
bulundukları durumdan kurtulamadıkları ya da kurtulmaya gönüllü olmadıkları 
ortaya çıkmıştır. Ancak NEET kadınların büyük bir çoğunluğu çocuk ve yaşlı 
bakımı, ev işleri ve diğer ailevi nedenlerden dolayı mevcut durumlarından istem 
dışı kurtulma çabası gösterememektedir. Buna ilaveten zaman içinde kadınlar 
için aktif NEET’lerin payında artışlar yaşandığı, erkekler içinse belirgin bir 
eğilimin olmadığı görülmüştür. Bu da aslında kadınların mevcut durumlarından 
hoşnut olmadıkları ve zamanla içinde bulundukları durumdan kurtulma 
eğiliminde olduklarını göstermiştir.

Türkiye’de bireysel, hanehalkı ve coğrafi özelliklerin NEET statüsünde 
olma olasılığı ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bireysel özelliklerin etkileri 
incelendiğinde, gençler arasında ileri yaşta olanların ve kadınların NEET 
statüsünde olma olasılığı daha yüksek bulunmuştur. Eğitim seviyesi ile NEET 
statüsünde olma olasılığı arasında ise ters U şeklinde bir ilişkiye ulaşılmıştır. 



336    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

Diğer bir ifade ile eğitim seviyesinin NEET olma olasılığı üzerindeki azaltıcı 
etkisi başlangıçta artarken belirli bir eğitim seviyesinden sonra azalamaya 
başlamıştır. Medeni durumun NEET statüsünde olma olasılığı üzerindeki 
etkisinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Evli olamayanlara 
göre evli kadınların NEET statüsünde olma olasılığı daha yüksekken erkeklerde 
ise tam tersi bir etkiye ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra gençler arasında hanehalkı 
sorumlularının NEET statüsünde olma olasılığının daha düşük olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Hanehalkı özelliklerinin NEET statüsünde olma olasılığı üzerindeki 
etkileri ele alındığında, hanehalkı gelirini temsilen kullanılan hanede çalışan 
birey sayısındaki artışın NEET statüsünde olma olasılığını azalttığı görülmüştür. 
Hanehalkı büyüklüğü ile NEET statüsünde olma olasılığı arasında ise pozitif 
yönlü bir ilişkiye ulaşılmıştır. Coğrafi özelliklerin NEET statüsünde olma olasılığı 
üzerinde sınırlı düzeyde bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Hem erkekler 
hem de kadınlar için Marmara bölgesinde yaşayanlara kıyasla Karadeniz, Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanların NEET statüsünde olma 
olasılığı daha yüksek bulunmuştur. Buna ilaveten doğu bölgelerinde yaşayan 
erkeklere kıyasla doğu bölgelerinde yaşayan kadınların NEET statüsünde olma 
olasılığının daha da yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür.

Gençler arasında NEET’lerin azaltılmasına yönelik politikalar 
oluşturulurken öncelikle NEET’lerin farklılaşan yapısının ve isteklerinin dikkate 
alınması gerekmektedir. NEET’lerin önemli bir çoğunluğunun kadınlardan 
oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, kadınların istihdama ve eğitime 
katılımını artırmada çocuk ve yaşlı bakımına yönelik ücretsiz kreş desteği 
ve evde bakım hizmetinin sağlanması oldukça önemlidir. Yoksul hanelerde 
yaşayan gençlerin maddi imkansızlıklardan ötürü eğitime erişememesinin 
önüne geçmek ve yarıda kalan eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için 
burs imkanlarının sunulması NEET’lerin azaltılmasına yönelik uygulanabilecek 
diğer bir politikadır. İşgücü piyasasında engelliler ve kadınlar gibi bazı 
gruplara karşı yapılan ayrımcılıkların ortadan kalkmasını sağlayacak yasal 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, NEET’lerin sayısının azalmasını sağlayacak 
politikalar arasında yer alabilir. Buna ilaveten NEET’lerin sayısını azaltmak 
isteyen politika yapıcılar, çalışma ortamlarını ve eğitim kurumlarını gençlerin 
sağlık ve engellik durumlarını dikkate alacak şekilde dizayn edebilir. Uzun 
süredir NEET statüsünde olan bireylerin istihdama ve eğitime katılması için 
cesaretlendirilmesini sağlayacak psikolojik desteklerin verilmesi, bireylerin 
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içinde bulunduğu durumdan kurtulmalarını sağlayarak NEET sayısının 
düşmesine katkıda bulunabilir. 
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1. Giriş

1980’li yıllardan itibaren ülkeler arasında giderek artan ticaret ve finans 
akımları, ülkelerin vergi politikalarını yeniden gözden geçirmelerine 
neden olmuştur. Uluslararası ticaret ve sermaye hareketliliğindeki bu artış, 

yabancı yatırımlar açısından cazip olmayı isteyen ülkeleri birtakım vergisel 
kolaylıklar sağlamaya itmiştir. Bu durum, sermaye gelirleri lehine vergi 
kompozisyonundaki değişim sürecini beraberinde getirmiştir. Ülkeler giderek 
artan sermaye hareketlerinden daha fazla pay almak adına; sermaye üzerinden 
daha düşük, emek ve tüketim üzerinden ise daha yüksek vergi alarak kamu 
harcamalarını finanse etmenin yollarını aramaya başlamışlardır. 
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Küreselleşme olarak adlandırılan ve bütün dünyayı etkisi altına alan 
bu süreç köklü değişimlerin yolunu aralamıştır. Ülkeler bir yandan artan 
kamu harcamalarını finanse etmeye çalışırlarken, diğer yandan finansman 
ihtiyaçlarını karşılayacak vergi politikaları üretmeye başlamışlardır. Bu 
gelişmeler karşısında ülkeler bir taraftan kamu harcamalarında etkinlik 
arayışına girerlerken, diğer taraftan vergi gelirlerini artıracak politikaların 
yolunu aramaya başlamışlardır. Küreselleşme genel olarak vergi gelirlerinde 
olumlu etki yaratırken, bazı vergi kalemlerinde baskı oluşturmaktadır. Bu 
baskı ise, ülkelerin vergi kompozisyonlarında yaptıkları değişimle birlikte 
giderilmeye çalışılmaktadır.

OECD ülkelerinde vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı 1965 yılında 
%24,8’ken 2020 yılında %33,5’e yükselmiştir. Küreselleşmenin etkisini 
arttırmaya başladığı 1980’li yıllardan sonra vergi gelirlerindeki artış devam 
etmekle birlikte, 1980 öncesi döneme göre hızının yavaşladığı görülmektedir. 
Vergi kompozisyonuna bakıldığında ise, vergi gelirleri içerisinde gelir ve kazanç 
üzerinden alınan vergilerle, tüketim üzerinden alınan vergilerin önemli bir yer 
tuttuğu görülmektedir. Ayrıca sosyal güvenlik üzerinden alınan vergilerin de 
önemini koruduğu görülmektedir. Bu gelişmeler ülkeler arasında farklı ölçülerde 
ortaya çıkmakla birlikte, genel olarak küreselleşmenin vergilendirme üzerinde 
önemli etkileri olduğu kabul edilmektedir.

Bu çalışmada, küreselleşmenin vergi gelirleri üzerindeki etkisi ele 
alınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan çalışmada, ülkelerin küreselleşme derecesinin 
bir göstergesi olan KOF küreselleşme endeksinden ve vergi istatistiklerinden 
faydalanılarak, küreselleşmenin vergi gelirleri üzerindeki etkisi 1995-2019 
döneminde OECD (38) ülkeleri için panel veri analizi ile tahmin edilmiştir.  

2. Küreselleşme ve Vergilemedeki Gelişmeler

Küreselleşme; fikirlerin, kültürlerin, emeğin, sermayenin, mal ve 
hizmetlerin ülkeler arasında transferinin ve entegrasyonun arttığı bir süreci 
ifade etmektedir (Stiglitz, 2007:4). Bu kavram temelde ekonomik, sosyal ve 
siyasi entegrasyonu içermektedir. Ekonomik açıdan küreselleşmenin artması; 
uluslararası ticaret, yabancı doğrudan yatırımlar, portföy yatırımlarının GSYH 
içindeki payının artması, ithalat kısıtlamaları, dış ticaret vergileri, kotalar ve 
sermaye hesabı kısıtlamalarının azaltılması anlamına gelmektedir. Sosyo-
kültürel açıdan küreselleşme, uluslararası turizm faaliyetleri, yabancı nüfusun 
toplam nüfus içindeki payı, radyo, kablolu televizyon, gazete ve internet gibi 
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iletişim araçlarının kullanımının artmasını ifade etmektedir. Siyasi entegrasyonun 
artması ise uluslararası örgütlerin yaygınlığının artması, ülkelerdeki elçilik 
sayılarının artması gibi faktörleri içermektedir (Dreher, 2006a).

Ekonomik boyutuyla ele alındığında küreselleşme, ülkelerin bağımsız 
iktisat politikalarını etkileyebilme gücüne sahip olan önemli bir olgudur. 
Küreselleşmenin ülke politikaları üzerindeki etkilerinin başında vergi politikaları 
gelmektedir. Ekonomistler, artan ticari açıklık nedeniyle ülkelerin daha mobil 
olan üretim faktörleri (yüksek ücretli işçiler, sermaye) üzerindeki vergi yükünü 
azaltacağını ve bu vergi kaybını daha az mobil olan üretim faktörleri üzerinden 
telafi yoluna gideceklerini tahmin etmektedirler (Bachas vd., 2022:5). Bu durum, 
vergi sistemlerinin adaleti, gelir yaratma potansiyeli ve verimlilikleri üzerinde 
önemli olumsuz etkiler oluşturabilmektedir (Clausing, 2008:1). 

Giderek artan sermaye mobilitesi, kendisine yabancı yatırımları çekmek 
isteyen ülkeleri, daha düşük vergi oranları uygulayabilecekleri küresel bir vergi 
rekabeti ortamına itmiştir. Ülkeler bu küresel vergi rekabeti doğrultusunda 
sermaye üzerinde vergi indirimleri, vergi muafiyetleri ve tercihli vergi rejimlerine 
başvurmuştur. Bu durum adeta küresel bir yarışa dönüşerek, literatürde ‘‘dibe 
doğru yarış’’ olarak ifade edilmiştir (Öz vd., 2019: 351). Daha çok gelir ve kurumlar 
vergisinde görülen bu indirimler, bazı ülkelerde servet üzerindeki vergi yükü 
azalışlarını da beraberinde getirmiştir (Günaydın ve Benk, 2003: 173). Ülkeler 
yatırım çekmek amacıyla rekabet ettikçe, şirketler için maliyetlerini azaltma 
ve faaliyetlerini düşük vergi uygulanan alanlara kaydırma imkanı doğmuştur 
(Clausing vd., 2021:2). Aynı zamanda küreselleşme; yabancı faaliyetlerin, 
e-ticaretin, elektronik para kullanımının, şirket içi ticaret işlemlerinin, off-shore 
finans merkezlerinin ve vergi cennetlerinin giderek yaygınlaşmasına yol açarak, 
vergilemede bir takım belirsizlik ve sorunları beraberinde getirmiştir (Tanzi, 
2000). Bütün bu gelişmeler vergi gelirlerini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. 
Gerek hükümetler gerekse araştırmacılar küreselleşmenin vergileme üzerindeki 
etkilerini tartışmaya başlamışlardır. 

Küreselleşmenin vergileme üzerindeki etkilerine ilişkin tartışma, literatür 
temelde küreselleşme teorisine odaklanmıştır. Küreselleşme teorisinin tarihsel 
geçmişi klasik iktisatçı Adam Smith’in görüşlerine kadar uzanmaktadır. Bu 
teoriye göre küresel sermayenin ve emeğin mobilitesi arttıkça; sermaye gelirleri, 
şirket karları ve yüksek gelir elde edenler üzerindeki efektif vergi oranlarında 
düşüş olması beklenmektedir. Bu vergi geliri eksikliğinin ise, göreceli daha az 
mobil olan üretim faktörlerindeki vergi yükünü arttırarak telafi edileceği veya 
faktör mobilitesinin yoğun olduğu yerlerde tüm gelir kategorilerinde gerilemeye 
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sebep olacağı düşünülmektedir (Lee ve McKenzie: 1989; Swank and Steinmo: 
2002). Bu düşünceden hareket edildiğinde, küreselleşmenin vergi gelirlerinde 
bir aşınma oluşturacağı ifade edilebilir.

Küreselleşmenin ve ticaret liberalizasyonunun, genellikle küçülen kamu 
ekonomisine yol açacağı beklense de literatürde artan ticaret liberalizasyonunun 
kamu kesimi büyüklüğünde artışa sebep olduğuna yönelik çalışmalar da 
bulunmaktadır. Özellikle küçük ve dışarıya açık ülkeler, ihracat teşviki ve 
ticari serbestleşmenin sosyal yapı üzerindeki etkilerini hafifletmek adına; 
sosyal güvenlik harcamaları, işsizlik yardımları, firmalara istihdam teşvikleri, 
yatırım sermayesi gibi yollarla çeşitli gelir destekleri sağlama eğiliminde 
olabilmektedir (Cameron, 1978:1260). Telafi hipotezi olarak da bilinen bu 
hipoteze göre, ekonomik entegrasyon; sektörel çöküşler, artan gelir volatilitesi 
gibi ek dışsal riskleri uyarmaktadır. Bu durum da özellikle sosyal güvenlik ve 
refah harcamaları gibi kamu harcamaları talebini arttırmaktadır (Winner, 2005: 
668). Tüm bu harcama baskıları vergi yükü artışının tetikleyicisi olabilmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında küreselleşmenin harcama baskısı kaynaklı gelir artışı 
yaratabileceği ifade edilebilir.

Küreselleşme süreci, sermaye için avantaj taşıyan vergi politikası 
uygulamalarının önünü açmıştır. 1980’li yıllarda OECD ülkelerinde %45’lerde 
olan ortalama yasal kurumlar vergisi oranı, 2021 yılına gelindiğinde 
%20’lere kadar gerilemiştir (Tax Foundation, 2021). Bu agresif nitelikteki 
vergi indirimleri, küresel vergi yükünü hafifletmesi ve yatırım ortamını 
kolaylaştırması bakımından faydalı olabilmektedir. Fakat küresel sermayeyi 
çekmek adına yapılan vergi oranlarındaki dibe doğru bu yarış; başta faydalı 
kamu hizmetlerinin üretimini zora sokmasının yanında, işçiler, tüketiciler ve 
çevre açısından adaletsizlikler yaratabilmektedir (Tax Justice, 2022). Özellikle 
kamu hizmetlerinin finansmanı, kamu gelirlerinin sürekli artırılması ihtiyacını 
beraberinde getirmektedir. Nitekim yüksek kamu harcamalarına sahip ülkeler, 
mali disiplin politikalarına başvursalar dahi kamu hizmetlerinin finansmanını 
sağlamak için vergi gelirlerini artırmak zorundadır (Şentürk vd., 2017: 187). 
Küreselleşme ise, ülkelerin milli gelirlerindeki artışı da beraberinde getirerek 
(Dreher, 2006b) vergi gelirlerindeki artışta öncülük etmiştir. Ülkeler de bu 
noktada adil bir vergi sistemi arayışından ziyade, etkin bir vergi sistemi 
oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu çaba kendisini öncelikle toplam vergi 
gelirlerinde göstermektedir. Aşağıdaki Grafik 1’de toplam vergi gelirlerinin 
GSYH içerisindeki payı yer almaktadır. Bu grafik vergi gelirlerinin sürekli 
olarak artış eğiliminde olduğunu göstermektedir.



KÜRESELLEŞMENİN VERGİ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD . . .     345

Grafik 1: OECD Ülkelerinde Vergi Gelirlerin GSYH İçerisindeki Payı (%) 
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Kaynak: OECD Revenue Statistics, 2022

Yukarıdaki Grafik 1’e bakıldığında gelişmişlik açısından farklılıklar 
sergileyen bir ülke grubu olan OECD’de vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki 
payının ilgili dönemde %32,1’den %33,4’e yükseldiği görülmektedir. 
Genel olarak bakıldığında eğilim çizgisinin sürekli artış trendi sergilediği 
görülmektedir. Ayrıca 2008 Küresel Finansal Krizinin olumsuz etkisinin ise 
uzun sürdüğü görülmektedir. Toplam vergi gelirlerindeki artışın yanı sıra, 
birlikte değerlendirilmesi gereken bir diğer gösterge de vergi kompozisyonudur. 
Çünkü vergi kompozisyonu; vergi gelirlerindeki artışın, vergi türleri itibarıyla 
yansımasını göstermektedir. Aşağıdaki Grafik 2’de OECD ülkelerindeki vergi 
kompozisyonu gelişimi yer almaktadır. 

Grafik 2: OECD Ülkelerinde Vergi Türlerinin GSYH İçerisindeki Payları (%)
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Grafik 2’ye bakıldığında ilgili dönemde vergi türlerinin, GSYH 
içerisindeki payları itibarıyla istikrarlı kaldığı görülmektedir. Sadece mal 
ve hizmetler üzerinden alınan vergilerde nispeten küçük de olsa bir azalma 
meydana geldiği görülmektedir. Bunun haricinde diğer bütün vergi türlerinde 
artış olduğu görülmektedir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus 
dönemin kısalığıdır. Çalışmanın ekonometrik analiz kısmıyla uyumlu olması 
bakımından dönem 1995 yılından başlatılmıştır. Fakat başlangıç yılı 1965’e 
çekildiğinde vergi kompozisyonundaki değişim daha çok dikkat çekmektedir. 
1965 yılından itibaren değerlendirildiğinde; bireysel gelir vergisinde az da olsa 
azalış, kurumlar vergisinde çok az artış, sosyal güvenlik gelirlerinde ve tüketim 
vergilerinde ise artış olduğu görülmektedir.1 Uzun dönemli bakış açısıyla 
değerlendirildiğinde, vergi gelirlerinin mobil olmayan üretim faktörleri üzerine 
kaydığı görülmektedir. Bu gelişimin arkasında küreselleşmenin etkilerinin 
olduğu ifade edilebilir. Ekonomik küreselleşme endeksinde OECD ülkeleri 
arasında farklıklar olmakla birlikte genel olarak ilgili dönemde artış sergilediği 
bilinmektedir.2 Ekonomik küreselleşme endeksinin OECD ortalamasının ilgili 
dönemdeki gelişimi ise aşağıdaki gibidir. 

Grafik 3: Ekonomik Küreselleşme Endeksindeki Gelişim (OECD ort.)
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OECD üyesi ülkelerin ekonomik küreselleşme endekslerinin ortalamasına 
bakıldığında, ilgili dönem başındaki 61 değerinden 76 değerine ulaştığı 
görülmektedir. Bu endeks ülkelerin ticari ve finansal globalleşmesini esas 

1  Detaylı bilgi için bakınız OECD Revenue Statistics
2  Detaylı bilgi için bakınız KOF Swiss Economic Institute
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alarak oluşturulmaktadır. İlgili dönem bakıldığında endeks değerinin önemi 
sayılabilecek düzeyde arttığı görülmektedir. 

3. Ampirik Literatür

Literatüre bakıldığında; küreselleşme hipotezini test eden ve özellikle 
küreselleşmenin sermaye üzerindeki efektif vergi yükünde azalışa yol açtığına 
ulaşan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu doğrultuda ilk çalışmalardan biri 
Rodrik (1997) tarafından yapılmıştır. Rodrik çalışmasında; 1965-1991 yılları 
arasında yüksek sermaye hareketliliğine sahip 18 OECD ülkesinde, ticaret 
entegrasyonunun sermaye üzerindeki efektif vergi yükünde azalış ve emek 
gelirleri üzerindeki vergi yükünde artışla ilişkili olduğunu bulmuştur. Diğer 
benzer çalışmada Grubert (2000), 1984-1992 yılları arasında 60 ülkedeki 
yasal ve efektif vergi oranlarından faydalanarak, kurumlar üzerindeki efektif 
vergi yükünü; en çok küçük, dışa açık ve düşük gelirli ülkelerin azalttığı 
sonucuna ulaşmıştır. Fakat vergi rekabetinin daha yoğun olması beklenen 
AET gibi homojen serbest ticaret alanlarında yasal oranlardaki veya efektif 
vergi yükündeki değişiklikler sınırlı kalmıştır. Bretschger ve Hettich (2002) 
ise, 1967-1996 yılları arasında 14 OECD ülkesinde küreselleşmenin sermaye 
üzerindeki efektif vergi yükünün azalmasına yol açtığı ve emek üzerindeki 
efektif vergi yükünün artmasına sebep olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aynı 
zamanda küreselleşme nedeniyle hükümetlerin sosyal harcamalarının arttığını 
tespit etmiştir. Diğer bir çalışmada Swank ve Steinmo (2002), 1981-1995 yılları 
arasında 14 OECD ülkesini baz almıştır ve artan ticaret ve sermaye mobilitesini, 
yasal kurumlar vergisi oranındaki sistematik azalma ile ilişkilendirmiştir. 
Winner (2005) ise, 1965-2000 yılları arasında 23 OECD ülkesinde, özellikle 
1980’lerin ortalarından itibaren artan sermaye mobilitesinin sermaye üzerindeki 
efektif vergi yükünde azalışa, emek üzerindeki efektif vergi yükünde ise artışa 
neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada bu etkinin ülke büyüklüğü ile 
doğru orantılı olduğu vurgulanmıştır. Benzer bir şekilde Adam ve Kammas 
(2007), 1970-1997 yılları arasında ve 17 OECD ülkesini kapsayan çalışmada, 
artan uluslararası entegrasyon ile sermaye üzerindeki efektif vergi yükü arasında 
negatif ilişki olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda artan entegrasyonun emek 
üzerindeki efektif vergi yükünde ve özellikle sosyal güvenlik katkılarında artış 
baskısı yarattığı öne sürülmüştür. 

Clausing (2008) küreselleşme teorisini ülke grupları bazında incelemiştir. 
1979-2002 yılları arasında, 36 ülkeyi (OECD ve Avrupa ülkeleri) baz alan 
çalışmasında; ekonomik entegrasyonu daha ileri seviyede olan ülkelerin daha 
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düşük kurumlar vergisi oranları uyguladığını, daha büyük ülkelerin ve daha 
yüksek şahsi gelir vergisi olan ülkelerin, daha yüksek oranları tercih ettiğini 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Avrupa entegrasyonunun vergi oranlarını azalttığı 
bulgusuna ulaşılmıştır. Hines ve Summers (2009), küreselleşme hipotezini küçük 
ve dışa açık ülke persfektifinden ele almışlardır. Çalışmalarında küçük ve açık 
ekonomilerin görece mobil vergi matrahlarına sahip olduklarını, bu nedenle de 
diğer ülkelere kıyasla bireysel ve kurumsal gelir vergilerine daha az güvendiklerini 
ifade etmektedirler. 1999 yılında yüzde 10 daha az nüfusa sahip olan ülkelerin 
toplam vergi gelirleri içerisinde bireysel ve kurumsal gelir vergisi payının yüzde 
bir daha düşük olduğunu ileri sürmektedirler. Küçük ülkelerin büyük ülkelere 
göre daha çok tüketim vergilerine ağırlık verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca artan 
küreselleşmenin birçok ülkeyi küçük açık ekonomi haline getireceğini, bunun 
da tüketim vergisi kullanımını artıracağını ileri sürmektedirler. Egger, Nigai, 
Strecker (2019) ise küreselleşme ile vergi gelirleri ilişkisini daha çok gelir vergisi 
ve artan oranlılık üzerinden ele almıştır. OECD ülkeleri kapsamında; artan 
ticaret ve sermaye mobilitesinin emek vergilemesi üzerindeki etkisi 1980-1993 
ve 1994-2007 şeklinde iki döneme ayırarak incelenmiştir. 1994 öncesi dönemde 
küreselleşme, daha yüksek gelir elde edenlerin daha yüksek vergilendirilmesine 
yol açmakta fakat 1994 sonrası dönemde emek vergilemesinin artan oranlılığında 
bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle küreselleşme gelir vergisinin 
adalet sağlama gücünü azaltmıştır. Bu etkinin daha az gelişmiş ülkelere 
kıyasla OECD ülkelerinde daha fazla olduğu ileri sürülmüştür. Farklı bir ülke 
kapsamını ele alan diğer bir çalışmada Özmen ve Balı (2019), G10 ülkelerinde 
1990-2015 dönemi için vergi gelirleri ile küreselleşme arasındaki nedensellik 
ilişkisini ele almaktadırlar. Çalışmada uzun dönemde ülkelere göre farklılıklar 
olmakla birlikte, vergi gelirleri ile dış ticaret arasında çift yönlü bir nedensellik 
ilişkisi tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan ulus devletlerin vergi 
gelirlerinde küreselleşmenin azalan etkisi tespit edilmiştir. Benzer bir çalışmada 
Sevinç, Öz-Yalaman ve Sevil (2019), 1998-2016 yılları arasında 33 ülkede 
küreselleşmenin kurumlar vergisi oranları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 
Çalışmanın sonucunda kurumlar vergisi ile küreselleşme arasında negatif 
ilişki bulunmuştur. Küreselleşme ve vergileme ilişkisini politik perspektiften 
ele alan Erol (2020), 15 AB üyesi ülkede 1980-2016 dönemi için 2008 küresel 
finansal krizinin vergi gelirleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmada 
küreselleşmenin önemli bir göstergesi olan siyasi bütünleşme ile vergi gelirleri 
arasında kısa dönemde negatif bir ilişki olduğu; politik olarak daha bütünleşmiş 
ekonomilerde, kısa vadede üye devletlerin vergi gelirlerini toplama konusunda 
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daha az kapasite kullanılabildiği ortaya koyulmaktadır. Ekonomik küreselleşme 
ile vergi gelirleri arasında negatif ilişki tespit edilmiştir.  

Literatürde küreselleşme hipotezinin beklentilerine aksine, küreselleşmenin 
sermaye üzerindeki vergi yükünde artışa yol açtığına veya herhangi bir etki 
oluşturmadığına yönelik sonuçlar bulan çok sayıda çalışma da yer almaktadır. 
Bu çalışmaların öncülerinden birinde Garrett (1995) 1967-1990 yılları arasında 
15 OECD üyesi ülkede yurtiçindeki politikacıların ideolojisi ve piyasa 
entegrasyonunun, uygulanan iktisat politikasına olası etkilerini incelemiştir. 
Analiz sonucunda artan küreselleşme ve uluslararası ticaretin, sermaye 
üzerindeki vergi yükünü arttırdığı bulunmuştur. Quinn (1997) ise, 1974-1989 
yılları arasında, 37 ülkeyi kapsayan analizinde, kendi geliştirdiği sermaye 
piyasası entegrasyonuna odaklanan açıklık endeksinden faydalanmıştır ve artan 
finansal liberalleşme ile kurumlar vergisinin GSYH içindeki payı arasında 
pozitif ilişki bulmuştur. Sermaye gelirlerine kurumlar vergisi oranları ve GSYH 
içindeki payı açısından bakan Slemrod (2004), 1980-1995 yılları arasında 55 
ülkede, ticaretteki serbestleşmenin yasal kurumlar vergisi oranlarında azalmaya 
neden olduğunu, fakat GSYH içindeki gelir payını etkilemediğini bulmuştur. 
Aynı zamanda bu süreçte daha büyük ve ticarete açık ülkelerin daha fazla 
kurumlar vergisi geliri elde ettikleri sonucuna ulaşmıştır. Küreselleşmenin bir 
ölçütü olarak kullanılabilecek bir endeks geliştiren ve literatüre kazandıran 
Dreher (2006a), 1970-2000 yılları arasında OECD ülkelerini baz aldığı 
çalışmasında; kendi geliştirdiği ekonomik, sosyal ve politik entegrasyonu 
kapsayan küreselleşme endeksinden faydalanmıştır ve küreselleşme ile sermaye 
üzerindeki efektif vergi yükü arasında pozitif ilişki olduğunu bulmuştur. 
Küreselleşme ile emek ve tüketim üzerindeki efektif vergi yükünde ise anlamlı 
bir ilişki bulamamıştır. Küreselleşme ve vergileme ilişkisini Avrupa ülkelerini iki 
gruba ayırarak inceleyen Onaran, Boesch ve Leibrecht (2012), 1970-2007 yılları 
arasında AB ülkelerindeki ve 1995-2007 yılları arasında Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerindeki vergisel etkiyi incelemişlerdir. Küreselleşmenin 15 AB ülkesinde, 
sermaye üzerindeki efektif vergi yükünü etkilemediği, emek üzerindeki efektif 
vergi yükünü arttırdığı, tüketim üzerindeki vergi yükünü ise azalttığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Tüm bu etkiler 15 AB ülkesi arasında sosyal devlet anlayışına bağlı 
olarak ülkelerin kendi içlerinde farklılaşmıştır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
ise küreselleşmenin emek ve sermaye üzerindeki efektif vergi yükünü 
etkilemediği, fakat tüketim üzerindeki vergi yükünü 15 AB ülkesinden daha çok 
azalttığı bulunmuştur. Küreselleşme ve vergileme ilişkisini kapsamlı şekilde ele 
alan Adam, Kammas, Lagou (2013), uluslararası piyasaların entegrasyonunun 
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sermaye vergilendirmesi üzerindeki etkisini ele alan 23 çalışma için meta 
regresyon analizi yapmışlardır. Çalışmanın sonucunda; küreselleşmenin 
sermayenin vergilendirilmesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu yönündeki görüş 
desteklenmemiştir. Bu sonuç ise çalışmada kullanılan değişkenlere bağlanmıştır. 
Özellikle uluslararası ticaret/GSYH oranını veya Quinn (1997) tarafından 
geliştirilen küreselleşme endeksini kullanan çalışmaların, küreselleşme ile 
sermaye vergilemesi arasında negatif ilişki bulduğu; Dreher (2006a) tarafından 
geliştirilen KOF küreselleşme endeksini kullanan çalışmaların ise ağırlıklı 
olarak küreselleşme ile sermaye vergi oranlarını arasında pozitif ilişki olduğu 
sonucuna ulaştıklarını tespit etmişlerdir. 

Jha, Gozgor (2019) ise, 1975-2015 yılları arasındaki zaman aralığında 155 
ülkede küreselleşmenin yasal vergi oranları üzerindeki etkisi; küreselleşmenin 
bir göstergesi olarak KOF endeksi, ticaretin GSYH içerisindeki payı ve 
finansal açıklık şeklinde baz alınarak incelemiştir. Ticaret liberalizasyonu 
genel olarak emek yoğun ülkelerin kurumlar vergisi ve gelir vergisinde daha 
düşük vergileme ile ilişkilendirilmiş fakat yüksek sermaye/emek rasyosu olan 
ülkelerde küreselleşme artan vergileme ile ilişkili bulunmuştur. Bachas vd. 
(2022) ise; 1965-2018 dönemini ele alan çalışmada 150 ülke için efektif vergi 
oranlarını tespit ederek, küreselleşmenin emek ve sermaye üzerindeki vergi 
yükünü nasıl etkilediğini araştırmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, 1960’lardan 
itibaren dünyada sermaye üzerindeki efektif vergi yükü %5 azalırken, emek 
üzerindeki efektif vergi yükü %10 artmıştır. Yüksek gelirli ülkelerde ekonomik 
entegrasyon ile sermaye üzerindeki vergi yükü arasında negatif ilişki baskındır 
ve emek üzerindeki vergi yükü ise artış eğilimindedir. Gelişmekte olan ülkelerde 
ise özellikle 1990 sonrası dönemde sermaye üzerindeki efektif vergi yükünde 
artış meydana gelmiştir. Emek üzerindeki efektif vergi yükündeki artış sermaye 
üzerindeki artışa kıyasla daha az bulunmuştur.

Artan küreselleşmenin vergiler üzerindeki etkisi hakkındaki literatürde yer 
alan çalışmalar oldukça farklı sonuçlara ulaşmaktadır. Elde edilen sonuçların 
farklılaşmasında; küreselleşmenin ölçütü olarak kullanılan değişkenler, 
kullanılan yöntem, baz alınan yıllar ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi gibi 
faktörlerin rol oynadığı görülmektedir.

4. Veri Seti

Çalışmada bütün OECD üyesi ülkeler (38) 1995-2019 dönemi için ele 
alınmıştır. Vergi gelirlerine ilişkin veriler OECD veri tabanından elde edilmiştir. 
Vergi geliri göstergesi olarak toplam vergi gelirleri ve vergi türlerinin GSYH 
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içerisindeki payı dikkate alınmıştır. Küreselleşme göstergesi olarak Dreher 
(2006a) ve Gygli vd. (2019)’in çalışmalarına dayalı olarak oluşturulan 
ve literatürde genel kabul görmüş KOF ekonomik küreselleşme endeksi 
kullanılmıştır. Endeks verileri İsviçre Ekonomi Enstitüsü (Swiss Economic 
Institute) veri tabanından elde edilmiştir.

5. Ekonometrik Yöntem ve Bulgular

Ekonomik küreselleşmenin vergi gelirleri üzerindeki etkisi 1995-2019 
döneminde 38 OECD üyesi ülke için panel regresyon yöntemi ile belirlenmiştir. 
Çalışmada tahmin edilecek olan regresyon denklemi aşağıda sunulmuştur:

0 1                                                                          (1)it it itY lnEKUR= + +b b e  (1)

Burada Y bağımlı değişkeni göstermekte olup tahminlerde 7 adet vergi 
geliri göstergesi kullanılmıştır. Bu göstergeler toplam vergi geliri/GSYH 
(TOPVER), gelir ve kazanç vergileri /GSYH (GELVER), bireysel gelir vergisi/
GSYH (BİRVER), kurumlar vergisi/GSYH (SİRVER), servet vergisi/GSYH 
(SERVER), sosyal güvenlik primi/GSYH (SOSVER) ve mal ve hizmet vergisi/
GSYH (MALVER)’dir. Bağımsız değişken ise ekonomik küreselleşme endeksi 
(EKUR)’dir. (1) numaralı denklemin panel veri regresyon tahminlerinde 
kullanılacak olan sabit veya tesadüfi etkiler tahmincisinin tercihinde Hausman 
(1978) testi kullanılmıştır. Tahminci belirlendikten sonra tahminin otokorelasyon, 
değişen varyans ve birimler arası korelasyon problemlerini taşıyıp taşımadığı 
test edilmiş ve dirençli (robust) tahminciler ile tahminler yinelenmiştir. Elde 
edilen bulgular aşağıda yer alan Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1 ekonomik küreselleşmenin vergi gelirlerinin GSYH içindeki 
payı üzerindeki etkisinin panel regresyon yöntemiyle tahmin bulgularını 
göstermektedir. Hausman (1978) testi istatistiği TOPVER, GELVER, BİRVER, 
SOSVER ve MALVER vergi gelirleri göstergelerinin bağımlı değişken olduğu 
regresyon tahminlerinde %1 anlamlılık seviyesinde istatistiksel anlamlı 
olduğundan sabit etkiler modeli tesadüfi etkiler modeline tercih edilmiştir. 
lnEKUR değişkeninin ilgili bağımlı değişkenlerin üzerine koşulmasıyla elde 
edilen tahmin sonuçları değiştirilmiş değişen varyans, Bhargava, Franzini 
ve Narendranathan (1982) otokorelasyon ve Pesaran (2004) birimler arası 
korelasyon testlerine tabi tutulmuştur.  Değişen varyans ki kare istatistikleri %1’de 
istatistiksel olarak anlamlı, Durbin-Watson istatistikleri 2’den küçük ve CD test 
istatistikleri %1’de istatistiksel olarak anlamlı tespit edildiğinden sabit etkiler 
yöntemiyle yapılan tahminler değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası 
korelasyon problemi taşımaktadır. Dolayısıyla Diriscoll ve Kraay (1998) yöntemi 
ile sabit etkiler tahminleri yenilenerek dirençli tahminler hesaplanmıştır. Diriscoll 
ve Kraay tahminlerinden elde edilen bulgular; TOPVER, GELVER, BİRVER, 
SOSVER ve MALVER göstergelerinin bağımlı değişken olduğu tahminlerde 
yalnızca lnEKUR değişkenin GELVER üzerinde pozitif yönde %10 anlamlılık 
düzeyinde istatiksel olarak anlamlı bir etki oluşturduğunu ortaya koymuştur. 
lnEKUR değişkenin katsayısı TOPVER, SOSVER ve MALVER göstergelerinin 
bağımlı değişken olduğu tahminlerde pozitif BIRVER’in bağımlı değişken 
olduğu tahminde negatif ancak istatiksel olarak anlamsız tespit edilmiştir. 

Hausman (1978) testi istatistiği SİRVER ve SERVER vergi gelirleri 
göstergelerinin bağımlı değişken olduğu regresyon tahminlerinde istatistiksel 
anlamlı tespit edilemediğinden tesadüfi etkiler modeli sabit etkiler modeline 
tercih edilmiştir. lnEKUR değişkeninin ilgili bağımlı değişkenlerin üzerine 
koşulmasıyla elde edilen tahmin sonuçları Levene (1960) ile Brown ve Forsythe 
(1974) değişen varyans ve Bhargava, Franzini ve Narendranathan (1982) 
otokorelasyon testlerine tabi tutulmuştur. Değişen varyans W0, W50 ve W10 
istatistikleri %1’de istatistiksel olarak anlamlı, Durbin-Watson istatistikleri 
2’den küçük tespit edildiğinden sabit etkiler yöntemiyle yapılan tahminler 
değişen varyans ve otokorelasyon problemi taşımaktadır. Dolayısıyla Arellano 
(1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) yöntemi ile tesadüfi etkiler tahminleri 
yenilenerek dirençli tahminler hesaplanmıştır. Arellano, Froot ve Rogers 
tahminlerinden elde edilen bulgular; SİRVER ve SERVER göstergelerinin 
bağımlı değişken olduğu tahminlerde yalnızca lnEKUR değişkenin SİRVER 
üzerinde pozitif yönde %5 anlamlılık düzeyinde istatiksel olarak anlamlı bir 
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etki oluşturduğunu ortaya koymuştur.  SERVER’in bağımlı değişken olduğu 
tahminde lnEKUR değişkenin katsayısı pozitif ancak istatiksel olarak anlamsız 
tespit edilmiştir.

Ekonometrik bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde ekonomik 
küreselleşmenin gelir ve kazanç ile kurumlar vergilerini artırdığını ortaya 
koymuştur. Şöyle ki lnEKUR değişkeninde meydana gelen 1’lik bir artış gelir 
ve kazanç üzerinde alınan vergilerle kurumlar vergisi gelirlerini sırasıyla %1,45 
ve %2 oranında artırmaktadır.

6. Sonuç

Küreselleşme ülkeleri birçok açıdan etkileyen bir süreci ifade etmektedir. 
Dünya geçmişten günümüze sürekli bir değişim göstermekle birlikte 
günümüzdeki küreselleşme sürecinin itici faktörü ekonomik küreselleşme 
gibi durmaktadır. Üretim faktörlerinin mobilitesindeki artış ve artan sermaye 
hareketleri ülkeleri ekonomik anlamda politika geliştirmeye yönlendirmektedir.

Ekonomik küreselleşmenin etkisini gösterdiği temel alanlardan biri 
ise vergiler olmuştur. Küreselleşme bir yandan gelir yaratarak ülkeler için 
potansiyel vergi geliri yaratmasının yanında diğer yandan mobil üretim 
faktörlerinin vergilendirilmesinde zorluk yaşanmasına neden olabilmektedir. 
Bu etki, ülke grupları itibarıyla değişebilmekle birlikte mobil olmayan üretim 
faktörlerinin daha çok vergilendirilmesi şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. 
Genel olarak değerlendirildiğinde vergi gelirlerinin milli gelir içerisindeki 
payında bir artış yaşandığı görülmektedir. Bu artışın veri türleri üzerindeki 
etkisi ise değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle bahsedilen etki literatürde 
tartışma konusu oluşturmakta gerek politika yapıcılar gerekse araştırmacıların 
ilgisini çekmektedir.

Çalışmada ekonomik küreselleşmenin vergi gelirleri üzerindeki etkisi ele 
alınmaktadır. Ülke grubu olarak ise gelişmişlik açısından farklılık gösteren OECD 
üyesi ülkeler seçilmiştir. Literatürde genel kabul görmüş olan KOF ekonomik 
küreselleşme endeksinin vergi gelirleri üzerindeki etkisi OECD ülkeleri 
için 1995-2019 döneminde panel regresyon yöntemiyle ele alınmıştır. Vergi 
göstergesi olarak toplam vergi gelirleri ve 6 vergi türünün GSYH içerisindeki 
payı dikkate alınmıştır. Regresyon tahminlerine göre; gelir ve kazanç üzerinden 
alınan vergilerle kurumlar vergisi gelirleri üzerinde ekonomik küreselleşmenin 
pozitif yönde etki oluşturduğu tespit edilmiştir. Üretimin, ticaretin ve sermayenin 
küreselleşmesinin gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerle kurumlar vergisi 
gelirlerine olumlu yönde katkı verdiği ifade edilebilir. 



356    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

Kaynakça

Adam, A., & Kammas, P. (2007). Tax policies in a globalized world: Is it 
politics after all?. Public Choice, 133(3), 321-341.

Adam, A., Kammas, P., & Lagou, A. (2013). The effect of globalization 
on capital taxation: What have we learned after 20 years of empirical studies?. 
Journal of Macroeconomics, 35, 199-209.

Arellano, M. (1987). Practitioners corner: computing robust standard 
errors for within-groups estimators, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 
49(4): 431-434.

Bachas, P., Fisher-Post, M. H., Jensen, A., & Zucman, G. (2022). 
Globalization and Factor Income Taxation (No. w29819). National Bureau of 
Economic Research.

Bhargava, A., Franzini, L., & Narendranathan, W. (1982). Serial correlation 
and the fixed effects model. The Review of Economic Studies, 49(4), 533-549.

Bretschger, L., & Hettich, F. (2002). Globalisation, capital mobility and 
tax competition: Theory and evidence for OECD countries. European Journal 
Of Political Economy, 18(4), 695-716.

Brown, M. B., & Forsythe, A. B. (1974). The small sample behavior of 
some statistics which test the equality of several means. Technometrics, 16(1), 
129-132.

Cameron, D. R. (1978). The expansion of the public economy: A 
comparative analysis. American Political Science Review, 72(4), 1243-1261.

Clausing, K. A., Saez, E., & Zucman, G. (2021). Ending corporate tax 
avoidance and tax competition: A plan to collect the tax deficit of multinationals. 
UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper, (20-12).           

Clausing, K. A. (2008). Closer economic integration and corporate tax 
systems. Global Economy Journal, 8(2).

Dreher, A. (2006a). The influence of globalization on taxes and social 
policy: An empirical analysis for OECD countries. European Journal of Political 
Economy, 22(1), 179-201.

Dreher, A. (2006b). Does globalization affect growth? Evidence from a 
new index of globalization, Applied Economics, 38(10), 1091-1110

Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix 
estimation with spatially dependent panel data. Review of economics and 
statistics, 80(4), 549-560.

Egger, P. H., Nigai, S., & Strecker, N. M. (2019). The taxing deed of 
globalization. American Economic Review, 109(2), 353-90.



KÜRESELLEŞMENİN VERGİ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD . . .     357

Erol, K. O. (2020). Taxation systems in the EU: The role of economic 
integration and global financial crisis. CESifo Working Paper No. 8692.

Froot, K., A. (1989). Consistent covariance matrix estimation with cross-
sectional dependence and heteroskedasticity in financial data, The Journal of 
Financial and Quantitative Analysis, 24(3): 333-355.

Garrett, G. (1995). Capital mobility, trade, and the domestic politics of 
economic policy. International Organization, 49(4), 657-687.

Grubert, H. (2000). Tax planning by companies and tax competition 
by governments: Is there evidence of changes in behavior?. In International 
Taxation And Multinational Activity, 113-142. 

Günaydın, İ., & Benk, S. (2003). Globalleşmenin vergi sistemlerinde 
meydana getirdiği değişiklikler. Vergi Dünyası, (267), 160-174.

Gygli, Savina, Florian Haelg, Niklas Potrafke and Jan- Egbert Sturm 
(2019): The KOF Globalisation Index – Revisited, Review of International 
Organizations, 14(3), 543- 574.

Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 
46(6), 1251-1271.

Hines J.R. Jr. & Summers, L. H. (2009). How globalization affects tax 
design. NBER Working Paper Series, No: 14664. 

Jha, P., & Gozgor, G. (2019). Globalization and taxation: Theory and 
evidence. European Journal of Political Economy, 59, 296-315.

KOF Swiss Economic Institute. (2021) KOF Globalization Index, 
01.09.2022 tarihinde https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/
kof-globalisation-index.html adresinden alındı.

Lee, D. R., & McKenzie, R. B. (1989). The international political economy 
of declining tax rates. National Tax Journal, 42(1), 79-83.

Levene, H. (1960). Robust testes for equality of variances. In Contributions 
to Probability and Statistics (Ed. I. Olkin vd.), (pp. 278-292), Stanford Univ. 
Press, Palo Alto, California.

OECD. (2022). Revenue Statistics, 06.08.2022 tarihinde https://www.
oecd.org/tax/ revenue-statistics-2522770x.htm adresinden alındı.

Onaran, O., Boesch, V., & Leibrecht, M. (2012). How does globalization 
affect the implicit tax rates on labor income, capital income, and consumption 
in the European Union?. Economic Inquiry, 50(4), 880-904.

Quinn, D. (1997). The correlates of change in international financial 
regulation. American Political Science Review, 91(3), 531-551.



358    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

Özmen, İ., & Balı, S. (2019). Relationship between tax revenues and 
globalization: a heterogeneous panel application on advanced nation states. In 
Global Challenges in Public Finance and International Relations. (Ed. Duran, 
D. vd). (pp. 119-141). IGI Global. 

Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section 
dependence in panels, Cambridge Working Papers in Economics. Faculty of 
Economics, University of Cambridge, No:0435.

Rodrik, D. (1997). Trade, social insurance, and the limits to globalization. 
NBER Working Paper Series, No: 5905.

Rodrik, D. (1998). Why do more open economies have bigger governments?. 
Journal of Political Economy, 106(5), 997-1032.

Rogers, W. (1994). Regression standard errors in clustered samples. Stata 
technical bulletin, 3(13), 19-23.

Sevinç, D., Öz-Yalaman, G. & Sevil, G. (2019). The impact of globalization 
on corporate taxation: evidence from the kof globalization index. Ekonomi 
Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4(3), 350-369.

Slemrod, J. (2004). Are corporate tax rates, or countries, converging?. 
Journal of Public Economics, 88(6), 1169-1186.

Stiglitz, J. E. (2007). Making Globalization Work. WW Norton & Company.
Swank, D., & Steinmo, S. (2002). The new political economy of taxation 

in advanced capitalist democracies. American Journal of Political Science, 642-
655.

Şentürk, S. H., Karakurt, B., & Şahingöz, B. (2017). Mali disiplin ve 
enflasyon ilişkisi üzerine bir analiz: Türkiye örneği. Uluslararası Ekonomi ve 
Yenilik Dergisi, 3(2), 185-204.

Tanzi, V. (2000). Globalization, technological developments, and the work 
of fiscal termites, 01.08.2022 tarihinde https://www.imf.org/external/pubs/ft/
wp/2000/wp00181.pdf adresinden alındı.

Tax Foundation. (2021) Corporate Tax Rates around the World, 17.08.2022 
tarihinde https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-
world/ adresinden alındı.

Tax Justice Network. (2022) Tax competition and the race to the bottom, 
16.08.2022 tarihinde https://taxjustice.net/topics/tax-competition-and-the-race-
to-the-bottom/ adresinden alındı.

Winner, H. (2005). Has tax competition emerged in OECD countries? 
Evidence from panel data. International Tax and Public Finance, 12(5), 667-
687.



359

B Ö L Ü M  X V I I I

JEOPOLİTİK RİSKLERİN FİNANSAL 
PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G-20 

ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Effect	of	Geopolitical	Risks	on	Financial	Markets:	 
Case	of	G-20	Countrıes

Mert Baran TUNÇEL1 & Yaşar ALPTÜRK2 & Tayfun YILMAZ3

1(Öğr. Gör. Dr.), Şırnak Üniversitesi e-mail: mbtuncel@sirnak.edu.tr
 ORCID: 0000-0001-8554-8080

2(Öğr. Gör.), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
e-mail: yasaralpturk@ksu.edu.tr
 ORCID: 0000-0003-0063-4479

3(Doç. Dr.), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
e-mail: tayfunyilmaz@mehmetakif.edu.tr

 ORCID: 0000-0002-7127-2017

1. Giriş

Dünya’da yaşanan küreselleşme olgusu ve finansal serbestleşmeyle 
birlikte sınırlar ortadan kalkmış ve ülkeler arasındaki etkileşim 
artmıştır. Artan etkileşim nedeniyle bir ülkede meydana gelen şok, 

diğer ülkeleri de dolaylı veya doğrudan etkiler hale gelmiştir. Dolayısıyla 
küreselleşmenin ülke ekonomilerini olumlu etkilediği düşünülse de birtakım 
riskleri de barındırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Küreselleşmenin artması 
piyasaları birbirine yakınlaştırırken diğer taraftan daha kırılgan bir yapıya ve 
birtakım risklere açık hale getirmiştir. 

TDK riski; “Zarara uğrama tehlikesi, riziko” olarak tanımlanırken, risk 
beklenmedik kayıplarla karşılaşma ihtimali olarak da ifade edilebilir (Ertan 
vd. 2017, s. 140). Riskler, sistematik ve sistematik olmayan olarak iki grupta 
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incelenirken, sistematik riskler; engellenmesi mümkün olmayan yatırım aracı 
sayısından etkilenmeyen risklerdir. Sistematik olmayan riskler ise müdahale ile 
kontrol altına alınması mümkün olan, sermaye piyasasına etki eden faktörlerden 
bağımsız olan risk türüdür (Oral ve Yılmaz, 2017, s. 194). Sistematik risk ve 
sistematik olmayan riskin kaynakları şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1: Riskin Kaynakları

Kaynak: Korkmaz ve Ceylan,2015, s. 489.

Sistematik riskler, çoğunlukla politik, ekonomik ve sosyal çevredeki 
yaşanan değişimlerden kaynaklanmaktadır (Korkmaz ve Ceylan, 2015, s. 490). 
Sistematik bir tür olan jeopolitik risk, ülkeler içindeki ve ülkeler arasındaki 
savaşlar, terör eylemleri, etnik ve siyasi şiddet, gerilimler vb. jeopolitik 
çatışmalar nedeniyle ortaya çıkar ve rahatsız edici sosyal ve ekonomik ortamlara 
zemin hazırlar (Balli vd. 2019, s. 997). Jeopolitik risk, ülke içinde gerçekleşen 
bir problemin zaman içerisinde sınır ötesine geçerek diğer ülkeleri etkilemesi 
olarak ya da kısaca bir ülkenin coğrafi riski olarak da tanımlanabilir (Doğan 
ve Özarslan Doğan, 2021, s. 980). Caldara ve Iacoviello (2022) ise Jeopolitik 
riski, uluslararası arası ilişkilerde barışı etkileyen başta savaş olmak üzere terör 
olayları, devletler ile siyasi aktörler arasındaki her türlü gerilim gibi olumsuz 
olayların gerçekleşmesi ya da bu tür tehditlerin ortaya çıkması veya tırmanması 
olarak tanımlamıştır.

Günümüzde yatırımcılar, teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgiye kolay 
ulaşabilir hale gelmiştir. Bu nedenle yatırım kararlarını verirken her türlü bilgiyi 
ve riskleri göz önünde bulundururlar.  Jeopolitik riskler, yatırım kararlarını 
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etkileyerek savaşları, siyasi değişimleri vb. büyük olayları yansıtır. Bu sebeple 
herhangi bir ülkede ortaya çıkan jeopolitik risk küreselleşmenin de etkisiyle 
hisse senetleri piyasasına doğrudan veya dolaylı bir şekilde yansımaktadır. 
Yaşanan olayların büyüklüğü ve türüne bağlı olarak, yansıyan etki kısa ömürlü 
olabilir veya zamanla yok olabilir. Ancak kimi zaman daha uzun süren etkilere 
veya farklı piyasalar arasındaki ilişkiyi etkileyen kayda değer değişikliklere yol 
açabilir.

Jeopolitik risklerin yatırım kararları ve dolayısıyla finansal varlıkların 
performansına olan etkisi, jeopolitik gerginliklerin nispeten daha çok ve daha 
kalıcı seyir izlediği ülkelerde özellikle yüksek şiddette olacağı söylenebilir 
(Bouri vd. 2018, s. 1). Daha yüksek jeopolitik risk, daha düşük yatırım, hisse 
senedi fiyatları ve istihdamın habercisidir (Iacoviello, 2022).

Özellikle son yıllarda dünya, ABD-Çin ticaret savaşları, Arap baharı, 
Suriye’deki iç savaş, Rusya-Ukrayna savaşı, COVID-19pandemisi gibi küresel 
ve bölgesel birçok jeopolitik gerginlikle karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan 
gerginlikler, jeopolitik riskleri artırırken, piyasalar bu süreçlerin etkisi altında 
kalmış ve sürekli dalgalanmıştır. COVID-19 pandemisi ve Rusya- Ukrayna 
savaşının devam etmesi bölgesel riskleri artırdığı gibi küresel riskleri de 
artırmaktadır. Salgın döneminde vakaların artması, birçok sektörde personel 
sıkıntısı yaşanmasına yol açmış, yüksek birim maliyetler ve çip krizi gibi sorunlar 
otomotiv sektörü başta olmak üzere pek çok sektörü derinden etkilemiştir. Öte 
yandan devam eden Rusya- Ukrayna savaşı ise doğal gaz krizi ve gıda krizi gibi 
problemlere neden olurken, ayrıca bu dönemde petrol fiyatları artış göstererek, 
yüksek volatiliteye sahip olmuştur. Görüleceği üzere ülkelerin sahip olduğu 
yüksek jeopolitik riskler, ekonomik faaliyetlerde tahribat yaşanmasına ve küresel 
ekonomide daralmalara yol açmaktadır. Dolayısıyla bu durum yatırımları ve 
finansal piyasaları doğrudan etkilemekte, yatırımcılar açısından düşük kârlılığa 
işaret etmektedir.

Bu araştırmanın amacı, jeopolitik risklerin finansal piyasalara etkisi olup 
olmadığını G-20 ülkeleri üzerinde araştırmaktır. Araştırmada jeopolitik riski 
temsilen, Caldara ve Iacoviello (2022)’nun geliştirdiği Jeopolitik Risk Endeksi 
(GPR)kullanılmıştır. Jeopolitik Risk Endeksi 1985 yılında hesaplanmaya 
başlamış ve 43 farklı ülke için hesaplanmaktadır. Jeopolitik Risk Endeksi, 10 
gazetenin (“The Financial Times, The New York Times, The Globe and Mail,The 
Daily Telegraph, The Wall Street Journal, The Los Angeles Times, The Guardian, 
The Washington Post, Chicago Tribune ve USA Today”) elektronik arşivlerinin 
otomatik metin arama sonuçlarını yansıtır ve her ay artan jeopolitik riskleri 
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tartışan makale sayısının yayınlanan toplam makale sayısına bölünmesiyle 
hesaplanmaktadır (Caldara ve Iacoviello, 2022, s. 5-6). Çalışmanın bir sonraki 
bölümünde literatürde Jeopolitik Risk ve finansal piyasalar arasındaki ilişkiyi 
araştıran çalışmalar sunulmuştur.

2. Literatür İncelemesi

Jeopolitik risk, yatırımcıların kararlarında belirleyici bir faktör olması 
açısından bütün finansal piyasaları etkilemektedir. Bu yönüyle Jeopolitik risk 
son yıllarda literatürde oldukça ilgi görmekte ve araştırılmaktadır. Aşağıda 
jeopolitik risk ve finansal piyasalar üzerine yapılan çalışmalara yer verilmiştir.

Tablo 1:Literatür Araştırması

Yazar
Çalışma 
Periyodu

Yöntem Bulgular

Antonakakis 
vd. (2017)

1899M01
-

2006M08

VAR-BEKK-
GARCH

Ortalama getiri ve değişkenlik 
açısından jeopolitik riskten belirgin 
bir şekilde Borsa endeksinin 
etkilenmediği ortaya konmuştur.

Apergis vd.
(2017)

1985M01
-

2016M06

Doğrusal Granger 
ve Parametrik 

Olmayan 
Nedensellik

Jeopolitik risklerin şirketlerin 
hisse senedi getirilerini tahmin 
edebildiğine dair bir bulgu tespit 
edilmemiştir. 

Kamışlı 
(2018)

1997M01
-

2018M02

Frekansta
Nedensellik

Genel olarak jeopolitik risklerin, 
İncelenen alt sektör endeksleri 
üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.

Gkillasvd.
(2018)

1899-2017
Granger 

Nedensellik 

Jeopolitik riskin volatilite 
sıçramalarınınnedeni olduğuna dair 
bir kanıt bulunamamıştır.

Balcilar vd.
(2018)

Farklı 
başlangıç 
tarihleri

-
2016M04

Parametrik 
Olmayan 

Nedensellik 

Genellikle Jeopolitik risklerin 
getirilerden daha çok borsa 
oynaklığı ölçümlerini etkilediği 
ortaya konmuştur.

Bouri vd.
(2018)

02/01/1996
-

31/03/2017

Granger
Nedensellik 

Jeopolitik risklerin, genel anlamda 
getirilerden ziyade İslami hisse 
senedi piyasasındaki volatiliteyi 
etkilediği tespit edilmiştir.
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Akdağ vd.
(2019)

1997M11
-

2018M10

DumitrescuHurlin 
Nedensellik 
Pedroni ve 

KaoEşbütünleşme

Jeopolitik riskten, borsaya doğru 
nedensellik bulunurken, jeopolitik 
riskte yaşanılan artışların borsada 
düşüşlere neden olduğu da 
bulunmuştur.

Gemici ve 
Kılıç 

(2019)
1995-2019

Durbin-Hausman 
Eş bütünleşme, 
Kónya Panel 
Nedensellik

Çin ve Brezilya borsaları dışında 
incelenen ülkelerin borsa 
endeksleriyle, jeopolitik riskin uzun 
dönemde, birlikte hareket ettikleri 
bulunmuştur.

Plakandaras 
vd. (2019)

1985-2018 OLS

Gelişmekte olan ülkelerdeki 
jeopolitik gerilimlerin, hisse 
senetleri ve diğer incelenen 
varlıklar üzerindeki etkilerinin 
geçici veya bölgesel öneme sahip 
olması nedeniyle, küresel anlamda 
ekonomiler için önem düzeyinin 
kayda değer seviyede olmadığı 
belirlenmiştir.

Sağlam 
Bezgin 
(2019)

2009-2018 ARDL Sınır Testi

Türkiye’nin jeopolitik riskinin, 
BIST endekslerinin getirilerini 
negatif yönde etkilediği tespit 
edilmiştir.

Bouras vd.
(2019)

1998-2017 GARCH
Küresel ve ülke bazında jeopolitik 
riskin, hisse senedi getirilerini 
etkilemediği belirlenmiştir.

Sekmen
(2020)

1998M01
-

2019M09

Zamanla Değişen 
Nedensellik

Jeopolitik risklerin yüksek olduğu 
dönemlerde hisse senetlerinin 
getirileri ve volatilitesinin jeopolitik 
riskler tarafından yönlendirdiği 
tespit edilmiştir.

İltaş
(2020)

1999-2014
Toda-Yamamoto, 

Hatemi-J 

GPR endeksi ve BIST100 endeksi 
arasında nedensellik açısından ilişki 
bulunamamıştır.

Hoque ve 
Zaidi (2020)

2003M01
-

2017M03

Markov-switching 
Modeli

Küresel jeopolitik riskin çeşitli 
faktörlere bağlı olarak borsa 
performanslarını hem pozitif hem 
de negatif etkileyebileceği tespit 
edilmiştir.



364    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

Üçler ve 
Özşahin 
(2020)

1987M12
-

2018M08

Kónya Panel 
Nedensellik 

Jeopolitik riskten Brezilya, Tayland, 
Arjantin ve Meksika’da borsa 
endekslerine doğru bir nedensellik 
bulunmuştur.

Doğan ve 
Afşar (2021)

2005-2018 PCA Yöntemi

Jeopolitik risklerle, hisse senetleri 
piyasası arasında istatistiki 
olarak anlamlı ve negatif ilişki 
bulunmuştur.

Şahin ve 
Arslan 
(2021)

Farklı 
başlangıç 
tarihleri

-
2018M04

Parametrik 
Olmayan 

Nedensellik-
Quantiles

Jeopolitik risklerin, incelenen 
ülkelerin nerdeyse yarısında borsa 
getirilerini etkilediği belirlenmiştir.

Yang vd.
(2021)

2011-2020 GARCH-MIDAS

Gelişmekte olan Meksika gibi 
birkaç ülke haricinde diğer 
ülkelerde yaşanan küresel ve 
bölgesel GPR’lerin çoğu Çin borsası 
üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.

Gülcan ve 
Ceyhan 
(2022)

1997M03
-

2022M02

Fourier Toda-
Yamamoto 
Nedensellik

Türkiye’nin jeopolitik riskinin 
başta BIST-100 olmak üzere birçok 
endekste yer alan hisse senetlerinin 
fiyatlarını etkilediği belirlenmiştir.

Tablo 1: incelendiğinde Jeopolitik risklerin hisse senetlerini etkilediğine dair 
genel bir düşünce nedeniyle son yıllarda Jeopolitik riskler ve Borsalar arasında 
yapılan çalışmaların arttığı ve konunun güncel olduğu görülmektedir. Özellikle 
son yıllarda küresel anlamda artan riskler bu duruma katkıda bulunurken, 
çalışmalar incelendiğinde ise bölgesel ve küresel jeopolitik risklerin ayrı ayrı 
değerlendirilmesi elde edilen sonuçları çeşitlendirmektedir. Ancak literatür 
incelendiğinde genel hâkim olan görüşün jeopolitik riskle borsalar arasında ilişki 
bulunduğu yönünde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırmada panel veri 
analizleriyle G-20 ülkelerinin Şubat 2001 ve Ekim 2022 tarihleri arası jeopolitik 
riskleri ile Borsa endeksleri arasındaki ilişkiler araştırılacaktır.
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Şekil 2: Değişkenlere ait Grafikler
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3. Araştırmanın Dizaynı

Bu çalışmada, jeopolitik riskin finansal piyasalar üzerindeki etkisi 
araştırılmaya çalışılacaktır. Jeopolitik riskin finansal piyasalar üzerindeki etkisini 
değerlendirebilmek için G-20 ülkeleri çalışma kapsamında baz alınmıştır. 

Çalışmada AB ve Endonezya hariç tutularak çalışma 18 ülke üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Kapsam dışında kalan ülkeler veri kısıtına tabidir. 
Çalışma kapsamında kullanılan ülkeler ve ülkelerin finansal piyasaları aşağıda 
sunulmuştur.

Tablo 2: Çalışma Kapsamına Alınan Ülkeler ve Finansal Piyasaları

Kod ÜlkelerEndeks Finansal Piyasalar
DE Almanya DAX Alman Birleşik Borsa Endeksi
US Amerika S&P500 Amerikan Hisse Senedi Piyasası
UK İngiltere FTSE100 İngiltere Londra Borsası
FR Fransa CAC40 Fransa Borsa Endeksi
IT İtalya FTSEMIB İtalya Ulusal Borsası
JP Japonya NIKKEI225 Japonya Tokyo Menkul Kıymetler Borsası
CA Kanada TSX Kanada Toronto Menkul Kıymetler Borsası
TR Türkiye BİST100 Türkiye İstanbul Borsası
AR Arjantin MERVAL Arjantin Buenos Aires Borsası
AU Avustralya ASX200 Avustralya Menkul Kıymetler Borsası
BR Brezilya BOVESPA Brezilya Borsası
CN Çin SSECI Çin Şanghay Kompozit Endeksi

ZA
Güney 
Afrika

FTSEJSE Güney Afrika Borsası

KP Güney Kore KOSPI200
Kore Kompozit Hisse Senedi Fiyatları 
Endeksi

IN Hindistan NSEI Hindistan Ulusal Borsası
MX Meksika MXX Meksika Borsası
RU Rusya RTSI Rusya Borsası

SA
Suudi 

Arabistan
TASI Suudi Menkul Kıymetler Borsası

Çalışmada, ülkelerin aylık jeopolitik risk verileri ile piyasa kapanış verileri 
arasındaki ilişki değerlendirilecektir. Kónya (2006) panel nedensellik testi 
değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır.
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3.1.	Veri	Seti

Çalışmada, 18 ülkeye ait aylık jeopolitik risk endeksi verileri ve ilgili 
ülkelere ait borsa kapanış verileri kullanılmıştır. Avrupa Birliği (AB) ve 
Endonezya’ya ait verilere sağlıklı bir şekilde ulaşılamadığından çalışma kapsamı 
dışında bırakılmışlardır. Çalışmada, 18 ülkeye ait aylık jeopolitik risk ve ilgili 
ülkelerin finansal piyasalarına ait veriler kullanılmıştır. AB ve Endonezya 
yukarda da belirtildiği üzere verilerinde yaşanan problemler nedeniyle çalışmaya 
dâhil edilmemişlerdir. Çalışmada, 01.02.2001- 01.10.2022 dönemine ait 
toplam 261 aylık veri seti oluşturulmuştur. Jeopolitik risklere ait veriler “www.
policyuncertainty.com/gpr” adresinden elde edilmiştir. Çalışmada, jeopolitik 
risk bağımsız değişken olarak analizlere dâhil edilirken, ülkelerin borsa verileri 
ise bağımlı değişken olarak analizlere dahil edilmiştir. Çalışmada oluşturulan 
veri seti 261 dönemlik zaman, 18 birimlik yatay kesit boyutuna ve toplamda 
4.698 gözlem değerine sahiptir. Tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizi 
aşağıda sunulmuştur.

Tablo 3:Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Analizi

Tanımlayıcı İstatistikler
Değişken Medyan Std. Sapma Minimum Maksimum Gözlem

Jeopolitik 
Risk

0.198566 0.739288 0.000000 10.85358 4.698

Borsalar 60.36225 18294.94 58.91000 149938.3 4.698

Korelasyon Analizi
Jeopolitik Risk Borsalar

Jeopolitik Risk 1.000000 -0.256928
Borsalar -0.256928 1.000000

3.2.	Ekonometrik	Metodoloji	ve	Ampirik	Bulgular

Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişki üç adımdan oluşan bir süreç 
doğrultusunda modellenmiştir. İlk olarak yatay kesit bağımlılığı testleri 
analizlerin daha güvenilir sonuçlar vermesi açısından yapılmıştır. Pesaran (2008), 
LMadj ve Breusch ve Pagan (1980) LM testleriyle yatay kesit bağımlılıkları 
araştırılmıştır. Akabinde önemli ön testlerden biri olan homojenlik testi Pesaran 
ve Yagamata (2008) delta ( D ) ve düzeltilmiş delta ( )adjD  testleriyle ortaya 
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konulmuştur. Son olarak ise değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Kònya 
Panel Nedensellik testiyle tespit edilmiştir. 

3.2.1.	Yatay	Kesit	Bağımlılığı

Seriler arasındaki ilişkiler analiz edilmeden önce önemli testlerden biri olan 
ve ön test olarak uygulanan yatay kesit bağımlılığı testleri sonuçların sağlıklı 
olması açısından önemlidir. Serilerin yatay kesit bağımlılığını kontrol etmek 
için birçok test mevcuttur. Ancak veri setinin özellikleri yapılacak testi belirler. 
Çalışmada, veri seti 261T 18N şeklinde olduğundan Breusch ve Pagan (1980) 
LM ve Pesaran vd. (2008) LMadj testleriyle serilerin yatay kesit bağımlılığı test 
edilmiştir. Breusch ve Pagan (1980) LM test istatistiği ve LMadj test istatistiği 
denklem (1 ve 2)’deki gibi hesaplanmaktadır (Breusch ve Pagan, 1980, s.247; 
Pesaran, 2004; Pesaran vd., 2008, s.108).
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𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ��
2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)
�� � 𝜌𝜌�𝑖𝑖𝑎𝑎

(𝑇𝑇 − 𝑘𝑘)𝜌𝜌𝑖𝑖𝑎𝑎2 − 𝜇𝜇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑎𝑎

�𝜈𝜈𝑇𝑇𝑖𝑖𝑎𝑎2

𝑁𝑁

𝑎𝑎=𝑖𝑖+1

𝑁𝑁−1

𝑖𝑖=1

                        (2) 

Denklem (1)’de yer alan N yatay kesit boyutunu ve T ise zaman boyutunu 
ifade eder (Özcan, Aslan ve Nazlıoğlu, 2017: 84). Denklem (2)’de k, açıklayıcı 
değişken sayısı ifade eder. Ayrıca ( ) 2

ijT k- r ’ya ilişkin varyans ve ortalamayı 
ise Tijm  ve 2

ün ile ifade eder. Jeopolitik risk ve borsalara ilişkin yatay kesit 
testleri sonuçları tablo 4’de sunulmuştur.

Tablo 4:Yatay Kesit Bağımlılığına ilişkin Test Sonuçları

LM Prob LMadj Prob

Jeopolitik Risk 23.444 0.000 1029.995 0.000

Borsalar 319.028 0.000 20.049 0.000

Tablo 4’den elde edilen jeopolitik risk ve borsalara ilişkin yatay kesit testleri 
sonuçlarına göre incelenen değişkenlerin ikisinde de yatay kesit bağımlılığının 
olduğu %1 anlamlılık seviyesinde tespit edilmiştir. 
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3.2.2.	Homojenite/Heterojenite

Çalışmada, değişkenlerden oluşan modelin homojenlik/heterojenlik 
durumları Δ ̃ ve Δ ̃_adj testleriyle incelenmiştir. Pesaran ve Yagamata (2008)’nın 
geliştirdiği söz konusu testlere ait denklemler aşağıdaki gibidir (Pesaran ve 
Yagamata, 2008, s. 57);

�̃�𝛥 = √𝑁𝑁 �
𝑁𝑁−1�̃�𝑆 − 𝑘𝑘
√2𝐾𝐾

�                                                                                        (3) 

�̃�𝛥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = √𝑁𝑁 �
𝑁𝑁−1�̃�𝑆 − 𝐸𝐸(𝑍𝑍�𝑖𝑖𝑖𝑖)

�𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉(�̃�𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖)
�                                                                         (4) 

Küçük örneklemlere ait test istatistikleri için D  delta istatistiğini gösterir. 
Büyük örneklemler için ise  adjD  delta istatistiğini gösterir (Sağlam vd., 2017, 
s. 155). Jeopolitik risk ve borsalara ilişkin homojenite testi sonuçları Tablo 5’de 
yer almaktadır.

Tablo 5: Homojenite Testleri Sonuçları      

Değişkenler D̂ D̂ abj
İstatistik p İstatistik p

MODEL-1 20.201 0.000*** 20.318 0.000***

Not: *** işareti istatistikî olarak %1 anlamlılık düzeyini ifade eder.

Tablo 5’den elde edilen jeopolitik risk ve borsalardan oluşan Model 1’e 
ilişkin homojenite testi sonuçlarına göre, %1 anlamlılık seviyesinde modelin 
heterojen yapıda olduğu tespit edilmiştir. 

3.2.3.	Panel	Birim	Kök	Analizi

18 ülke için incelenen jeopolitik risk ve borsalar serilerinde yatay kesit 
bağımlılığı bulunmuş ve daha sonra aynı seriler için homojenlik testi yapılarak 
serilerin heterojen yapıda oldukları ortaya konmuştur. Yapılan bu ön testlerin 
sonuçlarının ardından söz konusu sonuçlara uygun olarak CADF testi birim kök 
analizi için seçilmiştir.

CADF testinde öncelikle CADF test istatistiği paneli oluşturan kesitler 
için hesaplanmaktadır. Daha sonra ise söz konusu testlerin asimetrik ortalaması 
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alınır ve panel için CIPS test istatistiği hesaplanır (Yalçınkaya ve Kaya, 2017, 
s. 7). CADF testi denklemi aşağıdaki gibi oluşturulur (Gujarati, 2004, s. 798);

∆𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1 + 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 + �Φ𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

∆𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 ;   𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑇𝑇;    𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑁𝑁        (5) 

Denklemdeki hata terimi " "it i t itu f= +l e  şeklinde ifade edilmektedir. 
Görülmeyen ortak etki olarak ;tf  kabul edilmektedir. Ayrıca bunun durağan 
olduğu varsayılır. " "ite  ise illere ait bireysel hatayı belirtir. 

∆𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1 + �𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 +

𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

ℎ𝑦𝑦�𝑖𝑖−1 + �𝜂𝜂ü

𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑖𝑖=0

∆𝑦𝑦�𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 ,𝑖𝑖  (6) 

CADF testi kritik değerleri Pesaranvd., (2007) çalışmasında verilen 
tablolardan elde edilir. " "ib  katsayılarına ait test istatistikleri de CADF testi 
sonucunda bulunur. Kritik değerler. CADF testinde sonucunda elde edilen CIPS 
istatistiği, çalışmaya dâhil edilen her birimin birim kök testi istatistiklerinin 
ortalamasından elde edilir. Söz konusu istatistik panelin geneli için durağanlık 
durumunu ortaya koyar (Pesaranvd., 2007, s. 269-278). Çalışmada kullanılan 
CADF birim kök testi sonuçları aşağıda verilmiştir.

Tablo 6: CADF Test Sonuçları

Değişkenler Level I(0) Birinci Fark I(1)

Jeopolitik Risk -7.781*** -

Borsalar -11.362*** -

H0:Birim Kök Vardır.

Not: ***%1: -4.32;** %5: -3.71;* %10:-3.41. Kritik değerler Pesaranvd., (2007) 
çalışmasından alınmıştır.

Tablo 6’dan elde edilen CADF test sonuçları incelediğinde, hem jeopolitik 
risk değişkeninin hem de borsalar değişkeninin %1 anlamlılık seviyesinde 
I(0)’da durağan oldukları olduğu tespit edilmiştir. 

3.2.4.	Kónya	Panel	Nedensellik	Testi

Çalışmada, aylık jeopolitik risk değişkeninin G-20 ülkelerinin 
borsalarındaki artış ve azalışların nedeni olup olmadığı Panel Konya (2006) 
testiyle incelenmiştir. 
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Panel Konya (2006) nedensellik testi, değişkenlerin durağanlık seviyesini 
önemsemeyen, eşbütünleşme analizlerine gerek duymayan bir testtir. Ayrıca söz 
konusu test heterojen yapıdaki paneller için kullanılabilen bir testtir (Gürsoy ve 
Zeren, 2022, s. 361). Kónya (2006) panel nedensellik testi 7,8,9,10,11 venolu 
denklemlerdeki gibi tahminlenmektedir (Kónya, 2006, s. 981-982).

𝑦𝑦1,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼1,1 + �𝛽𝛽1,1,𝑖𝑖𝑦𝑦1,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑦𝑦1

𝑡𝑡=1

+ �𝛿𝛿1,1,𝑖𝑖𝑥𝑥1,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑥𝑥1

𝑖𝑖=1

+ 𝜀𝜀1,1,𝑡𝑡                               (7) 

𝑦𝑦2,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼1,2 + �𝛽𝛽1,2,𝑖𝑖𝑦𝑦2,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑦𝑦1

𝑡𝑡=1

+ �𝛿𝛿1,2,𝑖𝑖𝑥𝑥2,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑥𝑥1

𝑖𝑖=1

+ 𝜀𝜀1,2,𝑡𝑡                              (8) 

⋮ 

⋮ 

𝑦𝑦𝑁𝑁,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼1,𝑁𝑁 + �𝛽𝛽1,𝑁𝑁,𝑖𝑖𝑦𝑦𝑁𝑁,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑦𝑦1

𝑡𝑡=1

+�𝛿𝛿1,𝑁𝑁,𝑖𝑖𝑥𝑥𝑁𝑁,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑥𝑥1

𝑖𝑖=1

+ 𝜀𝜀1,𝑁𝑁,𝑡𝑡                          (9) 

𝑥𝑥1,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼2,1 + �𝛽𝛽2,1,𝑖𝑖𝑦𝑦1,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑦𝑦2

𝑡𝑡=1

+�𝛿𝛿2,1,𝑖𝑖𝑥𝑥1,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑥𝑥1

𝑖𝑖=1

+ 𝜀𝜀2,1,𝑡𝑡                           (10) 

𝑥𝑥2,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼1,2 + �𝛽𝛽2,2,𝑖𝑖𝑦𝑦2,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑦𝑦1

𝑡𝑡=1

+ �𝛿𝛿2,2,𝑖𝑖𝑥𝑥2,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑥𝑥1

𝑖𝑖=1

+ 𝜀𝜀2,2,𝑡𝑡                            (11) 

⋮ 

⋮ 

𝑥𝑥𝑁𝑁,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼2,𝑁𝑁 +�𝛽𝛽2,𝑁𝑁,𝑖𝑖𝑦𝑦𝑁𝑁,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑦𝑦2

𝑡𝑡=1

+ �𝛿𝛿2,𝑁𝑁,𝑖𝑖𝑥𝑥𝑁𝑁,𝑡𝑡−1

𝑙𝑙𝑥𝑥2

𝑖𝑖=1

+ 𝜀𝜀2,𝑁𝑁,𝑡𝑡                       (12) 

Tablo 7’de panel ve ülke bazında jeopolitik risk ile borsalar arasındaki 
tespit edilen nedensellikler verilmiştir.
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Tablo 7: Kónya (2006) Test Sonuçları 

Ülkeler
Wald 

İstatistiği

Bootstrap 
Anlamlılık 
Değerleri

Kritik	Değerler

%1 %5 %10

Arjantin 0.229 0.600 3.876 3.218 3.077
Avustralya 0.000 1.000 4.238 3.987 3.733
Brezilya 0.707 0.500 4.766 3.812 3.176
Kanada 0.112 0.700 4.792 4.765 4.758
Çin 0.288 0.700 3.459 2.970 2.684
Almanya 0.027 1.000 2.277 1.840 1.613
Fransa 15.266 0.000 2.756 2.702 2.675
İngiltere 1.071 0.200 1.924 1.232 0.347
Hindistan 2.011 0.100 3.081 2.443 0.952
İtalya 1.056 0.400 1.331 1.117 1.078
Japonya 1.139 0.600 3.615 2.878 2.618
Güney Kore 1.432 0.100 3.764 1.980 1.032
Meksika 0.083 0.800 0.381 0.297 0.228
Rusya 0.041 0.700 0.823 0.751 0.676
S. Arabistan 2.389 0.000 2.102 1.676 1.279
Türkiye 0.216 0.500 2.970 2.340 2.472
Amerika 0.574 0.500 2.330 1.765 1.523
G.Kore 0.307 0.500 2.748 1.443 0.788

Panel	Fisher	İstatistiği
24.520

Anlamlılık Seviyesi
0.927

H0: Jeopolitik Riskler, Ülkelerin borsalarındaki artış veya azalışların nedeni değildir
H1: Jeopolitik Riskler, Ülkelerin borsalarındaki artış veya azalışların nedenidir.

Tablo 7’den elde edilen Kónya (2006) panel nedensellik testi sonuçlarına 
göre, Panelin geneli için jeopolitik riskler ile borsalar arasında herhangi bir 
nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. Ancak ülke bazındaki sonuçlara göre, 
Fransa ve Suudi Arabistan ülkelerinin jeopolitik risklerinin söz konusu ülkelerin 
borsalarındaki artış veya azalışların nedeni olduğu %1 anlamlılık seviyesinde 
tespit edilmiştir. Fransa ve Suudi Arabistan dışındaki ülkelerde ise değişkenler 
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılamamıştır.

4. Sonuç ve Tartışma 

Finansal piyasalar, politik, ekonomik ve sosyal hayatta yaşanan değişim 
ve gelişmelerden etkilenmektedirler ve bu durumlara göre fiyatlanmaktadırlar. 
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Özellikle ülkelerin içinde bulundukları riskler finansal piyasalar için belirsizlik 
teşkil eder. Yaşanan belirsizlikler (nükleer tehditler, savaş tehlikesi ve terör 
olayları gibi) ülkelerin risk düzeyini arttıracağından dolayı finansal piyasalar 
açısından negatif etki yaratır. Yatırımcılar ise bu tür risk durumunun arttığı 
dönemlerde güvenli limanlara (kıymetli madenler vs.) yönelebilirler. Özellikle 
günümüzde sermaye piyasaları arasındaki sıkı ilişki “bulaşma etkisi” ile birlikte 
ülkelerde yaşanan risklerin birbirlerinin finansal piyasalarını etkilemesine sebep 
olmaktadır. 

Bu araştırmada, jeopolitik riskle, G-20 ülkelerinin borsaları arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki incelenmeden önce ön testler 
yapılarak analizde kullanılacak teste karar verilmiştir. G-20 ülkeleri örneklemi 
üzerine yapılan bu çalışmada, 01.02.2001 – 01.10.2022 dönemleri arası Konya 
(2006) testi yapılmıştır.

Yatay kesit bağımlılığına ilişkinsonuçlara göre incelenen iki değişkende 
yatay kesit bağımlılığı olduğu %1 anlamlılık seviyesinde tespit edilmiştir. 
Homojenite testi sonuçlarına göre, %1 anlamlılık seviyesinde modelin heterojen 
yapıda olduğu belirlenmiştir.

CADF panel birim kök testi sonuçlarına göre, hem jeopolitik risk 
değişkeninin hem de borsalar değişkeninin %1 anlamlılık seviyesinde I(0)’da 
durağan oldukları olduğu tespit edilmiştir. 

Konya (2006) panel nedensellik sonuçlara göre, panelin geneli için 
jeopolitik riskle, G-20 ülkelerinin borsaları arasında herhangi bir nedensellik 
ilişkisi tespit edilememiştir. Ancak ülkelerin bireysel sonuçları incelendiğinde 
Fransa ve Suudi Arabistan’ın jeopolitik risklerinden ilgili ülkelerin borsalarına 
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Araştırmanın sonuçları, Antonakakis vd. (2017), Bouras vd. (2019) ve İltaş 
(2020) çalışmaları ile benzerlik gösterirken Akdağ vd. (2019), Gemici ve Kılıç 
(2019), Şahin ve Arslan (2021) ve Doğan ve Afşar (2021) çalışmaları ile farklılık 
göstermektedir. Ayrıca bu çalışma kullanılan ekonometrik testlerin modern 
olması açısından ve 261 dönemi ele alması açısından literatürdeki boşluğu 
dolduracak nitelikte olduğu düşünülmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda 
ülke sayısının arttırılması ve ekonometrik açıdan uygun şartlar sağlanması 
halinde eşbütünleşme testlerinin yapılması yatırımcılar açısından daha geniş 
değerlendirmelerin yapılmasını sağlayabilir.
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1. Giriş

Bilişim sistemleri her geçen gün dramatik bir hızla gelişmekte ve 
teknolojinin ulaşabileceği boyutlar öngörülemez hale gelmektedir. 
Bilişim sistemlerinin bir uygulaması olan yapay zeka da son 50 yılın 

en etkileyici teknolojik gelişmelerinden sayılmaktadır. Yapay zeka günümüzde 
bilişim sistemlerinden sağlık sektörüne, ekonomiden askeri araçlara kadar 
birçok alanda yaygın olarak kullanılmakta ve her geçen gün yeni teknolojilerle 
karşımıza çıkmaktadır. Bu teknoloji artık sadece haberlerden takip edilen, 
kulağa ütopik gibi gelen akıl almaz bilimsel yeniliklerden ibaret olmayıp 
dünya üzerinde milyarlarca insanın günlük hayatında sıkça kullandığı ürünlere 
dönüşebilmektedir. Bu teknikler bilimsel ve akademik olarak da hemen hemen 
her alanda kullanılmaya başlamıştır. 

Yapay Zeka (Artificial Intelligence) bilişim sistemlerini kullanarak insan 
beynini taklit etmek doğrultusunda bilgisayarların girilen bilgiyi kullanarak 
çıkarımlar yapmasını, karar vermesini ve eylemsel çıktılar üretmesini sağlamak 
amacıyla geliştirilen son 50 yılın en popüler teknolojik gelişmelerinden biridir. 
Geliştirilen yapay zeka algoritmaları genellikle insanlara özgü karar verme, 
anlam çıkartma, genelleme, öğrenme ve deneyimlerden yararlanma gibi 
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zihinsel işlevleri kullanarak insan beynine benzer şekilde işlev gösteren bilişim 
sistemleri geliştirme kapsamında kullanılmaktadır. Yapay zekanın en yaygın 
olarak kullanıldığı sistemler şu şekilde sıralanabilir: yapay sinir ağları, bulanık 
mantık, uzman sistemler, genetik algoritmalar, modern optimizasyon teknikleri, 
karar destek sistemleri, ses ve görüntü tanıma, uzman sistemler robotik, bazı 
modelleme ve programlama yaklaşımları v.d. (Pirim, 2006: 87) ve (Elmas,2021: 
26). Her bir alt alanın/ tekniğin de kendi altında birçok modülü ve topolojisi 
bulunmaktadır. Böylece tek bir problemin çözümü yapay zekayla yüzlerce hatta 
binlerce farklı yöntemle yapılabilmektedir.

Yapay zeka teknikleri bilimsel ve akademik olarak da hemen hemen 
her alanda kullanılmaya başlamıştır. Analiz hesaplamalarında yapay zeka, 
geleneksel yöntemlere kıyasla; hesaplama gücü, eksik ve belirsiz verilerle 
uygulanabilmesi, karmaşık ve büyük ölçekli problemleri çözebilmesi, dinamik 
bir şekilde uyarlama yapılabilmesi, verilerle ilgili varsayımları gerektirmemesi 
gibi birçok avantaja sahiptir. 

Yapay zeka teknikleri özellikle son yıllarda finans sektöründe ve finans 
alanındaki akademik çalışmalarda da sıkça kullanılmaya başlamıştır. Yapay zeka 
teknikleri finans alanında finansal ve ekonomik değişkenlerin tahmin edilmesi, 
hisse senetlerinin performansının ölçülmesi ve seçimi, döviz kurlarının yönünün 
belirlenmesi, bir şirketin iflas edip etmeyeceğinin tahmin edilmesi, finansal 
krizlerin öngörülmesi, manipülatif işlemlerin tespit edilmesi, menkul kıymet 
alım-satımı ve tahminler yapılması ile gelecekteki fiyatların tahmin edilmesi, 
risk analizi, endeks tahmini, gayri menkul değerleme, kredi değerlendirmesi ve 
yönetimi, kurumsal tahvil değerlemesi, kredi kartı kullanım analizi, kredi kartı 
hilelerinin tespiti, kurumsal finansal analiz, finansal sıkıntı teşhisi ve portföy 
optimizasyonu gibi amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır (Yavuz,2012:13). 

2. Yapay Zeka Tekniklerinin Kullanıldığı Çalışmalar

Yapay zeka teknikleri borsa ile ilgili analizlerde de sıkça kullanılmaktadır. 
Konuyla ilgili yerli ve yabancı literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu 
çalışmalar incelenerek literatür araştırması yapılmıştır. Bu kapsamdaki çalışmalar 
kullanılan yapay zeka tekniğine göre yedi ana başlık altında incelenebilir:

• Yapay Sinir Ağları 
• Parçacık Sürü Optimizasyonu 
• Genetik Algoritma 
• Bulanık Mantık Yaklaşımı 
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• Destek Vektör Makineleri
• Yapay Arı Kolonisi
• Karma Yöntemler (Birden fazla tekniğin bir arada kullanılması durumu).

2.1.	Yapay	Sinir	Ağları

Yapay sinir ağları sinir sisteminin modellenmesi sonucu ortaya çıkan, 
insan beyninin öğrenme fonksiyonunu taklit eden bir yapay zeka yöntemidir. 
Öğrenme işlemi yapay sinir hücrelerinin bir ağ kurarak bilgi akışını sağlaması 
ile gerçekleşir. Bu teknik geliştirilen modelin ortama uyum sağlamasını, 
yetersiz veri ile çalışabilmesini, belirsizlik karşısında etkin sonuç verebilmesini 
sağlamaktadır. Yapay sinir ağları yöntemi günlük hayat için geliştirilen birçok 
sistemde kullanılmaktadır (Şen, 2004).

Yapay sinir ağları tekniği kullanılarak borsa analizi gerçekleştiren 
literatürdeki çalışmalara dair örnekler Tablo 1.de sunulmuştur.

Tablo 1: Yapay Sinir Ağları Kullanılan Çalışmalar

Yazar- Yıl Örneklem Teknik
Yavuz (2012) BIST- İmalat Sanayii- 140 

Hisse Senedi
İleri beslemeli ve çok katmanlı 
yapay sinir ağı modeli (MLP) 

Sarıkaya (2016) BIST kapsamındaki fon 
sepetleri

Kümeleme analizi ve yapay sinir 
ağları

Özparlak (2021) 8 Kripto Para Birimi Yapay sinir ağları modelleri
Yavuz v.d. (2015) BIST Sınai Endeksi: 140 

Hisse Senedi
Yapay sinir ağları modelleri

2.2.	Parçacık	Sürü	Optimizasyonu	(PSO)

Doğadaki olaylardan esinlenilerek ortaya çıkan yapay zeka tekniklerinden 
biri de parçacık sürü optimizasyonu yöntemidir. Bu teknik 1995 yılında kuş ve 
balıkların doğadaki davranışları örnek alınarak geliştirilmiştir. Bu doğrultuda 
hayvanların yaşamlarını sürdürebilmek için içgüdüsel olarak sergiledikleri 
sürü zekası olarak adlandırılan sosyal bilgi paylaşımları esas alınmaktadır. 
PSO tekniği sistemdeki elemanları sürüdeki hayvanların her birine benzetir 
ve bireylerin sürüdeki en iyi pozisyona sahip bireye ulaşmasını amaçlar. PSO 
birçok optimizasyon uygulamasında kullanılmaktadır (Özsağlam, 2008).

Parçacık sürü optimizasyonu tekniği kullanılarak borsa analizi 
gerçekleştiren literatürdeki çalışmalara dair örnekler Tablo 2.de sunulmuştur.
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Tablo 2: Parçacık Sürü Optimizasyonu Kullanılan Çalışmalar

Yazar- Yıl Örneklem Teknik

Yaman (2014)
Hong Kong Borsası- 31 
Hisse Senedi

Standart ve değiştirilmiş parçacık sürü 
optimizasyonu algoritmaları, 
nicelik kısıtlı ortalama varyans modeli, 
Sharpe oranı modeli,   Gbest topolojisi

Çelenli vd. 
(2015)

BIST30
Klasik ve garanti yakınsamalı parçacık 
sürü optimizasyonu, karesel programlama 
yöntemi ile ortalama varyans modeli

Alagöz ve 
Kutlu (2012)

Emtia piyasası (Buğday, 
Gümüş, Çinko, Kömür, 
Doğalgaz)  

Markowitz ortalama varyans modeli ve 
parçacık sürü optimizasyonu 

Adıgüzel 
Mercangöz 
(2019)

BIST Ulaştırma 
Sektörü: 7 Hisse Senedi

Parçacık sürü optimizasyonu ve doğrusal 
olmayan GRG

Kutlu (2012) BIST: 13 Hisse Senedi
Ortalama varyans modeli, parçacık sürü 
optimizasyonu

Çelenli 
Başaran ve 
Öner (2020)

BIST30: 30 Hisse 
Senedi

Parçacık sürü optimizasyonu, veri 
zarflama analizi

Pala ve 
Aksaraylı 
(2019)

Amerika Birleşik 
Devletleri Hisse Senedi 
Piyasası

Bulanık adaptif parçacık sürü 
optimizasyonu algoritması

2.3.	Genetik	Algoritma

Genetik algoritma canlılardaki genetik yapıyı ve doğal seçilim ilkelerini 
örnek alarak geliştirilen bir yapay zeka tekniğidir. Sistemdeki her bir nokta 
kromozom olarak modellenir, çarprazlama ve mutasyonlar geliştirilerek 
popülasyonlar oluşturulur ve olasılıksal hesaplamalar yapılarak en iyi 
jenerasyona ulaşmak hedeflenir. Diğer optimizasyon tekniklerine göre bazı 
üstün yanları bulunmaktadır (Emel ve Taşkın, 2002).

Genetik algoritma borsayla ilgili çalışmalarda en çok kullanılan 
tekniklerden biridir. Genetik algoritma tekniği kullanılarak borsa analizi 
gerçekleştiren literatürdeki çalışmalara dair örnekler Tablo 3.de sunulmuştur.
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Tablo 3: Genetik Algoritma Kullanılan Çalışmalar

Yazar- Yıl Örneklem Teknik

Lin ve 
Gen(2007)

Tayvan Borsası: 40 Hisse Senedi Genetik algoritma

Qi vd. (2013) Çin Borsası: 10 Hisse Senedi Genetik algoritma

Wang v.d. 
(2022) 

8 Hisse Senedi Genetik algoritma

Soam v.d. 
(2012)

Dow Jones Endeksi: 29 & 
NASDAQ 100 endeksi: 100 
Hisse Senedi

Simülasyon ve genetik 
algoritma 

Chang v.d. 
(2009)

HANG SENG: 33, FTSE:93, 
S&P 100: 99 Hisse Senedi

Genetik algoritma

Soler v.d.
(2012)

Eurostoxx 50 Endeksi: 47 Hisse 
Senedi

Genetik algoritma

Oh v.d. (2005)
Güney Kore Piyasasına ait hisse 
senetleri

Genetik algoritma

Mut (2009) BIST100: 80 Hisse Senedi Genetik algoritma

Yakut ve 
Çankal (2016) 

BIST30
Quadratic hedef programlama 
ve genetik algoritma 

Genel (2004) BIST30 Genetik algoritma

Durmuşkaya ve 
Garayev (2017)

BIST30: 21 Hisse Senedi Genetik algoritma

Demirelli 
(2014)

BIST50
Genetik algoritma ve reaktif 
arama optimizasyonu

2.4.	Bulanık	Mantık	Yaklaşımı

Bulanık mantık belirsizliklerin olduğu ortamlarda karar vermek için 
geliştirilen bir yapay zeka yaklaşımıdır. Esnek yapıda ve çözümleme yeteneği 
yüksek bir tekniktir (Birgili v.d., 2013). 

Bulanık mantık yaklaşımı tekniği kullanılarak borsa analizi gerçekleştiren 
literatürdeki çalışmalara dair örnekler Tablo 4.de sunulmuştur.
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Tablo 4: Bulanık Mantık Yaklaşımı Kullanılan Çalışmalar

Yazar- Yıl Örneklem Teknik
Akdağ ve Ekinci 
(2018)

15 ülkeye ait temel 
borsa endeksleri

Bulanık Konno Yamazaki doğrusal 
programlama modeli

Akdağ (2019) 
19 adet BIST 
Sektör Endeksi

Bulanık mantık yaklaşımı, portföye döviz 
kurları ve değerli madenler eklenerek 
karşılaştırma yapılması

İskenderoğlu ve 
Akdağ (2019) 

BIST30
Bulanık mantık ve ortalama mutlak sapma 
modeli

Şengün (2020) 
BIST100: 7 Hisse 
Senedi

Bulanık mantık modeli 

2.5.	Destek	Vektör	Makineleri

Destek vektör makineleri sınıflandırma problemi için geliştirilen ve 
makine öğrenmesi algoritmasına dayanan bir yapay zeka tekniğidir (Ayhan 
ve Erdoğmuş, 2014). Literatürde destek vektör makinelerinin finans alanında 
kullanılmasına ilişkin çalışmalar sınırlı sayıdadır. Destek vektör makineleri 
tekniği kullanılarak borsa analizi gerçekleştiren literatürde yer alan çalışmaya 
dair örnek Tablo 5.de sunulmuştur.

Tablo 5: Destek Vektör Makineleri Kullanılan Çalışmalar

Yazar- Yıl Örneklem Teknik
Kara (2017) BIST30 Black Litterman optimizasyon modeli, 

GARCH, destek vektör makineleri

2.6.	Yapay	Arı	Kolonisi	

Yapay arı kolonisi bal arısı sürülerinin yiyecek ararken kullandıkları 
yöntemlerden yola çıkarak geliştirilen sezgisel (heuristic) bir optimizasyon 
tekniğidir. Sistemdeki elemanlar besin arayan işçi arılar ve yiyecek kaynakları 
olarak modellenir. Arıların ulaşmak istediği besin kaynaklarının konumları 
problemin çözüm kümesini, kaynaktaki nektar miktarı da çözümün etkinliğini 
gösterir (Küçüksille ve Tokmak, 2011).  Literatürde yapay arı kolonisi 
algoritmasının finans alanında kullanılmasına ilişkin çalışmalar sınırlı sayıdadır. 
Yapay arı kolonisi tekniği kullanılarak borsa analizi gerçekleştiren literatürde 
yer alan çalışmaya dair örnek Tablo 6.da sunulmuştur.
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Tablo 6: Yapay Arı Kolonisi Kullanılan Çalışmalar

Yazar- Yıl Örneklem Teknik
Ertenlice 
(2018) 

Yerli ve yabancı endekslerde 
yer alan hisse senetleri 

Standart yapay arı kolonisi ve 
geliştirilmiş yapay arı kolonisi 
algoritmaları 

2.7.	Karma	Yöntemler

Bazı çalışmalarda yukarıdaki başlıklarda söz edilen yapay zeka 
tekniklerinden birden fazlası birlikte kullanılmış, yöntemlerin sonuçları 
karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalar karma yöntemler başlığı altında incelenmiş 
olup Tablo 7.de sunulmuştur.

Tablo 7: Karma Yöntem Kullanılan Çalışmalar

Yazar- Yıl Örneklem Teknik
Akyer (2016) 6 ülkeye ait temel 

borsa endeksleri
Parçacık sürü optimizasyonu, genetik 
algoritma ve yapay arı kolonisi 
algoritmaları 

Yakut v.d. (2014) BIST Endeksi Yapay sinir ağları ve destek vektör 
makineleri

Yapay zeka tekniklerinin borsa analizlerinde kullanılmasına ilişkin 
yapılmış olan çalışmaları literatür taraması şeklinde inceleyen çalışmalar da 
mevcuttur. Bu çalışmaların örnekleri Tablo 8. de sunulmuştur.

Tablo 8: Literatür Araştırması Yapan Çalışmalar

Yazar- Yıl Konu Teknik
Birgili vd. 
(2013)

Hisse senedi fiyat tahmini, 
kredi değerlendirme, portföy 
seçimi ve risk analizi

Bulanık mantık- literatür 
araştırması

Kalaycı vd. 
(2017)

Portföy Optimizasyonu Genetik algoritma
literatür araştırması

3. Sonuç

Yapay zeka teknikleri bilimsel ve akademik olarak hemen hemen 
her alanda kullanılmaya başlamıştır. Analiz hesaplamalarında yapay zeka, 
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geleneksel yöntemlere kıyasla; hesaplama gücü, eksik ve belirsiz verilerle 
uygulanabilmesi, karmaşık ve büyük ölçekli problemleri çözebilmesi, dinamik 
bir şekilde uyarlama yapılabilmesi, verilerle ilgili varsayımları gerektirmemesi 
gibi birçok avantaja sahiptir. Yapay zeka gün geçtikçe gelişen ve değişen bir 
teknoloji olup akademik çalışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Yapay zeka 
teknikleri özellikle son yıllarda finans sektöründe ve finans alanındaki akademik 
çalışmalarda da sıkça kullanılmaya başlamıştır.

Bu çalışma kapsamında literatürde yer alan, borsa ile ilgili olan ve 
yapay zeka tekniklerinin kullanıldığı çalışmalar hakkında literatür araştırması 
yapılmıştır. Bu kapsamda yapay sinir ağları, parçacık sürü optimizasyonu, 
genetik algoritma, bulanık mantık yaklaşımı, destek vektör makineleri,  
yapay arı kolonisi ve karma yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar incelenmiştir. 
Ayrıca konuyla ilgili literatür incelemesi yapılan çalışmalar da kapsama dahil 
edilmiştir. İncelenen çalışmaların çoğu Borsa İstanbul’da işlem gören hisse 
senetleri kapsamında gerçekleştirilen portföy optimizasyonu uygulamalarıdır. 
En çok kullanılan yöntemin genetik algoritma olduğu belirlenmiştir. Çalışma 
örneklemleri ve kullanılan ek yöntemler de tablolarda sunulmuştur. Bu 
çalışmanın konuyla ilgili araştırma yapacak olan yazarlara literatürdeki mevcut 
durumu yansıtması açısından faydalı olacağı öngörülmektedir. 
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1. Giriş

Günümüzde karar mekanizmalarını çıkarlar doğrultusunda etkileme 
gereksinimlerinin meydana gelmesiyle oluşan lobicilik kavramı 
AB-Türkiye ilişkilerinde önemli bir alana sahip olmuştur. Lobilerin 

Avrupa Birliği (AB) karar alma mekanizmalarındaki rolü AB düzeyindeki 
lobiciliğin temel unsurunu oluşturmaktadır. 1959 yılından bugüne AB-Türkiye 
ilişkilerinin yıllardır süregelen bir geçmişi bulunmaktadır. Türkiye’nin, AB ile 

1 Bu çalışma 18.11.2022 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde 
Lobicilik Faaliyetlerinin Rolü ve Siyasete Etkileri adlı sunulan tez çalışmasından 
hazırlanmıştır.
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gerçekleştirmek istediği siyasi bütünleşme konusunda atılacak adımların çıkarlar 
lehine olması lobicilik faaliyetlerinden geçmektedir. Dünya nüfusunun büyük 
kısmını oluşturan AB’de lobicilik Türkiye’nin üyelik sürecinde en çok anılan 
kavramlardan biridir. AB-Türkiye ilişkilerinde lobicilik, kararları kendi çıkarları 
doğrultusunda etkilemeye çalışarak ilişkilerin seyrini değiştirebilmektedir. 
Türkiye’de meydana gelen siyasi olaylar AB ile ilişkileri iniş çıkışlı bir sürece 
sürüklemekte ve lobi olgusu burada önemli bir işlev üstlenmektedir. Bu 
bağlamda siyasi dalgalanmaların AB-Türkiye ilişkilerine etkisinin lobicilik 
perspektifinden incelenmesi önemlidir.

Demokratik devletlerin günümüzdeki en belirgin özelliği düşünce 
özgürlüğüne gösterdikleri değerlerdir. Düşüncelerin rahatlıkla ifade edilebildiği 
bir durumda kişi veya gruplar kararları kendi çıkarları doğrultusunda etkileme 
çalışmaları içine girmektedir. Çalışmanın temeli AB-Türkiye ilişkilerinde 
Türkiye’nin AB’ye katılamamasında lobicilik faaliyetlerinin etkisinin olup 
olmadığıdır. Lobicilik konusunun çok sık çalışılmamış olması ve uzun süredir 
Türkiye’nin AB’ye üye olamamasında lobilerin yetersiz kalması çalışmanın 
temel sorularını oluşturmaktadır. Öncelikle bu noktada AB-Türkiye ilişkilerinde 
lobiciliği ölçebilmek için lobicilik faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş ve 
sonrasında lobiciliğin uygulama alanına değinilmiştir. 1959 yılından bugüne 
AB-Türkiye ilişkilerinin yıllardır süregelen bir geçmişi bulunmaktadır. 
Türkiye’nin, AB ile gerçekleştirmek istediği siyasi bütünleşme konusunda 
atılacak adımların çıkarlar lehine olması lobicilik faaliyetlerinden geçmektedir. 
Türkiye’de geçmişten bugüne yaşanan siyasi gelişmeler Türkiye’nin, AB 
platformunda lobicilik olgusuna yönelik etkinliğini artırmasını zorunlu kılmıştır. 

Karar mekanizmalarında etkin olabilme öncelikle AB üyesi ülkeler ile 
ortak bir tutum içinde hareket etmeyi öngörmektedir. Fakat Türkiye, AB’ye 
üyelik sürecinde uluslararası platformlarda dönem dönem engellerle karşı 
karşıya kalmıştır. Bunun en temel nedeni Kıbrıs sorunu, Ermeni soykırımı 
iddiaları, mülteciler, İslamofobi gibi konuların üyelik sürecinde sık sık gündeme 
geliyor olmasıdır. Bu çerçevede AB-Türkiye ilişkilerinde lobiciliğin karşılıklı 
etkisi ele alınmıştır. AB-Türkiye ilişkilerinde meydana gelen siyasi olaylar 
AB’nin Türkiye’ye tutumu ve Türkiye’nin AB’ye tutumu olmak üzere karşılıklı 
etki üzerinden incelenmiştir. Bu yapılırken AB ve Türkiye’de lobicilik nasıl 
algılanıyor incelenmiş ve hem AB ülkelerinin Türkiye’ye yönelik lobi faaliyetleri 
hem de Türkiye’nin AB’ye yönelik lobi faaliyetlerine iki kısım halinde karşılıklı 
olarak değinilmiştir. Çalışmada AB’de lobiciliğin Türkiye’ye etkisi ele alınarak 
öncelikle günümüzün de ciddi sorunlarından birini teşkil eden İslamofobi 
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üzerinden Türkiye’ye kurulan baskı incelenmiş, Müslümanlara yapılan lobicilik 
araştırılmıştır. Bununla birlikte yıllardır süregelen 1915 olaylarının Ermenilere 
yapılan bir soykırım olduğu iddialarında Ermeni lobilerinin AB’yi ne ölçüde 
etkilediği araştırılmış ve AB’de Ermeni soykırımını destekleyen lobiler 
örneklendirilerek açıklanmıştır. Ayrıca Türkiye ile aynı dönemde AB’ye üyelik 
başvurusunda bulunan Yunanistan’ın ve Kıbrıs sorunu çerçevesinde Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB’ye tutumu lobi perspektifinden ele alınmıştır. 
Çalışmanın ilerleyen kısmında ise Türkiye’nin bu söylemlere ne ölçüde karşılık 
verdiği ve Türk lobi faaliyetlerinin AB ülkelerinde etkinliğine yer verilmiştir. 
Yunan ve Ermeni lobilerinin başta Kıbrıs sorunu ve sözde Ermeni soykırımı 
konuları olmak üzere Türkiye aleyhine AB’de uyguladıkları lobi faaliyetleri ele 
alınmıştır. Buna karşılık olarak Yunan ve Ermeni lobilerine Türkiye’nin tutumu 
incelenerek, etkin Türk lobi kuruluşları üzerine araştırma yapılmıştır.

2. Lobicilik Kavramı ve Baskı Grupları Arasındaki Farklar

Genel anlamıyla bir karara veya siyasal iktidara karşı durarak isteklerini 
dile getirme biçimi olarak tanımlanan lobicilik en genel anlamıyla kişisel, ticari 
veya yönetimsel kararları etkileme hareketidir (Kantarcıoğlu, 2019: 10). Güçlü 
merciler ile bağlantı kurmak ve farklı aktörler ile sürekli olarak devam eden bir 
fikir alışverişi olarak ifade edilmektedir (Ziya, 2012: 11).

 Lobicilik kavramı ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de 
kullanılmıştır. Terimin ortaya çıkışını Kaleağası şu şekilde aktarmaktadır; 1870’li 
yılların ABD Başkanı Ulysses Grant, Willard otelinin lobisinde iş stresinden 
uzaklaşmaya çalışmaktadır. Ulysses Grant’ın bu alışkanlığının fark edilmesi 
sonucunda kişisel veya farklı nedenler ile onun desteğini almak isteyenler otelin 
lobisinde toplanmaya başlamıştır. Bu durum sonucunda Başkan Ulysses Grant 
etrafında toplanan kişilere ‘lobiciler’ adını vermiştir (Kaleağası, 2006).

Lobicilik olgusu lobi, lobici ve lobi çalışmaları olmak üzere edebiyatta 
üç ayrı şekilde ifade edilmektedir. Lobi, aynı amaç çerçevesinde ortak çıkara 
sahip kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları baskı grubudur (Top, 2017: 4). 
Lobiciler devleti etkilemek ve toplumsal sonuçlar oluşturmayı hedef almaktadır. 
Bu noktada, demokratik sistemlerde lobi faaliyetlerini gerçekleştirirken siyasal 
mekanizmayı istekleri doğrultusunda yönlendirebilmek söz konusu olduğundan 
faaliyetlerin profesyonel lobiciler tarafından yürütülmesi başarıya ulaşmada 
oldukça etkili olacaktır (Kutlutürk, 2005: 9). Lobiciler iletişim yönleri güçlü olan 
ve siyaset, sosyoloji, hukuk gibi dallarda eğitim görmüş kişilerden oluşmaktadır. 
Deneyimlerini bu meslek gruplarından herhangi birinde veya siyasi mekanizma 
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içerisinde yer alan herhangi bir kademede görev alarak kazanmaktadırlar 
(Zhanburshına, 2011: 42).

Lobicilik karar alma mekanizması üzerinde etkili olmasıyla baskı grupları 
ile yakın benzerlik göstermektedir. Fakat lobiler baskı grupları ile her ne kadar 
benzer nitelikler gösterse de birbirine karıştırılmamalıdır. Bu noktada lobiler 
ile baskı grupları arasındaki farklardan kısaca bahsetmekte fayda olacaktır. 
Baskı grupları yalnızca çıkarlara uygun yasaların hazırlanması ve kabul 
edilmesi konusunda faaliyet gösterirken, lobiler yürütme ve yargı organları 
üzerinde de dolaylı olarak etkili olabilmektedir. Bir başka deyişle, lobiler 
yalnızca yasama üyeleri üzerinde etkinlik göstermektedir. Baskı grupları ise 
tüm siyasal iktidarı etkilemeye çalışmaktadır (Ünlü, 2013: 49). Ayrıca lobiler 
kararları etkilemek isteyenlerin hükümet, parlamento ve kanun koyucuları 
amaçları doğrultusunda yönlendirme hedefiyle kurduğu bir tür bilgi ve iletişim 
alışverişidir (Top, 2017: 2).

3. AB’de Lobicilik Olgusuna Bakış

AB’nin yasama kapsamı ve yetkileri genişlediği sürece çıkar savunmak 
isteyen kurumların ve kişilerin de sayısı artmaktadır. AB’de çıkar grupları, 
Parlamento ve AB Konseyi tarafından kabul edilen düzenlemeler ve Komisyon 
tarafından kullanılan yetkiler üzerinde çalışmaktadır. 

AB’de lobiciliğin ne şekilde kullanıldığını anlayabilmemiz için öncelikle 
AB kurumlarının Birlik içerisindeki rolünü açıklamamız gerekmektedir. Avrupa 
Parlamentosu, AB’nin gerçek yasama gücüdür. Üye devletlerin haklarının 
doğrudan temsil edildiği tek kurum niteliğindedir (Çerçi, 2006: 18). Roma 
Antlaşması’ndan bugüne Avrupa Parlamentosu’nun yetkileri devamlı artırılmış 
ve yasama sürecinde Konsey ile eşit duruma gelmiştir. Bu durum Avrupa 
Parlamentosu ile lobileri özdeşleştirmiştir ve Avrupa Parlamentosu’nda lobilerin 
görüşlerinin dikkate alınması AB’de demokrasinin güçlenmesi açısından önemli 
bir konuma gelmiştir (Kantarcıoğlu, 2019: 70). 

Avrupa’nın lobicilik faaliyetlerinin merkezi Birliğin başkenti Brüksel’dir. 
Bunda Avrupa Parlamentosu’nun faaliyet alanının burada olması da önemlidir. 
Ayrıca AB’de lobi faaliyetleri üç dönemde incelenmektedir. Birinci dönem, Avrupa 
Kömür Çelik Topluluğu Antlaşması’ndan Avrupa Parlamentosu’nun doğrudan 
seçimlerine kadar olan dönemdir. İkinci dönem, Avrupa Parlamentosu’nun 
seçiminden Beyaz Kitap’ın yayınına kadar geçen dönemdir (Sezgin, 2002: 
482). Üçüncü dönem, Beyaz Kitap’ın yayınından Birlik Anlaşmasına kadar olan 
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dönemdir. Bu dönemde Avrupa Parlamentosu’nun yetkilerinin artması lobicilik 
için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur (Altay, 2017: 50).

AB’nin çıkarılan birçok kararı Brüksel merkezli olduğundan lobiciler 
Brüksel ve çevresini hedef almaktadır. Lobiciler, AB’nin yasama sürecinde 
kendi çıkarlarına yönelik bir konu gündeme geldiğinde lobi faaliyetlerinde 
bulunmaktadırlar. Buradan anlaşılacağı üzere asıl işlevleri bilgi akışının 
sağlanması ve hazırlanan raporların AB organlarına sunulması olan lobiciler AB 
kurumları üzerinde söz hakkına sahip olabilmektedirler (Etik, 2014: 45). 

4. Türkiye’de Lobicilik Olgusuna Bakış

Türkiye’de lobi uygulamalarına daha çok Gümrük Birliği sonrasında 
ihtiyaç duyulmuştur. (Yaman ve Eken, 2019: 346). Lobi faaliyetlerinin 
AB-Türkiye ilişkileri açısından karşımıza çıktığı en önemli noktalardan biri 
Türkiye’nin Avrupalı bir devlet olamayacağının ve AB’ye üye olmasının 
mümkün olmadığının ileri sürülmesidir. Özellikle AB ülkelerinin Türkiye’nin 
dini ve kültürel etmenler, sosyo-ekonomik etmenler, siyasi-hukuki ve tarihsel 
etmenler ve coğrafi etmenler ele alınarak ileri sürdürdükleri görüşlerdir. Burada 
Türkiye’de yaşanan siyasi darbeler, Kıbrıs sorunu, İslam-Hristiyan ayrımı gibi 
konular örnek gösterilebilir (Özsoy, 45). Bu görüşler Türkiye karşıtı lobiler 
tarafından destek görmekte ve Avrupa kamuoyunda benimsenmektedir. AB 
ilişkilerinde üye ülkelerin kamuoyuna olan lobi faaliyetleri ihmal edilmiş ve 
üyelik hedefi, AB bürokratlarının desteği ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 
Buna bağlı olarak AB’nin Türkiye’nin üyeliğine dair tutarlı bir politika izlemesi 
engellenmiştir (Dartan, 2012: 147). Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin yeterince 
desteklenmiyor olması, Türk lobilerinin üyeliğe karşı çıkanlara lobi yapmada 
yeterli olmadığını göstermektedir. 

Türkiye’de lobicilik aslen Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez 1924 
yılında Türk Teavün Cemiyeti tarafından başlatılmıştır (Yılmaz, 2009). Türk 
Teavün Cemiyeti, ABD’ye göç eden Türklerin New York’ta kurdukları ilk STK 
ve Türk lobiciliğinin başlangıcıdır (Atatürk Ansiklopedisi, 2022). Türkiye’nin 
ilk lobi faaliyetleri ABD’de yürütülmeye başlamıştır. Türk Teavün Cemiyeti, 
Rum ve Ermeni lobilerinin Türkiye aleyhine lobi yapmalarını engellemek 
amacıyla kurulmuştur. 

Türkiye lobiciliğe ciddi biçimde ihtiyaç duymaktadır. Bunun nedenlerinden 
biri de siyasi güç göstergesidir. AB’de yaşamakta olan Türkler, ticari faaliyetler 
gibi her alanda söz sahibi olabilmektir. Türkiye’nin AB’ye yönelik yaptığı 
lobi faaliyetleri genellikle AB’ye katılma amacı gütmektedir. Türkiye, AB’ye 
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sağlayacağı faydaların AB kamuoyunda anlatılmasında yetersiz kalmaktadır. 
Türkiye’nin AB kamuoyunda üyeliğinin sağlayacağı faydaları belirtmesi 
gerektiğinden profesyonel lobi faaliyetlerine yoğunlaşmalıdır. Lobiler aynı 
zamanda Türkiye’nin AB’deki imajının iyileştirilmesine de önemli ölçüde katkı 
sağlayacaktır. Türkiye, günümüze dek AB üyelik sürecinde devamlı olmasa da 
çeşitli lobi çalışmalarında bulunmuştur. 

5. AB’de Lobiciliğin Türkiye’ye Etkisi

İslam’a karşı söylemler içeren ve terörle ilişkilendirilen İslamofobi 
kavramı, AB ile ilişkileri etkisi altına alan önemli bir faktördür. İslamofobi, 
1960’lı yıllarda AB’ye yapılan yoğun göç (Tuğ, 2019: 34) sonucu türemiş bir 
terimdir. AB’ye göç eden Müslümanların bulundukları bölgelere yerleşmeye 
başlamasıyla Müslümanlara ve İslam’a olan görüş zamanla değişerek korku ve 
güvenlik endişesine dönüşmüştür. Türkiye’nin Müslüman bir ülke olması da 
İslamofobi’ye olan tutum sonucu AB ile olan üyelik müzakerelerini etkisi altına 
almaktadır. 

AB’de Türkiye’ye karşı yapılan lobi faaliyetlerinin en yoğun olduğu 
konulardan biri de sözde Ermeni soykırımı iddiasına yönelik tasarıların ülkelerin 
meclislerinden geçmesidir. AB ülkelerinin birçoğunda 1915 olaylarının 
soykırım olarak kabul edilmesi Ermenilerin konuya yönelik lobilerinde ikna 
edici olduklarını kanıtlar niteliktedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB’ye 
üyeliği Türklerin azınlık olduğunu ve adadaki tek devlet olduğunu ispat çabaları 
olmuştur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB üyeliğinin kabulü taraflar 
arasındaki anlaşmaların göz ardı edilmesine ve uluslararası bir çözümsüzlüğe 
yol açmıştır (Günar, 2020: 113).

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB’ye üyeliğinin Türkiye’den önce 
kabul edilmesi ve tek bir taraf olarak tanınması AB’de Rum lobilerinin ön 
plana çıkarak, Türk lobilerinin yetersiz kaldığının göstergesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu noktada, Türkiye’nin AB’deki konumunu iyi ifade edebilmesi 
ve Türk imajını iyileştirebilmesi açısından lobi çalışmalarına ağırlık vermesi 
gerektiği ortadadır.

5.1.	AB’de	İslamofobi	ve	Lobi	Faaliyetleri

İslam, Avrupalılar tarafından çok eski tarihlere dayanan bir ötekileştirme 
algısına sahiptir (Kedikli ve Akça, 2017: 59). AB’ye yapılan Müslüman göçü 
başta yasal uygulamalar, oturum izni kısıtlamaları konusuyken ilerleyen süreçte 
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Müslüman kimliğinin sorun haline gelmesine neden olmuş ve yeni düzenlemeler 
getirilmiştir (Gedikoğlu, 2018: 139). 1960’tan bugüne AB’ye özellikle de 
Almanya’ya gerçekleştirilen göç zamanla kalıcı bir hal almıştır. Fakat bu 
doğrultuda yabancı düşmanlığı, İslamofobi, asimilasyon gibi konularda ön 
plana çıkmıştır (Genel, 2014: 308).

İslamofobi diye adlandırılan Müslüman göçmenlere olan olumsuz 
söylemler, bazı ülkelerde camilere yönelik referandum yapılmasına bile sebep 
olmuştur. Buna örnek olarak İsviçre’de cami üzerine inşa edilen minarelere 
yönelik federal halk girişimi olarak adlandırılan bir referandum düzenlenerek 
minare inşa etmeyi yasaklayan anayasanın %57,5 oranında oy alarak onaylanması 
verilebilir (Çebi, 2015: 131).

AB ülkelerinden Fransa, İslamofobi’nin sıklıkla gündeme geldiği 
ülkelerden biridir. Müslümanlara ve mültecilere yönelik söylemler Fransa’da 
gerçekleşen terör eylemleri kapsamında değerlendirilmiş, bu durum güven 
sorunu ve endişeye neden olmuştur. Peşi sıra Fransa Başbakanı Manuel Valls, 
başörtünün üniversitelerde yasaklanması gerektiğini ifade ederek, İslam’ın 
Cumhuriyet ile uyumsuz olduğunu dile getirmiştir (BBC, 2016). 

AB’de İslamofobi’yi örneklerle açıklamak çalışma açısından fayda 
sağlayacaktır; 

2011 yılında Danimarka’da Danish Defence League isimli bir grubun 
cami inşası belirlenen araziye domuz gömmesi ve bu eylemi yapma gerekçeleri 
olarak ülkelerini korumaları olduğunu söylemeleri, 

İngiltere ve Belçika’da yapılan oylamalar sonucunda İslamofobi’nin ciddi 
risk teşkil ettiğinin belirtilmesi ve çarşaf vb. kıyafetlerin yasaklanması talebi, 

Fransa’da Nicolas Sarkozy’nin peçe ile kamuya açık alanlarda 
dolaşılmasını yasaklayan önerisinin kabul edilmesi, Fransa’da getirilen peçe 
yasağına uymayan kadınların vatandaşlık kursuna tabi tutulması ve para cezası 
verilmesi (İnanç ve Çetin, 2011: 13). 

Geçekleştirilen tüm bu eylemler İslamofobi’nin AB genelinde yayılmasını 
hedefleyen, AB’yi etkilemeye yönelik gerçekleştirilen lobi faaliyetleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’de Müslüman bir toplum 
olduğundan İslamofobi, AB- Türkiye ilişkilerinde de etkisini göstermektedir. 
Bu noktada AB’nin lobi faaliyetlerine karşılık olarak, Türkiye’nin İslam’ı 
doğru tanıtmaya yönelik etkin çalışmalar yapması gerekmektedir. Aksi takdirde 
İslamofobi AB’de daha da yaygınlık gösterecek ve Türkiye ile olan ilişkileri de 
olumsuz bir tutuma dönüştürerek süreci uzama yoluna sürükleyecektir.
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5.2.	AB’de	Sözde	Ermeni	Soykırımını	Destekleyen	Lobiler

Uluslararası platformda devamlı karşı karşıya kalınan ve Ermeni lobilerinin 
çalışmaları sonucunda tekrar gündeme gelen konulardan biri de sözde Ermeni 
soykırımıdır.

1915 yılında yaşanan Ermeni göç yasası tarihi süreçte AB tarafından 
Türklerin Hristiyanları katliamı olarak ifade edilmiştir (Aydın, 175). ABD, 
2019 yılında 1915 olaylarını soykırım kabul eden bir karar imzalamıştır. 
Fakat bu karar aslında tarihi gerçeklerle uyuşmamakta, siyasi bir karar niteliği 
taşımaktadır. Sözde Ermeni soykırımı iddialarının, ABD ve Hollanda’da 
tekrar görüşülmeye başlanması üzerine sözde soykırım olarak görülen tasarı 
Fransa tarafından da tanınmıştır (Taşkın, 2014: 36). ABD’nin kararı üzerine 
Ermeni iddiaları konusunda bir başka çıkış da Suriye’den olmuştur. Suriye 
de 2020 yılına gelindiğinde sözde Ermeni soykırım tasarısını kabul etmiştir. 
İnsan hakları ihlallerinde bulunduğu ve insanlığa karşı suç işlediği kayıt altına 
alınan Suriye’nin soykırım iddialarını kabul etmesi Türkiye’ye karşı lobilerin 
etkinliğini örneklendirmektedir. 

Ermeni meselesine AB-Türkiye ilişkileri açısından bakıldığında durumun 
ilişkilerde iki noktası bulunmaktadır. İlki soykırım iddiası konusuyken, ikincisi 
Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinde sınır kapılarının açılması ve diplomatik 
ilişkiler kurulmasıdır. Ermeni lobisi tarafından özellikle Avrupa Parlamentosu, 
ciddi ölçüde yönlendirilmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere, Ermeni lobileri 
AB kurumlarını Türkiye aleyhine etkilemede başarılı bir tutum sergilemektedir. 
Çünkü Avrupa Parlamentosu, Ermenilerin soykırım tezlerini savunarak bu 
yönde kararlar almaktadır (Altınbaş, 2011: 138). 1915 olaylarının soykırım 
kabul edilmesinde Ermenistan devleti değil AB’de faaliyet gösteren Ermeni 
lobileri etkili olmuştur (An, 2013: 233). 

Bu açıdan sözde Ermeni soykırımının en çok tartışıldığı kurum Avrupa 
Parlamentosu olmuştur. Türkiye’nin AB’ye katılım isteğinin farkında olan lobiler 
de Avrupa Parlamentosu’na yönelik propaganda faaliyetlerine başlamışlardır 
(Altınbaş, 2011: 39). Avrupa Parlamentosu, soykırım iddialarını kabul etmiştir 
fakat 1915 olayları Osmanlı döneminde yaşandığından dolayı Türkiye’nin 
AB’ye üyeliğinde bir sorun teşkil etmeyeceğini belirtmiştir. 

Sözde Ermeni soykırımını kabul eden Fransa konu Cezayir Soykırımı 
olduğunda ‘soykırım meselesine parlamento ve siyasetçiler değil, tarihçiler 
karar verir’ yönünde açıklamada bulunmuştur. İsviçre ise, soykırım iddialarını 
aynen kabul ederek, soykırım yoktur demek bile cezaya tabidir ifadelerine 
yer vermiştir (Gencer, 2011: 13) Sonuç olarak, Ermeni lobileri sözde Ermeni 



AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE LOBİCİLİK FAALİYETLERİNİN . . .     399

soykırımına yönelik AB kurumlarında etkin lobi faaliyetleri sürdürmektedir. 
ABD ve birçok AB ülkesinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmeleri 
Ermenilerin konuya yönelik lobilerinde ikna edici olduklarını kanıtlar niteliktedir. 
Buna karşılık Türkiye’nin tarihi gerçekleri AB’de ispatlayabilmesi ve Türk 
imajını iyileştirebilmesi açısından lobi çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesi 
gerekmektedir. Burada lobilerin önemini soykırımın kabul edilmesinde Ermeni 
devletinden çok AB’deki Ermeni lobilerinin etkili olması göstermektedir.

5.3.	Yunanistan	ve	Güney	Kıbrıs’a	Yönelik	AB	Lobileri

Kıbrıs sorununun AB-Türkiye ilişkilerine yansıması Yunanistan’ın AB’ye 
1981 yılında tam üye olarak girmesi sonucu başlamıştır. AB, bu tarihe kadar 
Kıbrıs’ın bütüncül yapıda olması gerektiğinden söz ederken Kıbrıs sorunu son 
süreçte Türkiye’nin AB’ye üyeliği için bir dayatma niteliği taşımış ve bu sert 
tutum AB’nin tavrında da belirli ölçüde değişime sebep olmuştur. Fakat tüm bu 
gelişmelere rağmen AB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin üyelik başvurusunu 
kabul etmiş ve sorunu daha da derinleştirmiştir (Demir, 2005: 357). 

Yunanistan’ın Kıbrıs sorununu AB’ye taşımayı hedeflemesiyle AB’den 
destek arayışına giren bir yöntem uygulamıştır. Yunanistan kendi algısını 
tüm AB ülkelerinin algısı haline getirmeye çalışmıştır. Yunanistan yürüttüğü 
çalışmalar neticesinde başarılı olmuş ve AB’nin, Türkiye’ye karşı olumsuz bir 
tutum takınmasına sebep olmuştur (Durmaz, 2015: 25). AB, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin başvurusunu kabul ederek Kıbrıs’a yönelik tarafsız tutumunu 
kaybetmiştir (Günar, 2020: 113).

 Günümüzde gerçekleştirilen müzakerelerde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından 
her iki biçimde de baskı altında kalmaktadır. Bunlardan ilki Birleşmiş Milletler’de 
alınan kararların Rum-Yunan ikilisinin, Türklerin hukuka aykırı davrandığını 
söylemeleridir. Bir diğeri ise, Rum-Yunan ikilisinin AB kararlarına dayanması 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Türklerini AB bütünleşmesinin 
dışında tutmaya çalışmasıdır. Kıbrıs sorununa yönelik barış durumu Türk-Yunan 
ilişkilerinin de faydasına olacaktır (Doğan, 2002: 85).

5.4.	AB’de	Yunan	ve	Ermeni	Lobilerinin	Türkiye’ye	Etkisi

Türk-Yunan ilişkilerinde gerginlikler özellikle Kıbrıs Barış Harekâtı 
sonrasında başlamıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı üzerine Yunanlar ABD kamuoyu 
başta olmak üzere dünya üzerinde yoğun lobi faaliyetlerine başlamıştır. Yunan 
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lobileri ABD’nin yanında AB’de de lobi faaliyetlerini artırmıştır (Özsoy, 1999: 
206). 

1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Yunanistan, kendisini 
mağdur konumunda tutacak bir lobi çalışmasına girmiştir. İç siyasette yaşanan 
sorunlara çözüm arayışında bulunan Yunanistan kamuoyunun tutumunu 
yönlendirebilmek amacıyla da Türkiye ile sorunlarını gündemde tutmaya 
çalışmıştır. Yunanistan, bu konular kapsamında yürüttüğü lobi faaliyetleri ile 
kamuoyuna yön veren ve AB ülkelerinin desteğini sağlayan bir strateji izlemiştir. 
Yunanistan lobi yaparak kitleleri ve medyayı etkilemiş, dolaylı yoldan kendi 
çıkarları lehine sonuç almaya çalışmıştır. Yunan lobileri AB’de diğer ülkeler ile 
de işbirliği içerisine girerek dış politika üzerinde yönlendirici bir etki izlemiştir. 
Yunan lobilerinin asıl amacı, Türkiye’ye yönelik olarak sivil toplum kuruluşları 
ve lobi şirketleri ile kamuoyu oluşturmak ve Türk dış politikasını zayıflatmaktır 
(Çeçen, Bulut ve Ayçin, 2021: 129). 

Yunanlar, Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgal ettiğine yönelik söylemleri sonucunda 
ABD Kongresi’ni ikna etmeyi başarmıştır. Bunun üzerine ABD’nin de Türkiye 
uyguladığı silah ambargosu beraberinde Yunan-ABD arasında güçlü bir lobi 
ilişkisi kurulmuştur (Gage, 2008: 5). 

Türkiye, 1 Ocak 1981 tarihinde Yunanistan’ın AB’ye üye olmasıyla birlikte 
Yunan lobi faaliyetleri ile daha fazla karşı karşıya kalmıştır. Aynı zamanda 
Yunan lobilerinin baskıları sonucunda Türk-Yunan sorunları AB’ye taşınmaya 
başlamıştır. Türkiye aleyhine gerçekleştirilen lobi faaliyetleri sonucunda Türkiye 
ekonomik reformlar aracılığıyla büyük bir dönüşümü beraber getirmiştir. Yapılan 
reform çalışmaları Türkiye’de demokratikleşme sonrası bozulan ilişkileri tekrar 
canlandırmıştır (Aybey, 2004: 25).  

Türkiye’ye yönelik faaliyet gerçekleştiren lobilerden en önemlisi Ermeni 
lobileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ermeni lobileri 20. Yüzyılın başlarında 
ABD ve AB ülkelerine Ermeni göçünün yaşanmasıyla başlamıştır. Ermeni 
lobilerinin temel hedefi sözde soykırım yasalarını dünyaya kabul ettirmektir. 
Ermeni lobilerinin çalışma alanı soykırım tasarılarının yerel parlamentodan 
geçmesini sağlamaktır. Başta ABD olmak üzere bunun yanında İspanya, 
Brezilya, Arjantin, Avustralya gibi ülkelerde soykırım iddialarını kabul etmiştir. 
Aynı zamanda ABD’de okul müfredat programlarında Ermeni soykırımı 
iddialarının alınmasını öngören kararlara yer verilmiştir (Çelikkol, 2015: 21). 

AB-Türkiye ilişkilerinde Ermeni meselesinin, soykırım konusu ve 
Türkiye-Ermenistan diplomatik ilişkilerinin kurulması olmak üzere iki ayağı 
bulunmaktadır. AB kurumlarına bakıldığında özellikle Avrupa Parlamentosu, 
Ermeni lobileri tarafından önemli ölçüde yönlendirilmektedir. Buna bağlı olarak 
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Avrupa Parlamentosu, Ermeni tasarılarını savunarak Türkiye aleyhine kararlar 
almaktadır (Altınbaş, 2011: 137). Ermeni lobileri ulusal ve uluslararası alanda 
parlamentolar üzerinde etkili olmaya çalışarak lobi faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Özellikle 2000 yılı ve sonrasında Ermeni tezlerini savunan ülkelerin 
yoğunlaşması Ermeni lobilerinin etkinliğini ortaya koymaktadır (An, 2013: 
233). Ermeni lobileri Avrupa’nın Türkiye’ye olan tutumunun farkında olarak 
tarihsel ve sosyolojik bakış açısını fırsata çevirecek faaliyetlerde bulunmaktadır. 
Ermeni lobileri faaliyetlerini bulunduğu ülkenin siyasal söylemleri üzerine 
yönetmektedir. Bu durum Ermeni lobilerinin Batıda iki hedefini ortaya 
çıkarmaktadır. İlki, kamuoyunu soykırım iddiaları konusunda ikna etmektir. 
İkincisi ise bulundukları ülkelerin parlamentolarına, hükümetlerine ve tüm 
organlarına baskı uygulayarak soykırım tasarılarının resmi olarak tanınmasını 
sağlamaktır (Cengiz, 2015: 7). Ermeni meselesinde Türkiye açısından asıl 
sorun, Ermenilerin tarihsel süreçte mağdur olduklarını savunmaları ve bunun 
üzerine politikalar yürütmeleri olmuştur (Öztürk, 2022: 1030). 

Ermeni tezlerinin Türkiye aleyhine daha çok savunulduğu ve Ermenilerin 
güçlü lobi oluşturdukları AB ülkelerinin başında Fransa gelmektedir. ABD ve 
Fransa’nın yanında AB ülkelerinde alınan kararların arkasında Ermeni lobileri 
yer almaktadır. Ermeni lobilerinin gücü çeşitli çıkar anlaşmaları neticesinde 
oluşmaktadır (Altınbaş, 2011: 137). 1915 olaylarına yönelik çıkan kararlarda 
soykırım ifadesine yer verilmesi Ermeni lobileri açısından önemli bir başarı 
olarak kabul edilmektedir. 2003 yılında sözde Ermeni soykırımını reddeden 
Türkiye’ye AB tarafından adaylık statüsü verilmesi üzerine iki Fransız 
vatandaşı Parlamento, Konsey ve Komisyon’a tazminat davası açmıştır. Bu 
dava ‘sözde Ermeni soykırımı iddialarının kabulü ya da reddine ilişkin değil, 
Birlik kurumlarının akit dışı sorumluluğunun tespitine ilişkindir.’ Aynı zamanda 
davacılar Türkiye’ye adaylık statüsü verilmesinin Ermenilere zarar verdiğini 
iddia etmişlerdir (Kaya ve Cengiz, 2017: 181). Bunun yanında Fransa’nın 
2012 yılında çıkardığı ve daha sonra ifade özgürlüğü ve Fransa Anayasası’na 
aykırı bulunan yasada sözde Ermeni soykırımı iddialarının inkâr edilmesini suç 
olarak düzenlemiştir. Fransa’nın gerçekleştirdiği bu girişim hukukla bağlantısı 
olmamasından dolayı iptal edilmiştir fakat bu durum bize Ermeni lobilerinin 
Fransa’daki gücünü göstermektedir (Souleimanov ve Ehrmann, 2014: 27).

6. Türkiye’de Lobiciliğin AB’ye Etkisi

Türkiye günümüze dek çok sürekli ve organize biçimde olmasa da çeşitli 
lobi faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Türkiye lobilerin üye ülkelerin kamuoylarına 
yönelik tanıtım amaçlı lobi faaliyetlerinin ihmal edilmesi üzerine Brüksel’de AB 
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bürokratlarının desteği ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu durum AB’nin 
Türkiye üyeliğine yönelik tutarlı bir politika izlemesine engel olmuştur. Bunun 
nedeni pek çok AB ülkesinin Türkiye’nin üyeliğine olan tutumunun ülkelerdeki 
iktidar değişikliklerine paralel biçim farklılık göstermesi olmuştur. Örnekle 
açıklayacak olursak; Almanya’da Hristiyan Demokratların olduğu döneme göre 
Sosyal Demokratlar Türkiye üyeliğine daha olumlu bir tutum sergilemiştir. Buna 
bağlı olarak 1999 yılı Aralık ayında Helsinki’de gerçekleştirilen AB Zirvesi’nde 
sosyal demokratlar ‘Türkiye’ye aday ülke statüsünün verilmesi ve diğer aday 
ülkelerle birlikte eşit davranılacağı’ kararının alınmasında etkili olmuşlardır 
(Dartan, 2012: 148).

6.1.	Kıbrıs	Sorununa	Karşı	Türk	Lobileri

1984 yılına kadar Türklere Kıbrıs’ta egemenlik hakkı tanınmamıştır. 
Bundan dolayı Kıbrıslı Türkler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir. 
Fakat Rumlar Türkleri azınlık ve ayrılıkçı görerek çözümsüzlük yönünde bir 
tutum sergilemiştir. Uluslararası toplumun Kıbrıs’ta aradığı çözüm arayışı 
Kıbrıs’ta Rumlar ile birlikte Türklerin de egemen olduğunu tanımasını 
gerektirmektedir. Bu noktada Türklere büyük görev düşmektedir. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşruiyet sorununu çözebilmesi için uluslararası 
platformda lobi faaliyetlerini geliştirmesi ve lobiciliğe daha fazla önem vermesi 
gerekmektedir. Kıbrıs Türklerinin hakları anlatılarak özellikle AB’ye yönelik 
lobi girişimleri yoğunlaştırılmalıdır (Mızrak, 2015: 143). 

Lobi faaliyetleri ne kadar iyi kullanılırsa Kıbrıs meselesinde Türklerin 
haklılığı da o kadar iyi ifade edilecektir. Bu durum aynı zamanda Rumları baskı 
altında bırakacaktır. Kıbrıs sorununun gündeme getirilmesinde Yunan ve Rum 
lobilerinin lobi faaliyetleri süreç boyunca devamlı artış göstermiştir. Yunanistan, 
sorunu BM’ye taşımak amacıyla resmi müracaat yapmıştır, ardından İngiltere 
soruna karşı planladığı politikaları hayata geçirmiştir. İngiliz politikalarından 
biri de Kıbrıs Türkleri olmuştur. İngiltere, Kıbrıs Türklerinden oluşan bir heyetin 
ABD’de bulunarak orada lobi çalışmaları yapmasını desteklemiştir (Balyemez, 
2020: 208). 

Türkiye’nin Kıbrıs meselesine yönelik yaptığı lobi faaliyetleri 
incelendiğinde öncelikle Türk kamuoyunun Kıbrıs’a sahip çıkması için yoğun 
bir çaba içine girerek Türk halkının görüşlerini etkin biçimde aktarmayı 
hedeflemiştir. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye’de yaşananları Kıbrıs’a taşıma 
görevinde bulunan bir örgütlenme ortaya çıkmıştır. Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi 
adıyla oluşturulan bu örgütlenme, 1944 yılında Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşları 
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tarafından kurulmuştur. Partinin kuruluş amacı, Rumların resmi dini olarak 
‘Yunan Ortodoks’ ibaresi gibi Türkler için de yalnızca Müslüman yerine ‘Türk 
Müslüman’ denilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda medeni bir aile hukukunun 
kabul edilmesi ve Türkiye’de öğrenim görmüş avukatlara Kıbrıs’ta çalışma 
izninin tanınması amaçlarını kapsamaktadır (Yalçın, 2016:283). Kurulan bu 
örgüt Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgilenmesi açısından önemli bir lobi adımı olarak 
değerlendirilebilir.

6.2.	Sözde	Ermeni	Soykırımına	Karşı	Türk	Lobileri

1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirme ve Türkiye’ye kabul ettirme 
çalışmaları 1970’li yıllarda hız kazanarak düzenli bir harekete dönüşmüştür. 
Ermeni konusunda faaliyet gösteren güçlü lobiler ile mücadele etme çabaları 
da Türkiye’yi etkisi altına alan önemli konular arasında yer almıştır. Ermeni 
Raporu’nun kabulü Dışişleri Bakanlığı tarafından tepkiyle karşılanmıştır. 
Bakanlık yaptığı açıklamada ‘Siyasi Komisyon’un aldığı ve Türkiye Avrupa 
ilişkilerine hiçbir katkıda bulunmayacağı aşikâr olan bu kararı esefle karşılıyoruz’ 
sözlerini kullanmıştır. Karardan soykırım ifadesi çıkarılmıştır ancak tek yanlı ve 
tutarsız ifadelere yer verilen açıklamada ‘Kararda, Ermeniler de dâhil olmak 
üzere Lozan Anlaşması’nda zikredilen azınlıklara yapılan atıflar bilgisizlikten 
kaynaklanmıyorsa, bunlarda kasıt aramak gerekir’ ifadelerine yer verilmiştir 
(Çelikkol, 2015: 19).

Ermeni Raporu’na Türkiye’de gelen tepkiler incelendiğinde öncelikle 
ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Akarcalı’nın ‘Oylamada dostumuz 
kim, hasmımız kim açıktır. Türkiye aleyhine böylesine haksız bir kararda oy 
kullananların 52 milyonluk Türkiye’yi karşılarına almış olduklarını bilmeleri 
gerekir’ diyerek kararın iyi niyete dayanmayan kasıtlı bir karar olduğunu 
söylemiştir. Süleyman Demirel ise, ‘Bu karar yalnız haksızlık değil, bir nevi 
düşmanlıktır ve bizim gururumuzu incitir. Fevkalade üzüldüm’ sözleriyle 
kararın Türkiye’yi rencide edecek haksız bir karar olduğunu dile getirmiştir. 
Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil de karara yönelik ‘Dış itibarımız 
hiçbir devirde bu kadar parlak olmamıştır’ ifadelerini kullanmıştır. Türkiye’nin 
bu söylemlere karşı Belçikalı Milletvekili Jaak Vandemeulebroucke tarafından 
hazırlanan Ermeni Raporu’ndan soykırım kelimesi kaldırılmıştır (Güneş, 
1987). 

Ermeni ve Rum lobilerine karşılık verebilmek ve Anadolu’nun savaş 
mağdurlarına yardım sağlayabilmek amacıyla New York’ta yaşayan bir Türk 
topluluğu ABD’de bir dernek kurmuşlardır. Kurulan bu dernek ABD’de ilk Türk 
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lobisi olma özelliği taşımaktadır. Topluluk, Ermeni ve Rum lobilerinin Dostluk 
ve Ticaret Anlaşması’nı iptal etmek maksadıyla başlattıkları ‘Lozan’a Hayır’ 
kampanyasına karşılık vermek üzere faaliyetlerini sürdürmüştür (Yılmaz, 
2009: 2). ABD’de faaliyet gösteren Assembly of Turkish American Assocations 
(ATAA) derneği de hızla büyüyen Türk dernekleri arasında yerini almıştır. 
1979 yılında kurulan bu dernek, Türkiye’yi tanıtmak ve kamuoyu oluşturmak, 
Türkiye-ABD ilişkilerini geliştirmek gibi konularda faaliyet göstermektedir 
(Yavuzer, 2009: 184). 

6.3.	Mülteci	Krizine	Karşı	Türk	Lobileri

AB ile Türkiye arasında diplomatik görüşmeler yapılarak askeri müdahale 
konusu gündeme getirilmiştir. Bu dönemde Türkiye, açık kapı politikasını 
Suriyeli siviller için uygulamaya koymuştur (Özcan, 2017: 3). Suriyeli siviller 
daha güvenli bölgelere göçünün zorunlu hale gelmesiyle birlikte bölgedeki 
ülkelere sığınmaya başlamış ve Türkiye büyük bir göç akınına sınırlarını açmıştır 
(Bozkaya ve Kıncal, 2018: 103). Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikasının 
ardından 2015’ten itibaren sağlık, eğitim vb. olanakları yeterli sağlamayan 
Suriyeli mülteciler AB’ye göç etmeye başlamıştır. Kriz sonucunda Türkiye ile 
AB ülkeleri de ciddi oranda göç almaya başlamıştır (Nurdoğan; Dur ve Öztürk, 
2016: 221).  

2015 yılında Suriyeli mültecileri taşımakta olan bir bot Ege açıklarından 
batmış ve 2 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmiştir. Bunun üzerine olay 
medyada büyük yankı uyandırmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
mültecilerin ölümünde Avrupa’yı sorumlu tutmuştur. Açıklamasını Türkiye’nin 
mültecilere ev sahipliği yaptığını ve aynı durumun İspanya, İtalya, Macaristan 
gibi ülkelerin yapmadığı ifadeleriyle desteklemiştir (Yeni Şafak, 2015). Ahmet 
Davutoğlu ve Angela Merkel mülteciler hakkında görüşmüştür. Merkel ve 
Davutoğlu ortak bir basın açıklaması yapmıştır. Alman Teknik Yardım Heyetleri 
Kuruluşu mültecilere yardımlarını ortak bir çalışma ile yapılacağını ve bu 
yüzden Almanya ile işbirliğinin büyük öneme sahip olduğu belirtilmiştir. Aynı 
gün içinde Yunanistan’a gitmeye çalışan bir botun batmasıyla 24 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Bu olayın üzerine Davutoğlu, mülteci krizini Türkiye’nin tek başına 
üstlenemeyeceğini ve kimsenin Türkiye’ye güvenerek krizden soyutlanmaması 
gerektiğini söylemiştir (Esendik, 2018: 92). 

Mülteci krizinde sorunların çözümü için lobilerin yanında Sivil Toplum 
Kuruluşlarının (STK) da önemi oldukça büyüktür. STK’ların hak savunucu 
işlevleri vardır ve STK’ların gündeme aldıkları herhangi bir konu sorunun 
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çözümü açısından bir çalışma yöntemi oluşturmaktadır. Türkiye’nin AB ile 
ilişkilerinde STK’ların birebir ilişkilerinin geliştirmesi ve lobi faaliyetlerini 
yoğunlaştırması önemlidir. Ayrıca Türkiye’de STK’lar üzerinden yürütülen 
çalışmalar kurumların varlığı açısından da önemlidir. Türk Sanayicileri ve 
İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) burada önemli bir örnektir. Brüksel’de lobi 
faaliyetlerinde bulunarak Türkiye’nin 1999 Helsinki Zirvesi ardından aday 
statüsü kazanmasında etkili olmuştur (Akçadağ, 2011).

6.4.	Almanya’da	Türk	Vatandaşları	ve	Türk	Dernekleri

12 Eylül 1980 darbesinin ardından Almanya’ya göç eden Türk vatandaşları 
kendi etnik yapılarına ve görüşlerine göre dernekler kurmuşlardır. Kurulan 
dernekler Türkiye’deki kültürel farklılık ya da dönemin ideolojik toplumsal 
ayrışmalarını yansıtmaktadır. Buna bağlı olarak, Almanya’daki Türklerin 
göçmen hareketini iyi yönlendirememiş olması Türklerin kendi aralarında 
ayrışmasına sebep olmuştur. Almanya’da bulunan Türk vatandaşlarının 
bölünmesi sonucunda Türk siyasi iktidarı da oluşan gruplar ile etkileşime 
geçememektedir. Dolayısıyla tüm bu gelişmelere bağlı olarak Almanya’da Türk 
lobileri etkin kullanılamamaktadır (Çınar, 2017: 7). Bu dönemde Turgut Özal, 
gurbetçileri siyasi baskı aracı olarak kullanmak istemiştir. Fakat Almanya’daki 
Türkler ile iyi ilişkiler geliştirilememesi ve Türklerin ayrışmaları Özal’ın 
isteğinde başarısız olmasına yol açmıştır. (Çınar, 2017: 16). Almanya’da 
yaşayan Türk vatandaşlarına çıkar temsilciliği yapan bir lobi kuruluşu 
bulunmaktadır. Bu kuruluşun adı Almanya Türk Toplumu (TGD)’dur. TGD, 
demokratik, özgürlükçü, sosyal ve hukuk devleti prensiplerini benimsemiştir. 
Türkiye’nin derneklerden olan taleplerini değerlendirecek olursak, Türkiye için 
lobi yapmalarını istedikleri görülmektedir. Almanların beklentileri ise güvenlik 
alanında mücadeleleri kapsamaktadır (Aydın, 2015: 163).

1985 yılında Almanya’nın Hamburg eyaletinde 40 kişiden oluşan bir 
grup tarafından bir Türk genci sokakta linç edilmiş ve olay Almanya’daki 
Türk toplulukları arasında derin bir hal almıştır. Bu olay ile Almanya’da 
yabancı düşmanlığı Türk düşmanlığına dönüşmüştür. Olaylar esnasında Türk 
dernekleri, kendi aralarında oluşan bölünmeleri aşmak amacıyla eylem birlikleri 
oluşturmuşlardır (Turan, 1997: 67). Bu durum Türklerin kendi aralarında 
kurulan dernekler vasıtasıyla lobi girişimlerinde bulunduklarına bir örnektir. 
Almanya’da faaliyet gösteren Türk derneklerinin çalışma alanlarını eğitim ve 
bilim, din, spor, müzik, sanat olarak sıralayabiliriz. Almanya’da dernek kurma 
kararı yerel yönetimler tarafından verilmektedir. 
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6.5.	Yunan	ve	Ermeni	Lobilerine	Karşı	Türkiye’nin	Lobi	Etkisi

Türk lobileri zamanla gelişerek 1960’lı yıllardan itibaren AB ülkelerine 
yerleşen ve göçmenlikten çıkarak ülke haklarından faydalanan Türk 
vatandaşlarını aşarak, dünyanın birçok ülkesine yayılmıştır. Türkiye’nin 
AB’ye adaylık başvurusunda bulunması ile AB’ye göç hemen hemen aynı 
dönemde ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin AB’ye Müslüman bir ülke olarak 
başvuru yapması ilişkilerde kırılma noktalarından birini oluşturmaktadır. 
Türkiye’nin AB’de 4 milyondan fazla nüfusu bulunmaktadır. Fakat Yunan, 
Ermeni veya Musevi lobileri gibi etkin bir lobisi olduğunu söylemek zordur 
(Sipahioğlu, 2019: 2).

1915 olaylarının Ermeni lobileri tarafından soykırım yapıldığı 
yönünde aksettirme çalışmaları Türkiye’yi daha etkili önlemler almaya sevk 
etmiştir. Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun 
oluşturulmasıyla öğretime yönelik Ermeni konusu üzerinde çalışmalar 
başlamıştır. Ermeni sorununa yönelik konular ve Yunan-Pontus ve Süryanilerle 
ilgili konulara ders kitaplarında yer verilmiştir (MEB, 2002). Burada amaç 
öğrencilerin Ermeni sorununa yönelik ayrıntılı ve doğru bilgiye ulaşmasını 
sağlamak olmuştur.

Osmanlı-Rus savaşı sonrasında ortaya çıkan Ermeni meselesi, Ermeni 
eylemleri, Ermeni isyanları karşısında Osmanlı Devleti’nin uyguladığı siyaset, 
Ermenilerin Türkiye’deki statüleri gibi konular ele alınarak asılsız soykırım 
iddialarının kavranması yolunda çalışmalar yapılmıştır (Turan,2015:1481) 

6.6.	AB’de	Türkiye’nin	Lobi	Gücü

Türk lobilerinin en etkili yöntemlerinden biri sivil toplum örgütleridir. 
Türklerin AB’de ilk sivil toplum örgütleri işçi dernekleri şeklinde kendini 
göstermiştir. Bu sivil toplum örgütleri ilk kez yabancı bir ülkeye çıkan ve ortak 
değerlere sahip diğer vatandaşlar ile dayanışma içinde olmayı hedeflemektedir. 
AB’de oluşan bu kuruluşların yapılanmasında özellikle 1974-1984 dönemi 
1980 yılı öncesi Türkiye siyasi yapısının önemli rol oynadığı söylenebilir. 
Türklerin yurtdışında çıkarlarını savunmak amacıyla lobi çalışmalarını 
yeterince sürdüremediği görülmektedir. Fakat Türklerin lobi çalışmaları 
yapmadığını söylemek de doğru bir bilgi değildir. Almanya’da 2750 civarı cami 
bulunmaktadır. Aynı zamanda AB ülkelerinde Türklerin oluşturduğu dernek 
sayısı yaklaşık olarak 5 bindir. AB’de bulunan Türkler Avrupa’da Türkiye’nin 
yansıması konumundadır. AB’de bulunan Türk vatandaşları kendi çıkarlarını 
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savunmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Örneğin; Türkçenin ana dil dersi 
olarak kalmasını sağlamaya çalışmaktadırlar (Sipahioğlu, 2019: 84). 

Fransa, Türklerin yoğun olarak yaşadığı AB ülkelerinde biridir. Yaklaşık 
800.000 Türkün yaşadığı Fransa Türk lobilerinin en yoğun görüldüğü 
ülkelerden biridir. Bunun yanında Fransa-Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik, 
kültürel ve askeri ilişkilerin eskiye dayanması da etkili olmaktadır. Buna bağlı 
olarak Fransa’da yaşayan Türklerin kültür ve kimliklerini koruyabilmeleri ve 
entegre olabilmeleri adına lobi faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Fransa’da 
bulunan Türklerin iyi entegre olmaları Türkiye ile ilişkilerini de olumlu yönde 
etkileyecektir. Bu noktada Fransa’da Türk lobiciliğinin etkinliği büyük öneme 
sahiptir. Fakat ilgili araştırmalar yapıldığında Türk lobilerine dair çalışmaların 
sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir (Kara ve Yılmaz, 2021: 82).

1970’li yılların ardından Türklerin Hollanda ve diğer AB ülkelerine 
gelişleri Türklerin AB’de kalıcı olduklarını göstermekteydi. Türklerin Hollanda 
başta olmak üzere AB’de karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışı amacıyla 
ülke çapında organizasyonlar kurulmaya başlamıştır. Bu kuruluşlara örnek 
olarak Hollanda İslam Merkezi, Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği, Hollanda 
Türkiyeli Öğretmenler Birliği, Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği, Hollanda 
Türk-İslam Kültür Dernekleri Federasyonu gibi kuruluşlar örnek verilebilir. 
Bu kuruluşların amaçlarının dini, kültürel ve sosyal olarak faaliyet göstermek 
olduğunu söyleyebiliriz. (Sipahioğlu, 2019: 104-110). Bunun yanında AB’de 
faaliyette bulunan STK’lar ve Türk lobileri Türklerin kendi kültür ve kimliklerini 
korumaları ve dayanışma içinde olmaları amacıyla kurulmuştur. Türk lobileri, 
Fransa’da yaşam şartlarının iyileştirilmesi temeli üzerine başlamıştır. Özellikle 
Fransa Türk Göçmen Dernekleri Konseyi’nin (Conseil Français des Associations 
İmmigres de Turqie) kurulması üzerine Fransa’da haklarda eşitlik sağlanmasına 
yönelik çalışmalar hedeflenmiştir. Bununla birlikte 1985 yılında Fransa Türk 
İşçileri Derneği (Asociation des Travailleurs de Turqie de France) ile iş göçü 
nedenleriyle gelen veya ülkesinden siyasi nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda 
kalan Türk kökenli vatandaşlar için kurulmuş bir kuruluş bulunmaktadır (Koca, 
2021: 154-155).

1990’lı yıllarda İsveç’te Türk Dernekleri Federasyonu (TRF) kurulmuştur. 
Bunun üzerine oluşan sivil toplum ortamı ile entegrasyonu desteklemek 
amacıyla Gençlik Derneği (TUF), İsveç-Türk Federasyonu (STRF) ve Öğrenci 
Derneği (TSAF) kurularak çeşitlilik artmıştır. Bu dernekler 2000’li yıllardan 
itibaren Ermeni Soykırım Yasası’na yanıt vermek amacıyla faaliyet göstermiştir. 
Kurulan dernekler siyasal alanda gündemlerini kamuoyuna aktarmanın yanında 
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Türk devleti ile ilişkileri de güçlendirmiştir (Aksel, 2017: 68). Ayrıca AÇEV, 
TEMA, KAGİDER gibi derneklerin AB girişimleri Türkiye’den AB’ye olumlu 
etkiler sağlamaktadır. Sonuç olarak Türkiye’nin STK’ları, siyasal partileri ve 
akademik kurumları AB üzerinde ne kadar etkin olursa Türkiye’nin lobileri o 
kadar etkili olacak ve başarısı artacaktır (Kaleağası, 2006: 3).

7. Sonuç

Türkiye’nin AB üyeliğinin yeterince desteklenmiyor olması, Türk 
lobilerinin üyeliğin sağlayacağı faydaların anlatılmasında yeterli lobi 
faaliyetleri sürdüremediğini açıklamaktadır. Türkiye’nin lobi faaliyetleri genel 
olarak AB’ye katılım amacı gütmektedir. Fakat AB lobilerinin Türkiye’ye olan 
olumsuz tutumu, Türk lobilerinin tanıtılması ve gelişmesi için yeterli çalışmanın 
yürütülememesine neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’nin AB’ye 
üyelik sürecinde büyük çabalar gösterildiği görülmektedir. Lobicilik de bu 
çabaları daha da kolaylaştıracak nitelikte bir faaliyettir. Ancak Türkiye’nin lobi 
faaliyetlerine yönelik alması gereken daha çok yolu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Lobicilik, siyasal iletişime ulaşmanın en etkin yollarından biri olduğundan lobi 
faaliyetlerini beklenen düzeye çıkarmak büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda 
Türkiye’nin lobi çalışmalarına yoğunlaşması ve daha geniş bir alana yayılarak 
faaliyetlerini artırmasının AB-Türkiye ilişkilerinde görülen olumsuz tutumları 
da büyük oranda azaltacağı düşünülmektedir. Araştırma sonucunda Türkiye’nin 
AB’nin tutumuna daha dirençli karşılık vermesinin ancak lobi faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ile mümkün olacağı açıklanmıştır. 

AB’nin lobi faaliyetlerine karşı Türkiye’nin de çeşitli dernekler ve 
çalışmalar ile karşılık verdiği gözlemlenmiştir. Türk toplumunun en doğru 
biçimde ifade edilebilmesi için çalışmaların süreklileştirilmesi gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

AB-Türkiye ilişkileri kapsamında AB ülkelerinde Türkiye’nin kendini en 
iyi şekilde ifade edebilmesi oldukça büyük öneme sahiptir. AB ülkeleri üzerinde 
gerçekleştirilen bir Türk lobisi yalnızca bulundukları ülkedeki vatandaşlara 
katkı sağlamayacak, aynı zamanda Ermeni soykırımı meselesi başta olmak 
üzere Türk dış politikasında yaşanan sorunlara çözüm odağı olacaktır. 

Sonuç olarak, Türkiye’nin siyasal partileri, STK’ları, dernekleri, akademik 
kurumları gibi kurumlar üzerinde ne kadar etkin olursa lobi faaliyetlerinde 
de o kadar başarılı olacaktır. Türkiye’nin, insan hakları ve demokrasiye 
yönelik reform çalışmalarında bulunduğu görülmektedir. Ancak, ilişkilerin 
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iyileştirilmesinde AB bu konuları gündemde tutmaya devam edecektir. AB’de 
ticaret yapan lobilerin ve Türk derneklerinin etkinliğini artırması AB’de daha 
baskın lobiler oluşturmada etkili olacaktır. Almanya’daki Türk vatandaşlarının 
daha etkin lobi yapması Türklerin AB’de söz sahibi olmasına fırsat tanıyacaktır. 
Türkiye’nin siyasal partileri, STK’ları, dernekleri, akademik kurumları gibi 
kurumlar üzerinde ne kadar etkin olursa lobi faaliyetlerinde de o kadar başarılı 
olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Akçadağ, E. (2011). Avrupa Birliği Sürecinde Kamu Diplomasisi 
Faaliyetlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. Politika Dergisi, 24, 1-15.

Aksel, D. (2017). Köken Devlet ve Sınır-Aşan Sivil Toplum Politikaları: 
Türkiye Örneği. International Relations/ Uluslararası İlişkiler, 14(56).

Altay, M. K. (2017). Lobicilik ve Propaganda Amerika Birleşik Devletleri, 
Avrupa Birliği’nde Lobicilik Faaliyetleri ve Türkiye’nin ABD’de Yürüttüğü 
Lobicilik Çalışmaları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atılım Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara.

Altınbaş, D. (2011). Avrupa Birliği Kurumlarında “Ermeni Meselesi’’. 
Ermeni Araştırmaları Dergisi, 39, 67-142.

An, Ö. F. (2013). Türkiye’nin Dış Politikasına Etkisi Bakımından 2015’e 
Doğru Ermeni Lobisi. Ermeni Araştırmaları Dergisi, 45, 177-244.

Atatürk Ansiklopedisi (2022). Türk Teavün Cemiyeti, (2022, 10 Kasım). 
Erişim adresi: https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/turk-teavuncemiyeti/

Avrupa Parlamentosu Komisyonu Ermeni Tasarısını Kabul Etti (1987). 
Güneş.

Aybey, A. (2004). Turkey and The European Union Relations: a Historical 
Assessment. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 4(1), 19-38.

Aydın, N. (2015). Asılsız Soykırım İddiası ve Ermeni Terörü. Uluslararası 
Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildirileri, 1(1), 173-192.

Balyemez, M. (ed.) (2020). (Osmanlı’dan Günümüze) Kıbrıs Dün, Bugün, 
Yarın. İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında 1954 Yılı Kıbrıs’taki Siyasi Gelişmeler, 
Gazi Kitabevi: Ankara.

BBC (2016). (2022, 2 Temmuz). Erişim Adresi:  https://www.bbc.com/
turkce/haberler/2016.04.160413_valls_basortu.

Bozkaya, Ö. ve Kıncal, A. (208). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve 
Suriyeli Yerinden Edilmiş Kişiler Bağlamında Türkiye’nin Göç, Politikasındaki 
Gelişimin Değerlendirilmesi. Göç Araştırmaları Dergisi, 2, 90-126. 



410    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

Cengiz, R. (2015).  Ermeni Soykırımı İddiası; Ermeni Diasporasının Rolü 
ve Stratejisi.  Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (26), 153-167.

Çebi, M. S. (2015). İsviçre’deki Minare Karşıtı Referandum Afişlerinde 
İslamofobi’nin Söylemsel İnşası. Bilig Dergisi, 73, 99-140.

Çeçen, A., Bulut, S. ve Ayçin, T. Doğu Akdeniz Meselesinde Yunan 
Lobisinin Türkiye Karşıtı Faaliyetleri. İletişim ve Diplomasi , (6), 111-137.

Çelikkol, O. (2015). Ermeni “Soykırımı” İddiaları, Amerikan Kongresi ve 
Türkiye. Bilge Strateji, 7(13), 17-30.

Çerçi, V. (2006). Avrupa Birliği’nde Lobicilik, (Yayımlanmamış Bitirme 
Projesi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çınar, Y. (2017). Türk Alman İlişkilerinde Almanya’daki Türk Göçmenler 
(1961- 2000). BEU Akademik İzdüşüm Dergisi, 2(2), 1-21.

Dartan, M. (2012). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde 
Almanya’daki Türk Lobi Gücünün Rolü. Marmara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 
20(2), 141-163.

Demir, N. (2005). Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu. 
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 347-369.

Doğan, N. (2002). Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kararlarında 
Kıbrıs Sorunu. Akdeniz İİBF Dergisi, 2(4), 84-106.

Durmaz, F. (2015). Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Avrupa 
Birliği İlişkilerinin “Kıbrıs’’ Boyutu’’. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Elektronik Dergisi, 6(13), 15-39.

Esendik, T. (2018). Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Çerçevesinde 
Angela Merkel Dönemi Türk-Alman Siyasi Çatışmaları, (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Etik, O. (2014). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki Lobi Faaliyetleri, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul.

Gage, N. (2008). The İmpact of Greek Americans on US-Greek Relations. 
Intellectum, 3(3), 5-13.

Gedikoğlu, S. (2018). Fransa’da İslamofobi. Kadim Akademi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 2(2), 135-145.

Gencer, A. (2011). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Temel Bakışlar: 
Dün, Bugün ve Yarın. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-16.

Genel, M. G. (2014). Almanya’ya Giden İlk Türk İşçi Göçünün Türk 
Basınındaki İzdüşümü ‘”Sirkeci Garı’ndan Munchen Hauptbahnhof’a’’. Selçuk 
İletişim Dergisi, 8(3), 301-338.



AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE LOBİCİLİK FAALİYETLERİNİN . . .     411

Günar, A. (2020). Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin) Avrupa Birliği Üyeliğinin Kıbrıs Sorununa Etkisi. Yakın 
Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 37, 95-118.

İnanç, Z. S. ve Çetin, S. (2011). Avrupa’nın Kendine Dönen Silahı: 
Dışlayıcılık ve Ayrımcılık. SDE Analiz, 1-36. Journal of World of Turks, 1(1), 
171-198.

Kaleağası, B. (2006). Lobicilik nedir, ne değildir?. Radikal 
Dergi,(28.10.2006).

Kara, İ. ve Yılmaz, A. (2021). Fransa’daki Türk Diasporasının Kimliğinin 
Korunmasına Yönelik Faaliyetler. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 7(2), 
77-91. 

Kaya, İ. S. ve Cengiz, A. (2017). Avrupa Parlamentosu’nun 1915 Olaylarının 
100. Yılı Sebebiyle Almış Olduğu Kararın Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi. 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 179-191.

Kedikli, U. ve Akça, M. (2017). Soğuk Savaş Sonrası Avrupa’da Artan 
İslamofobi. TESAM Akademi Dergisi, 4(1), 57-95.

Koca, Ş. N. (2021). Fransa’da Türk Diasporası. Göç Araştırmaları Dergisi, 
7(1), 140-162.

Kutlutürk, T. (2005). Uluslararası Alanda Lobicilik Faaliyetlerine Eleştirel 
Bakış, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, , İstanbul.

Mızrak, B. (2015). Kıbrıs Sorununa İlişkin Türk Tezlerinin Uluslararası 
Hukuk Çerçevesinde Analizi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Milli Eğitim Bakanlığı. 2002/1 (2022, 2 Kasım). Erişim adresi: https://
www.meb.gov.tr/meb/. 

Nurdoğan, A. K., Dur, A. İ. B. ve Öztürk, M. (2016). Türkiye’nin Mülteci 
Sorunu ve Suriye Krizinin Mülteci Sorununa Etkileri. İş ve Hayat Dergisi, 4, 
217-238.

Özcan, M. (2017). AB-Türkiye İlişkileri ve Suriye Krizi. İnsani ve Sosyal 
Araştırmalar Merkezi, 40, 1-13.

Özsoy, M. (1999). Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Önündeki Engellerin 
Neden-Sonuç Bağlamında Analizi. İdarecinin Sesi Mayıs/Haziran, 45-52.

Öztürk, Y. (2022). Dış Politika Karar Alma Süreçlerine Etkileri Bağlamında 
Türk Dış Politikasında Ermeniler. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Dergisi, 23(4), 1021-1032.



412    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

Sezgin, M. (2002). Lobicilik Kavramı ve Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dergisi/ Istanbul University Faculty of Communication 
Journal, 2(12).

Sipahioğlu, B. (2019). Avrupa’da Türk Diasporası: Hollanda Örneği 
Üzerinde Türkiye’nin Diaspora Politikası. Turkish Studies-Economics, Finance, 
Politics, 15(4), 2429-2441. 
Souleimanov, E. ve Ehrmann, M. (2014). The Issue of The Recognition 
of The Armenian Genocide As a Political Phenomenon. Meria Journal, 18(1).

Suriye Krizi Sonrası İlk Görüşme (2015). Yeni Şafak.
Taşkın, F. (2014). Sözde Ermeni Soykırımı. Aydınlanma 1923 Dergisi, 36(36), 
37-39.
Top, Ş. (2017). Lobicilik ve Türkiye’de Lobi Faaliyetleri, (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi). Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tuğ, B. (2019). Avrupa Birliği Ülkelerindeki Aşırı Sağ Siyasi Partilerin 
İslamofobiyi Konu Alan Siyasal Reklamları Üzerine İnceleme, (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Turan, K. (1997). Almanya’da Türk Olmak. T.C. Başbakanlık Aile 
Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları: Ankara.

Turan, R. (2015). ‘’Türkiye’de Lise Tarih Öğretiminde Ermeni Sorunu ve 
Tehcir (1950-2015)’’. Electronic Turkish Studies, 10(1).

Ünlü, N. (2013). Lobicilik Kavramı ve ABD’deki Türk Lobisi, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul.

Yalçın, E. (2016). Kıbrıs’ta Türk Muvakemet Teşkilatı ve Rauf Denktaş. 
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 58, 
279-301.

Yaman, A. ve Eken, E. N. (2019). Avrupa Birliği’ne uyum sağlama 
Türkiye’nin dış ticaret politikasının değerlendirilmesi.

Yavuzer, H. (2009). Amerika’daki Türkler ve Kurmuş Oldukları Türk 
Dernekleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi erişim adresi: http://hdl. 
handle.net/20.500.11787/4439

Yılmaz, T. (2009). Türkiye’nin Kullanamadığı Stratejik Güç: Lobicilik. 
TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, 1-7.

Zhanburshına, M. (2011). Bağımsız Türk Topluluklarından Kazakistan’ın 
Lobicilik Algısı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ziya, H. (2012). Türk Ceza Kanunu Değişiminde Kadın Aktivistler: Bir 
Lobicilik Hikâyesi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 15(1), 120-149.



413

B Ö L Ü M  X X I

SON DÖNEM OSMANLI VE ERKEN 
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’DE 

KENTLEŞMEYİ ETKİLEYEN 
FAALİYETLER*

Urbanizatıon	Policies	in	Turkey	in	The	Late	Ottoman	and 
	Early	Republican	Periods

Muhammed Kasım KAVAK1  & Kemal YAMAN2

1(Arş. Gör.), Karabük Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, mail: muhammed. 

kavak@karabuk.edu.tr,  
ORCID:0000-0003-3944-7494 

2 (Doç. Dr.), Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,  

mail:kyaman@karabuk.edu.tr, 
ORCID: 0000-0001-9844-4264

1. Giriş

İnsanlığın gelişimi, içerisinde bulunduğu toplumun, ailenin, kültürün ve
eğitimin etkisi ile gerçekleşmektedir. Toplumu var eden her birey için 
gelişimin bu dinamikler üzerinden gerçekleştiğini söylemek mümkündür. 

Kentleri oluşturan toplumların da yapıları, parçadan bütüne, bu dinamikler 
ışığında şekillenmektedir. Bu şekilde ele alındığında kentlerin de coğrafyadan, 
kültürden, nüfustan ve tarihten etkilendiğini söylemek mümkündür. Wirth’e 
göre kent ‘sosyal açıdan birbirlerinden farklı özellikler ihtiva eden bireylerin 
bir araya gelerek yoğun nüfusa sahip, sürdürülebilir bir mekâna yerleşmesi’ 

* Bu çalışma yazarın “Son Dönem Osmanlı Ve Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de
Kentleşme Politikaları” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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şeklinde tanımlanmıştır. Wirth, bir topluluğun yerleştiği alanın kent olabilmesi 
için nüfusun tek başına yeterli olmadığını belirtmektedir. Buna göre nüfus 
birikiminin yanı sıra iş bölümü, sanayileşme, ikincil ilişkiler ve uzmanlaşma 
gibi dinamiklerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Kent ve kentleşme kavramları insanlar, toplumlar ve devletler açısından 
büyük önem arz etmektedir. Kentleşmenin doğru şekilde okunabilmesi 
ve çalışabilmesi için tarihsel tecrübelerin göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan modern kentleşme 
mirasının kent mekanını üreten süreçlerden ve kent planlaması etkinliklerinden 
ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Bu noktada gerek 19. yüzyılda Osmanlı 
Devleti’nde 20. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen kentleşmeye 
dair çalışmalar önem kazanmaktadır. O nedenle bu çalışmada 19. yüzyıldan 
erken cumhuriyet dönemine kadar geçen dönemdeki kent yönetimi, kent algısı 
ve kentleşme çalışmaları ele alınmıştır. 

Birinci bölümde kent ve kentleşme kavramları, tarihsel gelişim ve 
kentleşmenin nedenleri ele alınmıştır. 1839-1939 yılları arasında hayata 
geçirilen politikaların nedenlerinin ve sonuçlarının anlaşılabilmesi için öncelikle 
kent kavramının ne ifade ettiği, kentleşmenin nedenlerinin neler olduğu ve 
tarihsel süreçte dünyada kentleşmenin nasıl bir dönüşüm geçirdiği sorularının 
incelenmesi gerekmektedir. Nitekim sanayi devrimi öncesi ve sonrası dünyada 
kent algısında önemli değişikliklerin yaşandığı bilinmektedir. Bu nedenle kent 
yönetimi ve kentleşme politikaları noktalarında da önemli değişimlerden söz 
etmek mümkündür. Yanı sıra Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde 
gerçekleştirilen imar çalışmalarının kuramsal temellerinin anlaşılabilmesi için de 
Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan kent planlama yaklaşımlarının incelenmesi 
gerekmektedir. Bu yaklaşımlarda birinci bölümde ele alınmıştır. 

İkinci bölümde 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen 
çalışmalar beş alt başlıkta incelenmiştir.  Bunlar 19. yüzyıla kadar Osmanlı’da 
kentsel yönetim, 19. yüzyılda kentleşmeyi etkileyen unsurlar, Tanzimat dönemi 
öncesi çalışmaları, Tanzimat döneminde yapılan çalışmalar ve II. Meşrutiyet 
Dönemidir. 19. Yüzyıl kentleşme çalışmalarının doğru okunabilmesi için tarihsel 
bağlamın ayrıntılı bir şekilde kurulması gerekmektedir. O nedenle kadı, vakıf ve 
lonca gibi kurumların yanı sıra mevzuat çalışmaları, yerleşme modülleri, altyapı 
çalışmaları, imar planları ve toplumdaki kent algısı ayrı ayrı incelenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde Cumhuriyet’in ilanından 1939 yılına kadar 
geçen süre içerisinde yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Bu dönem üç başlıkta 
verilmiştir. Bunları kentleşmeye etki eden dinamikler, yasal düzenlemeler ve 
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imar çalışmaları olarak özetlemek mümkündür. Nitekim bu dönem içerisinde 
planlı bir politikanın uygulanmamış olması nedeniyle kentleşmenin mevzuat 
ve imar üzerinden okunması gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle toplumsal, 
ekonomik ve iktisadi yapı ele alınmıştır. Ardından 1921 anayasasından 
başlanarak yaklaşık 15 yıllık süreçte yapılan mevzuat çalışmaları ayrı ayrı ele 
alınmıştır. Son olarak Cumhuriyetin ilanından sonra ilk imar çalışmalarının 
yapıldığı Ankara ve İzmir ile nüfus bakımından en yoğun kent olan İstanbul’da 
gerçekleştirilen kentleşme çalışmaları ele alınmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve

Tarih boyunca birçok düşünür ‘kent’ kavramı üzerine kuramlar üretmiş; 
tanımlamalar ortaya koymuştur. Günümüzde ‘şehir/kent’ ayrımı üzerinden 
gerçekleştirilen akademik tartışmalardan sanayi devrimi sonrasında değişen kent 
algılarına; Roma dönemindeki ‘polis’ olgusundan siyaset biliminin bir disiplin 
olarak kabul edilmesine kadar birçok dinamik kent ve kentleşme kavramlarının 
dönüşümüne katkı sağlamıştır. Kentleşme kavramının tanımlanmasında -gerek 
sanayi devrimi itibariyle kazandığı yeni anlam; gerek sosyoloji, ekonomi, siyaset 
ve psikoloji gibi birçok disiplini ilgilendirmesi nedeniyle- farklı argümanlardan 
yararlanılmaktadır. Bu nedenle günümüzde tek bir kentleşme tanımından söz 
etmek mümkün değildir. Kavramın doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için farklı 
tanımlamaların incelenmesi gerekmektedir. 

İnsanın gelişimi, içerisinde bulunduğu toplumun, ailenin, kültürün ve 
eğitimin etkisi ile gerçekleşmektedir. Toplumu var eden her birey için gelişimin 
bu dinamikler üzerinden gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Kentleri 
oluşturan toplumların da yapıları, parçadan bütüne, bu dinamikler ışığında 
şekillenmektedir. Bu şekilde ele alındığında kentlerin de coğrafyadan, kültürden, 
nüfustan ve tarihten etkilendiğini söylemek mümkündür. Wirth’e göre kent 
‘sosyal açıdan birbirlerinden farklı özellikler ihtiva eden bireylerin bir araya 
gelerek yoğun nüfusa sahip, sürdürülebilir bir mekâna yerleşmesi’ ile ortaya 
çıkmaktadır. Wirth, bir topluluğun yerleştiği alanın kent olabilmesi için nüfusun 
tek başına yeterli olmadığını belirtmektedir. Buna göre nüfus birikiminin yanı 
sıra iş bölümü, sanayileşme, ikincil ilişkiler ve uzmanlaşma gibi dinamiklerin de 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Wirth, 2000, s. 100).

Max Weber kenti tanımlarken üretim ve pazar yeri ifadelerinden 
faydalanmaktadır. Ona göre kent uzmanlaşmanın, iş bölümünün ve ikincil 
ilişkilerin geliştiği bir üretim ve pazaryeridir. İktisatçılara göre ise kent, 
ekonomik açıdan çekim etkisine sahip olan alandır. 
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Kılıçbay (1993, s. 29)’a göre kent “kendi kendini yönetebilen bir topluluk 
tarafından işgal edilmiş ve iskân edilmiş, bu iskâna bağlı şekilde örgütlenmiş 
mekândır. Kılıçbay, kenti tanımlarken örgütlenme ile kent arasında bir bağlantı 
kurmuştur. Buradan hareketle kent ile diğer yerleşim yerleri arasındaki temel 
fark kentin, örgütlenme sayesinde kendisine yetebilmesidir (Bayram, 2017, s. 
229). Aktüre ise kenti tanımlarken “tarım dışı üretimin yoğun olduğu; üretim ve 
dağıtımın denetlendiği yerleşim türü” ifadelerini kullanmıştır (Aktüre, 1985, s. 
891). Buna göre kentin kontrol, denetim ve tarım dışı üretim özellikleri ön plana 
çıkmaktadır.  

İlber Ortaylı’ya göre kent, uzmanlaşma ile iş bölümünün diğer yerleşim 
alanlarına nazaran daha gelişmiş olduğu; nitelikli insan gücünün yoğun olduğu 
yerleşim yeridir. Buna göre kentler diğer yerleşim alanlarını ekonomik anlamda 
kontrol edebilirler (Ortaylı, 1974, s. 280). Ruşen Keleş ise kenti “sürekli sosyal 
gelişim içinde olan; içinde bulunan toplumun barınma, ulaşım, çalışma, eğlenme 
ve dinlenme gibi ihtiyaçlarına cevap veren, tarımsal uğraşların az olduğu, 
nüfusun yoğun olduğu yerleşim yeri” olarak tanımlamaktadır (Keleş, 1998, s. 
80). Bookchin’in kent tanımında ise (1999, s. 9) sekülerizm, biyolojik yakınlık 
ve ekonomi kavramlarından istifade edilmektedir. Ona göre kent “birbirlerine 
bağlı olan ve büyük bir nüfusu teşkil eden insan topluluğu tarafından işgal 
edilmiş; içerisinde biyolojik yakınlığın sosyal bir forma dönüştüğü, evrensel 
yurttaşlık kavramının ortaya çıktığı alandır”. Bookchin kenti etik ve toplumsal 
bir ekotopluluk olarak nitelendirmektedir. 

Mimarlık sözlüğüne bakıldığında kentin “10000 nüfusu aşmış, tarım dışı 
üretimin yoğun olduğu, üretim araçlarının teknik açıdan gelişim gösterdiği 
mekân” olarak tanımlandığı görülmektedir (Hasol, 1979, s. 280). Benzer 
şekilde, Sosyal Bilimler Sözlüğü’nde de “nüfusun belirli bir sayının üzerinde 
olduğu, ekonomik faaliyet yoğunluğunun tarım dışı üretimden yana olduğu ve 
içinde yaşayanlara hizmet sağlayan yerleşim yeri” tanımlaması kullanılmıştır 
(Demir, Acar, 1992, s. 206).

Anlaşılacağı üzere siyasi, kültürel, ekonomik, sosyolojik ve demografik 
niteliklere göre farklı kent tanımları ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle kenti 
insanların bir arada yaşadığı, nüfusu köylere nazaran daha yoğun olan; barınma, 
çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi ihtiyaçların karşılanabildiği, tarımın düşük 
seviyede olduğu, uzmanlaşma ve iş birliği açısından sürekli gelişen sosyo-
ekonomik mekân olarak tanımlamak mümkündür. 

Kentleşme kavramı ise “kentin ortaya çıkış ve büyüme süreçleri” olarak 
tanımlanmaktadır. Emile Durkheim kentleşmeyi tanımlarken dayanışma 
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dinamiğine vurgu yapmaktadır. Ona göre kentleşme, mekanik dayanışmadan 
organik dayanışmaya geçiştir. Keleş (1997,  s.19) kentleşmeyi dar ve geniş 
anlamları ile iki farklı şekilde ele almaktadır. Ona göre dar anlamda kentleşme 
doğumların ölümlerden fazla olması veya göç hareketleri sonucunda kent 
nüfusunun artmasıdır. Yanı sıra kent sayılarının artması da dar anlamda 
kentleşmeyi getirmektedir. Fakat Keleş bu dar anlamın kentleşme kavramını 
tanımlamak için yeterli olmadığı görüşündedir. Yalnızca bir nüfus hareketi 
olmanın ötesinde kentleşme ekonomik, toplumsal ve siyasi faaliyetlerin 
toplumdaki örgütlenmeyi, iş bölümünü ve uzmanlaşmayı artırması sonucunda 
ortaya çıkan nüfus birikimidir. Buradan hareketle üretim şeklinde yaşanan 
değişimler kentleşmenin tanımlanmasında önem arz etmektedir. Zira sanayileşme 
ile değişen üretim ve pazarlama şekilleri, 19. yüzyılda, günümüz kentlerinin 
temellerini atmıştır. Bu noktada ortaya çıkan yeni sosyal, siyasi ve ekonomik 
yapılar kent yapılarını doğrudan etkilemiştir. Anlaşılacağı üzere kentleşmenin 
yalnızca nüfusun yer değiştirmesi ve böylece bir alanda artış göstermesi olarak 
okunması doğru değildir.  

3. Son Dönem Osmanlı’da Kentleşme Hareketleri

Kentler, antik çağda ortaya çıkışlarından sanayi devrimine kadar geçen 
süre içerisinde gerek işlevsellik gerekse yapı bakımından önemli dönüşümler 
geçirmemiştir (Yılmaz,2004, s. 252). Bunun başlıca nedenlerini, sanayi 
devrimine kadar geçen sürede tarıma verilen önem ve bu nedenle köy nüfusunun 
kent nüfusundan fazla olması şeklinde sıralamak mümkündür. 19. yüzyılın 
başından itibaren sanayileşme ve kapitalizmin etkisiyle birlikte, özellikle 
batıdaki ülkelerde kentsel gelişim hız kazanmıştır. Kırsal kesimden kentlere göç 
oranı artmış, artan nüfus yeni imar planlamalarını da beraberinde getirmiştir. 
Böylece kentlerde geniş bulvarlar açılmış, yüksek ve dayanıklı binalar inşa 
edilmeye başlanmıştır. (Gülersoy, 1985, s. 910) Osmanlı Devleti’nde benzer 
bir şekilde 19. yüzyılda kentleşme çalışmalarına önem verilmeye başlanmıştır. 
Osmanlı Devleti açısından modernleşme hareketi toplumsal ve ekonomik 
açıdan birçok alanda olduğu gibi kent yönetimi alanında da kendini göstermiştir. 
II. Mahmud döneminde kırsal alanların ve dolayısıyla tarımın denetim altına 
alınarak merkezileştirilmek istenmesi bunun göstergelerindendir (Bayram, 
2017, s. 232). Ancak bu dönem içerisinde yapılan çalışmalar genel itibariyle 
başarısız olmuştur (Pamuk, 2005, s. 36).

Dönemin iyi okunabilmesi için 19. yüzyılda sanayileşme, batılılaşma ve 
reform hareketlerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 19. yüzyılın ilk 
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çeyreğinden Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen süreç içerisinde Osmanlı 
Devleti’ndeki kentsel dönüşümü ana hatlarıyla ele almak için imparatorluğun 
nüfusunda yaşanan değişiklikler, nüfusun yerleşim yapısı (kent/kırsal alan 
ayrımı), kentin iç yapısında meydana gelen değişiklikler ve imar düzeni için 
yapılan kent planlamaları ele alınacaktır. Bu nedenle Tanzimat döneminde 
yapılan reform hareketleri ile bu hareketlerin neden ve sonuçlarının ayrı ayrı 
incelenmesi gerekmektedir. 

3.1.	19.	Yüzyıl’a	Kadar	Osmanlı’da	Kentsel	Yönetim

19. yüzyıla kadar Osmanlı’da kentsel yönetimin anlaşılabilmesi için kadılık 
kurumu ile buna bağlı olan subaşı, mimarbaşı, muhtesip ve şehremini gibi bazı 
kurumların detaylı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. 19. yüzyıla kadar 
Osmanlı Devleti’nde fethedilen topraklara devletin hukuki temsili için birer 
kadı atanmıştır. Diğer İslam devletleri de incelendiğinde özgün bir memuriyet 
olduğu görülen kadılık aynı zamanda adli ve mülki bir görevlendirmedir. 
Osmanlı kadıları İlmiye sınıfından çıkan, şer-i hukukun uygulanmasını sağlayan, 
diğer yöneticiler gibi askeri sınıfa da mensup olan memurlardır (Ortaylı, 2021, 
s. 200). 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar geçen süre içerisinde kadıların görev, 
yetki ve konumlarında önemli değişiklikler olmuştur. (Ortaylı, 2021, s. 201). 19. 
yüzyıla gelindiğinde Osmanlı kadısının görevlerini aşağıdaki şekilde özetlemek 
mümkündür;

● Sefer-i Humayun esnasında kullanılacak yol, köprü, çeşme vb. yapıların 
önceden denetim ve tamiri

● Ordunun erzak tayininin gerçekleştirilmesi
● Avarız vergilerinin toplanması 
● Şehre erzak, et, sebze ve meyve temin edilmesi
● İhtikar ve karaborsacılığın önlenmesi 
● Şehirlerde yer alan kalelerin, kale dizdarlarının ve dizdarbaşıların teftiş 

edilmesi 
● Şehirdeki imar çalışmalarının yürütülmesi
● Asayiş için düzenlenecek baskın, arama ve soruşturma faaliyetlerinin 

yürütülmesi 
● Şer-i hukuka uygun bir şekilde mahkemelerin görülmesi
● Çeşitli ürünlere narh konulması (Ortaylı, 2021: 207)
● Medreselerin denetlenmesi 
● Tekkelerin kontrol edilmesi, ehliyetsiz dervişlerin ve şeyhlerin 

belirlenmesi 
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Anlaşılacağı üzere Osmanlı’da kadılar yalnızca hâkim olarak görev 
yapmamıştır. Bunun yanında şehrin imar çalışmalarından asayişine, erzak 
temininden ordunun denetlenmesine kadar birçok görevi de yerine getirmişlerdir. 
Bu nedenle kadılık kurumunun Osmanlı Devleti’ndeki en önemli memuriyet 
olduğu düşünülmektedir. Çalışmada ele alınacak olan kentleşme faaliyetleri için 
de kadıların önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir.

Kadıların mülki görevlerinde kendilerine yardımcı olan görevlileri ise 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

● Subaşı: İki görevi bulunmaktadır. Bunlardan ilki bad-ı hava ismi altında 
toplanan bir kısım vergilerin toplanmasıdır. İkincisi ise vergi toplama safhasında 
gerekli kolluk görevlerinin yerine getirilmesidir (Ortaylı, 1978, s. 101). 

● Asesler (Yasakçılar): İki görevleri bulunmaktadır. İlki geceleri çarşı ve 
Pazar yerlerinde nöbet tutulmasıdır. İkincisi ise su yolları ile kent yollarının 
bakımının yapılmasıdır (Tekeli, 1985, s. 24). 

● Kale Dizdarları: Şehirlerin iç kalelerinin savunmasından sorumludurlar. 
● Muhtesip: Narhın belirlenmesi, esnafların denetlenmesi, şehrin 

temizliğinin sağlanması ve kadının verdiği diğer beledi işlerin yapılması gibi 
görevleri bulunmaktadır. Bir çeşit belediye zabıtası olarak görülmektedir 
(Ortaylı, 1978, s. 102).

● Mimarbaşı: Kent/Kırsal ayrımı olmaksızın yapılan tüm imar 
çalışmalarının denetlenmesi ve raporlanması mimarbaşının görevidir. Yanı 
sıra inşaatlarda çalışacak ustaların ücretlerinin belirlenmesi, ihtiyaç halinde 
pazaryeri ve mezarlık yerlerinin değiştirilmesi, yapı malzemelerinin kalite ve 
fiyatlarının denetlenmesi gibi görevleri de bulunmaktadır (Tekeli, 1985, s. 25).  

● Şehremini: Sultana ait yapıların bakımından sorumludur. Mimarbaşı 
şehreminine bağlı olsa da Şehreminliği makamı kadıların yetkileri ile 
mimarbaşıların teknik donanımı arasında gelişememiş, dar kapsamlı bir işleve 
sahip olmuştur. (Tekeli, 1985, s. 25)

19. yüzyıla kadar Osmanlı’da kent yönetiminin önemli bir dinamiği 
olan vakıflar da bu noktada önem arz etmektedir. Zira vakıfların faaliyetleri 
incelendiğinde kentsel hizmetlerin önemli bir kısmının vakıflar tarafından yerine 
getirildiği görülmektedir. Yaylı ve Pustu (2010, s. 151) vakıflar tarafından yerine 
getirilen kentsel hizmetleri şu dört başlık altında ele almıştır;

● Eğitim Hizmetleri: Osmanlı toplumundaki en önemli sosyal 
merkezlerden biri olan külliyeler, mahalli medrese ve mektepler, kütüphaneler 
ve camiler bünyesinde kurulan sıbyan mektepleri 



420    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

● Sağlık Hizmetleri: Büyük vakıfların bünyesinde yer alan dam-ı şifa ve 
Bimarhaneler

● Bayındırlık Hizmetleri: Askeri amaçlı olmayan eserlerin inşası devletin 
görevi olarak görülmemiştir. Bu nedenle çeşme, sebiller, deniz feneri, sığınaklar, 
kaldırım, yol, köprü bent ve kuyu gibi birçok yapı vakıflar eliyle inşa edilmiştir. 

● Belediye Hizmetleri: İçme suyu temini, kent sokaklarının temizliği, 
parkların yapılması, sokakların aydınlatılması gibi görevleri vakıflar üstlenmiştir. 
Kentin temizliği hususunda esnaf loncalarının da örgütlendiği bilinmektedir. 

3.2.	19.	Yüzyıl’da	Osmanlı’da	Kentleşme

19. yüzyılda, özellikle Tanzimat Fermanı’nın ardından yapılan kentleşme 
çalışmalarının ekonomik, toplumsal ve idari açıdan ele alınması gerekmektedir. 
Zira sanayileşme ile paralel bir şekilde gelişim gösteren kapitalizm beraberinde 
batı emperyalizmini getirmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı üzerinde kurulan 
emperyalist denetim de Tanzimat dönemi reformlarının yanı sıra toplumsal ve 
ekonomik birçok dinamiği etkilemiştir. Bu nedenle öncelikle batılı devletler ile 
Osmanlı arasındaki ilişkinin, devletin iç dinamiklerine etkisi incelenmelidir. 
Tekeli (2011, s. 47) batının emperyalist denetiminin Osmanlı ekonomisine 
etkilerini ve ortaya çıkan toplumsal dönüşümün özelliklerini şu şekilde 
sıralamaktadır;

● Ulaşım teknolojisinde ve Osmanlı Devleti’nin dış ticaretinde önemli 
değişiklikler meydana gelmiştir.

● Avrupa’da sanayileşmenin artması ile ortaya çıkan gıda ve hammadde 
ihtiyacı Osmanlı’daki tarımsal üretimin dış pazara açılmasını sağlamıştır.

● Paralel bir biçimde Avrupa’da elde edilen sanayi malları Osmanlı 
Devleti’ndeki geleneksel üretim çıktıları ile bir rekabet içine girmiş; Osmanlı iç 
pazarı ve hammadde kaynakları daralmıştır. 

● 19. yüzyılın ikinci yarısında batılı devletlerin Osmanlı Devleti’ne 
yaptığı altyapı yatırımları emperyal denetim olgusunu güçlendirmiştir.

● Osmanlı’nın kapitalizme açılması ile piyasa ekonomisi benimsenmeye 
başlanmıştır.

● Piyasa mekanizmasının oluşması ile servet ve mülkiyet kavramları 
toplumsal tabakalaşma için önem arz etmeye başlamıştır. 

● Toplumsal tabakalaşmanın belirleyicisinin değişmesi sınıf 
farklılaşmasında da önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Geleneksel 
Osmanlı toplumunda tarımdaki artı ürün asker sınıfı tarafından alınırken 
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Tanzimat döneminde artı ürün maaşlı bürokratlar tarafından alınmaya 
başlanmıştır. Böylece ilmiye sınıfı ile sanatkârlar açısından ekonomik bir kayıp 
söz konusu olmuş; Müslüman olmayan azınlıklar içerisinde bir ticaret burjuvazisi 
yükselmeye başlamıştır. Aynı zamanda kentsel altyapı çalışmalarında ve tarımsal 
ürünlerin denetlenmesinde görevli olan yeni bir emekçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

Sanayileşme ve kapitalizmin Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve toplumsal 
yapısına önemli etkileri olmuştur. Yukarıda ele alınan bu etkiler kent yapısında 
da önemli bazı değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Tekeli (2011, s. 48) bu 
değişiklikleri ise şu şekilde özetlemektedir;

● Tarımdan elde edilen artı ürünün denetlenmesi hususunda yaşanan 
değişiklikler kentlerdeki dış bağlantıları da değiştirmiştir. Artık geleneksel 
ulaşım yollarından ziyade hem gemilerin hem de trenlerin kullanıldığı karma 
ulaşım yöntemleri benimsenmeye başlanmıştır. Demiryolları ve buharlı gemiler 
için ihtiyaç duyulan yeni istasyon ve limanlar için yabancı şirketler tarafından 
altyapı yatırımları gerçekleştirilmiştir.

● Dış bağlantıların değişiklik göstermesi kent merkezini de etkilemiş; 
geleneksel dönemdeki kervanların yerini otel ve antrepolar almaya başlamıştır.

● Yeni artı ürün denetleme sistemi, dış ticaretin nitelik ve usullerini de 
değiştirmiştir. Kentlerde banka ve bürolar kurulmaya başlanmıştır. 

● Tanzimat Dönemi’nde askeri sınıfın yerini devlet bürokrasisi aldığı için 
kentlerde yeni resmi daireler açılmaya başlanmıştır.

● Ortaya çıkan seni sınıflar (orta sınıf, bürokrasi ve burjuvazi) yeni 
kültürel ve eğlence faaliyetlerini de beraberinde getirmiştir. 

● Yeni ekonomik ve toplumsal yapı kent nüfusunun da artmasına neden 
olmuştur. 16. yüzyılda yaklaşık %9 olan kent nüfusu 19. Yüzyılın sonunda 
%25’i geçmiştir.

● Artan nüfus yeni ulaşım yöntemlerini (araba ve tramvay) beraberinde 
getirmiş ve sokakların genişlemesini sağlamıştır. 

● 19. yüzyıla kadar farklı sınıflardan insanların birlikte yaşadığı; yalnızca 
etnik olarak ayrılan mahalle yapıları da değişmeye başlamıştır. Böylece hem 
toplumsal tabakalaşma derinleşmiş hem de yeni ulaşım yolları ve banliyöleşme 
eğilimleri ortaya çıkmıştır. 

Tanzimat Dönemi’nde gerçekleştirilen kentsel reformları etkileyecek olan 
yeni toplumsal yapı, yukarıda ele alınan unsurların etkisi ile ortaya çıkmıştır. 
Ekonomik değişiklikler üzerinden, çalışmada daha önce ele alınan sınıfları şu 
üç başlık altında sıralamak mümkündür;
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● Burjuva kesimi; genel itibariyle Müslüman olmayan, Levanten kesim 
olarak adlandırılan tüccar sınıfıdır. Bu sınıf batılılaşmaya açıktır. Batıdan gelen 
kentsel yaklaşımları benimsemektedir.

● Bürokrat kesimi; 19. yüzyılda ekonomik yapıda meydana gelen 
değişikliklerden istifade eden ve bu değişikliklerin korunmasını isteyen 
Müslüman eşraftır. Bu sınıf batılılaşmaya açıktır. Ancak değişimin Levantenler ve 
azınlıklar eliyle değil Müslümanlar eliyle yapılması gerektiğini savunmaktadır. 
Levantenleri yozlaşmayla suçlayan Burjuva sınıfı Türk milletine özgü çağdaş 
bir sistemin benimsenmesi gerektiğini düşünmektedir.

● İlmiye ve sanatçı kesimi; 19. yüzyıldaki değişimler sonucunda gerek 
ekonomik gerek nüfuz açısından önemli bir kayıp yaşayan bu sınıf batılılaşmaya 
karşı bir tavır sergilemiştir. (Tekeli, 2011, s. 49-50)

Yukarıda ele alınan değişimlerde de anlaşılacağı üzere, 19. yüzyılda Osmanlı 
Devleti’ndeki kentsel çalışmaların yalnızca idari açıdan ele alınması mümkün 
değildir. Tanzimat Dönemi reformlarında yeni toplumsal tabakalaşmanın, 
ekonomik sistemin ve batının kent yaklaşımlarının önemli etkileri vardır.  

Osmanlı’da özellikle Tanzimat Fermanı’ndan sonra yapılan kentleşme 
çalışmalarını etkileyen bir diğer önemli unsur nüfus hareketleridir. Osmanlı 
Devleti’nin ilk genel nüfus sayımı II. Mahmud döneminde gerçekleştirildiği için 
17. ve 18. Yüzyıllardaki nüfusa dair güvenilir bilgi elde etmek mümkün değildir. 
Ancak Osmanlı’nın zayıfladığı dönemlerde hem kentsel hem de kırsal alanlardaki 
nüfusun azalma gösterdiği kabul edilmektedir (Tekeli, 1985, s. 878) Fakat 19. 
Yüzyılda özellikle Anadolu nüfusunun sürekli olarak arttığı görülmektedir. 
Bunun iki nedeni bulunmaktadır. İlki, sağlık alanındaki göreli gelişimdir. Devletin 
düzeninin ve sağlık koşullarının reformlarla korunarak geliştirilmeye çalışılması 
doğal nüfus artışını hızlandırmıştır. İkinci neden ise yaşanan toprak kayıplarıdır. 
Devletin toprak kaybetmesi, kaybedilen topraklarda yaşayan vatandaşların 
önemli bir kısmının Anadolu’ya göç etmesine sebebiyet vermiştir. 

Toprak kayıpları nedeniyle yaşanan nüfus artışına dair önemli veriler 
bulunmaktadır. Örneğin, doğuda kaybedilen topraklardan 1856-1913 yıllarında 
yaklaşık olarak bir milyon insanın göç ettiği belirtilmektedir. Bu göç hareketinde 
yaklaşık 230 bin Kırımlı ve 755 bin Çerkez Anadolu’ya yerleşmiştir. Yine aynı 
tarihler içerisinde Balkanlar’dan gelen ve geneli Müslüman olan göçmenleri 
sayısı ise yaklaşık 450 bindir (Tekeli, 1985, s. 879). Anlaşılacağı üzere artan 
nüfus kentsel dönüşümleri de zorunlu hale getirmiştir. 18. Yüzyılda yaklaşık 
600 bin olduğu bilinen İstanbul nüfusu 19. Yüzyılın ikinci yarısında 870 binin 
üzerine çıkmıştır (Karpat, 2003, s. 310). Bu artış yeni yerleşim yerlerinin, kamu 
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hizmetleri örgütlenmesinin, yeni iaşe politikalarının ve diğer kentsel reformların 
birer ihtiyaç haline gelmesine neden olmuştur. 

3.2.1.	II.	Mahmud	Döneminde	Kentleşmeyi	Etkileyen	Faaliyetler

Günümüz kent yönetimi anlayışının temelleri Tanzimat Dönemi’nde 
yapılan yerel yönetim girişimlerinden elde edilen tecrübelere dayanmaktadır. 
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde değişen kent yönetimi algısı incelendiğinde 
II. Mahmud dönemindeki ilk teşkilatlanma denemelerinin büyük önem arz ettiği 
anlaşılmaktadır. Erken cumhuriyet dönemi kentleşme çalışmalarının tam olarak 
anlaşılabilmesi için vakıf sisteminin, mimarlık teşkilatının, zabıta müessesesinin 
ve şehir planlamasının maruz kaldığı değişimlerin de incelenmesi gerekmektedir. 
Bu hususta II. Mahmud döneminde gerçekleştirilen ve kent yapısını ilgilendiren 
çalışmaları şu şekilde sıralamak mümkündür;

● İhtisap Nezareti: Günümüz zabıta teşkilatının temelini oluşturmasının 
yanı sıra 19. yüzyılda ortaya çıkan yeni kent algısına hizmet etmesi açısından 
da önem arz etmektedir. Şehirlerde asayişin sağlanması ve insanlara verilen 
kamu hizmetlerinin teşkilatlı bir yapıca kontrol altına alınması amaçlanarak 
kurulan bu nezaret, yeni sosyal düzende sosyal güvenliğin temellerini oluşturan 
örgütlerden biri olarak nitelendirilmektedir.

● Ebniye-İ Hassa Müdürlüğü: Osmanlı Devleti’nde şehirlerde ihtiyaç 
duyulan her türlü inşaat, tadilat ve altyapı hizmeti için 19. yüzyıla kadar 
Hassa Mimarlar Ocağı görevli kılınmıştır. Ancak 19. Yüzyılda yaşanan sosyal, 
ekonomik ve idari değişimler ocağın teşkilat yapısının yetersiz kalmasına neden 
olmuştur. Bu nedenle Osmanlı’da kent yapısının ve kent yönetiminin önemli bir 
parçası olan bu ocağa ait tüm unsurlar II. Mahmud döneminde Ebniye-i Hassa 
Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir.

● Vakıflar Evkaf-ı Hümayun Nezareti: 14 Ekim 1826 tarihinde, hem 
vakıfların yönetiminin tek bir noktada toplanarak yolsuzlukların önüne geçilmesi 
hem de devlet yapısının batıya yakın, merkezi bir anlayışla düzenlenmesi 
amaçlarıyla kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren 5 yıl içerisine 632 vakfı 
bünyesine almıştır.

● Moltke Planı: Kentin bir bütün olarak ele alındığı ilk tarih 1839’dur. 
II. Mahmud İstanbul’un bütün haritasının çıkartılması ve bu sayede kent 
planlamasının daha detaylı ve işlevsel bir şekilde yapılabilmesi için Alman 
plancı Helmunt von Moltke’yi görevlendirmiştir. Moltke’den İstanbul’un bir 
haritasını çıkartması istenmiş; ortaya çıkan haritaya uygun bir şekilde sokak 
örüntülerinin düzeltilmesi talep edilmiştir (Çelik, 2019, s. 97).
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3.2.2.	Tanzimat	Döneminde	Yapılan	Kentleşme	Çalışmaları	

1838 yılında kurulan Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye, Tanzimat 
döneminde gerek reformların tartışılmasına gerek kanunların uygulama 
usullerine gerekse kent planlamalarına karar verilen bir meclis görevi 
görmüştür. Ebniye-i Hassa Müdürlüğü 1841 yılında Meclis-i Vala tarafından 
yeniden düzenlenmiş; teşkilat yapısı, ödenekleri, mimar sayısı vb. birçok 
önemli konu yeniden ele alınmıştır. 1845 yılında İmar Meclisleri uygulaması 
başlatılmıştır. Böylece imar uygulamalarının yapılacağı bölgelerdeki sorunların 
ve ihtiyaçların öğrenilebilmesi amacıyla her bölgeden bir Müslüman bir 
gayrimüslim olmak kaydıyla ikişer temsilcinin İstanbul’a çağırılması 
kararlaştırılmıştır. Temsilcilerin yol masrafları karşılanarak İstanbul’da devlet 
ricalinin konaklarında ağırlanacaklardır. Bu yolla Rumeli ve Anadolu’dan 
gelen temsilciler kendi bölgelerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yazılı bir 
şekilde Meclis-i Vala’ya sunabilmişlerdir. 1845 yılında yapılan İmar Meclisleri 
uygulaması sonucunda elde edilen verilerin neredeyse tamamı imar sorunları 
ile alakalıdır. Uygulama sonucunda bölgelerine meclis üyeleri ile gönderilen 
temsilcilere 1846 yılından itibaren düzenlemelere başlanacağı bildirilmiştir 
(Tekeli ve İlkin 1990, s. 1472). Bu uygulama ile hem Anadolu ve Rumeli 
halkının tanzimatı anlaması hem de bu bölgelerdeki sorunların meclis tarafından 
iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır (Seyitdanlıoğlu, 1992, s. 327). 1845 
yılı itibariyle Tanzimat Dönemi’nde gerçekleştirilen ve kentleşmeye etki eden 
faaliyetleri şu şekilde özetlemek mümkündür;

● İstanbul Şehremaneti (1855): Narh, iaşe, yol ve kaldırım çalışmaları, 
bazı vergilerin toplanması, şehrin temizliği gibi bazı görevlerin yerine getirilmesi 
amacıyla kurulmuştur.

● İntizam-ı Şehir Komisyonu (1856): Şehremaneti’nden beklenen başarının 
elde edilememesi sonucu, İstanbul’un bölgelere ayrılarak yönetilebilmesi ve 
kentsel hizmetlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kurulmuştur. 

● 6. Daire-i Belediye (1856): Galata ve Beyoğlu civarında kurulan 6. 
Daire-i Belediye Osmanlı Dönemi’nin batılı anlamdaki ilk belediyesi olarak 
nitelendirilmektedir. 

● Vilayet Nizamnamesi (1864): İstanbul’da elde edilen kentsel yönetim 
tecrübesinin taşraya da aktarılabilmesi ve bu suretle taşrada kentsel hizmetlerin 
icra edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 

● Islahat-ı Turuk Komisyonu (1864): Altyapı hizmetlerinden sorumlu 
olan bu komisyon özellikle şehrin gaz boruları, kanalizasyon ve su işlerinin 
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devlet tarafından finanse edilmesine karar vermiştir. Bu karar ile 1848 tarihli 
Ebniye Nizamnamesi kaldırılarak yerine “Turuk ve Ebniye Nizamnamesi” 
yayınlanmıştır. Bu nizamname ile kent içindeki yolların yeni ulaşım araçlarına 
uygun bir şekilde (araba ve tramvay) genişletilmesine, istikamet haritalarının 
hazırlanmasına, kadastral haritaların çıkartılmasına ve altyapı çalışmalarının 
hızlandırılmasına karar verilmiştir.  

● Dersaadet İdare-i Belediye (1868): 6. Daire-i Belediyesi’nde elde edilen 
tecrübenin ve dolayısıyla belediyeciliğin tüm İstanbul’a yayılması amacıyla 
kurulmuştur. Fakat önceki uygulamalarda da görüldüğü üzere kaynak kısıtlaması 
sebebiyle başlangıçta yalnızca dört belediye dairesi uygulamaya konmuştur. 
Bunlar Tarabya, Beykoz, Yeniköy ve Adalar’dır (Eryılmaz, 2006, s. 188). 

● İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi (1871): Bu nizamname 
ile Osmanlı Devleti 123 sancaktan oluşan 27 ayrı vilayete bölünmüştür. Bu 
vilayetler Anadolu’da 16, Rumeli’de 10, Afrika’da 1 tane şeklinde belirlenmiştir. 
Bunların yanı sıra bazı bölgelerin doğrudan merkeze bağlanmasına, buralardaki 
mutasarrıfların da valilerin yetkilerine sahip olmasına karar verilmiştir (Ortaylı, 
1985, s. 61).

● Vilayet ve Belediye Kanunu (1877): Vilayet Belediye Kanunu 
taşra belediyelerinin hukuki yapılarının altyapısını oluşturmuş; çağdaş bir 
belediyecilik anlayışını temellerini atmış ve yalnızca Tanzimat Dönemi’nde 
değil, Cumhuriyet’in ilanından sonra da bir süre yürürlükte kalmıştır. 1930 
yılında çıkartılan 1580 sayılı Belediye Kanunu’na kadar yerel yönetimlerin 
tüzel kişilikleri Vilayetler Belediye Kanunu ile belirlenmiştir (Ortaylı, 1974, s. 
189)

● İmar Kanunu (1882): Osmanlı Devleti’nin ilk imar kanunu olarak 
görülmektedir. 1864 tarihinde çıkartılan Ebniye ve Turuk Nizamnamesinin 
kaldırılması suretiyle çıkartılan bu kanun imar hususunda oldukça detaylı 
düzenlemeler getirmiştir. (Tekeli, 2011, s. 59).

Anlaşılacağı üzere Tanzimat’ın ilanından sonra imar, mevzuat ve adem-i 
merkeziyetçilik bağlamında kentleşmeyi etkileyen birçok düzenleme yapılmıştır. 
Bu düzenlemeler incelendiğinde günümüz kent imar faaliyetlerinin, yerel 
yönetimlerin ve kent mevzuatı hususunda birçok düzenlemenin temellerinin 
tanzimat dönemine dayandığı görülmektedir. 

II. Meşrutiyet’in ilanından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süre 
içerisinde yapılan idari faaliyetler incelendiğinde ise kentleşmeyi etkileyen şu 
iki unsur dikkat çekmektedir;
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● Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat: 
Cemiyet-i Umumiye-i Belediye tarafından meclise sunulan ve kentleşme 
açısından 1923’e kadar yapılan son çalışma olan Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi 
Hakkında Kanun-ı Muvakkat 30.12.1912 tarihinde çıkartılmıştır. Bu kanunla 
belediye meclislerinin çalışma prensipleri, seçimlerde takip edilecek usuller ve 
İstanbul’daki belediye sayısı düzenlenmiştir.

● Sosyolojinin kurumsallaşması: II. Meşrutiyet Dönemi’ni önceki 
dönemden ayıran belki de en önemli dinamik sosyolojinin kurumsallaşmasıdır. 
Zira kır-kent ayrımının, kentleşmenin ve kent toplumunun akademik açıdan 
ele alınması bu kurumsallaşmadan sonra mümkün olmuştur. Balkan Savaşı’nın 
ardından İstanbul’a yerleşen Ziya Gökalp Darülfünunda yapılan düzenlemeler 
esnasında Edebiyat Fakültesi bünyesinde Sosyoloji kürsüsünü kurmuştur. Bu 
kürsüde Halim Sabit ve Fuat Köprülü gibi isimler eğitim almıştır. Yanısıra 
1917 yılında çıkartılan İçtimaiyat Dergisi ile Durkheim’cı sosyolojinin 
kurumsallaşması mümkün olmuştur. Dergi yazıları incelendiğinde kent 
olgusunun sosyolojik açıdan ele alınmaya çalışıldığı görülmektedir. (Tekeli, 
1985, s. 248)

Ziya Gökalp’in 1917’de yayınladığı bir yazıda kent şu şekilde 
çözümlenmektedir;

«İnsanlar şehrin küçük sahasına sıkışıp kalınca, bunun civarındaki 
toprak ne çobanlık ne de çiftçilik tarikiyle bu büyük kitleyi besleyemez. 
Burada Darwin’in (yaşamak için mücadele) kanunu meydana çıkar. 
Bu büyük tabiatçıya göre, iki uzviyet birbirinin ne kadar aynı ise, 
yaşadıkları saha ne kadar dar ve oradaki gıda ne kadar az ise 
aralarında rekabet o kadar şiddetli olur. Hâlbuki birbirinden ayrı 
nevilere, cinslere şubelere mensup birçok uzviyetler, gayet dar bir 
sahada aralarında hiçbir rekabet olmaksızın yaşayabilirler… İşte 
aynı hal şehirde insanların başına geliyor… Demek ki şehirdeki 
içtimai kesafetin husule getirdiği şiddetli rekabetten kurtulmak için, 
yalnız bir açık yol var. Yeni hirfetler icad etmek. O halde, iş bölümü 
mihaniki bir surette içtimai sebeplerden husule geliyor. Şehir, fertleri 
daima yeni hirfetler ibda eylemiye sevk ve icbar ediyor.. Bu surette 
gittikçe fertlerde ma›şeri vicdandan başka olarak, iptida mesleki, 
sonra da ferdivicdanlar teşekkül etmeye başlıyor. Bu yeni vicdanların 
teşekkülü, eski semiye ve aşiret vicdanlarının büsbütün inhilaline 
sebep olduğu gibi, ma›şeri vicdanın kemiyetçe azalarak keyfiyetçe 
daha insani bir mahiyet almasını intaç ediyor.» (Tekeli, 1985, s. 248)
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4. Cumhuriyet’in İlanı ve Erken Dönemde Kentleşme

Türkiye’de kentleşme süreçleri incelendiğinde gerek yapısal gerek işlevsel 
gelişmeler açısından 1950’nin bir milat olarak kabul edildiği görülmektedir. 
Zira 1950 öncesi ve sonrası ayrı dönemler olarak ele alınmaktadır. 1950’li yıllar 
itibariyle kentlerde endüstri, imar ve mevzuat çalışmalarının artması, kırsal 
kesimdeki geçim kaynaklarında yaşanan yapısal dönüşümler ve dolayısıyla 
kırdan kente göçün artması kentleşme faaliyetlerinin de artmasına sebep 
olmuştur. 1923-1950 yılları incelendiğinde ise gere savaş sonrası ekonomi 
koşullar, gerek yeni bir rejimin oturtulmaya çalışılması gerekse beslenme ve 
barınma gibi öncelikli meselelere yoğunlaşılması gibi nedenlerle kentleşmeye 
dair çalışmaların sınırlı kaldığı görülmektedir. Ancak özellikle İstanbul, Ankara 
ve İzmir gibi bazı büyük kentlerde kentleşmeyi doğrudan etkileyen mevzuat 
ve imar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de kentleşmenin temellerinin 
doğru şekilde okunabilmesi için bu mevzuat ve imar çalışmalarının ayrı ayrı 
incelenmesi gerekmektedir. 

4.1.	Kentleşmeye	Etki	Eden	Dinamikler

Cumhuriyetin ilanından sonra kentsel gelişim sürecinin nasıl ilerlediğini 
anlayabilmek için öncelikle liberal ve devletçi dönemlerin toplumsal yapılarının, 
kent algılarının ve ekonomi politikalarının incelenmesi gerekmektedir. Zira iki 
büyük savaşın ardından kurulan yeni devletin, konut, nüfus, siyasi dinamikler 
gibi problemlerinin yanı sıra iaşe ve barınmanın sağlanması gibi temel sorunları 
da bulunmaktadır. Bu temel sorunlar dönemin toplumsal yapısını ve dolayısıyla 
devletin ürettiği politikaları etkilemektedir. 

Kentleşmede plansız dönem olarak nitelendirilen dönemin ilk 15 yılında 
toplumsal yapı, yeni rejimin yerleştirilmesi ve korunması amacıyla üretilen 
politikaların etkisinde kalmıştır. Bunun sonucunda siyasal bilinç ve etkinlik 
açısından zayıf bir köylü sınıfı, sosyal hakları ve toplumsal güvenlik açısından 
garanti altına alınmamış bir işçi sınıfı, devletçi politikalar sonucu ortaya çıkmış 
yeni burjuva ve asker-sivil yönetici sınıfı olmak üzere dört ana sınıf ortaya 
çıkmıştır. Bu dönemde yapılan kentleşme çalışmalarını incelerken bu toplumsal 
yapının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

1923-1939 yılları arasında gerek ülke ekonomisinin gerekse rejimin 
korunması açısından birçok önemli politika üretilmiştir. Bu politikalar 
doğrudan yahut dolaylı olarak kentsel gelişimi etkilemiştir. Sanayi ve kamu 
iktisadi girişimlerinin kuruldukları bölgelerde ulaşım, su kaynakları ve iletişim 
imkânları gibi birçok unsuru etkiledikleri bilinmektedir. Ayrıca sanayileşen 
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bölgelerde artan nüfus da kentsel gelişimi doğrudan etkilemektedir. Bu noktada 
dönemin kentleşme politikalarını incelerken ekonomik verilerin de göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir (İnan, 1972, s. 12-74; Avdan, 2009, s. 37) 

Erken Cumhuriyet döneminde ekonomi politikaları ve toplumsal yapının 
yanı sıra nüfus ve göç dinamikleri de kentleşmeyi etkilemiştir. Cumhuriyetin 
ilanından sonra ilk resmi nüfus sayımı 28 Ekim 1927 tarihinde yapılmıştır. Bu 
sayıma göre ülkenin nüfusu 13.464,564 olarak hesaplanmıştır. Ancak Osmanlı 
Devleti’nde son yapılan nüfus sayımı incelendiğinde (1914) Misak-ı Milli 
sınırları içerisindeki sınırın 14 milyonun üzerinde olduğu görülmektedir. Eldem, 
aradaki farkın Kurtuluş Savaşı esnasında şehit düşenler ile kendi ülkesine göç 
eden azınlıklardan kaynaklandığını belirtmektedir. 1927 nüfus sayımına göre 
ülke nüfusunun %76’sı kırsal kesimde yaşamaktadır. Yanı sıra kent/kırsal nüfus 
oranının en yüksek olduğu il İstanbul’dur. İstanbul nüfusunun %87’sinin kentte 
yaşadığı belirtilmektedir. İstanbul’dan sonra bu oranın en yüksek olduğu il 
ise İzmir olarak kayda geçmiştir. İzmir’de nüfusun %48’inin kentte yaşadığı 
kaydedilmiştir (Babuş, 2006, s. 132).

I. Dünya Savaşı yıllarında çok sayıda Ermeni ve Rum vatandaşın ülke 
sınırlarının dışına çıktığı bilinmektedir (Köse, 2010, s. 144). 30 Ocak 1923 
tarihinde imzalanan sözleşme ile gerçekleşen Türk-Yunan nüfus mübadelesi de 
nüfusu önemli ölçüde etkilemiştir. Bu mübadele sonucunda yaklaşık 1.200.000 
Rum Yunanistan’a göç ederken yaklaşık 500.000 Türk’ün Yunanistan’dan 
Türkiye’ye göç ettiği bilinmektedir. Türkiye’ye gelen göçmenlerin %70’inin 
kırsal kesimden geldiği ve yalnızca %30’unu kentte yaşadığı kaydedilmiştir. 
Mübadiller yerleştirilirken mesleki edinimleri göz önünde bulundurulmuştur. 
Örneğin tarımla uğraşanlara arazi tahsisi yapılmış, dükkân işletenlere gerekli 
alan verilmiştir (Sofracı ve Kayam, 2019, s. 191). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusu etkileyen iç göç hareketleri ise 
genellikle güvenlik sorunları nedeniyle gerçekleşmiştir. Doğu bölgelerinde 
yaşanan isyanlar, sınır sorunları, ağalık/şeyhlik gibi uygulamalar ve feodalite 
bazı aşiret reisleriyle şeyhlerin doğudan batıya zorunlu göç ettirilmesine sebep 
olmuştur. Göç edenler yanlarında önemli miktarda sermaye de götürmüşlerdir. 
Bu durum doğu illerinin kalkındırılmasını da geciktirmiştir. 1923-1930 yılları 
arasında doğu illerinden batıya göç ettirilen ağa sayısının beş yüzün üzerinde 
olduğu bilinmektedir. Fakat toprakların dağıtılması noktasında yaşanan sorunlar 
nedeniyle 1934 yılında 2510 sayılı kanunla bu ağaların doğuya geri dönmesine 
karar verilmiştir (Aydemir, 1999, s. 305). Göç hareketlerinin nüfusa ve 
dolayısıyla kentsel gelişime önemli etkileri bulunmaktadır. Öncelikle doğudan 
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batıya göç hareketleri toprak sahiplerinin, eşkıyaların, şeyh ve aşiret ağalarının 
gücünü artırırken doğudaki kentsel gelişimin de önüne geçmiştir. Yanı sıra batıda 
nüfus, sanayileşme ve diğer yatırımların etkisiyle ortaya çıkan gecekondulaşma 
da kentsel gelişimin orantısız bir şekilde ilerlemesine sebep olmuştur. 

Yukarıda ele alındığı üzere Cumhuriyetin ilk yıllarında kentleri ve 
kentleşme faaliyetlerini etkileyen ekonomi politikaları ve göç hareketleri 
bulunmaktadır. Bu bağlamda dönem içerisindeki kentleşmeye dayalı faaliyetleri 
iki başlık altında incelemek gerekmektedir. Bunlar yasal düzenlemeler ve imar 
çalışmalarıdır. Zira kentleşme mevzuatına dair önemli çalışmaların

4.2.	Yasal	Düzenlemeler

Plansız dönem olarak nitelendirilen 1923-1960 yılları arasında Türkiye’de 
kentsel gelişim açısından yapılan kanuni düzenleme sayısı oldukça azdır. 
Bunun yanında kentlerin bayındır hale getirilmesinden ziyade yerel yönetim 
birimlerinin oturtulmasına dönüp kanuni düzenlemelerin daha ağırlıklı 
olduğu görülmektedir. Zira yeni kurulan rejimin korunması ve tüm ülkede 
yaygınlaştırılması için öncelikle idari birimlerin oturtulmasına çaba sarf 
edilmiştir. Bu noktada yerel yönetimlerin örgütlü bir biçimde tüm ülkede 
kurulabilmesi için çeşitli kanunlar çıkartılmıştır. Bu nedenle 1923-1939 yılları 
arasında kentsel gelişim adına yapılan kanuni düzenlemeleri yerel yönetim 
çalışmaları üzerinden okumak gerekmektedir. Düzenlemeleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür;

● CHP 1935 Parti Programı: 1935 yılında yayınlanan CHP parti programı 
incelendiğinde 8 ana bölümün olduğu görülmektedir. Bu bölümlerde kentleşmeyi 
doğrudan doğruya ilgilendiren iki madde bulunmaktadır. Bunlar bayındırlık 
işleri ile alakalı olan 26. Madde ve emlak işleriyle alakalı olan 7. Maddedir 
(CHP Programı, 1935, s. 17-25).

● 1921 Anayasası: Ortaylı (1985, s. 207) 1921 anayasasının yerel 
yönetimlerle ilgili niteliklerini “Türkiye’de belediyeler ile demokrasinin 
gelişimini öngören ne geçmişte ne de günümüzde bir eşi bulunmayan statü” 
olarak ifade etmektedir. 1921 anayasası diğer anayasalara kıyasla yerinden 
yönetim ilkesine en fazla ağırlık verilen anayasadır. Burada öngörülen yerinden 
yönetimin günümüzde dahi gerçekleştirilemediği bilinmektedir (Yazıcıoğlu, 
1996, s. 231). Anayasa incelendiğinde vilayetlere birer tüzel kişilik tanındığı, 
yerel konularda karar alırken özerk davranma hakkı verildiği ve vilayet 
meclislerinin geniş yetkilerle donatıldığı görülmektedir.
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● Köy Kanunu (1924): Köy Kanununda seçim usulleri, köy işlerinin 
yürütülmesi, bir meclis görevi gören ihtiyar heyetinin sorumlulukları ve köylerin 
denetimi gibi konular düzenlenmiştir. Buna göre nüfusu 2000’in altında olan 
yerleşim yerleri köy olarak nitelendirilmiş; her köyün sınırlarının muhtar ve 
ihtiyar heyetince çizilmesi kararlaştırılmıştır. Sosyal hayatı etkileyecek olan 
hizmetler madde 14’te düzenlenerek “yapılması köylünün isteğine bağlı olan 
işler” olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre pazar ve çarşı yerlerinin yapımı, köy 
yollarının onarılması ve taş döşenmesi, hamam yapılması, köyde elde edilen 
hasat için alıcıların bulunması, kütüphane kurulması, giderleri köy sandığından 
karşılanmak üzere bir ambar inşa etmek, koru yetiştirerek güvenliği sağlamak, 
elektrik tesisatı kurmak gibi birçok işin, köylünün isteği üzerine muhtar ve 
ihtiyar heyeti tarafından yapılması kararlaştırılmıştır (Köy Kanunu, 1924, s. 
240-243).

● Belediye Kanunu (1930): 1930 Belediye Kanunu ile belediyeler; 
“beldenin ve belde sakinlerinin yerel nitelikteki ortak ve medenî ihtiyaçlarını 
düzenlemek ve karşılamakla sorumlu bir tüzel kişilik” şeklinde nitelendirilmiştir 
(Belediye Kanunu, 1930, s. 1). Kanun ile getirilen belki de en önemli düzenleme 
imar hususunda olmuştur. Her belediyenin imar planı hazırlaması ve bu plana 
hizmet edecek kadastral haritalar çıkartması zorunlu hale getirilmiştir.

● Umumi Hıfzısıhha Kanunu (1930): 6 Mayıs 1930 tarihinde yürürlüğe 
giren 1489 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile sağlık konularında belediyelere 
yüklenen sorumluluklar düzenlenmiştir.

● Belediyeler Bankasının Kurulmasına Dair Kanun (1933): Kanunun 3. 
Maddesi incelendiğinde bankanın kuruluş amacının “belediyelere, kentlerin 
tesis ve düzeni için yapılacak hizmetlerde ihtiyaç duyulan paranın borç 
olarak verilmesi” olduğunu görmek mümkündür. Belediyeler Bankası kentsel 
altyapının ve diğer kentsel hizmetlerin gerçekleştirilmesi noktasında önem arz 
etmektedir.

● Belediye Yapı ve Yollar Kanunu (1933): 2433 sayılı Belediye Yapı ve 
Yollar Kanunu, kentlerin imar planlamalarının, altyapı çalışmalarının, ulaşım 
yollarının ve kadastro işlerinin yürütülmesi hususunda önemli düzenlemeler 
içermektedir.

● Belediyeler İstimlak Kanunu (1934): İmar planları gereğince bina, yol 
ve altyapı çalışması yapılacak alanlarda gerçekleştirilecek istimlak için usul ve 
esasları düzenlemektedir.

● Belediyeler İmar ve Fen Heyetlerinin Kurulmasına Dair Kanun (1935): 
Belediyeler İmar Heyeti kanunu incelendiğinde İç İşleri Bakanlığı’nın nüfusu 



SON DÖNEM OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’DE . . .     431

10 binin üzerinde olan yerleşmelerdeki içme suları, rekreasyon alanları, lağım 
işleri ve imar planlarından sorumlu tutulduğu görülmektedir.

● 3458 Sayılı Mimarlık ve Mühendislik Kanunu: Kanun incelendiğinde 
mimar ve mühendis olmak için aranan şartların, ruhsatname veriliş usullerinin, 
uzman ve doktor mühendis unvanlarının düzenlendiği görülmektedir. Kanunun 
birinci maddesi ile yabancı ülkelerden alınan mühendislik ve mimarlık lisans 
diplomalarıyla Türkiye’de ruhsatname alınamayacağı görülmektedir. 1. Madde 
b fıkrasında yer alan “yüksek mühendis ve yüksek mimar” ifadesi ruhsatname 
için günümüzdeki karşılığıyla lisansüstü eğitim gerektiğini göstermektedir. 
Yanı sıra yerli ve yabancı üniversitelerden alınan doktora belgeleri ile doktor 
mühendis unvanının alınacağı da madde 4’te belirtilmiştir.

4.3.	İmar	Çalışmaları

1923-1939 yılları arasında Türkiye’de doğrudan kentleşme adına yapılan 
kanuni düzenleme sayısı oldukça azdır. Bu nedenle dönemin kentleşme 
faaliyetlerinin okunabilmesi için kentsel gelişimi etkileyen bayındırlık, nüfus, 
kent planları, göç, sanayileşme ve konut sorunları gibi dinamiklerin ayrıca 
ele alınması gerekmektedir. Bu noktada imar çalışmalarını önemli kılan iki 
dinamikten söz etmek gerekmektedir. Bunlar Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
sosyo-mekânsal dönüşümleri, devlet politikalarını ve bireyleri etkileyen 
modernizm ve ulus inşası sürecidir. 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda 
merkezi bir yapı teşkil edilmiş olsa da devlet aygıtlarının kurumsallaşamadığını 
söylemek mümkündür. Yanı sıra yerel birimlerin örgütlenememiş olması 
özellikle ulusal birlik ve kimlik üretilmesinin önündeki engellerden biri 
olarak görülmüştür. Cumhuriyet’in ilanı ile ulus devletin inşa süreci başlamış; 
ulusal birlik ve ulusal kimlik kavramları bu sürecin temel koşulu olmuştur. Bu 
koşulların sağlanabilmesi için devlet yapısının kurumsal düzeyde örgütlenmesi 
zorunlu hale gelmiştir.  Şengül (2009) 1923-1939 yılları arasında Türkiye’de 
kentsel mekânın şekillenmesinde ulus inşası, anavatan düşüncesi ve başkentin 
taşınmasının önemli etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle bu 
bölümde Ankara’nın başkent ilan edilmesinin yanı sıra İstanbul ve İzmir 
şehirlerinde gerçekleştirilen imar çalışmaları ele alınacaktır. 

4.3.1.	Ankara

Ankara’nın başkent ilan edilmesinin ardından yapılan ilk planlama 1924 
yılında Lörcher tarafından tasarlanmıştır. Hali hazırda İstanbul İmar Komisyonu 
üyesi olan ve Alman menşeili Heussler firması bünyesinde faaliyet gösteren 
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Lörcher planlamayı eski ve yeni merkez şeklinde ikiye ayırmıştır. Ancak ilk 
yapılan, kale ve etrafındaki “eski” Ankara’nın bayındırlığı için tasarlanmış 
olan plan hükümet tarafından gerçekçi bulunmamıştır. 1/10.000 ölçekli bu 
plan incelendiğinde eski Ankara bölgesinde gelecekte yaklaşık 200.000 kişinin 
ağırlanması hedeflendiği görülmektedir. Buna göre kale ve tren istasyonu 
arasında kalan bölgenin yeniden düzenlenmesi öngörülerek bir “yönetim 
kompleksi” kurulması planlanmıştır. İdari binaların kente hâkim olacağı bir 
düzenleme olan 1924 planı aynı zamanda yeni kent merkezini de belirlemektedir 
(Cengizhan, 2004).

İlk planın gerçekçi olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine 1925 
yılında ikinci bir plan hazırlanmıştır. Türkiye Başkent’ine ait Yapılaşma 
Planı- Angora- Eski Şehir ve Yönetim Şehri = Çankaya başlıklı bu planda eski 
Ankara’nın güneyine yeni bir merkez kurulması öngörülmüştür. Bilinçli bir 
şekilde eski ile yeni merkezi birbirinden ayırmayı öngören bu plan, isminden 
de anlaşılacağı üzere bir “yönetim şehri” kurmayı hedeflemektedir. Güneyde 
kurulması planlanan yeni merkez için toprak gereksinimi bulunduğundan 13 
Aralık 1924 tarihli 583 sayılı kanun ile kamulaştırılan 400 hektarlık alanın 150 
hektarı Lörcher Planı için tahsis edilmiştir. Günümüzdeki Kızılay Meydanı ve 
çevresinin temelleri bu plan ile atılmıştır. 150 hektarlık alanı kaplayan plan 
yeterli olmadığından 1928 yılına gelindiğinde yeniden plan yapılması ihtiyacı 
duyulmuştur (Tankut, 1988, s. 102-103). 

1928 yılında, Ankara’nın yeni imar kent planı için başvurulan Prof 
Hoffman’ın önerisi üzerine bir plan yarışması düzenlenmiştir. Berlin Kent 
Planlama yarışmasının kazananı olan Herman Jansen, Alman şehir planlamacı 
Prof Brix ve Fransız başmimarı Prof Jausseley arasında düzenlenen bu yarışma 
sonucunda hükümet Jansen tarafından hazırlanan nazım imar planını kabul 
etmiştir. Jansen Planı’nın ana hatlarının doğru anlaşılabilmesi için yarışma 
şartlarının da incelenmesi gerekmektedir. Zira yarışmaya katılan üç mimarın 
da plan hususunda tamamen serbest olmadığı bilinmektedir. Örneğin önceden 
hazırlanan planlar çerçevesinde şehrin merkezi Ulus-Çankaya bölgesine 
kaymıştır. Planlara 50 yıl için 300.000 kişilik bir nüfus sınırlaması getirilmiştir.  
Buna karşılık önemli binaların ve yolların konumları ile eski merkezin akıbeti 
mimarlara bırakılmıştır (Yavuz, 1952, s. 20). 

Jansen tarafından hazırlanan plan 23 Temmuz 1932’de onaylanmıştır. Plan 
incelendiğinde işçi sorunlarına önem verildiği, toplumsal endişelerin bulunduğu 
görülmektedir. Lörcher tarafından hazırlanan planın aksine, görkemli bir proje 
değil sosyal yönü ağır basan bir planlamadır. Böyle bir planlamanın seçilmesi de 
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erken cumhuriyet dönemi yönetiminin niteliklerinin anlaşılabilmesi açısından 
önem arz ettiği düşünülmektedir. Zira toplumun her kesiminin kalkındırılması 
hedefinin burada hayat bulduğu görülmektedir. Jansen planı 1950’li yıllara 
kadar Ankara’nın kentsel gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir.

4.3.2.	İstanbul

Ankara’nın başkent ilan edilmesinin ardından 1930’lu yıllara kadar 
İstanbul’un kentsel gelişimi adına önemli bir adım atılmamıştır. Bunun altında 
yatan sebeplerden en önemlisi yeni kurulan devletin ideolojik kimliğidir. Zira 
emperyalizm, şarkiyatçılık ve kolonyalizm karşıtı bir kimliğe sahip olan yeni ulus 
devletin, kendi kimliğini güçlendirebilmesi için ihtiyaç duyduğu modernleşme 
hareketinin ilk eserlerinden birinin Ankara olduğu düşünülmektedir (Bozdoğan 
ve Kasaba, 1997, s. 1-3). Çalışmada daha önce vurgulandığı üzere Osmanlı 
Devleti’nin mirası olarak görülen İstanbul’a karşılık yeni ulus devletin modern 
şehri olarak Ankara seçilmiştir. Bu seçim doğrultusunda Ankara’nın kentsel 
gelişimine önem verilmiş; İstanbul bir süre göz ardı edilmiştir. Erken cumhuriyet 
dönemi üzerine çalışan tarihçilere göre Ankara’da elde edilen başarı doğrudan 
doğruya cumhuriyetin başarısı olarak görülmektedir. Jansen planı, kültürel, idari 
ve hukuki reformların önemli bir kısmını mekansallaştırdığı için, ulus-devletin 
bir simgesi haline gelmiştir. 1980’li yıllara kadar Ankara’nın, planlanmış tek kent 
olarak sunulmasının nedeni de budur (Tankut, 1972, s. 115). Buna karşın konu 
ile alakalı erken dönem literatürü incelendiğinde İstanbul’un “çok dinli/çok dilli, 
ihmal edilmiş” bir kozmopolit şehir olarak nitelendirildiği görülmektedir (Göle, 
1994, s. 128). Fakat 1930’lu yıllar itibariyle cumhuriyet idaresinin İstanbul’a 
yönelmeye başladığı görülmektedir. Ankara planında elde edilen tecrübeler 
İstanbul hususunda da esin kaynağı olmuştur (Tekeli, 1980, s. 73).

Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul’da yapılan ilk planlı kentleşme 
çalışması Prost planıdır. Ancak Prost planının uygulama sürecinin doğru 
anlaşılabilmesi açısından dönemin kentsel mekân özelliklerinin de incelenmesi 
gerekmektedir. Çalışmada daha önceden ele alındığı üzere İstanbul, Osmanlı’nın 
son döneminde yapılan kentsel çalışmaların merkezi olmuştur. Yanı sıra 
asırlarca başkent olması da kentin kozmopolit bir yapıda olmasını sağlamıştır. 
19. yüzyılda sanayileşme ve kapitalizm etkisiyle ortaya çıkan yeni toplumsal 
sınıflara rağmen İstanbul’daki mekânsal farklılaşmanın belirleyicilerinin dini 
ve etnik unsurlar olduğu belirtilmektedir (İnalcık, 1973, s. 86). Ermeni, Rum, 
Musevi ve Müslüman Türk cemaatlerce kimlik kazandırılmış mahalle dokuları 
cumhuriyet döneminde de varlığını korumuştur. Buna karşılık kentsel dokuda 
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toplumsal sınıfların belirleyici etken olması II. Dünya Savaşı yıllarına dek 
mümkün olmamıştır (Akpınar, 2010, s. 3). Ayrıca İstanbul’un kentsel mekân 
özelliklerini de çıkmaz sokaklardan, özel avlulardan, dar yollardan, düzensiz bir 
kentsel dokudan yola çıkılarak Doğu Akdeniz ve Ortadoğu tipi bir yapı olarak 
nitelendirmek mümkündür. İlk olarak 1836-37 yılları arasında Moltke tarafından 
ele alınan bu kentsel yapının dönüşümü için ilmühaberler yayınlanmış olsa da 
gerek 19. Yüzyılın sosyal ve ekonomik şartları gerekse savaşların etkisiyle 
gerekli imar çalışmaları yapılamamıştır. 

İlk planlama girişimlerinden sonuç alınamaması üzerine 1936 yılında 
Fransız şehir plancısı ve mimar olan Henri Prost, İstanbul’a davet edilmiştir. 
Prost’un davet edilmesinin birkaç nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki Paris 
bölge planını hazırlamış olmasıdır. Ek olarak Fas, Marakeş, Rabat ve Meknes 
gibi önemli kentlerin de planlarını hazırlayan Prost, kendi döneminde dünyanın 
en tanınan mimarlarından biridir. İkinci neden ise Prost’un daha önceden 
İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer bazı bölgelerinde çalışmış olmasıdır. 1905-
1907 yıllarında Ayasofya’ya ait rölöveyi hazırlamış olan Prost, İzmir şehir 
planında da danışman olarak görev yapmıştır. 1936 yılında İstanbul imar planı 
için hazırlıklara başlanmıştır. Türk mimar ve plancıların yanı sıra Fransız 
tasarımcı ve plancılardan oluşan bir ekiple birlikte bir yıllık araştırma sürecinin 
ardından 15 Ekim 1937 tarihinde Prost planı yayınlanmıştır. Planda İstanbul üç 
ana bölgeye ayrılarak ele alınmıştır. Bu bölgeler Beyoğlu, Anadolu Yakası ve 
tarihi yarımadadır. Planın öncelikli hedefi hem ulusal hem de uluslararası ölçekte 
bir ulaşım sistemi hazırlamak olmuştur. Buna karşılık plan tatbik edilirken tarihi 
eserlerin ve doğal güzelliklerin korunması gerektiğine vurgu yapılmıştır. 1940’lı 
yıllarda Avrupa’da verdiği konferanslarda plana değinen Prost, 2700 yıllık tarihi 
bir kentin kentselleştirilmesini “hassas ameliyat” olarak nitelendirmiş; bu tarihi 
dokunun korunmasının elzem olduğunu belirtmiştir (Prost, 1948; akt. Akpınar, 
2010, s. 4). 

4.3.3.	İzmir

Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan modern kentleşme mirasının 
kent mekanını üreten süreçlerden ve kent planlaması etkinliklerinden ayrı 
düşünülmesi mümkün değildir. Bilsel (2009, s. 12) Cumhuriyet’in modernite 
projesinin ana hedeflerinden birinin kentlerin modern şehircilik ilkelerine 
uygun bir şekilde ve modern toplumun yeni alışkanlıklarını destekleyecek 
şekilde düzenlenmesi olduğunu belirtmektedir. Ona göre 1950 öncesi dönemin 
belirleyici düşüncelerinden birisi çağdaş kentler yaratma arzusudur. Literatür 
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incelendiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nde kentleşmenin ve kent planlamalarının 
başlangıcının Ankara’da yapılan düzenlemeler olarak kabul edildiği 
görülmektedir. Ancak kapsamlı olarak hazırlanan ilk kent planı İzmir’e aittir. 
Bunun nedenlerinin başında işgalin hemen ardından başlayan büyük yangın 
gelmektedir. Nitekim çıkan yangınla İzmir’de yaklaşık 300 hektarlık alan 
kullanılamaz hale gelmiştir. Bu nedenle İzmir’in yeniden inşası meselesi Ankara 
içinde öncelikli meselelerden biri haline gelmiştir. Bu konudaki ilk girişim 
dönemin İzmir belediye başkanı Şükrü Kaya tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Lozan görüşmeleri için seçilen heyetin içerisinde yer alan Kaya, Paris ziyareti 
esnasında “İzmir’in Yeniden İmar ve İnşasını Tetkik Şirketi”ni kurmuştur. 
Kurulan bu şirket İzmir’in ilk imar planı için Henry Prost ile iletişime geçmiştir. 
Ancak Prost şirkete başka bir şehir plancısı olan Rene Danger’ı önermiştir. 
Ardından Danger ile görüşme sağlayan İzmir Belediyesi 1924 senesinde bir 
sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye göre Danger şehrin planını hazırlarken 
Prost ise danışman-şehirci olarak projede yer alacaktır. 1925 senesinde 
sözleşmeye uygun bir şekilde hazırlanarak belediyeye sunulan plan İzmir’in 
bir bütün olarak yeniden düzenlenmesini öngörmüştür. Planın hazırlanmasının 
üzerine Belediye tarafından kurulan ve bünyesinde İzmirli doktor, mimar ve 
mühendisleri barındıran bir komisyon planı incelemeye almıştır. Bilsel (2009, 
s. 12) komisyonun beklentisinin hem yangından tahrip olan alanların imar 
edilmesi hem de kent ekonomisine katkıda bulunacak fonksiyonel ve mekânsal 
bir örgütlenmenin sağlanması olduğunu belirtmektedir. 

Danger-Prost planının 1924 yılında teslim edilen ilk nüshasında konut 
alanları “bahçe-kent” yaklaşımına uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Bunun 
yanı sıra mevcut limanın Alsancak bölgesinin kuzeyine taşınması, endüstri 
bölgesinin bu taşınmaya uygun bir şekilde yeniden ele alınması, kentteki iki 
demir yolu hattını birleştirecek yeni bir merkezin kurulması, endüstriyel 
bölgenin yalıtım yollarıyla şehirden ayrılması ve yapı yoğunluğunun sağlıklı 
eşik olarak görülen 350-400 kişi/hektar aralığına çekilebilmesi için yeni 
konutların inşa edilmesi planda öngörülen düzenlemelerden bir kısmıdır. 1924 
yılında teslim edilen Danger-Prost planı Şekil 7’de de görüleceği üzere endüstri 
alanları ile limanların konutlardan uzakta olmasını öngörmektedir. İşçiler için 
ve endüstri alanının dışında ancak bu alana kolayca ulaşılabilecek bir bölgede 
konut yapılması öngörülmüştür. 1925 yılında İzmir belediyesince onaylanan 
planın uygulanabilmesi için planda yer alan parseller açık artırma usulünce 
ihaleye çıkartılmıştır. Parsellerin büyük bir çoğunluğu bankalar ve esnaf 
kooperatiflerince alınmıştır. Bu bölgelere bankalar ve iş hanları kurulmuştur. 
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Planın uygulanmaya başlandığı 1925 yılından 1928 yılına kadar şehirde inşaat 
çalışmaları oldukça hızlı ilerlemiştir. Ancak 1929 Buhranı İzmir’deki imar 
çalışmalarının da durmasına sebep olmuştur (Bilsel, 2009, s. 13). 

1931 yılında İzmir Belediye Başkanlığına Behçet Uz seçilmiştir. 1930’da 
yürürlüğe giren Belediyeler Kanunu’nun her şehre bir plan hazırlama zorunluluğu 
getirmesi ile İzmir Belediyesi, Ankara’nın planlarını hazırlamakta olan 
Jansen’den mevcut İzmir planı ile alakalı görüş talep etmiştir. Jansen’in plandaki 
bulvar ve caddelerin çok geniş olduğunu, mevcut planın ekonomiyi göz ardı 
ettiğini belirten görüşleri üzerine Danger-Prost planı revize edilmiştir. Bu yeni 
revizede limanın taşınmasından vazgeçilmiş, bulvar ve caddeler daraltılmıştır. 
Plan doğrultusunda 1939 yılına kadar birçok çalışma hayata geçirilmiştir. 
Örneğin 1933’te Gazi Osman Paşa Bulvarı tamamlanmıştır.  Kahramanlar 
bölgesinde bir işçi mahallesi kurulmuştur. İşçilere bu bölgede araziler verilerek 
ev yapımı noktasında da destek sunulmuştur. Mustafa Enver Bey Caddesi de 
yine bu dönemde tamamlanan çalışmalardan biridir (Bilsel, 2009, s. 13).  1924-
1939 yılları arasında gerçekleştirilen ve İzmir’de kentleşmeye olumlu katkısı 
olan diğer çalışmalardan bazıları İzmir Kültür Parkı İzmir Panayırı ve Açık 
Hava Tiyatrosudur.

5. Sonuç

Hem sanayi devrimi ve kapitalizm ile ortaya çıkan yeni yaklaşımlar hem 
de dönemin iktisadi ve siyasi koşulları 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde 
kentleşme bağlamında önemli değişikliklerin yaşanmasına sebep olmuştur. 
Değişiklikleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar mevzuat 
çalışmaları, imar çalışmaları ve kent yönetimidir. Tanzimat Fermanı’ndan önce 
Osmanlı’da kent yönetiminin kadı tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. 
Altyapı, temizlik ve insani ihtiyaçlar gibi kentsel hizmetlerin vakıf sistemince 
ve yine kadı denetiminde gerçekleştirildiği bu sistemde mülki görevlerde 
yardımcı olarak görev yapan altı birim yer almaktadır. Bunlar Subaşı, Asesler, 
Kale Dizdarları, Muhtesip, Mimarbaşı ve Şehreminidir. Vergilerin toplanması, 
imar faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi, iç kalelerin savunulması, 
ticari faaliyetlerin denetlenmesi, su ve kent yollarının bakımlarının 
gerçekleştirilmesi gibi birçok görev kadının denetimindeki bu alt birimlerce 
yerine getirilmiştir. Ancak özellikle II. Mahmud döneminde yapılan bazı 
reformlarla birlikte gerek vakıfların gerek kentin yönetimi noktalarında önemli 
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. İhtisap Nezareti, Ebniye-i Hassa Müdürlüğü 
ve Vakıflar Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin kurulması kent yönetiminde önemli 
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değişiklikler yaşanmasına sebep olmuştur. Zira Ebniye-i Hassa Müdürlüğü ile 
imar faaliyetleri; Vakıflar Evkaf-ı Humayun ile kent hizmetlerinden sorumlu 
olan vakıflar; İhtisap Nezareti ile kolluk işleri merkezileştirilmiştir. Böylece 
kadıların kent yönetimindeki yetki ve sorumlulukları azaltılmıştır. 

19. yüzyılda Osmanlı’da gerçekleştirilen imar çalışmalarından bazıları 
Moltke Planı, İmar Kanunu ve Islahat-ı Turuk Komisyonudur. Moltke Planı 
Türkiye’de yapılan ilk imar planı olduğu için önem arz etmektedir. Nitekim 
İstanbul’un haritalandırılmasını ve çeşitli altyapı çalışmalarının başlatılmasını 
sağlayan plan sonraki dönemlerde yapılacak planlamaların da temelini teşkil 
etmektedir. İmar Kanunu’nda benzer bir şekilde kentleşmeyi etkileyen imar 
çalışmaları hususunda gerekli mevzuata dair temel çalışma niteliği taşımaktadır. 
Bunların yanı sıra yine 19. Yüzyılda belediye teşkilatına dair çalışmalar, 
İntizam-ı Şehir Komisyonu’nun kurulması, Vilayet Nizamnameleri ve ilk 
belediyeler Türkiye’de kentleşmenin temellerini teşkil etmektedir. Örneğin 
9 Mayıs 1856 yılında kurulan İntizam-ı Şehir komisyonu İstanbul’un 14 ayrı 
bölgeye ayrılmasına ve her bölgenin ayrı bir belediye tarafından yönetilmesine 
karar vermiştir. Ancak 14 belediye dairesinin aynı anda kurulması mümkün 
olmadığından, örnek bir uygulama teşkil etmesi açısından başlangıçta sadece 
Beyoğlu ve Galata bölgesini kapsayan “6. Daire-i Belediye” nin kurulmasına 
karar verilmiştir. Galata ve Beyoğlu bölgesinin ilk uygulama bölgesi olarak 
seçilmesinin nedenleri, nüfusun yüksek olması, yoğun bir ticari faaliyet sahası 
olması ve kent yapılaşmasının diğer bölgelere nazaran daha doğru olmasıdır. 
Bir diğer unsur da bölgede yaşayan gayrimüslim ağırlıklı nüfusun büyük 
bir çoğunluğunun Avrupa’yı ve oradaki belediyecilik faaliyetlerini görmüş 
olmasıdır. 

Cumhuriyetin ilanından planlı dönemin başlangıcı olarak nitelendirilen 
1950’li yıllara kadar geçen sürede ekonomik, siyasi ve toplumsal koşullar 
nedeniyle planlı bir kentleşme politikası uygulanmamıştır. Ancak bu dönem 
içerisinde gerçekleştirilen birçok kentleşme çalışması bulunmaktadır. Nitekim bu 
çalışmalar planlı dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerin de temelini oluşturmaları 
nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle dönemin mevzuat çalışmaları 
ve imar çalışmaları üzerinden okunması gerekmektedir. 

Sonuç itibariyle gerek 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından gerekse 20. 
Yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen bir dizi 
kentleşme çalışmasına rastlamak mümkündür. Burada ele alınan çalışmalardan 
bir kısmının günümüz yerel yönetim ve kent algısı üzerinde önemli etkileri 
bulunmaktadır. Örneğin 1839’da hazır hale getirilen Moltke Planı Cumhuriyet 
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döneminde yapılan ilk imar planlarına ışık tutmuştur. Moltke’ de elde edilen 
hem olumlu/olumsuz tecrübeler sonraki planlarda nüfus, coğrafi veriler ve 
toplumsal yapının bir bütün halde ele alınmasını sağlamıştır. Yanı sıra Altıncı 
Daire-i Belediye Osmanlı döneminde hayata geçirilmiş ve Türkiye’nin ilk aktif 
belediyesi olarak görev almıştır. Burada yapılan çalışmalardan elde edilen verim 
Cumhuriyet dönemindeki belediyecilik anlayışına da yansımıştır. Benzer şekilde 
1877 yılında çıkartılan Vilayetler Belediye Kanunu 1930 yılına kadar yürürlükte 
kalmış ve 1930 yılında çıkartılan 1580 sayılı kanunun da temellerini teşkil 
etmiştir. 1882 tarihli ilk İmar Kanunu planlı döneme kadar gerçekleştirilen birçok 
mevzuat çalışmasına öncülük etmiştir. Örneğin “Belediyeler yeni yapılacak 
sokakların ve yolların haritalarını çıkartarak halka ilan edecektir.” İfadesi 
İmar Kanunu’nda yer almıştır. Bu ifadeye benzer şekilde 1930 tarihli Belediye 
Kanunu ve 1933 tarihli Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’nda yer verilmiştir. 1912 
yılında çıkartılan Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat 
1930 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Örneklerden anlaşılacağı üzere özellikle 
Tanzimat Fermanı sonrasında gerçekleştirilen bir dizi yasal düzenleme Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yerel yönetim mevzuatını bir şekilde etkilemiştir. Buradan 
hareketle II. Mahmud dönemi ve sonrasında Tanzimat Dönemi kentleşme 
algısının erken cumhuriyet dönemindeki çalışmaları etkilediğini söylemek 
mümkündür. 
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1. Giriş

1970’li yıllarda dünyanın genelinde yaşanan değişimlere bağlı olarak 
kamu yönetiminin yapısı ve işleyişi de sorgulanmaya başlanmıştır.  
Katı bürokratik yapıyı esas alan, kapalılık ve gizliliğe yer veren 

Geleneksel Kamu Yönetimi (GKY) anlayışının hâkim olduğu yönetim tarzı 
ve uygulamasının değiştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Özellikle 1980’lerden 
itibaren GKY anlayışı karşısında farklı paradigmalar ortaya çıkmıştır. GKY’nin 
yerini alan Yeni Kamu Yönetimi(YKY) anlayışı ile kamu yönetiminde daha çok 
esneklik, verimlilik ve hesap verebilirliği öngören yeni yönetim tekniklerinin 
uygulanması benimsenmiştir. 

GKY’nin günümüzde birçok sorunun kaynağı olarak görülmesiyle birlikte 
kamu örgütlerinde yaşanan ekonomik ve yönetim krizleri ve kamu örgütlerine 
olan güvenin azalması sonucunda kamu yönetiminde YKY anlayışının 
öngördüğü ilke ve stratejilerin uygulanması gerektiği anlaşılmıştır. YKY 
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anlayışını benimsemek zorunda kalan kamu yönetimi, o zamana kadar yaygın 
bir şekilde özel sektörde kullanılan stratejik yönetim, performans yönetimi, 
performans esaslı bütçeleme, etkililik, etkinlik, verimlilik, şeffaflık ve hesap 
verebilirlik gibi yeni değer ve yaklaşımları uygulamaya başlamıştır.

YKY’nin benimsediği bu kavram ve uygulamalar, aslında iyi yönetimin 
unsurlarını da kendi içinde barındırmaktadır. Bu nedenle yeni yönetim 
anlayışındaki bu kavramlar, demokrasi ile ilişkilendirilmiş ve bu sayede bir 
taraftan kamu yönetiminde esas itibariyle etkililik ve verimlilik tesis edilmeye 
çalışılmış, diğer taraftan ise kamu örgütlerine karşı azalan güven; şeffaflık, 
katılımcılık ve hesap verme gibi ilkeler ile sağlanmaya çalışılmıştır.

Stratejik yönetim yaklaşımının kamu örgütlerinde uygulanması ile 
örgütlerin misyon, vizyon, amaç, hedef ve temel değerleri belirlenmiş, çevre 
analizleri yapılarak güçlü ve zayıf yönleri ile karşılaşabilecekleri fırsat ve 
tehditler saptanmış, orta ve uzun vadede planlarla amaç ve hedefler ortaya 
konmuş, uygulama ile sonuçların değerlendirilmesi mümkün hâle gelmiştir. 
YKY’nin bir stratejisi olarak hesap verebilirlik ilkesi ise tüm bu süreçler içinde 
ayrı bir önem arz etmektedir. Hesap verebilirlikle hizmeti alanların aldıkları 
hizmetleri değerlendirmesi ve gerektiğinde hizmeti verenlerden hesap sorması 
için çeşitli mekanizmalar oluşturulmuştur. Türkiye’de ise 2000’li yıllar itibariyle 
kamu idarelerinde stratejik yönetime dayalı mevcut kaynakların kullanılmasında 
ve değerlendirilmesinde stratejik planlar uygulanarak yönetimde hesap verme 
sorumluluğu geliştirilmiştir.  

Bu çalışmada önce strateji, stratejik yönetim ve hesap verebilirlik 
kavramlarına değinilmiş ve çalışmanın devamında ise stratejik yönetim ve 
hesap verebilirlik kavramları arasındaki ilişki kamu yönetimi perspektifinden 
irdelenmiştir. Dolayısıyla çalışmanın amacı, stratejik yönetim ile hesap 
verebilirlik kavramlarını açıklamak ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi kamu 
yönetimi perspektifinden incelemektir. Çalışmada kuramsal esasa dayalı literatür 
taraması yapılmış ve çalışma, bu açıdan nitel ve dolaylı bir araştırma yöntemine 
dayanmıştır.  

2. Strateji Kavramı ve Stratejinin Önemi

Stratejinin sözlük anlamı, örgütlerin belirlenen amaçlarını 
gerçekleştirebilmesi noktasında sahip oldukları yeteneklerin üzerinde uzun 
vadede etki yaratması beklenen karar ya da kararların toplamıdır (Özer, 2015: 
s.71). Strateji kavramının ilk kullanıldığı alan askeri alandır. Etimolojik olarak 
strateji kavramının Latince stratos (ordu) ile agein (yol göstermek) kelimelerinden 
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türediği düşünülmektedir. Bu anlamda strateji bir orduyu sevk ve idare etmek 
anlamına gelmektedir. Ayrıca strateji savaşta belirlenen hedeflere ulaşmada 
mevcut kaynakların harekete geçirilmesi ve düzenlenmesi sanatı olarak da ele 
alınmaktadır (Barca & Balcı, 2006, s. 37). Strateji kavramı, günümüzde sadece 
askeri alanda değil, birçok disiplinde de önceden belirlenen amaç ve hedeflere 
en etkili şekilde ulaşmak için başvurulan önemli bir yönetim tarzı ve aracı haline 
dönüşmüştür.

Strateji kavramının kökeni ile ilgili bir fikir birliğinden söz etmek mümkün 
değildir. Kavramın etimolojik olarak Latince’den geldiğini düşünenlerin dışında 
strateji kelimesinin kökeninin Yunanca olduğunu düşünenler de vardır. Ancak 
kelimenin ilk olarak askeri alanda kullanıldığı konusunda bir fikir birliğinden 
bahsedilebilir. Kelimenin etimolojik olarak Yunanca “strategia” kelimesinden 
türediği ileri sürülmüşse de strateji kavramına ilişkin ilk incelemenin Yunanlılara 
değil, 500’lü yıllarda yazılan Sun Tzu’nun klasik “Savaş Sanatı” eserine 
dayandığı da düşünülmektedir (Grant & Jordan, 2015, s. 8). Dolayısıyla strateji 
kavramının tarihsel olarak çok uzun bir geçmişi bulunmaktadır. 

Strateji kavramının ilk defa askeri alanda kullanıldığı literatürde vurgulansa 
da günümüzde hemen tüm örgütler tarafından kullanılan bir kavram olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü günümüz örgütleri, stratejinin temel özelliklerinden olan 
uzun dönemli düşünme, çevreyi algılama, hedefleri iyi tespit etme özelliklerini 
kullanma zorunluluğu hissetmektedirler. Strateji ile yönetimin vizyonunun açık, 
gelecek odaklı, planlanan yol ve yöntemler ile belirlenen hedef ve amaçlar 
arasındaki uyumdan bahsedilmektedir (Özer, 2015, s. 71). Orduların stratejiye 
gereksinim duyması yanında, örgütlerin de yön ve amaç vermek, kaynakları en 
etkin şekilde kullanmak ve farklı kişiler tarafından alınan kararları koordine 
etmek amacıyla iş stratejilerine de ihtiyacı vardır. Gerek askeri, gerekse ticari 
alanda verilen bir stratejik kararın üç ortak özelliği bulunmaktadır (Grant & 
Jordan, 2015, s. 8):

● Önemli olma özelliği vardır,
● Bir kaynak taahhüdü içerir,
● Kolayca tersine çevrilemez.

Literatürde strateji ile ilgili çok sayıda tanıma rastlamak mümkündür. Bu 
tanımlardan başlıcaları şunlardır: 

● Bir örgütün uzun süreli amaçlar ve hedeflerinin belirlenerek 
bunlara ulaşılması için gerekli kaynakların ayrılması ve eylem planlarının 
benimsenmesidir (Chandler, 1962, s. 13).
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● Örgütsel kaynakların rekabet ortamından kaynaklanan fırsatlarla 
eşleştirildiği rasyonel bir karar verme sürecidir (Feurer & Chaharbaghi, 1995, s. 
11)

● Yönetimin fonksiyonları arasındaki karışıklıkları gidererek genel 
amaçlar doğrultusunda yönetimin özelliklerini düzenleyen, iktisadi olarak 
yönetimin ideala ulaşması ile seçimsel kararların verilmesi durumudur (Erol, 
2017, s. 2). 

● Yönetimin geleceğe hazırlıklı kılınması ve gelecekte rekabet 
üstünlüğünü kazanması için çevresini sürekli analiz etmesinin yanı sıra ilgili 
amaçları belirlemesi, faaliyetleri planlaması ve araçlar ile kaynakları yeniden 
düzenlemesi sürecidir (Dinçer, 1998, s.35). 

● Bir örgütün amaçlarına ulaşmada yönetim fonksiyonları arasında 
kararları formüle eden, uygulayan ve değerlendiren bir bilim ve sanattır. Bu 
tanıma göre stratejik yönetim, örgütsel başarıya ulaşmak için yönetimin çeşitli 
fonksiyonlarını sağlama ve gerçekleştirmeye odaklanan bütünleştirici bir 
özelliğe sahiptir (David & David, 2015, s. 39).

● Strateji ile bazen genel anlamda tüm devlet etkinliklerin planlanması 
ve yerine getirilmesi de düşünülebilmektedir. Bu anlamda strateji ise, devlete 
ilişkin tüm kritik aktivite ve fonksiyonları içeren ve bunların birliği, yönünü ve 
amacını belirleyen ve çevresel faktörleri dikkate alan ve bu tür değişikliklere 
göre kendini uyarlayan çok yönlü bir kavramdır (Barca ve Balcı, 2006: 38).

Stratejinin rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren her örgüt için hayati bir 
öneme sahip olduğu görülmektedir. Örgütler, değişen iç ve dış çevre koşullarına 
hazırlıksız yakalanmamak için stratejiler belirleyerek hayatlarına devam etmek 
zorundadırlar. Ayrıca her örgüt, elindeki kıt kaynaklardan en iyi verimi almak 
isterken, bunun için stratejinin önemini de göz ardı etmeyecektir. Stratejinin 
örgütler için önemi şöyle ifade edilebilir (Dölkeleş, 2019, s. 56-57). 

● Örgütlere çevreyi değerlendirmek suretiyle gelecek ile ilgili tahminde 
bulunma imkânı sağlar.

● Örgütler, güçlü ve zayıf yanlarını, yönetim anlayışlarını, istek ve 
eğilimlerini görerek kendilerini değerlendirme fırsatı bulurlar.

● Örgütlerin bütün unsurlarının ortak amaca yöneltilmesine ve tutarlılık 
kazandırmasına yardımcı olur.

● Örgütlere plan hazırlamada genel bir kural ve çerçeve belirler.
● Örgütlere iç ve dış çevresini analiz etmesini sağlarken, aynı zamanda 

karşılaşabileceği fırsatları ve tehditleri bilmesini kolaylaştırır. 
● Örgütlerin faaliyetlerinin kalitesini artırmaya katkıda bulunur.
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3. Stratejik Yönetimin Özelliği

Stratejik yönetim kavramının yönetimde 20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren kullanılmaya başlandığı görülmektedir (Güçlü, 2003, s. 70). 
1980’lerden itibaren başta işletmede, sonrasında kamu yönetiminde uygulanan 
stratejik yönetim, strateji ile yönetim kavramlarının bir araya gelerek oluştuğu 
bir yönetim tarzı olmaktadır. Stratejik yönetim tarzının en temel işlevi, “bizim 
işimiz nedir ve ne olmalıdır?” sorularından hareketle örgütün misyonunun 
ortaya konması ve ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için tüm kararların alınarak 
istenen sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktır (Aşgın, 2008, s. 9-10). Bu sayede 
yönetim, amaca ulaşmak için önceden belirlenmiş sorulara göre hareket etmesi, 
yönetimin sonradan amaç ve hedeflerinden sapmasını önleyeceği gibi, planlama 
fonksiyonunun daha iyi yerine getirilmesi sağlanmış olacaktır.    

Stratejik yönetim, genel olarak örgütün dış çevresini tanıyan analizleri 
gerçekleştirirken; aynı zamanda örgütün gelecekte ne olacağına ve nerede 
olacağına ilişkin soruları yanıtlayan; bu sayede etkili stratejiler geliştiren, 
uygulayan, sonuçları değerlendiren ve kontrol eden kararlar ve faaliyetler 
bütünüdür (Dinçer, 1998: 35). Drucker da stratejik yönetimi bir faaliyete ilişkin 
misyonun etraflıca düşünüldükten sonra, amaçlara ulaşmak için, ilgili kararların 
gelecekte sonuçlarını vermesinin sağlanması olarak ifade etmiştir (Dölkeleş, 
2019, s. 1). Dolayısıyla stratejik yönetim, örgütün gelecekte ulaşmak istediği 
amaç ve hedefleri gerçekleştirmede bir köprü rolü oynayan ve onu destekleyen 
bir analiz yöntemine dayanmaktadır.

Stratejik yönetimi kamu, özel ve kâr amacı olmayan tüm örgütlerin 
gelecekte amaç ve hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli 
faaliyetlerin yapılmasına imkân tanıyan bir yönetim tekniği olarak da düşünmek 
mümkündür (Özer, 2015, s. 75). Stratejik yönetim üzerine bir çok çalışma yapan 
Bryson, stratejik yönetim ile stratejik planlama arasında bir ilişki kurarak, bu 
ilişkiyi liderler ve yöneticilere bu görevlerin yerine getirilmesinde tasarlanmış 
bir dizi kavram, prosedür ve araç şeklinde ele almıştır.  Stratejik planlama ise, 
bir örgütün ne olduğunun, ne yaptığının ve neden yaptığının belirlenmesi ve 
yönlendirilmesi doğrultusunda kararların ve eylemlerin saptanmasına ilişkin 
sistemli bir gayret olarak tanımlanabilir (Bryson, 1995, s. 14).

Aslında stratejik yönetimin bir yönetim faaliyeti olduğu fark edilmektedir. 
Bu anlamda stratejik yönetim, tepe yöneticilerine ilişkin bir uğraş alanı olarak 
iç ve dış çevre analizini öngören ve örgütü uzun vadeli bir bakış açısıyla 
değerlendiren, yönetimin amaçlarına ulaşmasında ilgili işler ile kullanılan 
yöntemleri formüle eden, ilgili proje, tutum ve davranışların uygulanmasını ve 
ne ölçüde gerçekleştirildiğini ölçen bir yönetim faaliyetidir (Güner, 2005, s. 3). 
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Bu açıdan stratejik yönetimi çok karmaşık yapılı ve sistemli çabaları gerektiren 
pro aktif bir süreç olarak saymak mümkündür. 

Stratejik yönetimde şu dört temel soruya yanıt aranmaktadır (Güner, 2005, 
s. 3):

● Nerede bulunuyor?
● Nereye ulaşılmak isteniyor?
● Ulaşılmak istenen yere nasıl varılabilir?
● Başarı nasıl takip edilerek değerlendirilebilir?

Günümüzde kamu ve özel kesim örgütlerinde yoğun olarak kullanılan 
stratejik yönetim tarzının sahip olduğu özelliklere de değinmek gerekmektedir. 
Genel olarak stratejik yönetimin özellikleri olarak şunlar sayılmaktadır (Dinçer, 
1998, s. 18):

● En üst yönetimin bir fonksiyonu olarak değerlendirilir. 
● Yönetimin vizyonu ile ilgilidir.
● Yönetimi bir bütün olarak algılar.
● Yönetim, açık bir sistem olarak kabul edilir. 
● Toplumsal çıkarları göz önüne alan bir sosyal sorumluluk taşır. 
● Yönetimin temel amaçlarının gerçekleştirilmesinde kaynakların etkili 

dağıtımını sağlar. 

Stratejik yönetime ilişkin özelliklerden anlaşılacağı üzere stratejik yönetim; 
örgütlere etkin rekabet imkânı sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak, 
tehditlere ve fırsatlara karşı hazırlıklı olmak gibi birçok üstünlük sağlamaktadır. 
Stratejik yönetimin örgütler için faydaları elbette bunlarla sınırlı değildir. Genel 
olarak stratejik yönetimin faydaları ise şunlardır: 

● Örgütlerin belirsizlik ve değişkenlik durumlarından minimum seviyede 
etkilenmesine yardımcı olur, 

● Üst yöneticilere rehberlik yapar, 
● Çevre analizi ve geleceğe yönelik birtakım tahminler sunduğundan 

örgütleri beklenmedik durumlarda hangi tedbirleri alacağına ilişkin hazırlıklı 
olmasını sağlar, 

● Örgütün kendi güçlü ve zayıf taraflarını görmesini ve gelecekte daha 
isabetli karar almasını kolaylaştırır, 

● Dış faktörlerin oluşturduğu fırsat ve tehditleri saptayarak örgütün buna 
göre konumunu belirlemesine imkân tanır, 

● Kaynakların isabetli tahsisine zemin hazırlar (Güçlü, 2003, s. 74; 
Dölkeleş & Özer, 2021, s. 303; Aşgın, 2008, s. 11-12). 
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4. Hesap Verebilirlik İlkesi ve Türleri

Hesap verebilirlik ilkesi, 1980’li yıllardan önce genel olarak mali konularda 
kullanılan bir kavram iken; bu tarihten sonra özellikle YKY anlayışının etkisi 
ile hesap soran ve hesap veren arasında bir ilişkiyi ifade eden çok daha geniş 
bir anlama sahip olacak şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Mulgan, 2003, s. 
6). Hesap verebilirlik kavramının köklerini 1066 yılında İngiltere’nin Norman 
fethinden sonra, I. William’ın ülkedeki mülk sahiplerinden sahip oldukları 
şeylerin bir sayımını yapmalarını istemesine kadar götürmek mümkündür 
(Bovens, 2003, s. 1). Bu kavram zamanla daha modern ve kapsayıcı geniş bir 
anlama bürünmüştür.  

Hesap verebilirlik, 1980’li yıllardan sonra özellikle YKY yaklaşımının 
uygulama alanı bulması ile gündeme gelen kavramlardan birisi olmuştur. Bu 
yeni yönetim anlayışı; bir taraftan yöneticilere esneklik tanırken, diğer taraftan 
ise hesap verebilirlik, şeffaflık gibi yeni yöntemler ile yöneticileri kontrol altına 
almaktadır (Balcı, 2005, s. 331). Bugünkü anlamıyla hesap verebilirlik ilkesi, 
belli bir kişinin ya da topluluğun, yaptığı eylem ve işlemlerden dolayı, kendi 
dışındaki kişi ya da topluluğa karşı sorumlu olacak tarzda açıklamanın yapılması 
ya da buna yanıt verilmesi olarak tanımlanabilir (Eryılmaz & Biricikoğlu, 2011, 
s. 21). Bu açıdan hesap verebilirlik; bir şeye karşı sorumlu olmak, yaptıkları 
veya yapacakları hakkında ilgilileri tatmin edecek şekilde bilgilendirmektir.

Hesap verebilirlik ve şeffaflık gibi yeni uygulamalar aslında yönetimlere 
karşı azalan güvenin yeninden kazanılması amacıyla ortaya çıkan kavramlardır. 
Bu kavramların demokrasi ile ilişkilendirilmesi de daha geniş uygulama alanı 
bulmalarını sağlamıştır. Bovens’e göre (2003, s. 1) kamuya hesap verebilirlik, 
modern demokratik yönetişimin ayırt edici özelliğidir. İktidardakiler eylemleri 
ve ihmalleri, kararları, politikaları ve harcamaları için kamuoyu önünde sorumlu 
tutulamıyorsa, demokrasi de kağıt üstünde bir prosedür olarak kalacaktır. 
Dolayısıyla bir kurum olarak kamuya hesap verme sorumluluğu, kamu 
yönetiminin önemli tamamlayıcı unsuru sayılmaktadır.

Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılabilmesi, hesap verme 
sorumluluğu sebebiyle yolsuzlukların azaltılması, kamu yönetimine 
yönetilenlerin güveninin arttırılması aslında hesap verebilirlik ile doğrudan 
ilişkili olmaktadır. Bu anlamda YKY anlayışı ile birlikte geniş bir uygulama alanı 
bulan hesap verebilirlik iyi yönetimin temel unsuru sayılmaktadır. İyi yönetim 
ile ilişkisi bağlamında hesap verebilirlik; kamu kaynaklarının kullanılmasında 
ilgililerin, yapılmaması gereken durumlarda yapılanlardan, yapılması gereken 
durumlarda ise yapılmamalardan veya bunların niye yapılmadıklarından, yetkili 
kılınan otorite karşısında sorumlu tutulması şeklinde tanımlanabilir (Tutar & 
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Altınöz, 2017, s. 227-228). Mulgan’a göre (2000, s. 555) hesap verebilirlik, bir 
kişi tarafından yapılan eylem ve faaliyetlerinden dolayı bir otorite karşısında 
sorumlu olması şeklinde kabul edilirken, Saatcı’ya göre ise, hesap verebilirlik 
(2007, s. 45) bir şeye karşı sorumlu olmak ya da sorumluluk almak durumu 
olarak nitelendirilmektedir.

Hesap verebilirlik ile ilgili çok sayıda tanımdan bahsetmek mümkündür. 
Genel olarak yapılan tanımlara bakıldığında, hesap verebilirlik ile ilgili şu 
unsurların ön plana çıktığı görülmektedir:

● Bir hizmetin başkası adına yürütülmesi, 
● Bir hizmeti yapan birsinin olması, 
● Yetkiyi kullandıranların veya yetki verenlerin bulunması, 
● Hesabın verilmesi ve hesabın alınmasının bir sözleşme çerçevesine 

bağlı hukuki kurallara ve etik ilkelere göre yapılmasıdır (Tutar & Altınöz, 2017, 
s. 229).

Hesap verebilirlik kavramı ile ilgili birçok çalışma yapan Mulgan, hesap 
verebilirliğin özünde üç unsuru barındırdığını ifade etmektedir. Mulgan’a göre 
hesap verebilirlik, dışsallıkla ilgili olup, bu dışsallık hesap vermenin başka bir 
otoriteye karşı sorumlu tutulması ile ilgilidir. Hesap verebilirlikte sosyal bir 
etkileşime dayalı bir karşılıklılık bulunmaktadır. Bu unsur hesap soranın yanıt 
isteme, hesap verenin ise yanıt verme ve yaptırımı kabul etmesini içermektedir. 
Hesap verebilirliğin son unsuru ise otoritenin üstünlüğünün kabulüdür. Bu 
durumda hesap soranın hesap veren üzerinde bazı hakları vardır (Mulgan, 2000, 
s. 555).

Bovens hesap verme faaliyetinin üç aşamadan oluştuğunu ifade etmektedir. 
Buna göre hesap veren (aktör) ile hesap soran (forum) arasındaki ilişki üzerinden 
belirlediği hesap verebilirlik aşamaları şu şekildedir (Bovens, 2003, s. 4):

● Bilgilendirme: Hesap veren, üstlendiği görevler ile ilgili performans, 
sonuç veya prosedürler hakkında çeşitli veriler sağlayarak hesap soranı 
bilgilendirir. 

● Tartışma: Hesap soran, faaliyetlerin yeterliliği ile ilgili sorular sorup ek 
bilgiler talep edebilir. Hesap veren ise faaliyetlerinde haklılığını kanıtlamaya 
çalışabilir. 

● Yaptırım: Bu aşamada hesap soran hesap verenin faaliyetlerini 
değerlendirerek bir hükümde bulunur. Faaliyetin konusuna göre yıllık bir hesabı 
onaylayabilir, bir politikayı kınayabilir veya bir yöneticinin veya bir ajansın 
davranışını açıkça eleştirebilir.
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Hesap verebilirlik, iyi bir yönetim uygulaması olarak da kabul edilmektedir. 
Bu kabul de hesap verebilirlik kavramının yönetim alanında sağladığı faydalardan 
kaynaklanmaktadır. Hesap verebilirlik, yönetimde önemli bir yere sahip olup, 
iyi bir şekilde dizayn edilmiş hesap verebilirlik mekanizmaları sayesinde 
demokrasi temellenir, kamu gücünün kötüye kullanımı engellenebilir, kamu 
hizmetlerinden veya kaynaklarından yararlanma sırasında ortaya çıkabilecek 
muhtemel adaletsizlikler önlenebilir, kamu kaynaklarının etkili ve verimli 
kullanımı sağlanabilir (Biricikoğlu, 2011, s. 17-18). 

Hesap verebilirlik kavramı yapılan tanımlama çalışmalarından da 
anlaşılacağı üzere oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır. Hesap verebilirliğin 
bu geniş kapsamlılığı aslında kavramı oluşturan unsurların komplike olmasıyla 
yakından ilgilidir. Hesap verebilirlik kavramının hesap veren, hesap soran, hesap 
sormaya konu olan faaliyet şeklinde üç unsurundan söz edilebilir. Bu üç unsurun 
birbirileri ile ilişkisi hesap verebilirliğin türlerini de ortaya çıkarmaktadır. 
Literatürde hesap verebilirlik türleri yukarıda bahsedilen unsurlar sebebiyle 
çeşitlilik göstermektedir. Romzek hesap verebilirliği bürokratik, yasal, 
profesyonel ve politik hesap verebilirlik türleri altında incelemiştir. (Romzek, 
2000, s. 417-418). Doherty ve arkadaşları ise, aşağı yönlü hesap verebilirlik ve 
yukarı yönlü hesap verebilirlik şeklinde bir sınıflandırma yapmışlardır. Yukarı 
yönlü hesap verebilirlikte kamu hizmetini yürütenler belirli bir komiteye ya da 
üst otoriteye hesap verirken, aşağı yönlü hesap verebilirklikte kamu hizmetini 
sunanlar hizmeti alan yerel halka hesap vermek durumundadırlar (Doherty, 
Horne, & Wootton, 2014, s. 475-477). 

Gediklioğlu ise (2012, s. 114) hesap verebilirliği siyasi, yasal ve yönetsel 
hesap verebilirlik olmak üzere üç türe ayırmaktadır. Bu ayrıma göre siyasi hesap 
verebilirlik; seçilmişlerin seçmen, anayasa ve hukukun üstünlüğü ile bağlı olduğu 
kurumlara karşı hesap verebilir olmasını; yasal hesap verebilirlik, yönetimin 
yaptığı kararlar ve eylemlerden dolayı yargıya karşı sorumlu olmasını, yönetsel 
hesap verebilirlik ise kurum ve kuruluşların kurum içi ve kurumlar arası ilişkiler 
karşısında hesap vermesini ifade etmektedir.

5. Stratejik Yönetim ve Hesap Verebilirlik İlişkisi

GKY’nin 1970’lerde çıkmaza girmesi ile yönetim alanında yeni 
paradigma arayışları 1980’lerde YKY yaklaşımının doğması ile sonuçlanmıştır. 
Bu yaklaşım ile birlikte özelikle kamu sektöründe etkinlik, etkililik, verimlilik 
ve hesap verebilirlik için stratejik yönetim ve beraberinde stratejik planlamaya 
ilgi artmıştır. Bu yeni yönetim teknikleri, GKY’nin toplumun kamusal hesap 
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verebilirlik konusundaki ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamaması sebebiyle 
çok hızlı bir şekilde uygulama alanı bulmuştur (Taner, 2018, s. 609-610). 
Stratejik yönetim ile kaynakların gelecekte daha etkili ve verimli kullanılması 
öngörülürken, hesap verebilirlik ile bu durumun sürdürülmesi teminat altına 
alınmak istenmektedir.

Stratejik yönetim örgütlerin belirledikleri amaçları belirli stratejiler ile 
gerçekleştirme sürecini ifade etmektedir. Söz konusu sürecin en önemli bileşeni 
stratejik planlar olmaktadır. Stratejik yönetimin stratejik planlar dışında önemli 
görülen diğer bileşenleri ise, performans programları ve faaliyet raporlarıdır. 
Stratejik yönetim ile hesap verebilirlik kavramlarının birbirileri ile ilişkisi 
aslında saydığımız bu üç bileşen ile ilgilidir. Stratejik planlama süreci ile 
örgütlerin misyon, vizyon ve temel değerleri belirlenmekte ve örgütlerin güçlü 
ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri ortaya çıkarılmaktadır. Stratejik planlar 
dâhilinde belirlenen amaçlara ulaşmak için yapılan faaliyetler, faaliyet raporları 
ile izlenmekte ve faaliyetlerin örgütü amaçlarına ne kadar ulaştırdığı tespit 
edilmektedir. Tüm bu süreçlerin kamuoyu ile paylaşılmasıyla birlikte kişiler 
kurumlar ile ilgili bilgi sahibi olmakta bu durum da hesap verebilirliğin önünü 
açmaktadır (Koç, 2017, s. 230-231). Dolayısıyla hesap verebilirlik ile yapılan 
faaliyet ve işlemlere karşı daha çok güven tesis edilmekte ve bu güvene dayalı 
olarak kaynakların daha çok verimliliği ve etkililiği sağlanmış olmaktadır.

Stratejik yönetimin en önemli bileşeni olan stratejik planlar, sadece 
istenileni veya gelecekte ulaşılmak istenen bir durumu belirlemek için 
yapılmamaktadır. Bunun yanında stratejik planlar hesap verme sorumluluğuna 
da temel oluşturmaktadır (Özer & Bozkurt, 2017, s. 174). Stratejik yönetimin 
hesap verebilirlik ile bağı stratejik hesap verebilirlik şeklinde açıklanabilir. 
Stratejik hesap verebilirlik, kurumun vizyonu, amaçları, operasyonel planları ve 
sonraki raporlarında belirtildiği üzere kurumun amacıyla da yakından ilişkilidir 
(Dhanani &Connolly, 2012: s.1140-1169). Bu sayede günümüzde hesap 
verebilirliğe daha stratejik bir boyut kazandırılarak stratejik hesap verebilirlik 
yaklaşımı altında stratejik yönetimin somutlaşmış hali olan stratejik planların 
daha başarılı uygulanması sağlanmaktadır. 

Aslında stratejik yönetim; durum analizi yapmak, uzun vade hedefleri 
tespit etmek, yapılacak faaliyetleri belirlemek ve tüm süreci kontrol etmek ile 
ilgilidir. Bu anlamda stratejik yönetimin performans yönetimi ile ilişkili olduğu 
da söylenebilir (Taner, 2018, s. 611). DuPont-Morales ve Harris bu ilişkiyi 
bir adım daha ileriye taşıyarak stratejik planlama ve performans ölçümünü 
bütçe sürecine bağlamak gerektiğinden bahsetmektedir. Bu sayede güçlü bir 
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hesap verebilirlik sistemi oluşturulacağını savunan DuPont-Morales ve Harris 
planlama, bütçeleme, uygulama ve değerlendirme unsurlarından oluşan hesap 
verebilirlik sisteminin kamu kurumları ile hesap vermekle yükümlü oldukları 
mükellefler arasındaki hesap verebilirlik bağını güçlendireceğini ifade 
etmektedirler (DuPont-Morales, 1994, s. 231).

Görüldüğü gibi stratejik yönetimde hesap verebilirlik genel olarak 
stratejik yönetimin bileşenlerinden stratejik plan, performans programı ve 
faaliyet raporları üzerinden gerçekleşmektedir. Bu bileşenler içerisinde faaliyet 
raporlarının stratejik yönetim bakımından ayrı bir önemi vardır. Stratejik yönetim 
kapsamında hazırlanan stratejik planlar ve performans programlarıyla örgütlerin 
belirledikleri hedefe ne düzeyde yaklaşıldığı sorusuna yanıt vermek için faaliyet 
raporları önemli bir konuma sahiptir. Hesap verebilirliğin güçlenmesinde 
stratejik yönetimin önemli bir etken olduğu düşünülürse, stratejik planların hem 
uygulanabilirliğinin tespitinde hem de daha sonraki planların hazırlanmasında 
faaliyet raporları detaylı bir şekilde incelenmelidir. Çünkü stratejik yönetim 
sürecinin her bir aşaması hesap verebilirliğin sağlanmasında ayrı bir önem arz 
etmektedir (Koç, 2017, s. 242). Bu açıdan hesap verebilirlik stratejik yönetimin 
başarısında kilit bir rol oynamaktadır.

Yenilenmiş bir kavram olarak hesap verebilirlik, öngörülen amaca göre 
değişebilen etkileri da kapsamaktadır. Hesap verebilirlik, genellikle sorumluluk 
olarak yorumlansa da daha geniş içerikli bir kavramdır (Jadara & Al-Wadi, 
2021: s.287). Hesap verebilirliğin sağlanması için hesap sorucular; kararı kimin 
verdiğine, kimin uyguladığına, kararın temelinin ne olduğuna veya başarı ile 
kaynakların tüketimi arasındaki işlevsel ilişkilerin neler olduğuna dair net 
ölçütlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu net ölçütler stratejik planlar vasıtasıyla 
belirlenebilmektedir. Stratejik planlamanın sağlıklı olmaması halinde denetçiler 
hesap verebilirlik mekanizmasını işletemeyeceklerdir (Halachmi, 2002, s. 372). 
Bu yüzden iyi bir stratejik planlama aynı zamanda iyi bir hesap verebilirliğe de 
önemli bir zemin hazırlamaktadır.

6. Türkiye’de Stratejik Yönetime Bağlı Hesap Verebilirlik

1980’lerde yönetim alanında etkili olan YKY anlayışı, kaynakların etkili 
ve verimli kullanılması amacıyla hükümetleri özel sektör uygulamalarını 
benimsemeye ve uygulamaya zorlamıştır. Bu anlayış ile birlikte dünyada ortaya 
çıkan gelişmelere karşı rekabet etmek veya direnmek isteyen yönetimler; 
performans yönetimi, stratejik planlama ve performansa dayalı bütçe gibi 
çağdaş yönetim modellerini uygulamaya başlamışlardır. Dünyadaki bu eğilime 
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paralel olarak, Türkiye’de buna ilişkin bir dizi reformlar gerçekleştirilmiştir. 
Bu reformlarından en önemlisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun (KMYKK) yürürlüğe girmesidir. Bu kanun ile Türk kamu 
yönetim sisteminde stratejik yönetimin kurumsallaşması yönünde değişimler 
belirginleşmeye başlamıştır (Taner, 2018, s. 610-611). İlgili kanun, aynı zamanda 
kamu idarelerinin stratejik yönetime dayalı hesap verebilirlik anlayışının 
uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir.

Aslında Türkiye’de stratejik yönetim ve hesap verebilirlik uygulamalarını 
1960’lı yıllara kadar dayandırmak mümkündür. Planlı kalkınma döneminin 
başladığı bu yıllarla birlikte Türk kamu yönetiminde etkili olan kalkınma 
planlarında stratejik yönetimin ve hesap verebilirliğin izleri görülmektedir. 
Hesap verebilirlik ile ilgili hususlara dikkat çekilen ilk kalkınma planı 8. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı’dır. Söz konusu planda hesap verebilirlik kavramsal olarak 
yer almasa da hesap verme sorumluluğundan bahsedilmiştir. Kalkınma planında 
hesap verebilirlik ile ilgili çok net ifadeler yer almasa da yönetimde hesap verme 
sorumluluğu ve yönetsel saydamlığın arttırılmasından ve güçlendirilmesinden 
bahsedilmiştir. 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı ise hesap verebilirlik ve hesap verme 
sorumluluğunun bir arada kullanıldığı ilk kalkınma planıdır. Bu planda hesap 
verebilirlik kamu hizmeti sunumunda temel esaslardan biri olarak sayılmıştır 
(Koç, 2017, s. 240).  

Hesap verebilirlik ile ilgili belgeler ve yasal düzenlemeler sadece kalkınma 
planları ve 5018 sayılı KMYKK ile sınırlı değildir. Türkiye’de stratejik yönetim 
ve hesap verebilirlik ile ilgili birçok hukuki metin sayılabilir. Başta Anayasa 
olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye 
Kanunu stratejik yönetim ve hesap verebilirliğe yer veren önemli yasal 
düzenlemelerdendir (Ertuğrul & Cebeci, 2016, s. 951-952; Songür, 2015, s. 62; 
Özer & Bozkurt, 2017, s. 181). Ancak bu yasal düzenlemeler içerisinde 5018 
sayılı KMYKK stratejik yönetim ve hesap verebilirlik konularında en köklü 
değişikliklere yer vermesi yönüyle dikkat çekmektedir.

Türk kamu yönetiminde stratejik yönetimin yasal çerçevesini 5018 sayılı 
KMYKK oluşturmaktadır. Bu kanun ile tüm kamu idareleri için stratejik 
planlama yapılması mecburiyeti getirilmiştir (Özer & Bozkurt, s. 181). Söz 
konusu kanun incelendiğinde hem stratejik yönetim hem de hesap verebilirlik 
bakımından birçok önemli ifadelere kanunda rastlamak mümkündür. 
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 5018 sayılı KMYKK’nun amacı, kalkınma planlarıyla programlarında 
belirtilmiş olan politikalar ve hedefler çerçevesinde kamu kaynaklarını etkili, 
ekonomik ve verimli elde etmek ve kullanmak, hesap verebilirlik ve saydamlık 
için kamu yönetiminin malî yapısı ve işleyişi ile ilgili tüm işleri yapmak ve 
düzenlemek olarak belirlenmiştir. Kanunun 3. maddesinde stratejik plan 
tanımlanmış, 7. maddesinde mali saydamlıktan, 8. maddesinde hesap verme 
sorumluluğundan, 9. maddesinde ise stratejik planlama ve performans esaslı 
bütçelemeden bahsedilmiştir. Kanunun 4. bölümünde ise, bakanların üst yönetime 
hesap verme sorumluluğuna değinilmiştir. Kanunun geneli incelendiğinde ise, 
YKY çerçevesinde kamu yönetiminde performansa ve sonuç odaklılığa, şeffaflık 
ve hesap verebilirliğe, stratejik planlamayla performansa dayalı bütçeleme ve 
katılım gibi anahtar kavram ve ilkelere yer verildiği görülmektedir (Taner, 2018, 
s. 613). Bu sayede Türk kamu mali yönetim sisteminde köklü değişikliklere 
gidilmiş ve kamu kaynaklarının kullanılmasında ve elde edilmesinde hesap 
verebilirliğe ve mali saydamlığa ayrı bir önem verilmiştir.

Kamu kurumlarında stratejik yönetim yaklaşımının uygulanması, kurumun 
misyonu ve vizyonuna göre geleceklerinin tasarlanması, iç ve dış çevre analiziyle 
güçlü ve zayıf yanların saptanması, karşılaşılabilecek fırsat ve tehditlere göre 
hareket edilebilmesi, aynı zamanda stratejik amaçların ve hedeflerin kamuoyu 
ile paylaşılması sayesinde çağdaş, etkin, etkili ve verimli bir yönetim şekli söz 
konusu olacaktır (Gül & Kırılmaz, 2013, s.102). Stratejik amaç ve hedeflerin 
kamuoyu ile paylaşılması, faaliyet raporlarına göre uygulama sonuçlarından 
tam olarak halkın ve ilgililerin bilgilendirilmesini, kamu idarelerinin stratejik 
planlara uygun azimli ve disiplinli hareket etmesini ve önceden belirlenmiş 
stratejik amaç ve hedeflerden taviz verilmemesini sağlayacaktır. 

7. Sonuç

GKY anlayışına dayalı kamu yönetiminin günümüzde çıkmaza girmesi 
ile dünyanın birçok ülkesinde de yaygınlık kazanan YKY anlayışının ve bu 
anlayışa bağlı iyi yönetimin temel unsurlarının kamu yönetiminde uygulanması 
kaçınılmaz olmuştur. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, 
örgütlerin rekabet edebilirliklerinin daha çok artırılması, çevre analizi ile 
örgütlerin mevcut güçlü ve zayıf yanlarının tanınması, stratejik düşünme ile 
örgütlerin gelecekte karşılaşabilecekleri tehditlere ve fırsatlara karşı daha 
hazırlıklı olması, hesap verebilir, şeffaf bir yönetimin benimsenmesi gibi 
özellikler iyi yönetimin unsurları arasında sayılmaktadır. 
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Stratejik yönetimin ve hesap verebilirlik, birbirileri ile doğrudan ilişkili 
kavramlardır. Bu sebeple stratejik yönetimin geliştirilmesi, hesap verebilirlik 
mekanizmasını da güçlendirmektedir. Stratejik yönetimde hesap verebilirlik, 
stratejik yönetimin bileşenleri üzerinden gerçekleşmektedir. Stratejik plan, 
performans programı, faaliyet raporları gibi temel bileşenler üzerinden stratejik 
yönetimde hesap verebilirlik sağlanmak istemektedir. 5018 sayılı KMYK ile 
stratejik yönetimin en önemli bileşeni olan stratejik planın kamu kurumlarında 
hazırlanması ve uygulanması zorunlu hale gelmektedir. Aynı kanunda mali 
ve idari hesap verebilirlik ile ilgili açık hükümler de vardır. Buna göre kamu 
idareleri ve üst yöneticileri; kamu kaynağının sağlanmasından, kullanılmasından, 
muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmamasından 
sorumlu; mevcut tedbirleri almaktan görevli ve bu çerçevede yetkili mercilere 
karşı hesap vermek zorundadırlar. 

Bu bağlamda stratejik yönetim, en genel anlamda bir örgütün amaçlarına 
ulaşma konusunda mevcut kaynaklarını en iyi kullanmak ve değerlendirmek 
üzere yönetim fonksiyonlarını harekete geçirmek olduğuna göre hesap 
verebilirlik, bir faaliyetin yapılmasından dolayı kendisi dışındaki bir kişiye veya 
otoriteye karşı sorumlu olmak anlamına gelmektedir. Aslında strateji ve hesap 
verebilirlik sözcüklerinin birleşiminden oluşan stratejik hesap verebilirlikle ise; 
bir örgütün stratejik plan ve faaliyet raporları ile stratejik yönetim bileşenleri 
üzerinden; amaç ve hedeflerine ne kadar ulaştığı gösterilmekte, bu süreçte 
kaynakları ne derece etkili ve verimli kullandığı belirlenmekte; aynı zamanda bu 
faaliyetlerinden dolayı kendi dışındaki kişi ya da kurumlara karşı sorumluluğu 
öngörülmektedir. 

Görüldüğü gibi, stratejik yönetim sürecinin her bir aşaması hesap 
verebilirliğin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. Hesap verebilirlik 
özellikle stratejik planlama aşamasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak 
hesap verebilirliği sadece stratejik planlama içinde değerlendirmek ve düşünmek 
de yeterli değildir. Verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilmesi, sorumlu kişilerin 
ve bunların sorumluluk alanlarının açık olarak belirlenmesi, ödül ve cezaya 
dayalı sistemlerin oluşturulması hesap verebilirlik mekanizmasının da daha iyi 
çalışmasını sağlayacaktır.
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1. Giriş

Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan yenilgi ile Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarının büyük bölümünü kaybetmiş ülke tüm bunlar yetmiyormuş 
gibi ülke içerisindeki mikro azınlıkların toprak ve siyasi talepleri 

sebebiyle dış dünyadan da yalıtılmıştır. Tam bu sırada gerçekleşen Yunan işgali 
ile Milliyetçi Türkler birleşerek Mustafa Kemal Paşa önderliğinde düşmana 
karşı örgütlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa, 19.09.1919’da Samsun’a çıkmış ve 
bağımsızlık mücadelesini duyurmuştur.

Rusya’da ise gerçekleşen isyanlar burada bir devrim başlatmış, Şubat 
1917’de Çar 2. Nicholas devrilmiş, uzun süreli bir güç mücadelesi arasında 
farklı siyasi güçler ve gruplar, sonuçta Ekim 1917’de Bolşevik Devrimi 
gerçekleştirmiştir. Yaşanan çalkantılı iç savaşlarla 29.12.1922’de Sovyetler 
Birliği  kurulmuştur. Bu süreçteki, karmaşık siyasi durum, eski iki düşman 
olan Türkiye ve Rusya’yı yakınlaşmaya itmiştir. Bu sayede Türkiye bir çıkış 
yolu bulmak ve doğu sınırında müttefik sağlamak için Moskova’yı bulmuştur.  
Yeni Türk parlamentosunun oluşturduğu heyetler ve Rus heyetleri defalarca 
birbirlerini ziyaret etmiştir. Ayrıca, karşılıklı yardım, askeri teçhizat, mali 
yardım, tıbbi ürünler ve gıdayı kapsayacağı belirtilmiştir. 

1919 yılında Türk Kurtuluş Savaşı başladığında, Mondros Ateşkes 
Antlaşması ile İtilaf kuvvetleri Osmanlı İmparatorluğu sınırlarındaki tüm askeri 
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depolar boşaltılma, silahlanma ve stratejik nesnelere el koyma hakına sahiptir. 
Temmuz 1920’de Moskova’ya bir anlaşma önerisi gelmiştir. Sovyetler Birliği 
yapılan açık antlaşmalarla askeri-teknik malzeme yapılacağını beyan etmiştir. 
(Tsyplin, 2019, 8). Bu dönemde Türkiye ve Kafkasya’da çok sayıda merkezde 
Sovyet misyonları ve temsilcileri vardır. Bunlar arasında Ankara, Trabzon, 
Erzurum, Tiflis, Batum, Bakü ve Erivan ana merkezlerdir. Bu yerlerdeki Sovyet 
misyonları, yalnızca diplomatik değil aynı zamanda Komintern (Üçüncü 
Enternasyonal) ve çeşitli askeri istihbarattır. (Gökay, 1994, 3).Bu çalışmada, 
Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurulduğu Kurtuluş Savaşı süresince yine yeni 
kurulan Sovyetler Birliği ve Ankara Hükümeti ile ilişkilerin askeri yönden 
etkileşimi incelenmiştir. Her ne kadar doğal reflekslerle Sovyet Kaynakları 
yapılan yardımları nitelik ve nicelik olarak yüksek gösterirken bazı Türk 
yazarlar yine bu yardımların o kadar da büyük bir maddi kıymetinin olmadığını 
vurgulamış hatta Buhara Cumhurbaşkanı gönderilen yardımlara el konulduğunu 
dahi belirtmiştir. Bu nedenle ilgili çalışmada hem Türk yazarların hem de Sovyet 
kaynakların eserlerinden istifade edilerek daha tarafsız bir sonuç elde edilmeye 
çalışılmıştır.

2. 1920 Yılında Rusya’dan Alınan Nakdi Yardımlar

1920’de Halil  Paşa Moskova’ya gelmiş ve Bolşeviklerle dostluk antlaşması 
imzalanması için yapılan görüşmelerden olumu yanıt alarak dönülmüştür. Tüm 
bu görüşmeler sonucu Mustafa Kemal Paşa 26 Nisan 1920’de Sovyet Rusya 
hükümetinden silah, cephane ve para yardımı istemiştir. Sovyet Rusya bu 
mektuba cevap olarak Türkiye’ye, 1921 yılında başlamak üzere birçok yıllar 
boyunca her yıl 10 milyon altın ruble verilmesine karar verildiğini bildirilmiştir. 
Sovyet Rusya’dan 1920 yılında, 2.316.412 iki Türk Lirası karşılığı olan altın 
ruble sağlanmıştır (Türk İstiklal Harbi, 7. Cilt, s. 166).

8.9.1920’de altı sandık içinde 400 kilo kadar altın ruble gönderilmiş, 
516.800 adet, aynı yıl ikinci sefer deniz yolu ile 1.000.000 altın ruble Trabzon’a 
gelmiş ve oradan da Erzurum’a aktarılmıştır. 17.12.1920’de yine Trabzon’a 
1.5000.000 altın ruble getirilmiştir. Ayrıca, Gümrü’de bulunan S.S.C.B. 
milletvekili ile Erzurum’daki askeri eğitim kurumları ve sanayi kuruluşları için 
50.000 altın ruble ve Azerbaycan Cumhuriyeti adına da 100.000 Osmanlı altını 
bağışlanmıştır (Bakanlar, 1994, 224). 
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Tablo:1 1920 Yılında Alınan Nakdi Yardımlar

DÖNEM
Eylül 1921 400 kg Altın Ruble
Ekim 1921 1.000.000 Altın Ruble
Aralık 1921 1.500.000 Altın Ruble
Aralık 1921 500.000 Osmanlı Altını(Azerbaycan)

Kaynak: Bakanlar, M. (1994). s.224

3. 1921 Yılında Rusya’dan Alınan Nakdi Yardımlar

Her ne kadar 150.000.000 altın ruble istense de Ruslar yıllara yayarak 
senede 10.000.000 ruble vermeyi Moskova Antlaşması ile kabul etmiştir (Türk 
İstiklal Harbi, 7. Cilt, s. 168). Zaman zaman bu ödemelerde de aksamalar 
yaşanmış, Ali Fuat Paşa’nın  15.07. 1921 tarihli ve 674 sayılı raporunda da 
S.S.C.B.’nin Türkiye›ye vereceği 10.000.000 altın rubleden,  4.600.000 altın 
rublenin kıtlık bahanesiyle verilemeyeceği bildirilmiştir (Gürün, 1991, 73).

Alınan paranın 1.000.000 Rublesi ile Almanya’dan uçak ve savaş malzemesi 
alınması için ayrılmış, kalan 4.000.000 ruble ile çeşitli vasıtalarla Ankara’ya 
yollanmıştır (Bakanlar, 1994, 225). Lenin 1922 başında  Atatürk’e yazdığı 
ikinci uzun mektupta Lenin, bağımsızlık savaşı sebebiyle Türkiye’yi kutlamış 
ve Türkiye’yi Bolşevik Rusya’da  düşünüyordu. 1921 senesi ortalarından 1922 
senesi ortasına kadar gelen altınların dökümü Sovyet kayıtlarına göre altın ruble 
cinsinden tablolaştırılmıştır:

Tablo:2 1921 Yılında Alınan Nakdi Yardımlar

DÖNEM Altın Ruble
Nisan 1921 4.000.000
Mayıs – Haziran 1921 1.400.000
Ekim 1921 1.000.000
Mayıs 1922 3.500.000

Kaynak: Bakanlar, M. (1994). s.226

Eylül 1920 ila Mayıs 1922 döneminde S.S.C.B.’den  toplam 11.000.000 
altın rublelik yardım sağlanmış, S.S.C.B.’den gelen bu meblağlar 1922 Haziran 
ayında durmuştur. Sovyet Rusya’nın para yardımı 1920 yılında Buhara 
Cumhuriyeti’nin ilk ve son Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu’nun açıklamasına 
göre, 1920 senesinde hükümeti ile Sovyet yetkilileri ve Lenin ile görüştüğünü 
aynı günlerde orada bulunan Ankara heyeti ile de ortak temaslara geçip Türkiye 
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tarafından istenen 100.000.000 ruble altını bizzat Buhara’nın vereceğini 
aktarmıştır. Ayrıca silah ve maddi yardım için Kafkas Cumhuriyetleri ile 
anlaşılabileceğini de Lenin’e aktarmıştır (Türk İstiklal Harbi, 7. Cilt, s. 168). 
Lenin›le anlaştıktan sonra Buhara›ya döndüğünü, Buhara  Meclis’inin itirazsız 
100 milyon altın rublenin gönderilmesini kabul ettiğini ve rubleleri derhal 
Ankara’ya yetiştirilmek üzere Rus hazinesine teslim ettiğini belirtmiştir. Her 
ne kadar çeşitli kaynaklarda ve bu durum inkar edilse veya bahsedilmese de 
Rusya’nın kriz ortamı veya halkının açlıkla karşı karşıya olması gibi sebepler de 
bu durumu zorunlu kılmış olabilecektir.

Milli Mücadele boyunca, Rusya’nın çeşitli tarihlerde yapmış oldukları 
silah, cephane yardımlarının ve Rusların hediye verdikleri (1.9.1920 - 1.6.1922 
tarihleri arasında) miktarları, Türk resmi kayıtlarına göre şu şekildedir (Özalp, 
1988, 219).

Tablo:3 Sovyetler Tarafından Sağlanan Tüfek ve Mitralyöz Yardımları

Tüfek Adet Fişek 
Sandık

Ağır ve Hafif Makineli 
Tüfek (Adet)

Menşei

392 6.749 - Türk
3.855 3.554 15 Alman
1.820 12.683 50 Rus

10.328 11.744 139 İngiliz
10.571 8.600 40 (Mannlicher(Alman)

341 244 80 Fransa

480 13 - Japonya
25 - Meksika
- 1.000 - Büyük Çaplı Mavzer Martin

37.812 44.587 324
Kaynak : Kazım Özalp; Milli Mücadele, Cilt I, s. 219.

Hafif silahlar açısından ağırlıkla tüfek ve ağır makineli tüfek desteği 
desteği sağlanmış genellikle Sovyet Ordusu envanterindeki Alman ve İngiliz 
tüfekleri ile Rus yapımı tüfekler ile çeşitli ülke yapımı silahlar gönderilmiştir. 
Ayrıca özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda ele geçirilen Osmanlı yapımı 392 
adet piyade tüfeği de, yine Türk Ordusu’na gönderilmiştir. Gelen envanter 
oldukça karışık menşeli ve fişek sayıları da sandık açısından oldukça yetersizdir. 
Bu nedenle dönemin şartlarında fişek imali açısından bile zorluk çeken Ankara 
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Hükümeti için beklenen faydanın oldukça uzağında kalındığı görülmüştür. Ağır 
top desteği açısından ise ordunun mevcut top sayısı düşünüldüğünde oldukça 
yüksek rakamda destek sağlanabilmiştir (Oran, 2001, 176). Örneğin karmaşık 
menşeli 198 top ile ölüm-kalım mücadelesi olan Sakarya Savaşı’na giren Türk 
ordusu için sağlanan bu destek oldukça önemlidir ve Tablo:4’te gösterilmiştir.

Tablo:4 Sovyetler Tarafından Sağlanan Ağır Silah ve Top Yardımları

Top Adet Türleri Mermi Adet Kama
12 Fransız Sahra 23.400 -
28 İngiliz Sahra 28.066 -
6 Fransız Muhasara 1.785 -
11 İngiliz Obüs 1.322 -
15 Sahil 6.600 -
11 Rus Sahra 76.000 -
- Rrupp Obüsü 4.000 -

7.5 Japon 11
Kaynak : Kazım Özalp; Milli Mücadele, Cilt I, s. 219.

Nitekim Büyük Taarruz’da top sayısını 323’e çıkaran ve isabetli atışlarla 
Yunan Ordusu’nu son anavatandan kovan Türk Ordusu için bu destek sonuç 
alıcı olmuştur. Kurtuluş Savaşı süresince S.S.C.B.’nin çeşitli tarihlerde silah 
cephane yardımlarının miktarları Sovyet resmi kayıtlarına göre, 1920 senesi 
yazında 6.000 tüfek, 5.000.000 civarı tüfek mermisi ve 7.600 top mermisidir. 

4.Sonuç

S.S.C.B.’nin 1919’dan 1921’e kadarki döneminde  Anadolu hareketine 
yaklaşımında Enver Paşa’nın önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Rus 
kaynakları S.S.C.B. üzerinden sağlanan Alman parasının ve silahlanmalarının 
Türk milli mücadelesinde çok önemli bir etkisi olduğu gerçeğini vurgulamaktadır.  
Bazı Türk kaynakları, 1920-1923 yılları arasında Rusya’dan gelen askeri 
malzemenin en az üçte birinin Alman yapımı olduğunu iddia etmiştir.  Rusların 
Ankara Hükümeti’ne verdiği kesin para miktarı ve bu paranın ne kadarının 
Almanya’dan geldiği hakkında bilgi bulunmamaktadır (Gökay, 1994, 17).

1921 Ocak-Şubat döneminde, 1.000 adet atımlık top barutu, 4.000 adet 
el bombası ve 4.000 adet şarapnel mermisi ve çeşitli bazı askeri malzemeler 
sağlanmıştır. 1921 senesi içerisinde ise, 33.275 adet tüfek, 57.986.000 tüfek 
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mermisi, 327 makinalı tüfek, 54 adet top, 129.479 top mermisi, 1.500 kılıç, 
20.000 gaz maskesi ayrıca 3.1. 1921’de 2 destroyer Trabzon Limanı’nda Ankara 
Hükümeti’ne devredilmiştir (Mütercimler, 1992,298). Her ne kadar rakamlara 
bakıldığında büyük meblağlar gibi görülse de, Sovyetlerin sağladığı silah ve 
cephane yardımı Ankara Hükümeti’nin talebinin ancak çeyreği kadardır. 
Dönemin şartlarına göre Fuat Paşa’nın anlatımıyla 2 tümen’i donatacak kadar 
bir yardım gönderilmiştir. Ancak nihai sonuçta top teçhizatı ve mermisinin de ne 
kadar etkili bir yardım olacağı görülecektir. 

Tüm bu tartışmalar dışında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve 
Azerbaycan’dan gelen tutarların ne kadarının doğrudan bu topluluklar tarafından 
gönderildiği net olmamakla birlikte ilgili kaynaklarda doğrudan Azerbaycan’ın 
gönderdiği 50.000 Osmanlı altınına rastlanmıştır. Ayrıca Hindistan Müslümanları 
ve pek çok Orta Asya Türk liderinin şahsi tanıklıklarına rağmen gönderilen 
milyonlarca altının akibeti meçhuldür. Farklı Rus kaynaklarında reddedilse 
de Sovyetlerin kriz ortamı ve kıtlık koşulları açısından değerlendirilmesi de 
gerektiği düşünülmelidir.
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1. Giriş

Uluslararası göç ve kalkınma ilişkisi, göç çalışmalarında öne çıkan 
araştırma konularından biridir. Burada kalkınma ile kastedilen, göç 
veren ülke, bölge, şehir veya köyün göç sonrası, göçmenlerin geride 

kalan aile ve toplumlarıyla kurdukları etkileşim aracılığıyla, istihdam, yatırım, 
ticaret, alt yapı harcaması, eğitim, sağlık gibi alanlarda olumlu bir gelişim 
göstermesidir. Bu ilişkiyi merkezine alan yaklaşımlardan biri ulusötesi göç 
yaklaşımıdır. Ulusötesi göçmen toplukları ve toplumsal alanları ile kalkınma 
süreçlerinin dinamik, çeşitli ve etkili olacağını ileri süren ve akademik 
çevrelerde özellikle 2000’li yıllarda oldukça ilgi gören yaklaşım aynı zamanda 
sürecin küresel ekonominin işlerliğini artıracak özelliklere sahip olduğunu ileri 
sürer. 2008 Küresel Ekonomik Krizi sonrasında iyice belirginleşen kısıtlayıcı 
göç politikaları ve sürekli gündemde yer alan sığınmacı olgusu nedeniyle arka 
planda kalmış gibi görünse de yaklaşımın son yıllarda popülarite kaybına 
uğramasının asıl sebebi öngördüğü göç-kalkınma etkileşimini destekleyecek 
sonuçların elde edilememesidir. Bu durumun her ülke, bölge ve hatta şehir-köy 
bazında ayrı ayrı nedenleri vardır ve bu nedenlerin ortaya konması için alan 
araştırmalarıyla gösterilmesi gerekmektedir. 

1  Bu çalışma “Uluslararası Emek Göçü ve Türkiye Üzerine Bir Deneme” isimli doktora 
tezinden türetilmiştir. 
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Ulusötesi göç dinamiğinin, kalkınma müjdesini yerine getirememesi bir 
yana özünde sahip olduğu ve göçmenlerin yaşam niteliğini olumsuz etkileyecek 
bazı özellikleri de mevcuttur. Bu çalışma, ulusötesi göçün kalkınma sürecinde 
etkin olan araç ve kurumlarını ortaya koymakla birlikte, göçmenlerin, ailelerinin 
ve geride bıraktıkları toplumu olumsuz etkileyen özelliklerini göstermektedir.  

2. Ulusötesicilik Kavramı

İlk kez Basch vd. tarafından ortaya atılan ulusötesicilik, göçmenlerin 
anayurtları ve göç ettikleri, yerleştikleri ülkeler arasında bağ oluşturacak 
çok katmanlı sosyal ilişkiler kurmalarını ve sürdürmelerini ifade etmektedir. 
Yazarların, ulusötesi göç ile ilgili belirledikleri çerçevenin dört temel ayağı 
bulunmaktadır. Birincisi, ulusötesi göç olgusu küresel kapitalizmin değişen 
yapısı dikkate alınarak; emek ve sermayenin küresel ilişkileri göz önünde 
bulundurularak analiz edilmelidir. İkincisi, ulusötesicilik, göçmenler tarafından 
sınırlar arası düzeyde sosyal alanların oluşturulduğu süreçlerdir. Göçmenler bir 
anlamda küresel ekonomik yapıya tepkisel özneler olarak ortaya çıkmaktadırlar. 
Üçüncüsü, ulusötesicilik olgusunun sosyal bilimlerde yer alan disiplinlerin 
sınırları belirli kavram ve çerçeveleri ile anlaşılabilmesi olanaksızdır. 
Dördüncüsü, ulusötesi göçmenler, iki veya daha fazla ulus devlet arasında yeni 
bir ulus inşa etme sürecindedirler (1994: 23-40).

Ulusötesicilik kavramına ilişkin farklı sosyal bilim disiplinlerince yürütülen 
tartışmalar, kavramın yeterince açık olmadığı; net bir teorik çerçevesinin 
ve analitik gücünün bulunmadığı yönündedir. Ancak yine de terimin doğası 
ve varlığı hakkında bazı ortak kabuller vardır (Cano, 2005 :3-4). Kavram, 
analitik çerçevesini büyük ölçüde uluslararası göç çalışmalarında bulur. Diğer 
yandan, ulusötesicilik açık bir biçimde geleneksel “ulus-devlet” bazında bir 
sınırlararasılığın ötesinde bir anlam taşır. Bir başka önemli kabul, ulusötesiciliğin 
bir “süreç” olduğudur. Ayrıca kavram, multi-disipliner bir bağlama sahiptir. 

Ulusötesicilik olgusuna ilişkin konular tüm sosyal bilim disiplinlerinin 
alanına girer. Ancak yine de her biri konuyu farklı biçimlerde ve içeriklerde 
ele almaktadır. İktisat, makro perspektif ile olguya yaklaşır. Toplum, ekonomi, 
kültürel pratikler, politika ve devlet üzerine odaklanır. Araştırmaları diğer 
disiplinlerin yaklaşımlarından daha geniş ve kuramsal yönü güçlü, ayrıca 
ampirik çalışmalarla, alan çalışmalarıyla destekler niteliktedir. O halde iktisat 
biliminin alanına giren ulusötesicilik olgusuna dair çalışma alanları şunlardır: 
Ulusötesi kapitalizm ve ulusötesi sınıf oluşumu, ulusötesi şirketler, ulusötesi 
ekonomik etkinlikler ve süreçler, ulusötesi pratikler (Cano, 2005:10). 
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2.1.	Ulusötesi	Göçmen	Toplulukları

Göçmenlerin ve göçmen ailelerinin, oluşumunda aktif rol üstlendikleri bu 
topluluklar, eş zamanlı olarak iki farklı ülke, iki farklı kültür, iki farklı ekonomi 
arasında ekonomik, kültürel, siyasal ilişkilerin ötesinde ağların oluşumunu tesis 
eder ve devamlılığını sağlar. Son yıllarda, göçmen topluluklarının oluşumunu 
kolaylaştıran çok önemli yapısal değişiklikler meydana gelmiştir. Ulaşım ve 
iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler sayesinde maliyet ve zaman 
tasarrufunun sağlanması; küresel finansal altyapının geçmiş zamanlara göre 
oldukça yaygın ve derinlikli bir boyut kazanmış olması, göçmenlerin geride 
bıraktıkları aileleri ve geldikleri ülke ya da topluluklar ile kurdukları ilişkileri 
geleneksel düzeyden öteye taşımış ve ulus-ötesi toplulukların oluşumunu 
kolaylaştırmıştır (Robinson, 2004: 3). Ulus-ötesi toplulukların oluşumu ve 
birçok boyutta özellikle de iktisadi kalkınma ile olan ilişkisi boyutunda göz 
ardı edilemez önemi, geleneksel uluslararası göç teorilerinin ve yaklaşımlarının 
sınırlılıklarını açığa çıkarmış, daha kapsamlı, multi-disipliner bir yaklaşımın 
ve karşılaştırmalı niteliksel ve niceliksel araştırma çerçevelerinin gerekliliğini 
göstermiştir (Robinson, 2004: 9). 

2.2.	Ulusötesi	Sosyal	Alanlar

Pries, sosyal alan kavramının göç çalışmalarında mutlak esas olması 
gerekliliğini vurgularken kavramın iki yönlü tartışılabileceğini ileri sürer. İlk 
olarak sosyal alanlar tek bir coğrafi alanda ortaya çıkabilir. Ancak ulusötesi sosyal 
alanlar, birden fazla coğrafi alanı kapsayan bir kavram olmalıdır ve “…bu alanlar 
uluslararası göç ya da uluslararası şirketlerin aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan 
aşağıya doğru karmaşık süreçleriyle gelişen birimler ya da sosyal gerçeklikler 
olarak belirirler” (Pries,2001: 1). Alışageldik mekân kavramını aşan günümüz 
toplumsal ilişkilerini geçmiş zaman pratiklerinden ayırmak için işaret edilen iki 
kavram “ulusal devletlerarası ilişkiler” ve “egemenlik”tir. Sermaye birikiminin 
küreselleşmesi olgusu söz edilen toplumsal ilişkileri devletlerarası niteliğinden 
koparmıştır. Ancak asıl önemlisi ise geçmişte devletlerin egemenliğine dayanan 
ilişkiler günümüzde egemenliği aşındıran bir niteliğe bürünmüştür. Bu da 
ulusötesi sosyal ağların ve ulusötesi sosyal ilişkilerin en temel ayracı olarak 
kabul edilebilir (Pries, 2001: 1-6). 

2.3.	Ulusötesi	Sosyal,	Siyasal,	Kültürel,	İktisadi	Etkinlikler

Göçmenlerin inşasında belirleyici rol oynadığı ulus-ötesi sosyal alanları 
tanıyabilmek ve farklılığını kavrayabilmek için kapsadığı faaliyetleri tespit 



468    İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR

etmek gerekmektedir. Buna göre ulusötesi etkinlikler, sosyal, kültürel, siyasal 
ve iktisadi olmak üzere dört kategoriye ayrılır. Memlekete ziyaret, aile ve akraba 
ile etkileşim, fikir, kültür ve değer aktarımı; göç edilen ülkede derneklere, sivil 
topluma katılım ulusötesi sosyal etkinlik; anadili,tarihi ve coğrafyayı çocuklarına 
öğretmek, memleket müziklerini, filmlerini, yemeklerini tercih etmek, ulusal-
dini özel günlere katılmak; göç edilen ülkede kültürel faaliyetlerde bulunmak, 
eğitim almak ulusötesi kültürel etkinlik; memlekette seçimlere katılmak, 
siyasi partilere üye olmak; göç edilen ülkede siyasal bağlantılara sahip olmak, 
mitinglere katılmak ulusötesi siyasal etkinlik, finansal ve ayni transferler, toprağa 
ve  işletmeye yatırım, hayır işlerine katılım, vergi, devlet tahvili satın almak; göç 
edilen ülkede derneklere bağış, hayır işlerine katılım ulusötesi iktisadi etkinlik 
olarak kabul edilir (Al-Ali, v.d., 2001: 615-634). Bunlara göçmen girişimleri de 
dahil edilebilir.      

3. Ulusötesi Göçün Ekonomik Yansımaları

Ulusötesi göçmen toplulukları ve bu toplulukların yerel, ulusal ve 
uluslararası seviyede ekonomik etkileri, akademik alanda, özellikle 2000’lerden 
bu yana büyük bir ilgi görmektedir. 2015 Avrupa sığınmacı krizi ile bu ilgi 
sığınmacılar ve belgesiz göçmenler üzerine yönelmiş olsa da ulusötesi göçün 
iktisadi yansımaları, halihazırda, göç alanındaki en önemli tartışma konularından 
biridir.   Göçmenlerin ulus-ötesi pratikleri ve deneyimleri, sadece göç veren ve 
alan ülkeleri ekonomik olarak etkilemekle kalmaz, aynı zamanda küresel makro 
ekonomik süreçleri, uluslararası finansal düzenlemeleri, uluslararası ticareti, 
kültür üretimini ve tüketimini değiştirici etkiye sahiptir. (Guarnizo, 2003: 667). 

3.1.	Niteliksiz	İşgücü	Göçü

Niteliksiz işgücü göçü, doğrudan göç edenlerin eğitim seviyeleri ile 
ilişkilendirilir. Göçmen stoku incelendiğinde özellikle Avrupa ülkelerinin 
bu türden göçmen işgücüne devamlı ihtiyaç halinde olduğu görülür. Kuzey 
Amerika ülkelerinin aksine Avrupa ülkelerindeki göçmenlerin büyük bölümü 
niteliksiz işgücüdür.

Bu durumun en önemli nedenlerinin başında, 2. Dünya Savaşı sonrasında, 
Avrupa ülkelerinin niteliksiz /yarı nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak için 
“misafir işçi programları” uygulamasıdır. Bu programlar, ülkeler arası karşılıklı 
anlaşmalara dayanıyor, özellikle imalat sanayinde istihdam edilecek göçmenleri 
kapsıyordu. Zamanla bu programlar terk edildi, ancak başta aile birleşimi 
formuyla oluşmaya başlayan, sosyal ağlarla derinleşen ve günümüzde ulusötesi 
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kimliğine bürünen göçmen toplumu, kendi niteliklerine benzer işgücünün yeni 
göçe katılımını kolaylaştırarak emek piyasalarına erişmelerini sağlar. 

Geleneksel yaklaşım, niteliksiz işgücü göçünün görece işsizliğin yüksek, 
ücretlerin düşük olduğu ülkelerden kaynaklandığını ileri sürer ki gözlemler bu 
önermeyi büyük ölçüde doğrular. Ancak aynı yaklaşımın, göç sonrası göç veren 
ülkede işsizliğin azalacağı ve ücretlerin yükseleceği yönündeki önermesi ise 
gözlemlenememektedir. Aksine niteliksiz göçün kaynağı, büyük ölçüde belirli 
bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bunun başlıca nedeni ise, ulusötesi sosyal ağların 
bu göç türünü kolaylaştırıcı bir özelliğe sahip olmasıdır.  Bu nedenle, niteliksiz 
işgücü göçünün makro ekonomik etkilerinden ziyade yerel ekonomik etkileri 
üzerinde düşünmek ve tartışmak daha anlamlı olacaktır. 

3.2.	Beyin	Göçü

Beyin göçü son yılların gittikçe artan eğilimlerinden biridir. Her ne kadar 
Kuzey Amerika ülkeleri yoğun beyin göçü alan ülkeler olsalar da son yıllarda bu 
ülkelere Avrupa ülkeleri de katılmıştır. Beyin göçünün, göç alan ülkeye olumlu 
etkileri konusunda genel bir kanı söz konusu iken asıl tartışmalar göç veren 
ülkeler üzerindeki etkileridir. Bu konuda tartışmalar dört başlıkta toplanabilir.  
Birincisi, nitelikli işgücü göçü göç veren ülkenin beşerî sermayesini aşağıya 
çeker. Bu da üretkenliği azaltan bir etki yaratır. Özellikle bu türden işgücünün 
teknolojik inovasyon yaratan bir niteliğe sahip olduğu düşünüldüğünde, 
olumsuz etkisi göz ardı edilemeyecek boyuttadır.  İkincisi, işgücünün nitelik 
sahibi olmasına yol açan eğitimin toplumsal maliyeti de göç veren ülke için 
bir kayıptır. Ayrıca bu türden işgücü toplumda nispeten yüksek gelir grubunda 
yer aldığından olası vergi gelirlerinden de göç veren ülke mahrum kalacaktır. 
Üçüncüsü, nitelikli işgücü, toplumların kendini yeniden üreten sağlık, eğitim, 
teknoloji gibi sektörlerinde kilit rollerdedir. Bu türden işgücünün kaybı bu 
sektörlerin işgücü açığını yaratır. Dördüncüsü ve nitelikli işgücünün göç veren 
ülkeye en önemli potansiyel olumlu etkisi ise göçmenlerin belirli bir süre sonra 
geri dönüş yapmaları ve daha nitelikli ve dolayısıyla daha yüksek beşerî sermaye 
katkısı ile üretkenliğin artmasıdır.

3.3.	Diyasporalar

Diyasporalar, ticarete aracı ve enformasyon sağlayan özneler olarak iki 
ülke arasındaki ticareti ve göçü etkiler güçtedir.  Göçmenler, göç ettikleri ülkede 
mal ve faktör piyasalarına, ticaret bağlantılarına dair edindikleri bilgilerle, 
memleket hakkındaki bilgilerini bir araya getirmek suretiyle diyasporalar 
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vasıtasıyla ticaret bağlantıları ve ağları oluşturabilme ve her iki ülke arasında 
ticaret hacmini artırma potansiyeline sahiptir. 

Göçmenlerin sahip oldukları bu avantajların ulusötesi ağlar aracılığıyla 
desteklenmesinin “iki ülke arasındaki ticareti ve sermaye hareketlerini iki yönlü 
artırıcı etkisi” (Lucas, 2005: 209) vardır. Ulusötesi ağların ticaret etkisi, bu 
ağların oluşumuna imkân sağlayan şartların oluştuğu göç verilen eski ülkelerle 
yeni ülkeler arasındaki ticaret yoğunlaşması farklılıklarına bakılarak tespit edilir. 
Aslında göç-ticaret bağlantısı uzun zamandır tartışılan bir olgu olsa da genellikle 
tek yönlü ele alınan yani göçün ithalat ilişkisi ve sınırlı mal ve hizmetler üzerinden 
ihracat ilişkisi dikkate alınırdı. Yakın zamanda ise konu daha iki yönlü ve her 
iki yönünün de derinlemesine ele alınmaya başlandı. Lucas’a göre yaklaşımdaki 
değişimin arkasındaki etken, ülkeler arasındaki mesafenin açıklayıcı değişken 
olarak alınmasından ziyade, göçmen ağlarının uzaklık faktörünü görünmez kılıp 
potansiyel açıklayıcı güce kavuşmasında yatar (2005: 210).

Göçmenlerin ve göçmen ağlarının uluslararası sermaye akımları üzerinde de 
benzer bir etkisi olduğu söylenebilir (Lucas, 2005: 212). Öncelikle, göçmenlerin 
tasarruflarını memleketlerinde bir yatırıma dönüştürme eğilimleri kuvvetlidir. 
Ayrıca, göçmenler sosyal ağlar yardımıyla yabancıları da memleketlerinde 
yatırıma teşvik etme gücüne sahiptir. Özellikle doğrudan yatırımlarda yatırım 
yapılacak ülke hakkında yeterli bilgi sahibi olan bir partnerin varlığı bir anlamda 
güven kaynağıdır. Ancak literatürde bu konu hakkındaki ampirik çalışmalar 
göç-ticaret bağlantısı kadar eskilere gitmez. O yüzden yeni araştırmalara açık 
bir alandır.

Diyasporaları sadece ekonomik faaliyetlere indirgemek eksik olacaktır 
çünkü aynı zamanda, ulusal çıkarların yurt dışında birer savunucusu ve 
elçisidirler. Dolayısıyla ulusötesileşmenin iki yönünün de aktif katılımcısıdırlar. 
Yani yukarıdan aşağıya doğru devletlerle ilişki içerisindeyken aşağıdan yukarıya 
doğru da göçmen gruplarıyla bağlantılarını sürdürürler (Sorensen v.d., 2002: 18).

3.4.	Bilgi	Ağları	ve	Teknoloji	Transferi

Bilgi ağları, nitelikli işgücü göçmenlerinin öncülüğünü yaptığı ve göç 
veren ülkeye teknoloji transferi sağlayan ağlardır. Bilgi ve teknoloji transferi 
sağlayan altı aktarım yolu bulunmaktadır (Page ve Plaza, 2005: 295-296):

- Ulusötesi göçmen topluluklarının her iki ülkede sahip oldukları firmalar 
arasında know-how ya da teknoloji transferi sağlayan lisans anlaşmaları,

- Yerel firmalara doğrudan yatırımlar ya da ortaklıklar
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- Yabancı şirketlerde üst düzey yönetici olan diyaspora üyelerinin 
memleketlerine teknoloji yayılımını sağlamaları,

- Yabancı ülkelerde çalışan bilim insanlarının ya da profesyonellerin kendi 
memleketlerinin ihtiyaçlarını gözeterek araştırma faaliyetlerinde bulunmaları,

- Profesyonellerin, memleketlerindeki meslektaşlarıyla oluşturdukları 
ilişkiler sayesinde elektronik ortamlarda ya da çeşitli ziyaretlerle deneyimlerini 
paylaşmaları,

- Yabancı ülkelerde elde edilen deneyimler sonrası memlekete çalışmak 
üzere geri dönmek

Yukarıda sayılan ve farklı biçimlerde oluşturulması mümkün ağlar 
sayesinde bilgi ve teknoloji akışı dinamik bir boyut kazanabilir ve böylesine bir 
gelişme göç veren ülkenin endüstriyel niteliklerinde olumlu ilerlemeler sağlar.

3.5.	Göçmen	Transferleri

Göçmen transferlerini ikiye ayırmak gerekir. Birincisi, parasal 
transferlerdir; bunlar genel olarak “işçi dövizleri” olarak ifade edilir. Ancak 
günümüzde göçmen transferleri terimi sadece parasal olanları kapsamaz. 
Ötesinde, parasal olmayan mal, hizmet, teknik bilgi ve beceri transferleri de 
kapsam dahilindedir ve bu tür transferler göçmen transferlerinin ikinci ayağıdır. 
Gelişmekte olan ülkelere yönelik göçmen transferleri, bir dış kaynak olarak 
oldukça önem taşımaktadır. En fazla transfer çeken bölgeler, Doğu Asya ve 
Pasifik bölgesidir. Göçmen transferlerinin hareket yönüne bakıldığında hem 
gelişmiş ülke-gelişmekte olan ülke biçiminde, hem de gelişmekte olan ülke-
gelişmekte olan ülke biçiminde gerçekleştiği görülmektedir.  

Bu transferlerin enformel yollarla aktarımı daha yaygındır. Bu nedenle, 
resmi istatistiklerin ortaya koyduğundan daha büyük miktarlarda göçmen 
transferlerinin varlığından söz etmek mümkündür. Bir tahmine göre kayıt dışı 
transferler kayıt altına alınabilenden yaklaşık 2,5 kat daha fazladır. Göçmen 
transferlerinin bir bölümünün resmi istatistiklere yansımamasının iki temel 
nedeni vardır (Page ve Plaza, 2005: 267). Birincisi, işlemler küçük miktarlarda 
ve genellikle posta, döviz büroları, özel ajanslar yoluyla gerçekleştiğinden 
kayıt altına alınması güçtür. İkincisi ise resmi kayıtlar henüz enformel yollarla 
geçekleşen işlemleri gözleyebilecek nitelikte değildir. Enformel kanalların 
hangileri olduğuna ve hangi büyüklükteki işlemlere aracılık ettiğine dair 
saptamalar için hane halkı düzeyinde araştırmalar gerekir ve bu anlamda yeni ve 
büyük gözlemli araştırmalara da ihtiyaç vardır. Ötesinde hane halkı düzeyinde 
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yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar yardımıyla kayıt dışı gönderimleri 
de içine alacak bir toplam büyüklük tahminleri için yeni tahmin modelleri 
geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Bu transferler hane halkı düzeyinde, yerel ve makro seviyelerde 
ekonomik sonuçlar yaratır. Göçmen transferlerinin geride kalan hane halkının 
gelir düzeyine olumlu katkı sağladığı, girişimcilik faaliyetlerini desteklediği, 
okullaşma oranlarını artırdığı, sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu kabul 
edilmektedir. Ayrıca bu transferler, döviz rezervlerinde artış yaratarak istikrarın 
sağlanmasına katkıda bulunur; marjinal tasarruf eğiliminde artış sağlar, tasarruf 
artışları üretken yatırımlara aktarılabildiğinde büyümeyi olumlu etkiler; sağlam 
bir finansal alt yapının oluşumunu teşvik eder (Pizaro ve Villa, 2005; Ratha, 
2003 ; Adams, 2003).

3.6.	Göçmen	Girişimleri

Geleneksel anlamda etnik girişimcilikten farklı bir yapıya sahiptir. İki 
ülkeyi birbirine bağlayan çok önemli ekonomik ağların oluşmasını sağlar. 
Bir anlamda ekonomik entegrasyonun bir parçası olarak değerlendirilebilir. 
Geçici nitelikte bir faaliyetten ziyade uzun soluklu, yapısal sosyal alanlar inşa 
eden bir nitelik barındırır (Guarnizo,2003:675-677). Genellikle, göçmenler 
göç ettikleri ülkede emek piyasalarına uyum sağlamakta zorluklar çektikçe 
alternatif uyum biçimi olarak kendi işini kurma yoluna gitmektedir. Göçmen 
adaptasyonunun yeni bir biçimi olarak görülen göçmen girişimciliği, yeni 
bir boyut kazanarak, küreselleşmeye karşı aşağıdan yukarıya defansif 
örgütlenme düzeyine kavuşmuş, ulus-ötesi niteliğe bürünmüştür. Bu düzeyde 
sadece defansif değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel özneler 
olarak ulusötesi alanlarda aktif olarak göçmenlerin hareket etmesine olanak 
sağlayan yapılara dönüşmüşlerdir. Geleneksel göçmen girişimciliğinden 
farklılaşan yönleri şunlardır (Portes vd, 2001: 6-7). Birincisi, sınır-ötesi 
bağlar oluşturan ulus-ötesi girişimcilik, yerel-küçük işletme tiplerinden farklı 
değerler kümesi içermektedir. İkincisi, göç veren ülke için önemli bir kalkınma 
aracına dönüşmeye başlamıştır. Yabancı ve göçmen yatırımlarının, göçmen 
havalelerinin önemli hacimlere ulaşması, teknolojik yeniliklerin kolaylaştırıcı 
unsur olarak sürece eşlik etmesiyle göç veren ülkeler için bu tip girişimciliği 
cazip hale getirmektedir. Böylelikle, üçüncü olarak hükümetler, bu cazibeyi 
etkin kılabilmek için planlar ve politikalar geliştirmekte ve göçmen toplulukları 
ile hukuki ilişki içerisine girmektedir. 
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3.7.	Hemşehri	Dernekleri

Bir başka ekonomik etkileşim, kaynak ülkede yerel kalkınma projelerini, 
hayır amaçlı girişimleri, yardım çabalarını destekleme amaçlı kaynakların 
kullanılmasıdır. Genellikle hemşehri dernekleri altında organize olan bu çabalar, 
sadece kişisel yükümlülüklerden ilham almaz. Ayrıca sosyo-kültürel ve siyasal 
faktörler, dayanışma arzusu, anayurtta statü kazanma isteği ve tanınma arzusu 
da önemli etkenlerdir. Bu faaliyetlerin birçok etkisi vardır. Öncelikle yerel 
düzeyde kamusal alanın ve bu alanda mevcut yapıların ve değerlerin yeniden 
üretimini sağlar. İstihdam yaratan faaliyetlere ev sahipliği yapabilir. Ayrıca 
etkileşimi ait olduğu yerel bölge ile sınırlı değildir. Civar yerleşim yerleri ile 
olan etkileşiminde de değiştirici etkiye sahiptir. Yol inşası, sulama sistemlerinin 
geliştirilmesi, yeni okul ve sınıfların yapılması, hastaneler, bilimsel faaliyetler 
olarak örneklendirilebilecek faaliyetler yerel refahı artırıcı ekonomik potansiyeli 
yükseltici etkiye sahiptir (Guarnizo,2003:677-678; Orozco, 2005: 17-18).

4. Ulusötesi Göç Yaklaşımına Eleştirel Bir Katkı

Sınır ötesi ilişkileri ve akışları konu alan ulusötesicilik yaklaşımının, göç 
olgusunu açıklayabilmesi için küresel kapitalizmin dönüşümlerini de içine alan 
bir bağlama oturması gerekmektedir. Ulusötesi göçmen topluluklarının küresel 
sermayenin yeniden yapılanma sürecinde ortaya çıkardığı sorunları aşmak için 
bir tepki olarak ortaya çıktıkları bir gerçektir. Bu sorunlar özellikle göç edilen 
ülke emek piyasalarında ve toplumsal yaşamda ortaya çıkan ayrımcılık, ırkçılık 
ve dışlanmadır. Göçmenler bu olumsuzlukları memleketleriyle ve geride kalan 
aile üyeleriyle sıcak ilişkiler kurmak suretiyle aşmaya çalışırlar. Bu çabalar 
göç edilen ülkede ve memlekette mevcut güç dağılımını değiştirme yönünde 
karşılığını bulur. Ancak aynı zamanda istenmeyen bazı sonuçları da vardır. 
Bunlar, sermaye-emek çelişkisi üzerinden vücut bulan kapitalist ilişkilerin 
yeniden üretilmesi, cinsiyetçi rollerin dağılımında muhafazakarlaşma, göçmen 
işgücünün sömürüye açık hale gelmesi olarak sıralanabilir.

4.1.	Güç	İlişkilerinin	Yeniden	Dağılımı

Bir insan birden fazla mekâna aitse birden fazla siyasal hegemonik kültür 
ve düzenleyici güç ile etkileşim halindedir. Devletler, ekonomik etkileşimleri, 
siyasal süreçleri ve performansları düzenler ve ulus-devlet inşa projelerini 
yürütür. Bütün bunlar aynı zamanda cinsiyet, ırk ve sınıf statüsünü etkileyen 
kurumlardır. Fakat göçmenler, mevcut güç dağılımını etkileme imkanına 
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sahiptir. Örneğin, ulus-ötesi ağlar sayesinde ülke içi güç dağılımını göç 
etmeyenlerin aleyhine bozabilir. Ya da göç edilen ülke hükümetlerini geleneksel 
değerleri korumak adına politika üretmeye zorlayabilir. Nitekim, son yıllarda 
Avrupa Birliği, ABD ve Avustralya ‘da sıkça tartışılan geçici işçi programları ve 
göçmenlerin geri dönmeleri için teşvik edilmesine dönük hamleler geleneksel 
değerleri ve vatandaşları göçmenlerin “aşındırıcı” etkilerine karşı korumak 
amacı taşımaktadır (Levitt ve Schiller, 2004:9). Bu anlamda ulus-ötesi sosyal 
alanlar göçmen karşıtı uygulamalara karşı koyabilme, sosyal adalet ve insan 
hakları için kaynak oluşturma gücüne sahiptir.

4.2.	Göç	ve	Cinsiyetçi	Roller

Ulusötesi perspektif, göç süreci ile cinsiyetçi rollerin nasıl yeniden 
üretildiğini de apaçık ortaya koymaktadır. Çoğu durumda, kadın göçmenler yeni 
evlerinde çok daha fazla geleneksel tutumlarla karşı karşıya kalırlar. Kadınlar 
işgücüne katıldığında genellikle düşük statülü işlerde çalışırlar. Çalışma 
yaşamında daha fazla ayrımcılık ve dışlanma içeren tutumlara maruz kalırlar 
(Levitt ve Schiller, 2004). Küreselleşmenin yarattığı önemli sonuçlardan biri 
de birçok kamusal hizmetin özelleştirmeler ve neo-liberal politikalar ışığında 
metalaşmasıdır. Bu hizmetler arasında yer alan bakım hizmetleri, temizlik 
hizmetleri ve ayrıca eğlence, turizm gibi sektörler kadın işgücünün yoğunlukla 
istihdam edildikleri ve bunların da büyük ölçüde göçmen kadınlar arasından 
seçildiği vakadır (Pyle, 2006).

4.3.	Ayrımcılık,	Irkçılık	ve	Dışlanma

Ayrımcılık, ırkçılık ve dışlanma hem göç politikalarıyla hem de gündelik 
yaşamda göçmenler ve yerleşikler arasındaki gerilimlerle kendini gösterir. 
Siyasal ve sosyo-kültürel alanlarda görülen bu sorunlar aynı zamanda iktisadi 
yaşamda da boy gösterir. Göçmenler, bu tutumlara tepki olarak etnik gruplar 
oluştururlar (Castles ve Miller, 2008: 344-350) ve asimilasyon ve entegrasyon 
başarısızlığına paralel bu gruplar varlıklarını sürdürerek ulus-ötesi boyutlara 
taşınabilirler. Çalışma yaşamında göçmenlere sert tutum, işten çıkarmada 
öncelik, terfide geciktirme veya tercih edilmeme ve en önemlisi sosyal statü 
skalasında üst sıralara izin vermeyen istihdam politikaları göçmenlerin etnik 
oluşumları çeşitlendirmelerine sebebiyet verir. Etnik yerleşim yerleri ve etnik 
girişimler bu oluşumların en bariz olanlarıdır. Ayrıca gözlenmiştir ki zamanla bu 
oluşumlar ulus-ötesi kimliğe bürünmüş ve göçmenler memleketleriyle kurdukları 
ilişkilerle göç ettikleri ülkede bulamadıkları sosyal statüleri memleketlerinde 
kurmak yoluna gitmektedirler.
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4.4.	Göçmen	Transferlerinin	Bağımlılık	Etkisi

Göçmen transferlerinin bir kalkınma aracı olarak kutsanması bugüne 
özgü bir durum değildir. Kapitalizmin savaş sonrası yapılanma sürecinde ikili 
anlaşmalarla sağlanan göçmen işgücünün elde edeceği gelirler, göç veren ülkeye 
bir döviz kaynağı olarak görülmüştü. Ancak bu beklentiler hayal kırıklıklarıyla 
sonuçlandı. 1990’lı yıllardan sonra tekrar önem kazanan ve küresel ölçekte önemli 
büyüklüklere ulaşan bu akışlara yine kalkınmacı methiyeler düzülmektedir. 
Ancak göçmen transferlerinin ulusal ve yerel seviyede kalkınmaya olan olumlu 
etkilerinin ötesinde iki boyutta göçmen işçilere ve göçmen ailelere tuzaklar 
kurmaktadır.

Birincisi, göçmenler büyük ölçüde emek piyasalarının alt tabakalarındaki 
işgücü ihtiyacını karşılamaktadır. Günümüzün göç politikalarında belirginlik 
kazanan “geçici işçi programları” ve bu programlara işçi sağlamak amacı 
taşıyan işçi ajanslarının en önemli işçi kaynağı göçmenlerdir. Kaçak göç olgusu 
ve kadınların aile birleşimi yoluyla göçe katılımı bu sürece destek verir. Çünkü 
göçmenler yasal izinler olmadan bir ülkeye giriş yaptıysa, ya da vize süresi 
dolduğu halde ülkesine geri dönmüyorsa kıyasla daha korunmasız, sömürüye 
daha açık ve geçici nitelikte işler bulabilmektedir (Datta v.d., 2006: 2). Benzer 
problem kadınlar için de söz konusudur. Nitelikli kadın işgücü dışında kalanların 
işgücüne katılımı belli başlı sektörler için geçerlidir. Datta vd., Londra’da 
düşük ücretli göçmen işçiler için yaptıkları bir alan çalışmasında göçmenlerin 
ailelerine gelir aktarımı yapmak için katlandıkları zorlukları bütün çıplaklığıyla 
ortaya koymaktadır. Genellikle İngilizlerin tercih etmedikleri işlere rağbet eden 
göçmenler bir anlamda erken kapitalistleşmiş ülkelerin yedek işgücü ordusunun 
canlı tutulmasına hizmet etmektedir (Datta v.d., 2006;  May v.d., 2006). 

İkinci olarak, göçü bir hane halkı yaşam stratejisi olarak ele aldığımızda 
göçmen transferlerinin geride kalan aile üyelerinin refahı üzerindeki olumlu 
etkisi tartışmalıdır. Öne çıkan sorun, böylesine fonların göç etmeyen aile 
üyelerinin bütün yaşam kurgularını göçmenlerden gelecek kaynağa göre 
yapmaları ve zamanla bu fonların esiri olmalarıdır. Ayrıca ekonomik krizler 
göçmen gelirlerine bağımlı olarak yaşayan aileleri iyice zora sokmaktadır. 
Göçmen transferleri, yoğun olarak göç veren bölgelerde geleneksel iktisadi 
faaliyetleri sonlandırmakta ve bu kaynaklarla inşa edilen konutlardan elde 
edilen kiralar üzerine kurulu bir yaşama bağımlılığı artırmaktadır.

5. Sonuç

Ulusötesi göçmen ağlarının göç veren ve göç alan ülkede yerel ve makro 
seviyelerde olumlu ekonomik etkileri bulunduğuna; göçmenlerin ve ailelerinin 
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refah seviyesini yükselttiğine ilişkin literatür, bu tür ağların göçmenlerin aleyhine 
olacak şekilde nasıl çalıştığını ıskalamaktadır. Örneğin, ulusötesi göçün, göç 
edilen ülkede göçmenlerin iş bulma, iş statülerinde iyileşme aracı olup olmadığı 
tartışılmaya açık konulardan biridir. Genel kabul işe yerleşmekten terfie kadar 
birçok konuda bu tür ağların göçmenlerin lehine sonuçlar doğuracağıdır. Söz 
konusu kabul, kapitalizmin yeniden üretim sürecinden bağımsız ele alındığında 
ancak doğru olabilir. Örneğin, Los Angeles’ta temizlik işçileri üzerine 
yapılan bir çalışma sendikasız, günlük, düşük ücretli işgücü ihtiyacının büyük 
bölümünün göçmenler tarafından sağlandığını ve göçmen ağlarının bu süreci 
kolaylaştırdığını tespit etmiştir (Cranford, 2005). Diğer yandan, son yıllarda 
sertleşen kısıtlayıcı göç politikaları göçe katılımı büyük ölçüde ulusötesi aileye 
yeni katılımlar biçimine terk etmiştir. Bu durum özellikle düşük nitelikli işgücü 
için geçerlidir.  
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