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Öz 

 

Günümüzde her alanda ekonomik büyüme ve teknolojik rekabetçilik için bilgi ve inovasyonun önemi gittikçe 

artmaktadır. Yapılan bu araştırmanın amacı, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin inovasyon ile ilgili durumunu 

incelemektir. Bu amaçla her yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD 

işbirliğinde hazırlanan 2015-2020 yıllarını kapsayan Küresel İnovasyon Endeksi raporlarından 

yararlanılmıştır. Çalışma Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Tacikistan olmak üzere 

6 ülkeyi kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarının bu ülkelerdeki inovasyonla ilgilenen kurum ve kuruluşlar için 

önemli ve yararlı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Küresel İnovasyon Endeksi, Türk Cumhuriyetleri  

 

THE CURRENT STATE OF THE TURKIC REPUBLICS ACCORDING TO THE GLOBAL 

INNOVATION INDEX 

 

Abstract 

Today, the importance of knowledge and innovation is increasing for economic growth and technological 

competitiveness in every field. Main purpose of this paper is to examine the situation of Central Asian Turkic 

Republics related to the innovation. To achieve this goal, the Global Innovation Index prepared in cooperation 

with the World Intellectual Property Organization (WIPO), Cornell University and INSEAD were analysed 

for 2015-2020 period. The scope of the study consists of 6 countries; Kyrgyzstan, Turkey, Kazakhstan, 

Azerbayjan, Uzbekistan and Tajikistan. The results of the research are thought to provide important and useful 

information for institutions and organizations interested in innovation in these countries. 

Key words: Innovation, Turkic Republics, Global Innovation Index. 
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GİRİŞ 

Günümüzde her alanda hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Dünya çapında küresel rekabetin 

artması, gelişmekte olan ülkelerin de hızlı bir şekilde uluslararası pazarlara katılmaya başlaması, eskiye göre 

tüketicilerin daha bilinçli olması, sosyal pazarlama anlayışı, sürekli gelişen teknoloji gibi eğilimler işletmeleri 

ulusal sınırları aşarak küresel düzeyde uzlaşmaya götürmektedir. Küresel çapta yaşanmakta olan rekabet 

ortamı ve teknolojik gelişmeler iş dünyasında inovasyon kavramını önplana çıkarmakta ve inovasyon 

işletmeler için temel rekabet avantajı haline gelmektedir. 

İnovasyon kavramı hem araştırmacılar, hem de farklı endüstri dalları için ilgi uyandıran, karmaşık bir 

kavramdır. Bilim adamları ve farklı endüstriler, inovasyon tanımı ile ilgili birçok açıdan farklı yaklaşımlarda 

bulunmuşlardır. Müşteriler açısından inovasyon, daha kaliteli ve daha iyi hizmetlere sahip ürünler anlamına 

gelirken, çalışanlar için inovasyon, yeni ve daha ilginç bir iş anlamına gelmektedir. İşletmeler açısından ise 

inovasyon, sürdürülebilir büyüme ve gelişme anlamına gelirken, tüm ekonomi açısından üretkenlik ve refah 

anlamına gelmektedir (Gёrguri vd., 2013: 12).  

Ülkelerin inovasyonları teşvik edecek ortamı yaratmaları, bu konuda gerekli kaynakların sağlanması ve 

liderlik sorumluluklarının yerine getirilmesi önemlidir. Her ülkenin bu konuda yürütmekte olduğu değişik 

faaliyetler bulunmaktadır. Bu tür faaliyetlerin sonuçları ve ülkelerin inovasyon konusundaki performansları 

uluslararası derecelendirme raporlarına yansımaktadır. Konuyla ilgili küresel ölçekte yayınlanan çalışmalardan 

biri Küresel İnovasyon Endeksidir (Global Innovation Index, 2020). Bu çerçevede bu çalışmada ilk önce 

inovasyon kavramının tanımı ve öneminden bahsedilmiştir. Daha sonra, dünyada ülkelerin inovasyon 

performansını ölçen raporlardan biri olan Küresel İnovasyon Endeksine göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerin 

durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan 

ve Türkmenistan olmak üzere dört ülkeyi kapsamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye, Azerbaycan ve Tacikistan 

da birlikte ele alınmıştır. Türkmenistanın sözkonusu endekste yer almaması sebebiyle değerlendirme geriye 

kalan 6 ülke üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

1. Kavramsal Çerçeve 

İşletmeler için rekabet avantajı sağlayabilmenin en iyi yolu inovasyondur. Günümüzde işletmeler benzer 

ürün veya hizmet sunan diğer işletmeler tarafından büyük bir baskı altında hareket etmektedirler. Diğer 

yandan, işletmeler tükettikleri üründen daha fazlasını bekleyen müşterilerin de baskısı altındadır. Yeni şartlar 

ve durumlarla başa çıkabilmek için işletmeler sürekli olarak yeni üretim yöntemleri aramaya, yeni ürünler 

üretme veya mevcut olanları geliştirme yoluna gitmek zorundadırlar. Başka bir deyişle, sürekli olarak 

“yenilikler” getirmeye ve geliştirmeye çalışmaktadırlar (Ramadani ve Gerguri, 2011: 101). Ancak, işletme 

tarafından yapılan her yenilik ilgili yazında tanımlanan inovasyon kavramını karşılamamaktadır. Bir icadın 

“inovasyon” olarak tanımlanabilmesi için örgüte “değer kazandırması” gerekmektedir (Ünal ve Kılınç, 2016: 

100). 

İş dünyasında inovasyonu tartışan insanlar inovasyon (yenilik), gelişme ve icat gibi üç farklı kavramı 

birbiriyle karıştırmaktadırlar. İnovasyon, Latince innovare fiilinden türetilmiştir. En basit tanımıyla inovasyon 

“farklı bir şey yapmayı” ifade etmektedir. Genellikle inovasyonlar riskli, maliyetli ve zaman alıcıdır. Öte 

yandan, iyileştirme daha iyi bir şey yapmak, icat bir fikir veya yöntem yaratma eylemidir (Costello ve 

Prohaska, 2013: 64). İnovasyon, genellikle teknolojik özelliklerle ilişkilidir ve dünya ekonomisinde kritik bir 

rol oynamaktadır (Baskaran ve Mehta, 2016). 

İnovasyon, aynı zamanda yeni fikir, ürün, cihaz veya yenilik olarak da açıklanabilmektedir. Günümüzde 

inovasyon, işletmeler için büyük önem arz etmektedir. İnovasyon bir süreç midir? Strateji midir? Bu bir 

kıyaslama (benchmarking) mı, çapraz işlevli bir ekip mi, yoksa dünya için yeni bir süreç mi? İnovasyon bir 

yönetim tekniği mi, yoksa liderlik sorumluluğu mu? Cevabı, inovasyon iyi yönetildiği zaman bir süreç, strateji, 

yönetim tekniği ve yukarıdakilerin daha fazlası olabilmektedir (Kuczmarksi, 2003: 536-537). 

Joseph Schumpeter, inovasyonu yeni üretim fonksiyonuna veya yeni ürüne götüren bir faaliyet olarak 

tanımlamaktadır. Schumpeter’e göre inovasyon (McDaniel, 2002, 57-58): 

1. Yeni bir ürünün sunumu - girişimci şu anda piyasada bulunmayan, ancak gelecekte kolayca 

satılabilecek bir ürün üretmelidir. 

2. Yeni bir üretim yönteminin tanıtılması - inovasyon, mevcut girdilerin değiştirilmesinin daha büyük 

çıktıya yol açabileceği, birim başına üretim maliyetinin düşürülebileceği veya mevcut girdilerin yerine yeni 

girdilerin kullanılabileceği farklı bir üretim planı sunmalıdır. 

3. Yeni bir pazara açılması - inovasyonlar, yeni bölgelerdeki satışları ve müşteri sayısını artırmalıdır. 
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4. Yeni bir hammadde tedarik kaynağının bulunması - genellikle, hammadde tedarikçisi zamanla 

hammaddelerin kalitesini düşürebilmekte veya fiyatlarını artırabilmektedir. Bu durum, doğrudan yeni ürünün 

kalitesini ve satış fiyatını da etkilemektedir. Bu nedenle, girişimci yeni ürünlerin üretimi için yeni tedarikçileri 

bulmaya çalışmalıdır. 

5. Yeni bir endüstri organizasyonunun gerçekleştirilmesi - Schumpeter bunu daha önce rekabetin 

olmadığı tekel pazarına girişimcinin girişi veya girişimcinin pazardaki tekel konumunu alacağı koşulların 

yaratılması olarak tanımlamaktadır. 

İnovasyonların önemi ve tanımı çeşitli açılardan ele alınabilmektedir. Müşteriler açısından inovasyon, 

daha kaliteli ve daha iyi hizmetlere sahip ürünler anlamına gelmektedir ki, bu durum birlikte daha iyi bir yaşam 

tarzına kavuşma anlamına gelmektedir. İşletmeler açısından inovasyon, sürdürülebilir büyüme ve gelişme 

neticesinde büyük kârın gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Çalışanlar için inovasyon, daha fazla akıl 

kullanmayı gerektiren yeni ve daha ilginç bir iş anlamına gelmekte ve daha yüksek maaşlar almayı 

sağlamaktadır. Tüm ekonomi açısından, inovasyon herkes için daha büyük bir üretkenliği ve refahı temsil 

etmektedir (Gёrguri vd., 2013: 12). 

Geçmişten günümüze kadar inovasyon yeteneği her zaman bir kuruluşun başarısına katkıda bulunan en 

önemli faktörlerden biri olmuştur. Gerekli kaynakları dağıtan, inovasyon için güçlü bir motivasyonu sağlayan 

ve inovatif fikirlere izin veren ve inovasyonu teşvik edecek bir organizasyonel iklimi benimsenen işletmeler, 

tam olarak hızlı ve başarılı bir şekilde inovasyon yapacak organizasyonlardır (Popa vd., 2010: 151). Aynı, 

yaklaşımın ülke bazında da geçerli olduğu söylenebilmektedir. Ülkelerin inovasyonları teşvik edecek ortamı 

yaratmaları, bu konuda gerekli kaynakların sağlanması ve liderlik sorumluluklarının yerine getirilmesi 

istenilen inovasyon performansına ulaşabilmek açısından hayati önem arz etmektedir.   

İşletmelerin inovasyon yapma motivasyonu çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, pazar 

payını arttırma, yeni bir pazara girme, ürün kalitesinin yükseltilmesi, ürün yelpazesinin genişletilmesi, eski 

ürünlerin değiştirilmesi, çevre üzerindeki zararlı etkilerin azaltılması vb. Bunlar sistematik olarak 

yürütülmekte ve işletmenin tüm faaliyetlerini (araştırma-geliştirmeden başlayarak personelin faaliyetine 

kadar) kapsamaktadır. Yani, bir işletmenin tüm işlevleri ve faaliyetleri inovasyonun etkisi altındadır. 

İnovasyon faaliyetinin sonuçları yüksek kaliteli ürünler, mükemmel hizmet sunumu, yeni, daha verimli ve 

daha temiz (ekolojik) üretim süreçleri, çevreye daha az zarar verme, gelişmiş iş yönetim sistemi modelleri, 

modern iş gücü yönetimi yöntemleri vb. olarak ortaya çıkmaktadır (Ionescu ve Dumitru, 2015: 102). Genel 

olarak inovasyon, işletmeler için en iyi fikirlerin, en iyi çalışma yöntemlerinin ve hatta iş modellerinin ticari 

olarak uygulanmasını ifade etmektedir. 

2. Küresel İnovasyon Endeksi ve Öne Çıkan Ülkeler 

Küresel İnovasyon Endeksi (Global Inovation Index) projesi, Profesör Dutta tarafından 2007 yılında 

INSEAD görev süresinde başlatılmıştır. Amacı, araştırma makalelerinin sayısı ve araştırma ve geliştirme (AR-

GE) harcamaları gibi geleneksel inovasyon önlemlerinin ötesine geçerek, toplumdaki inovasyonun 

zenginliğini daha iyi yakalayabilecek metrikleri ve yöntemleri bulmak ve belirlemek olmuştur. 

Bu amaca ulaşmanın birçok nedenleri vardı. Birincisi, hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ekonomiler 

için inovasyon, ekonomik ilerlemeyi ve rekabet gücünü arttırmak için önemlidir. Birçok hükümet inovasyonu 

büyüme stratejilerinin merkezine koymaktadır. İkincisi, inovasyon tanımı genişlemiştir. Yani inovasyon artık 

Ar-Ge laboratuvarları ve yayınlanmış bilimsel makalelerle sınırlı değildir. Son olarak, her şeyden önce, 

gelişmekte olan pazarlarda inovasyonu tanımak ve kutlamak insanlara, özellikle de yeni nesil girişimcilere ve 

yenilikçilere ilham vermek için çok önemlidir. 

Küresel İnovasyon Endeksi, inovasyon girdileri ve çıktıları olmak üzere iki alt endeksten oluşmaktadır 

(Tablo 1). İnovasyon girdi alt endeksi, beş alt bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; kurumlar, insan sermayesi ve 

araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği ve iş gelişmişliği’dir. 

İnovasyon çıktıları, bir ekonomideki yenilikçi faaliyetlerin sonucudur. Çıktı alt endeksi, sadece iki alt 

bileşen (bilgi ve teknoloji çıktıları; yaratıcı çıktılar) içermesine rağmen, genel Küresel İnovasyon Endeksi 

puanlarının Girdi Alt Endeksi ile hesaplanmasında aynı ağırlığa sahiptir. 
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Tablo 1: Küresel İnovasyon Endeksi Çerçevesi 

İnovasyon Girdi Alt Endeksi 

 

Kurumlar (İnstitutions) 

Politik Çevre (Political Environment), Düzenleyici Çevre 

(Regulatory Environment), İş Çevresi (Business Environment) 

İnsan Sermayesi ve Araştırma 

(Human Capital & Research) 

Eğitim (Education), Yükseköğretim (Tertiarty Education), AR-GE 

(Research & Development) 

Altyapı                                            

(Infrastructure) 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICTs), Genel Altyapı (General 

Infrastructure), Ekolojik Sürdürülebilirlik (Ecological 

Sustainability) 

Pazar Gelişmişliği 

(Market Sophistication) 

Kredi (Credit),Yatırım (Investment), 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği (Trade, Competition & Market 

Scale) 

İş Gelişmişliği 

(Business Sophistication) 

Bilgi Çalışanları (Knowledge Workers), İnovasyon Bağlantıları 

(Innovation Linkages), Bilgi Absorpsiyonu (Knowledge 

Absorption) 

İnovasyon Çıktı Alt Endeksi 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 

(Knowledge & Technology 

Outputs) 

Bilgi Yaratma (Knowledge Creation), Bilgi Etkisi (Knowledge 

Impact), Bilgi Dağılımı (Knowledge Difusion) 

Yaratıcı Çıktılar 

(Creative Outputs) 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Intangible Assets), Yaratıcı 

Ürünler ve Hizmetler (Creative Goods & Services), 

Çevrimiçi Yaratıcılık (Online Creativity) 

       Kaynak: The Global Innovation Index, 2020. 

 

Tablo 2’de Küresel İnovasyon Endeksine göre, dünya inovasyon liderlerinin sıralamasına yer 

verilmiştir. Görüldüğü gibi, İsviçre 6 yıl üst üste Küresel İnovasyon Endeksinde birinci sırada yer almıştır. 

İsviçre inovasyon alanında 2020 yılında da “dünya liderliğini” korumaktadır. Bununla birlikte sıralanan listede 

gelişmiş ülkeler olan ABD, Singapur, Çin, İrlanda, Almanya gibi ülkelerin önde geldiği anlaşılmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerine genellikle biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilgi ve diğer yenilikler hâkimdir. 

Araştırmalar, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerin inovasyon konusundaki 

yüksek performanslarını Batı ülkelerinin teknolojileri ve yönetim uygulamalarını kademeli olarak 

benimsemesiyle açıklamaktadır.  

Tablo 2’ye bakıldığında inovasyonun daha çok yüksek gelirli ve gelişmiş ülkelerde gerçekleştirildiği 

görülmektedir. İlk 10’da henüz Türki Cumhuriyetlerden hiçbir ülke bulunmamaktadır.  

       

Tablo 2: Dünya İnovasyon Liderleri (2015-2020) 

Sıra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre 

2 İngiltere İsveç İsveç Hollanda İsveç İsveç 

3 İsveç İngiltere Hollanda İsveç ABD ABD 

4 Hollanda ABD ABD İngiltere Hollanda İngiltere 

5 ABD Finlandiya İngiltere Singapur İngiltere Hollanda 

6 Finlandiya Singapur Danimarka ABD Finlandiya Danimarka 

7 Singapur İrlanda Singapur Finlandiya Danimarka Finlandiya 

8 İrlanda Danimarka Finlandiya Danimarka Singapur Singapur 

9 Lüksemburg Hollanda Almanya Almanya Almanya Almanya 

10 Danimarka Almanya İrlanda İrlanda İsrail Günay Köre 

      Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 
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3. Küresel İnovasyon Endeksinde Türki Cumhuriyetlerin Durumu  

2015-2020 yılları arasında Türki Cumhuriyetlerin Küresel İnovasyon Endeksinde sergiledikleri   durum 

Tablo 3’de verilmiştir. Tabloda ülkelerin sıralaması endeksteki derecesine göre yapılmıştır.  Tablo 

incelendiğinde, 2015 yılında 141 ülke içerisinden Türkiye 58inci, Kazakistan 82inci, Azerbaycan 93üncü, 

Kırgızistan 109uncu, Tacikistan 114üncü ve Özbekistan ise 122inci sırada yer almıştır.  

 

Tablo 3: Küresel İnovasyon Endeksinde Türki Cumhuriyetler (2015-2020) 

Ülke 
2015/141 2016/128 2017/127 2018/126 2019/129 2020/131 

G.İ. Puan G.İ. Puan G.İ. Puan G.İ. Puan G.İ. Puan G.İ. Puan 

Türkiye 58 37,81 42 39,03 43 38,90 50 37,42 49 36,95 51 34,90 

Kazakistan 82 31,25 75 31,51 78 31,50 74 31,42 79 31,03 77 28,56 

Azerbaycan 93 30,10 85 29,64 82 30,58 82 30,20 84 30,21 82 27,23 

Kırgızistan 109 27,96 103 26,62 95 28,01 94 27,56 90 28,38 94 24,51 

Özbekistan 122 25,89 - - - - - - - - 93 24,54 

Tacikistan 114 27,46 86 29,62 94 28,16 101 26,51 100 26,43 109 22,23 

      Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

Orta ve Güney Asya bölgelerinin ekonomilerinde 2020 yılında Küresel İnovasyon Endeksi 

sıralamalarında diğer bölgelere göre daha fazla gelişme yaşanmıştır. Türkiye 2015-2020 yılları arasında 7 

basamak ilerleyerek 51inci, Kazakistan 5 basamak ilerleyerek 77inci, Azerbaycan 11 basamak ilerleyerek 

82inci, Kırgızistan 15 basamak ilerleyerek 94üncü, Özbekistan 29 basamak ilerleyerek 93üncü ve Tacikistan 

ise 5 basamak ilerleyerek 109uncu sırada yer almıştır. Özbekistan 2016-2019 yılları arasında endekste yer 

almamıştır. Ancak, 2020 yılında Kırgızistan’ı da geçerek 93üncü sıradaki yerini almayı başarmıştır. Genel 

olarak, 2015-2020 yıllar arasında tüm Türki Cumhuriyetlerde pozitif yönde değişimler yaşanmıştır.  

Küresel İnovasyon Endeksinin inovasyon girdileri ve çıktıları olmak üzere iki alt endeksten oluştuğu 

daha önce belirtilmişti. İnovasyon girdi alt endeksini kurumlar, insan sermayesi/araştırma, altyapı, pazar 

gelişmişliği ve iş gelişmişliği oluşturmaktadır. Küresel İnovasyon Endeksinin girdi alt endeksine göre Türki 

Cumhuriyetlerin durumu ayrıntılı olarak Tablo 4’te sunulmuştur. Tabloda ülke sıralaması ülkelerin endeksteki 

derecesine göre yapılmıştır. Tablo incelendiğinde, genel duruma paralel bir durumun ortaya çıktığı 

görülmektedir. Tüm ülkelerde 2015-2020 yılları arasında olumlu yönde değişimler olduğu özellikle Türkiye 

(19 basamak ilerlemiş ve 52inci sırada) ve Özbekistan (31 basamak ilerlemiş ve 81inci sırada) önemli ölçüde 

gelişme kaydetmiştir.  

 

Tablo 4: İnovasyon Girdi Alt Endeksinde Türki Cumhuriyetler (2015-2020) 
 

Ülke 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

Türkiye 71 41,68 59 42,54 68 42,32 62 42,64 56 45,26 52 44,36 

Kazakistan 75 40,98 65 41,75 64 43,15 55 43,56 64 43,74 60 42,78 

Azerbaycan 89 37,59 81 38,39 78 40,70 76 40,39 77 41,59 76 39,17 

Özbekistan 112 33,88 - - - - - - - - 81 38,24 

Kırgızistan 94 36,57 92 35,61 86 38,16 85 37,99 78 41,48 88 36,62 

Tacikistan 115 33,39 102 33,51 100 35,50 104 33,04 107 33,12 108 31,04 

      Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

 

Diğer taraftan, inovasyon çıktı alt endeksinde ise bilgi teknolojileri ve yaratıcı çıktılar yer almaktadır. 

Küresel İnovasyon Endeksinin çıktı alt endeksine göre Türki Cumhuriyetlerin durumu ayrıntılı olarak Tablo 

5’te sunulmuştur. Tabloda ülke sıralaması ülkelerin endeksteki derecesine göre yapılmıştır. Tablo 

incelendiğinde, genel sıralama ve girdi endeksine göre sıralamadan farklı olarak Türkiye’den (2015’te 46ıncı 

iken 2020’de 53üncü) sonra Azerbaycan (2015’te 103üncü iken 2020’de 86ıncı) gelmektedir. Türkiye’nin bu 

endekste Türki Cumhuriyetler arasında birinci sırada olmakla beraber 2015 yılına göre 7 basamak gerilediği 

dikkat çekmektedir. Diğer ülkelerde ilerlemelerin olduğu görülmektedir. Özellikle, Azerbaycan (2015-2020 

yılları arasında 17 basamak ilerleyerek 86ıncı) ve Kazakistan (2015-2020 yılları arasında 13 basamak 

ilerleyerek 94üncü) önemli gelişme kaydetmiştir.  
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Tablo 5: İnovasyon Çıktı Alt Endekside Türki Cumhuriyetler (2015-2020) 

 

Ülke 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

Türkiye 46 33,93 37 35,52 36 35,48 43 32,19 49 28,64 53 25,44 

Azerbaycan 103 22,62 94 20,88 89 20,46 87 20,00 90 18,83 86 15,29 

Kazakistan 107 21,52 90 21,27 93 19,85 91 19,28 92 18,32 94 14,34 

Tacikistan 106 21,54 69 25,74 88 20,81 88 19,98 83 19,74 99 13,43 

Kırgızistan 118 19,35 109 17,63 104 17,86 101 17,14 111 15,29 107 12,40 

Özbekistan 127 17,89 - - - - - - - - 118 10,83 

     Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

Türki Cumhuriyetlerin Küresel İnovasyon Endeksindeki durumları her bir kritere göre ayrıntılı olarak 

incelenmiş ve 2015 ile 2020 yılları arasındaki olumlu  veya olumsuz farkları ülkeler bazında tablolaştırılmıştır.    

 

3.1. Türkiye’nin Durumu 

2015 ile 2020 yılları arasında Türkiye’nin Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri Tablo 6'da 

gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi Türkiye kurumlar (-10 fark) ve yaratıcı çıktılar (-13 fark) kriterleri 

dışındaki alanlarda olumlu yönde değişimler kaydetmiştir.  

 

Tablo 6: Küresel İnovasyon Endeksinde Türkiye 

Temel Kriter 
Ülke Sıralaması 

Alt Kriter 
Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Fark 

Kurumlar 

 

84 

 

94 

 

-10 

Politik Çevre 88 77 11 

Düzenleyici Ortam 101 108 -7 

İş Çevresi 67 91 -24 

İnsan Sermayesi ve 

Araştırma 

 

50 

 

42 

 

8 

Eğitim 58 7 51 

Yükseköğretim 57 91 -34 

AR-GE 40 40 0 

Altyapı 

 

63 

 

54 

 

9 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 63 49 14 

Genel Altyapı 59 57 2 

Ekolojik Sürdürülebilirlik 57 55 2 

Pazar Gelişmişliği 

 

58 

 

28 

 

30 

Kredi 104 66 38 

Yatırım 51 44 7 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 18 7 11 

İş Dünyasının Gelişmişliği 

 

117 

 

57 

 

60 
Bilgi Çalışanları 85 59 26 

İnovasyon Bağlantıları 110 91 19 

Bilgi Absorpsiyonu 127 48 79 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 

 

60 

 

57 

 

3 

Bilgi Yaratma 36 40 -4 

Bilgi Etkisi 83 42 41 

Bilgi Dağılımı 108 96 12 

Yaratıcı Çıktılar 
 

37 

 

50 

 

-13 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 31 -14 

Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler 52 60 -8 

Çevrimiçi Yaratıcılık 59 69 -10 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

 

Özellikle, iş dünyasının gelişmişliği kriterinde 60 basamak ilerleyerek büyük bir gelişme göstermiş ve 

2020 yılında 57inci, ardından, pazar gelişmişliği kriterinde 30 basamak ilerlemiş ve 2020 yılında 28inci sırada 

yer almıştır. Diğer taraftan kurumlar kriterinde en kötü performansa (-10 fark ve 94üncü sırada) sahip olduğu 

görülmektedir.   

 

3.2. Azerbaycan’ın Durumu 

Tablo 7’de Azerbaycan’ın 2015-2020 yıllarına ait Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri verilmiştir. 

Azerbaycan da iş dünyasının gelişmişliği kriterinde 40 basamak ilerleyerek 2020 yılında 96ıncı sırada yer 

almıştır.  
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Tablo 7: Küresel İnovasyon Endeksinde Azerbaycan 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

Bununla birlikte kurumlar ve yaratıcı çıktılar kriterlerinde de gelişmeler yaşanmıştır. Diğer taraftan, 

bilgi ve teknoloji çıktıları (-10 fark) ve altyapı (-7 fark) kriterlerinde en düşük performans sergilemiştir. 

Azerbaycan temel kriterler içerisinden pazar gelişmişliği kriterinde en iyi (36ıncı sırada) durumda olduğu 

söylenebilir. 

3.3. Kazakistan’ın Durumu 

Tablo 8’de Kazakistan’ın 2015-2020 yıllarına ait Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri verilmiştir. 

Kazakistan pazar gelişmişliği kriterlerinde 43 basamak ilerleyerek 53üncü sırada yer almış ve en çok gelişme 

yaşanan alan bu olmuştur. Diğer taraftan, altyapı (-12) ve insan sermayesi (-2) kriterlerinde olumsuz gelişme 

göstermiştir. Kazakistan temel kriterler içerisinden kurumlar kriterinde en iyi (49ncu sırada) durumdadır.  

Tablo 8: Küresel İnovasyon Endeksinde Kazakistan 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

Temel Kriter 
Ülke Sıralaması 

Alt Kriter 
Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Fark 

Kurumlar 81 59 22 

Politik Çevre 94 73 21 

Düzenleyici Ortam 107 80 27 

İş Çevresi 51 33 18 

İnsan Sermayesi ve 

Araştırma 
100 89 11 

Eğitim 114 84 30 

Yükseköğretim 97 82 15 

AR-GE 62 91 -29 

Altyapı 78 85 -7 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 69 68 1 

Genel Altyapı 107 120 -13 

Ekolojik Sürdürülebilirlik 59 73 -14 

Pazar Gelişmişliği 47 36 11 

Kredi 83 39 44 

Yatırım 10 23 -13 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 95 86 9 

İş Dünyasının Gelişmişliği 136 96 40 

Bilgi Çalışanları 110 84 26 

İnovasyon Bağlantıları 133 67 66 

Bilgi Absorpsiyonu 134 119 15 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 108 118 -10 

Bilgi Yaratma 130 98 32 

Bilgi Etkisi 94 112 -18 

Bilgi Dağılımı 107 115 -8 

Yaratıcı Çıktılar 93 65 28 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 91 56 35 

Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler 68 87 -19 

Çevrimiçi Yaratıcılık 92 67 25 

Temel Kriter Ülke Sıralaması Alt Kriter Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Fark 

Kurumlar 67 49 18 

Politik Çevre 98 68 30 
Düzenleyici Ortam 71 48 23 

İş Çevresi 35 31 4 

İnsan Sermayesi ve 

Araştırma 
66 68 -2 

Eğitim 49 76 -27 
Yükseköğretim 99 55 44 
AR-GE 52 57 -5 

Altyapı 54 66 -12 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 33 42 -9 
Genel Altyapı 54 69 -15 

Ekolojik Sürdürülebilirlik 104 103 1 

Pazar Gelişmişliği 96 53 43 

Kredi 108 82 26 

Yatırım 71 28 43 
Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 79 50 29 

İş Dünyasının Gelişmişliği 110 71 39 

Bilgi Çalışanları 68 52 16 
İnovasyon Bağlantıları 128 124 4 
Bilgi Absorpsiyonu 115 91 24 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 96 80 16 

Bilgi Yaratma 80 72 8 
Bilgi Etkisi 70 97 -27 

Bilgi Dağılımı 109 76 33 

 
Yaratıcı Çıktılar 117 105 12 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 121 107 14 
Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler 86 96 -10 
Çevrimiçi Yaratıcılık 97 79 18 
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3.4. Kırgızistan’ın Durumu 

Tablo 9’da Kırgızistan’ın 2015-2020 yıllarına ait Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri verilmiştir. 

Kırgızistan altyapı (17 basamak), yaratıcı çıktılar (15 basamak) ve kurumlar (13 basamak)  kriterlerinde 

gelişme göstermiştir. Ancak pazarın gelişmişliği (-10) iş dünyasının gelişmişliği (-6) ve insan sermayesi ve 

araştırma (-3) kriterlerinde ise düşüş söz konusudur.  

 

Tablo 9: Küresel İnovasyon Endeksinde Kırgızistan 

Temel Kriter 
Ülke Sıralaması 

Alt Kriter 
Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Fark 

Kurumlar 

 
105 

 
92 

 
13 

Siyasi Ortam 117 114 3 
Düzenleyici Ortam 103 93 10 
İş Ortamı 98 66 32 

İnsan Sermayesi ve 

Araştırma 

 
70 

 
73 

 
-3 

Eğitim 27 33 -6 
Yükseköğretim 77 74 3 
AR-GE 107 109 -2 

Altyapı 

 
114 

 
97 

 
17 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 102 86 16 
Genel Altyapı 101 85 16 
Ekolojik Sürdürülebilirlik 128 112 16 

Pazarın Gelişmişliği 

 
56 

 
66 

 
-10 

Kredi 41 34 7 
Yatırım 92 60 32 
Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 74 110 -36 

İş Dünyasının Gelişmişliği 

 
99 

 
105 

 
-6 

Bilgi İşçileri 51 92 -41 
İnovasyon Bağlantıları 131 126 5 
Bilgi Absorpsiyonu 108 90 18 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 

 
88 

 
81 

 
7 

Yaratılan Bilgi 64 59 5 
Bilgi Etkisi 53 103 -50 
Bilgi Dağılımı 122 93 29 

Yaratıcı Çıktılar 

 
132 

 
117 

 
15 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 131 121 10 
Yaratıcı Ürün ve Hizmetler 109 106 3 
Çevrimiçi (online) Yaratıcılık 112 102 10 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

 

3.5. Tacikistan’ın Durumu 

 

Tablo 10’da Tacikistan’ın 2015-2020 yıllarına ait Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri verilmiştir. 

Tacikistan yaratıcı çıktılar (17 basamak) ve altyapı (12 basamak) kriterlerinde gelişme göstermiştir. Ancak, 

pazar gelişmişliği (-20), iş dünyasının gelişmişliği (-20), bilgi ve teknoloji çıktıları (-7) kriterlerinde tam tersi 

büyük oranda düşüş yaşanmıştır. Aynı zamanda, insan sermayesi ve araştırma kriterinde gerileme olduğu 

görülmektedir.   

 

Tablo 10: Küresel İnovasyon Endeksinde Tacikistan 

Temel Kriter 
Ülke Sıralaması 

Alt Kriter 
Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Fark 

Kurumlar 127 118 9 

Politik Çevre 130 126 4 

Düzenleyici Ortam 112 118 -6 

İş Çevresi 128 105 23 

İnsan Sermayesi ve 

Araştırma 
86 87 -1 

Eğitim 75 70 5 

Yükseköğretim 70 86 -16 

AR-GE 112 112 0 

Altyapı 135 123 12 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 138 119 19 

Genel Altyapı 136 122 14 

Ekolojik Sürdürülebilirlik 88 95 -7 

Pazar Gelişmişliği 40 60 -20 

Kredi 61 22 39 

Yatırım 12 60 -48 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 100 109 -9 

İş Dünyasının Gelişmişliği 108 128 -20 

Bilgi Çalışanları 99 117 -18 

İnovasyon Bağlantıları 101 112 -11 

Bilgi Absorpsiyonu 92 116 -24 
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Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 70 77 -7 

Bilgi Yaratma 46 55 -9 

Bilgi Etkisi 91 95 -4 

Bilgi Dağılımı 98 90 8 

Yaratıcı Çıktılar 130 113 17 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 127 120 7 

Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler 111 85 26 

Çevrimiçi Yaratıcılık 117 99 18 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

 

3.6. Özbekistan’ın Durumu 

Tablo 11’de Özbekistan’ın 2015-2020 yıllarına ait Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri verilmiştir. 

Özbekistan pazar gelişmişliği (58 basamak) kriterinde en çok gelişme gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bununla 

birlikte, altyapı, kurumlar, iş dünyasının gelişmişliği ve yaratıcı çıktılar kriterlerinde de gelişme yaşandığını 

dikkat çekmektedir. Ancak bilgi ve teknoloji çıktıları (-29 fark) kriterinde ise büyük bir seviyede düşüş söz 

konusudur.  

Tablo 11: Küresel İnovasyon Endeksinde Özbekistan 

Temel Kriter 

Ülke Sıralaması 

Alt Kriter 

Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Far

k 

Kurumlar 

 

106 

 

95 

 

11 

Politik Çevre 115 98 17 

Düzenleyici Ortam 121 107 14 

İş Çevresi 76 72 4 

İnsan Sermayesi ve 

Araştırma 

 

76 

 

77 

 

-1 

Eğitim 29 52 -23 

Yükseköğretim 95 73 22 

AR-GE 92 94 -2 

Altyapı 

 

101 

 

72 

 

29 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 93 72 21 

Genel Altyapı 73 41 32 

Ekolojik Sürdürülebilirlik 132 101 31 

Pazar Gelişmişliği 

 

85 

 

27 

 

58 

Kredi 87 57 30 

Yatırım 115 8 107 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 42 108 -66 

İş Dünyasının Gelişmişliği 

 

138 

 

127 

 

11 

Bilgi Çalışanları 135 91 44 

İnovasyon Bağlantıları 138 128 10 

Bilgi Absorpsiyonu 27 109 -82 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 

 

61 

 

90 
 

-29 

Bilgi Yaratma 75 84 -9 

Bilgi Etkisi 38 49 -11 

Bilgi Dağılımı n/a 131 - 

Yaratıcı Çıktılar 

 

138 

 

127 

 

11 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136 128 8 

Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler 93 75 18 

Çevrimiçi Yaratıcılık 126 126 0 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

SONUÇ  

Günümüzde hem yerel, hem de küresel piyasalarda rekabetin artması, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının 

değişmesi, ürünlerin ömürlerinin kısalması, dış çevrede yaşanan sürekli değişim ve gelişmeler, teknolojinin 

sunduğu imkânlar işletmeleri daha yenilikçi olmaya ve daha çok inovasyona odaklanmaya itmektedir. 

İşletmeler artık yerel işletmelerle değil, ulusal sınırların kalktığı dünya pazarında yer alan işletmelerle rekabet 

etmek zorunda kalmaktadırlar. Söz konusu değişen pazar özellikleri yeni değerleri ve beklentileri de ortaya 

çıkarmıştır. Bunlar; yüksek düzeyde kaliteli ürün sunma, ürüne değer ekleme, tam zamanında mükemmel 

hizmet sunma, yenilik yaratma, rakiplerin ürününden farklılaştırılmış yeni ürün geliştirme olarak ifade 

edilebilmektedir. Bugün inovasyon tüm dünyada gelişim göstermektedir. Ancak, bu gelişmelere rağmen ortaya 

çıkan yeni engeller küresel inovasyon için önemli düzeyde risk oluşturmaktadır. 

Birkaç yıl önce inovasyon faaliyetleri ve inovasyon politikaları yüksek gelirli ekonomilerde gelişim 

göstermişti. Bugün hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ekonomiler ekonomik ve sosyal kalkınmayı 

arttırmak için inovasyonu sıkı bir şekilde gündemlerine almaya başlamışlardır. Günümüzde inovasyon ve bilgi, 

ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yüzden, dünyadaki 

birçok ülke inovasyon konusunda strateji ve politkalar geliştirmeye çaba göstermektedir. Yani, ulusal sınırları 

aşarak uluslararası düzeyde rekabet edebilmek, ülkenin ekonomisini geliştirmek ve ülkenin refah düzeyini 

artırmak açısından inovasyon kritik kavram olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Her yıl Küresel İnovasyon Endeksi, dünya çapında yaklaşık 130 ekonominin inovasyon performansını 

sıralamaktadır. Uluslararası araştırmaların gösterdiği gibi dünyadaki birçok ülke inovasyon konusunda farklı 

seviyelerde sorunlar yaşamaktadırlar. Orta Asya Türki Cumhuriyetleri Küresel İnovasyon Endeksinde 2015-

2020 yıllar arasında birçok bileşende gelişme göstermiştir. Genel olarak, incelenen ülkelerin yenilikçi olma 

potansiyeline sahip olduğu ancak henüz inovasyon konusundaki mevcut durumlarının yüksek ve istenilen 

düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Türki Cumhuriyetlerinin durumuna bakıldığında, Türkiye’nin ve 

Kazakistan’ın diğer ülkelere göre durumunun daha iyi olduğu görülmektedir. İnovasyon konusunda ele alınan 

ülkeler arasında en kötü durumda olanın Tacikistan’ın olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Tacikistan’ın insan 

sermayesi ve araştırma, pazar gelişmişliği, iş dünyasının gelişmişliği ve bilgi/teknoloji çıktıları konularına 

daha çok önem vermesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Kazakistan ve Kırgızistan’ın yaratıcı çıktılar 

bileşeninde sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Kırgızistan'ın yenilikçilik gelişimi, günümüzün en önemli 

sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan’ın inovasyon 

konusunda diğer Türki Cumhuriyetlerle karşılaştırıldığında daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir. 

Hem ülkeler, hem de işletmeler için küresel rekabet yarışında anahtar role sahip olan inovasyon, 

karmaşık özellik taşıyan ve birçok kurumun yer aldığı etkileşimli bir süreçtir. İşletmeler, küresel pazarlarda 

yaşamlarını sürdürmek ve ayakta kalmak istiyorlarsa, yeniliği ve inovasyonu sistematik bir şekilde yönetim 

altına almalı ve gerekli altyapıyı (kurumsal/hukuki) hazırlayarak, inovasyon için elverişli bir ortam yaratmaya 

çalışmalıdırlar. 
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Öz 

Sigorta sektörü bugüne kadar farklı aşamalardan geçerek uzun yıllar boyu gelişimini sürdürmüştür. 

Günümüzde sigortacılık faaliyetleri insan yaşamının birçok alanını kapsamaktadır. Gelişmiş ülkelerde sigorta 

sektörü finansal sistemde büyük öneme sahip olan ana unsurlardan biridir. Etkin sigorta sistemi, ülkenin 

ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulunmaktadır. Kırgızistan’da ise sigorta sektörü diğer finansal 

kurumlara göre yeni yapılanmakta olan ve gelişme potansiyeli var sektör olarak sayılmaktadır. Yapılan bu 

çalışmanın temel amacı, Kırgızistan sigorta sektörünün durumunu, gelişimini ve sorunlarını incelemektir. Bu 

çalışmada Kırgızistan’da sigorta şirketlerinin 2019 ve 2020 dönemlerine ait verileri analiz edilmektedir. Sonuç 

olarak, Kırgızistan’da sigorta sektörünün gelişebilmesi için halkı bu konuda bilinçlendirmek ve etkin 

politikalar geliştirmek gerekmektedir. Ayrıca devlet ve sigorta şirketlerinin ortak çalışması önem arz 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Sigorta Sektörü, Finansal Kurumlar. 

 

STATUS AND DEVELOPMENT OF THE INSURANCE SECTOR IN KYRGYZSTAN 

 

Abstract 

The insurance industry has gone through different stages and continued its development for many years. Today, 

insurance activities cover many areas of human life. In developed countries, the insurance sector is one of the 

main factors that have great importance in the financial system. Especially the effective insurance system 

contributes greatly to the development of the country's economy. In Kyrgyzstan, the insurance sector is 

considered as a newly structured sector with a potential for development compared to other financial 

institutions. The main purpose of this research is - to examine the status of the insurance industry in 

Kyrgyzstan. In this research, statistical data of insurance companies in Kyrgyzstan for 2019 and 2020 periods 

are analyzed. As a result, it is necessary to raise awareness of the public and develop effective policies in order 

to develop the insurance sector in Kyrgyzstan. In addition, it is important that the state and insurance companies 

work together. 

Keywords: Kyrgyzstan, Insurance Sector, Financial İnstitutions. 

 

GİRİŞ 

Kırgızistan’da sigorta sektörü yeni gelişen bir finansal endüstridir. Sigorta sektörünün gelişimi ülkedeki çeşitli 

faktörlerden (sektörün tanınmışlığı, yasal düzenlemeler, yeterli sigorta sistemi, ekonominin gelişmişlik 

durumu vb.) etkilenmektedir. Finans kurumları içinde sigorta şirketleri, en hızlı büyüyen sektörlerden biri 

olarak tanınmaktadır. Ancak, Kırgızistan’da sigorta sektörü, bankalar veya kredi kuruluşları ile 

kıyaslandığında, daha düşük seviyede talebe sahiptir. Bu durumun da çeşitli nedenleri vardır. Ekonomisi 

gelişmiş ülkelerde ise sigorta sektörünün ihmal edilemeyecek ve önemli sektörlerden biri olduğu bilinen 

gerçektir. 

Sigorta sözcüğü “güvence” anlamını taşımaktadır. Genellikle insanlar ve örgütler, ülkedeki ekonomik 

faktörlerden biri olan ekonomik dalgalanmalardan özellikle doğal afet ve felaketlerden dolayı hayatlarını, 

sorumluluklarını ve sahip oldukları mülklerininin sigortasını yapmaktadırlar.  

mailto:onder.met@manas.edu.kg
mailto:aysuluu.beyshenova@manas.edu.kg
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Bu çalışmada ilk olarak temel sigortacılık kavramları, sigorta türleri, sigortanın işlevleri vb. konuları ele 

alınmaktadır. Sonraki bölümde ise Kırgızistan’da sigorta sektörü ile ilgili çalışmaları konu alan literatür 

incelemesi yapılmıştır. Son olarak, Kırgızistan’da sigortacılık sektörünün durumu, gelişimi ve sorunları 

incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

 

1.Kavramsal Çerçeve 

 

“Farklı ülkelerin sigorta ürünlerine sübjektif olarak değer verme biçimindeki farklılıklar tesadüfen 

meydana gelmemiştir. Takdir kalıpları bir toplum kültürünün parçasıdır.” Geert Hofstede  

Dünya’da sigortacılık faaliyetleriyle ilgili ilk uygulamalar yaklaşık 4000 yıl önce Babiller’de görülmüştür. 

Ticaret merkezi olarak tanınan Babil’de sermayedarlar kervan tüccarlarına borç vermişlerdir. Borçlu 

kervanların soyulma ya da fidye ödeme durumuyla karşılaşmalarında bu kervan tüccarlarının borçlarını 

silmişlerdir. Ancak, verdikleri borcu geri alma zamanı geldiğinde taşıdıkları riskin karşılığı olarak anapara ile 

birlikte bir miktar prim de almışlardır. Buna ek olarak, M.Ö. yaklaşık 600’lü yıllarda ise Hindular sigortaya 

benzeyen “kredi anlaşması” yapmışlardır. Kısaca sigorta faaliyetleri insanlık tarihi kadar eskidir ve uzun 

zaman boyunca gelişmektedir. Özellikle sigortaya benzer ve yakın faaliyetler deniz ticaretinin gelişmesiyle 

birlikte ortaya çıkmaya başlamıştır. 20. Yüzyılın başlarında sigortacılık gelişmiş duruma gelmiştir. 

Günümüzde sigortacılık faaliyetleri hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde mevcuttur (Kaya, 2019). 

Özellikle sigortacılık faaliyetlerin gelişmesini 17. Yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen iki önemli olay 

etkilemiştir. Birincisi bu zamanlarda sigortacılıkta istatistiki metotların kullanılmaya başlanması (Olasılık 

Hesapları), ikincisi ise 1666 yılında Londra’da ortaya çıkan olaydır. Londra’da 4 gün süren yangın 13.000 ev 

ile 100 kilisenin kül olmasına yol açmıştır. Olay, toplumu derinden etkilemiş ve bu tür beklenmeyen 

felaketlerin sonuçlarına önlemler alınması gerektiği fikrini yaratmıştır. Böylece sigorta şirketleri kurularak, 

insanların yaşama daha güvenle bakmasını sağlamaya çalışılmıştır (Sezal, 2017). 

Sigorta sözcüğü “güvence” anlamını taşımaktadır. İnsanlar yaşamlarında çeşitli belirsizlik ve risklerle karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Bu yüzden, insanlar kendi yaşamlarını güvence altına almak için karşılaşacakları bu 

riskleri azaltmaya gayret göstermektedirler. Söz konusu olan sigorta faaliyetleri bu gerçekleşen risklerin 

zararlarını azaltmak için gelişmiştir.  

Literatürde sigorta kavramının çeşitli tanımları mevcuttur. En basit tanımıyla “Sigorta, aynı türden risklerle 

karşı karşıya kalan bireylerin ve kurumların, önceden belli bir ücret ödemiş olmaları koşuluyla, maddi 

hasarlarının karşılanmasını konu alan bir ekonomik faaliyettir” şeklinde tanımlanabilir (Yayla, 2019). 

Reasürans, sigorta kavramı ile birlikte açıklanması gereken diğer bir önemli kavramdır. Reasürans, “sigorta 

edilmiş riskin, belli bir bölümünün veya tamamının yine sigorta edilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Genellikle sigorta şirketleri zarar ödemelerinde zorluk çekmemek için bu sigorta türünü yaptırmaktadırlar 

(Baykal vd., 2019). 

Yaşam, belirsizlik ve risklerle doludur. Bireyler ve işletmelere iki seçenek sunulur: Olası bir zararın sonuçlarını 

tamamen kabul etmek veya bir kayıp durumunda sigorta teminatı istemek, yani riske maruz kalmayı 

azaltmaktır. Sigorta teminatı sağlamayanlar ise beklenmeyen zararlardan tamamen kendisi sorumludur. 

Teminat alan kişiler, riski başka bir kuruluşa, bir sigorta şirketine aktarmaktadırlar. Böylece karşılaştıkları 

hasarları azaltabilmektedirler. Birçok poliçe sahibi, kendilerini olası daha büyük bir kayba karşı korumak için 

nispeten küçük bir miktar prim öderler. Böylece, kayıp ve zararlarını azaltabilirler (AM Best, 2019).  

Sigorta faaliyetlerinin önemli fonksiyonları mevcuttur. Bu fonksiyonlar, “Sigortanın güvence ve risk yönetimi 

işlevleri” ve “Sigortanın ekonomik işlevleri” olarak sınıflandırılmaktadır. Bazı kaynaklarda ise sigortanın 

işlevleri “makro ve mikro işlevler” olarak ele alınmıştır. Farklı isimlendirilirse de işlevleri benzerlik 

taşımaktadır (Yayla, 2019). Makro işlevler, sigortanın ekonomide bir sektör olarak yer almasından 

kaynaklanmaktadır. Makro işlevler, ekonomide tasarruf kaynağı oluşturma, toplumun refah düzeyinin 

artmasına katkıda bulunma, devlete vergi kaynağı oluşturma, fonun transferini daha etkin hale getirme, 

ticaretin gelişmesine yardımcı olma vb. sayılabilir. Mikro işlevler ise daha çok bireyleri ve küçük toplulukları 

ilgilendirmektedir. Bu işlevler, dayanışmayı organize etmek, girişimci bireylerin kararlarını olumlu etkileme, 

sigorta güvencesinin yardımıyla girişimcilere kredi imkanları verme vb. (Afşar, 2019). 

Daha önce de belirtildiği gibi, sigorta bir güvencedir. Yani, insanın yaşamında gerçekleşen risklerin sonucunda 

ortaya çıkan hasarları karşılamaktadır. İlgili yazın araştırıldığında sigorta türlerinin farklı şekilde 

sınıflandırıldığı görülmektedir. Örneğin, zorunlu-gönüllü sigorta, nakliyat-nakliyat dışı sigorta veya mülk-can-
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sorumluluk sigortaları gibi. Genel olarak sigorta türlerin, “özel ve sosyal sigortalar” olarak ikiye ayırmak 

mümkündür (Gümüş ve Özdemir, 2018).  

Sigorta endüstrisi bireylere, ailelere ve işletmelere genellikle en karanlık zamanlarında inanılmaz destek 

sağlayabilmektedir. Genellikle, riskten en çok kaçınanlar bu hizmeti satın alacaktır. Ancak, kimse gerçekten 

ihtiyacı olana kadar sigortacılık hizmetlerini satın almayı istemez. Özellikle, sektördeki dolandırıcılık, uzun 

süre sigortanın gerçek faydalarına zarar vermiştir ve bu sektörün gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir 

(Tunstall, 2018). 

Genel olarak, sigorta şirketlerinin COVID-19 pandemisi başlangıcından önce yüksek gelirleri vardı. COVID-

19'dan önce, brüt primler 2019'da hayat ve hayat dışı sigorta türlerinde artıyordu. Pek çok ülkede, araçların 

sigortası gibi belirli sigorta türlerinde, brüt primlerdeki artışı ana itici gücü oluşturmuştur. 2019 yılında brüt 

primler, raporlama yapan 51 ülkede “hayat sigortasında” ortalama %4,7, “hayat dışı sigortada” ise %3,6 

artmıştır (OECD, 2020). Küresel ekonomi salgından çıkarken, sektör genelinde geniş tabanlı büyümeye zemin 

hazırlayan birkaç faktör vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır (Ernst ve Young, 2021): 

 2021'de geniş tabanlı bir ekonomik iyileşme olması muhtemeldir. 

 Hem bireysel, hem de ticari müşteriler sigorta hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyabilirler. 

 Sigorta endüstrisi, pandeminin ilk günlerinde pek çok gözlemcinin ilk başta korktuğundan çok daha az 

ekonomik ve itibar zararı görmüştür. 

Sigorta pazarı, Kırgızistan'ın en derinlikli alanlarından birisidir. Ancak, Kırgızistan’da sigorta sektörüne 

olan talep komşu ülkelere göre düşük seviyededir. Arsenal-Kırgızistan sigorta şirketinin Genel Müdürü Syrgak 

Arzymatov'a göre, bunun temel nedenlerinden biri halkın sigortacıların faaliyetleri hakkında düşük bilgi 

sahibi olmasıdır. Ayrıca sektöre olan güvensizlik de sigorta şirketlerinin başarılarını olumsuz etkilemektedir. 

(https://www.akchabar.kg/ru/article/strahovanie/strahovanie-antikoronavirus/ 30.06.2020). 

 

2. Literatür İncelemesi 

 

Bayışov (2014), çalışmasında Kırgızistan’da sigortacılığın yasal düzenleme sorunlarını ele almıştır. 

Araştırmada aşağıdaki faktörlerin sigorta sektörünün gelişimini olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir: Ülke 

vatandaşlarının ve tüzel kişilerin sigorta hizmetlerine yönelik mevcut ödeme gücü ve talebinin düşüklüğü, 

sigorta şirketlerin düşük sermaye seviyesi, ülkede sigorta kültürünün gelişmemesi, sigortanın zorunlu sigorta 

yasalarına uymaması veya uygun şekilde uygulanması için idari önlemlerin bulunmaması vd. 

Caparova (2016) tarafından Kırgızistan’da zorunlu sağlık sigortasının sorunları ve gelişimi konusunda bir 

araştırma yapılmıştır. Sağlık hizmetlerinin önemli finansman kaynaklarından biri olan zorunlu sağlık sigortası 

fonu, işverenlerin ücret fonundan zorunlu kesintilerle devlet tarafından garanti edilen bir sağlık hizmetleri 

paketini sağlar. Kırgızistan'da zorunlu sağlık sigortasına en çok katkıda bulunanlar kamu sektörü çalışanlarıdır. 

Yüksek gelirli özel sektör çalışanlarından bazıları sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanmamaktadırlar. Buna 

ek olarak, Kırgızistan nüfusunun büyük bir kısmı, yani kırsal bölgelerde yaşayan yaklaşık %70'i, ana iş yeri 

bulunmaması nedeniyle zorunlu sağlık sigortası primlerini ödememektedir. Bununla birlikte bu halk kesimi 

düşük gelir nedeniyle kentsel nüfusa göre daha yüksek hastalık riski altındadırlar. Kırgızistan'da yaşayan 

yabancılar sağlıklarını sigortalayamamaktadırlar. Sonuç olarak, sigortacılığın ülkede gelişimi amacıyla 

уabancılar için bir sigorta sistemi oluşturmak ve bunu sağlık sisteminin potansiyel bir finansman kaynağı 

olarak kullanmak, finansman sisteminde sağlık finansmanının mali ve sigorta sistemlerini sigorta ilkelerine 

göre reforme etmek vb. önerilmektedir. 

Abdırahmanova ve Mahmudova (2016), Kırgızistan'da zorunlu sigortayı geliştirme yollarını incelemişlerdir. 

Zorunlu sigorta ihtiyacıyla ilgili görüşmeler Kırgızistan'daki araç sahiplerinin (OSAGO) motorlu üçüncü şahıs 

sorumluluğu 2001 yılından itibaren yürütülmektedir. Bu sistem, Kazakistan'da 2003 yılında, Rusya'da 2005'te 

yasal olarak tanınmıştır. OSAGO'nun projesini bu kadar uzun süre ertelemesinin nedeni düşük farkındalıktır. 

Sade vatandaşlar, sigorta ihtiyacını “ek bir vergi” olarak algılarlar, sigortalı bir olay durumunda ödeme yapma 

mekanizmasını tam olarak anlamazlar ve milletvekilleri de halkın öfkesinden korkarlar. Bu arada, örneğin 

Kırgız Cumhuriyeti'ne çalışmak için gelen yabancılar (Ruslar ve Kazakistanlılar), arabalarını derhal 

sigortalamaya çalışıyorlar. Çünkü, onlar sigortalı olmanın ne kadar karlı olduğunu uzun zamandır 

bilmektedirler.  

Dosmatova (2017) Kırgız Cumhuriyetin’de sigorta faaliyetlerinin yasal düzenlemesini araştırmıştır. Araştırma 

sonuçları, Kırgızistan’da sigortacılık sektörünün geniş çapta gelişmemiş durumda olduğunu göstermiştir. Bu 
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durum daha çok, sigortacılık faaliyetlerini düzenlemek için yeterli düzeyde yasaların yokluğuyla 

ilişkilendirilmektedir. Özellikle sigorta sektörünün gelişmemesi, halk arasında sigorta kültürünün 

yaygınlaşmaması, sigorta faaliyetlerini yürüten şirketlere olan güvenin düşük seviyede olması sebep 

olmaktadır. Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin faaliyetlerinde şeffaflık eksikliği, yerel sigorta şirketlerin 

yabancı sigorta şirketlerine olan bağlılıkları da halk tarafından talebin düşük olmasının temel nedenleridir. 

Özellikle, sigorta şirketlerin kuruluş sermayesinin küçük olması ve büyük şirketlerin mülklerinin 

sigortalanmasına izin vermeyen zayıf bir maddi ve teknik temel de sigorta sektörünün gelişmemesine neden 

olmaktadır. 

Аbdırahmanova ve Mamıralieva (2018) yaptıkları araştırmada Kırgız Cumhuriyeti sigorta pazarının durumunu 

incelemişlerdir. Sonuçlara göre, Kırgızistan’da sigorta sektörünün durgunluğunu, ayrıca bu alanda faaliyet 

gösteren şirketlerin sayısının zamanla azaldığını tespit etmişlerdir. Bu durum Kırgızistan’da ekonominin 

gelişmediğini haber vermektedir. Ayrıca 2016 yılından itibaren zorunlu olarak “ev sigortası” yaptırma yasası 

kabul edilip, yerel halk bilgilendirilmesine rağmen sigorta şirketlerine olan talep hala düşük seviyede kalmıştır.

  

Sartova (2019) Kırgız Cumhuriyeti sigorta piyasasının istatistiksel analizini yapmıştır. Yazarlar, son iki yıl 

içinde (2016-2017) zorunlu sigorta sözleşmelerinin sayısının önemli ölçüde arttığına, bunu da zorunlu 

sigortaya ilişkin bir dizi yasal düzenlemenin kabul edilmesi ile ilişkilendirmişlerdir. Genel olarak, zorunlu 

sigorta sözleşmelerinin sayısı daha yüksek olmalıdır. 1 Şubat 2016'dan itibaren zorunlu ev sigortasının 

başlatılması konusunda bilgilendirilen, ancak bunu yapmayı amaçlamayan, nüfusun düşük bir sigorta 

kültürüne rastlanılmaktadır. Birçok yerli araştırmacının doğru bir şekilde belirttiği gibi, bölgelerde kış ve 

ilkbahar dönemlerinde felaketlerin başlamasıyla, sigortası olmayan çok sayıda ev ve hayvan zarar görmektedir. 

7 Şubat 2019 da Kırgız Cumhuriyeti'nde Araç Sahiplerinin Zorunlu Hukuki Sorumluluk Sigortası Kanunu 

(OSAGO) yürürlüğe girmiştir. Araştırmada Kırgızistan’da sigorta sektörünün henüz gelişme aşamasında 

olduğu ve gelişme potansiyelinin yeterli düzeyde (özellikle zorunlu sigorta) olduğu sonucuna varılmıştır. 

Кadırkulov ve Acekbarov (2021) “Avrasya Ekonomik Birliği'nde Sigortacılık” adlı araştırmalarında EAEU 

ülkelerinin (Rusya, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Belarus) sigorta sektörünü ele almışlardır. EAEU 

üye devletlerinde sigorta hizmetleri pazarlarının gelişimi önemli ölçüde farklılık göstermektedir. En düşük 

seviyede sigorta endüstrisinin gelişimi Ermenistan ve Kırgızistan ülkelerinde iken, maksimum gelişme 

seviyesi ise Rusya'dadır. Aynı zamanda araştırma, EAEU ülkelerinde reasürans piyasasındaki kısıtlamaları da 

incelemektedir. 

3. Kırgızistan’da Sigorta Sektörünün Durumu 

 

3.1 Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketleri ve Verdikleri Sigorta Hizmetleri 

 

Tablo 1’den anlaşıldığı gibi, Kırgızistan’da sigorta şirketlerinin sayısı her yıl azalmaktadır. Kırgız 

Cumhuriyeti Ulusal İstatistik Komitesi’ne göre, 2020 yılında toplam 15 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir. 

2015-2020 döneminde, Kırgız sigorta piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin sayısı 15 ile 24 şirket arasında 

değişmiştir. Ülkedeki ana sigorta (reasürans) şirketleri arasında aşağıdakiler sayılabilir: State Insurance 

Organization (2015), AYU Garant (2012), Alma Insurance (2015), Kyrgyzstan (1991), Mega İnsurance Group 

(2008), NSK (2007), İngosstrakh (1996), Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company (1997), ATN POLİS (2001), 

Health (1993), Aplus (2006), Arsenal-Kyrgyzstan (2013) vb. Üç şirket Kırgızistan sigorta piyasasında lider 

konumundadır. Bunlar: İngosstrakh (1996), Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company (1997) ve Kyrgyzstan 

(1991). Bu lider şirketler hakkında kısaca bilgi aşağıda sunulmuştur: 

Tablo 1. Kırgızistan’da Yıllara Göre Sigorta Şirket Sayısı (2015-2020) 

Sigorta Şirketi Sayısı 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

22 24 23 22 20 15 

Kaynak: https://www.stat.kg 

Ingosstrakh sigorta şirketi 1996 yılında kurulmuştur. Şirket 20 yıldan uzun süredir kaliteli sigorta hizmetleri 

sunmaktadır. Ingosstrakh şirketi, Rus Ingosstrakh Sigorta Şirketi ile ortak girişimle kurulmuş ve International 

Insurance Group INGO üyesidir. Ingosstrakh şirketi, Kırgız Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren sigorta şirketleri 

arasında en yüksek sermayeye sahiptir.  
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Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company Kırgızistan sigorta pazarının ikinci lideri konumundadır. Şirket, 1997 

yılından itibaren Londra-Bişkek Sigorta Şirketi olarak sigorta pazarında faaliyet göstermeye başlamıştır. 2013 

yılında KICB Bankası şirket hisselerinin %100'ünü satın almıştır. 2013 yılından itibaren şirket ismini Jubilee 

Kyrgyzstan Insurance Company olarak değiştirmiştir. Şirket 20 yılı aşkın süredir Kırgızistan'da faaliyet 

göstermektedir. Sigorta primlerinin tahsilatı ve ödemeleri konusunda Kırgızistan sigorta pazarının üç 

liderinden biri olarak tanınmaktadır. Hissedarları: 1. Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası (KİCB) – % 51,00; 2. 

Ağa Han Ekonomik Kalkınma Fonu (AKFED) - %10,00; 3. Jubilee General Sigorta Şirketi – %19,50; 4. 

Jubilee Life Sigorta Şirketi - %19,50. 

Кyrgyzstan sigorta şirketi, 29 yılı aşkın süredir Kırgız Cumhuriyeti sigorta pazarında zengin bir geçmişe ve 

uzun yıllara dayanan sürekli ve başarılı deneyimlere sahip bir şirkettir. Bugün şirket ulusal sigorta pazarının 

üç liderinden birisidir. Şirket, kurumsal ve özel müşterilere tam kapsamlı sigorta hizmetleri sunmaktadır. 

Şirketin sürekli müşterileri, yakın ve uzaktaki ülkelerin elçilikleri ve temsilcilikleri, büyük havayolları, 

madencilik ve işleme endüstrisi işletmeleri, Kırgız Cumhuriyeti'nin finans ve kredi kuruluşları, uluslararası 

projeler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. 

Aşağıdaki Tablo 2’de sigorta şirketlerin halka sunduğu temel hizmetlerin sınıflandırmasına yer verilmiştir. 

Tablo 2. Sigorta Şirketlerin Sunduğu Hizmetlere Göre Sınıflandırılması 

 

Şirket 

Sayısı 

Zorunlu Sigorta  

(13) 

Kişisel Sigorta  

(16) 

Sorumluluk 

Sigortası  

(15) 

Mülkiyet 

Sigortası  

(14) 

Birikimli 

Hayat 

Sigortası (1) 

Reasürans  

(9) 

1 Jubilee Kyrgyzstan 

Insurance Company 

Jubilee 

Kyrgyzstan 

Insurance 

Company 

Jubilee 

Kyrgyzstan 

Insurance 

Company 

Jubilee 

Kyrgyzstan 

Insurance 

Company 

Jubilee 

Kyrgyzstan 

Insurance 

Company 

Health 

2 Alma Insurance Alma Insurance Alma Insurance Alma Insurance  Аli Garant 

3  İngosstrakh  İngosstrakh  İngosstrakh  İngosstrakh  Mega İnsurance 

Group 

4 Mega İnsurance Group Mega İnsurance 

Group 

Mega İnsurance 

Group 

Mega İnsurance 

Group 

 ATN POLICY 

5 NSK NSК NSК NSК  İngosstrakh 

6 Аplus Аplus Аplus Аplus  Jubilee Kyrgyzstan 

Insurance Company 

7 Аrsenal-Kyrgyzstan Аrsenal-

Kyrgyzstan 

Аrsenal-

Kyrgyzstan 

Аrsenal-

Kyrgyzstan 

 State Insurance 

Organization 

8 ATN POLICY ATN POLICY ATN POLICY ATN POLICY  Alma Insurance 

9 AYU Garant AYU Garant AYU Garant AYU Garant  AYU Garant 

10  Кyrgyzstan  Кyrgyzstan Dordoi Insurance State Insurance 

Organization 

  

11 State Insurance 

Organization 

State Insurance 

Organization 

State Insurance 

Organization 

Аli Garant   

12 Аli Garant Аli Garant Аli Garant Health   

13 Аmanat Policy Аmanat Policy Аmanat Policy Аksai   

14  Health Health Dordoi Insurance   

15  Aksai  Aksai    

16  Dordoi Insurance     

Kaynak: https://www.fsa.gov.kg 

Tablo 2’den görüldüğü gibi, Kırgızistan’da birçok şirket hem gönüllü, hem de zorunlu sigorta 

hizmetlerini sunmaktadır. Özellikle, sigorta piyasasında önde gelen Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company 

şirketi sigorta hizmeti türlerinin tamamını sunmaktadır. 

 

3.2. Kırgız Sigorta Şirketlerinin Finansal Performansı 

2020 yılında 15 şirket sigorta faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Aşağıda Tablo 3’te görüldüğü gibi, 2019 

ile 2020 yıllarında sigorta şirketlerin gelirlerinde ve giderlerinde azalma gerçekleşmiştir. Ocak-Eylül 2019 

dönemine göre daha az olan 803,6 milyon som tutarında gelir elde etmişlerdir. Aynı karşılaştırmalı dönem için 

giderler de azalarak 714,3 milyon som olmuştur. Yani, 2020 yılında sigorta şirketlerinin gelirlerinde ve 

giderlerinde azalma yaşanmıştır. Bununla beraber, bilanço karında ise artış göstermiştir.  
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Tablo 3. Sigorta Şirketlerinin Ocak-Eylül 2019-2020 Gelir ve Giderleri (Milyon Som) 

Göstergeler 2019 2020 % Artış 

Gelirler 910,2 803,6 -9 

Maliyetler 839,2 714,3 -8,5 

Kar 130,3 251,5 1,90 

2020 yılın 9 aylık sonuçlarına göre, 13 sigorta şirketi kâr (255,6 milyon som) elde etmişlerdir. Ancak kalan 2 

şirket zarar etmişlerdir. Mali sonuç olumlu olmuştur ve 251,5 milyon som kar olarak gerçekleşmiştir. Yani bu 

da Ocak-Eylül 2019 dönemine göre 1,9 kat daha fazladır.  

Tablo 4.  Sigorta Şirketlerin Finansal Sonuçları (Ocak-Eylül 2019-2020 – Milyon Som) 

2019 

 Şirket Sayısı  Karlı Şirketler Karsız Şirketler 

 Toplam Şubeleri Kar Sayısı Geliri Sayısı Gider 

Sigorta Şirketleri 20 36 130,3 13 146,8 4 -16,4 

2020 

Sigorta Şirketleri 17 32 251,5 13 255,6 2 -4,1 

Aşağıda Tablo 5’te analiz edilen yıllarda sözleşme sayılarıyla ilgili veriler verilmiştir. 2019 ile 2020 yıllarını 

karşılaştırdığımızda, imzalanan sigorta sözleşmelerinin sayısı azalmıştır. Ayrıca geleneksel olarak sigortanın 

büyük bir kısmı gönüllü sigorta olduğu için bu tür sigorta hizmetlerine olan talebin azaldığını da fark 

etmekteyiz. Gönüllü sigorta sözleşmeleri, genellikle bireyler (vatandaşlar) tarafından gerçekleştiriliyordu. 

Ayrıca, bireyler daha büyük ölçüde mülkiyet sigorta sözleşmeleri yaptırıyorlar. Kişisel ve sorumluluk sigortası 

sözleşmeleri yükseliş eğilimindedir. Özellikle son yıllarda zorunlu sigorta sözleşme sayısının büyük seviyede 

olmasa bile arttığını belirtmek mümkündür. Bu değişikliğin ülkede zorunlu sigortayla ilgili yasal 

düzenlemelerin kabul edilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Yasal düzenlemelerin kabul edilmesiyle 

birlikte zorunlu sigortaya talebin daha fazla olması gerekiyordu. Ancak, halkın talebinin düşük olması sigorta 

kültürünün yeterince yaygınlaşmadığıyla ilişkilendirilir. 

Tablo 5. 2019 ile 2020 Yıllarında Sigorta Sözleşmeleri (Bin Adet) 

Göstergeler 2019 2020 % 

Toplam Sigorta Sözleşmeleri 134 722 103 879 0,77 

Zorunlu Sigorta Sözleşmeleri 52 772 54 450 1,03 

Gönüllü Sigorta Sözleşmeleri 81 950 49 429 0,60 

2020’de 2019 yılına göre piyasada sigorta hizmetlerine talep azalmıştır. Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte 

insanlar daha çok sağlıklarını düşünmeye başladığından dolayı gelecekte hayat sigortasına olan talep artacağı 

beklenmektedir. 

1 Ekim 2020 itibarıyla 103,9 bin sigorta sözleşmesi imzalanmıştır ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

22,9 daha azdır. Bunlardan 89,5 bin veya yüzde 86,2'si şahıslarla, yüzde 14,4'ü veya yüzde 13,8'i tüzel kişilerle 

yapılan sözleşmelerdi. Aynı zamanda, imzalanan toplam sözleşme sayısının yüzde 47,6'sı gönüllü sigortadan 

ve yüzde 52,4'ü zorunlu sigortadan oluşmaktadır. 
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Şekil 1. Sigorta Türüne Göre Yapılan Sözleşme Sayısı (Yüzde olarak) 

 

 

Kaynak: https://www.stat.kg, 19.11.2020 

Aşağıda Tablo 6’da Kırgızistan’da sigorta şirketleriin 2019 ile 2020 yıllarına ait sermayesi, varlıkları 

ve borçlarına yer verilmiştir. 2020 yılında sigorta şirketlerinin varlıkları 4.543.713 bin Somdur. Bu rakam 2019 

yılına göre 2020 de 2,4 kat daha artışı ifade etmektedir. Bununla beraber, dönen varlıklarda azalma, duran 

varlıklarda artış gerçekleşmiştir. Sigorta şirketlerinin yükümlülükleri 2020’de artmıştır. Bununla beraber, 2020 

yılında sigorta şirketlerinin öz sermayesi 3.572.383 bin Som değerine ulaşmıştır. Bu rakam 2019 yılına göre 

2020 de 1,01 kat artış anlamına gelmektedir. Sigorta şirketlerinin öz sermayesinin büyük kısmını kayıtlı 

sermaye oluşturmaktadır. Bununla beraber, 2020 yılında yedek akçe 2019 yılına göre %16 artmıştır. Ancak 

bunlar beklenmeyen zararları karşılamada yine yetersiz kalabilir. 

Tablo 6. Sigorta Şirketlerinin Varlıkları ve Yükümlülükleri (Bin Som) 

 2019 2020 

VARLIKLAR 4 436 737,8 4 543 713,3 

DÖNEN VARLIKLAR 2 463 700,0 2 378 981,8 

Nakit ve Benzerleri 527 923,5 270 567,3 

Kısa Vadeli Yatırım 1 550 846,2 1 606 586,1 

Alacak Hesapları 119 619,2 143 034,6 

Diğer Işlemlere İlişkin Alacak Hesapları 60 799,0 51 604,9 

Katılımcıların Borçları 35 000,0 35 000,0 

Rezervler 90 856,5 102 952,1 

Ön Ödemeler 40 364,7 23 909,2 

Ertelenmiş Giderler - - 

Diğer Varlıklar 38 290,9 145 327,6 

DURAN VARLIKLAR 1 973 037,8 2 164 731,5 

Duran Varlıklar (Brüt) 548 824,5 768 515,6 

(Birikmiş Amortismanlar) (96 317,8) (125 432,3) 

Duran Varlıklar (Net) 452 506,7 643 083,3 

63,5

24,9

11,6

Gönüllü Sigorta Türleri:

Kişisel Sigorta

Mülkiyet Sigortası

Sorumluluk Sigortası

84,8

15,2

Zorunlu Sigorta Türleri:

Emlak Sigortası

Sivil Sorumluluk Sigortası

https://www.stat.kg/
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Gayrimenkul Yatırımları 17 502,7 18 833,6 

Ertelenmiş Vergi  6 548,2 2 946,9 

Uzun Vadeli Borçlar 13 048,3 14 236,7 

Uzun Vadeli Yatırımlar 1 465 724,3 1 464 880,0 

Maddi Olmayan Varlıklar 23 895,6 28 228,2 

Birikmiş Amortismanları 6 188,0 7 477,2 

Maddi Olmayan Varlıkların Defter Değeri  17 707,6 20 751,0 

YÜKÜMLÜLÜKLER 904 260,1 971 330,7 

KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER 714 965,3 803 830,5 

Ödenebilir Hesaplar 111 263,0 108 024,2 

Önödemeler 24 233,5 26 209,5 

Kısa Vadeli Borç Yükümlülükleri 5 967,6 10 201,1 

Ödenecek Vergiler 7 960,3 10 727,9 

Birikmiş Borçlar 26 585,1 35 506,9 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 66 364,9 8 844,7 

Sigorta Rezervleri 472 581,9 604 316,2 

UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER 189 294,8 167 500,2 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 173 973,5 155 259,2 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri 15 321,3 12 241,0 

ÖZ SERMAYE 3 532 477,7 3 572 382,6 

Kayıtlı Sermaye 3 103 880,2 3 063 582,5 

Diğer Sermaye 130 615,3 122 771,8 

Dağıtılmamış Karlar 260 420,3 342 271,8 

Yedek Akçe 37 561,9 43 756,5 

 

3.3. Kırgızistan’da Sigorta Piyasasının Gelişimi 

Aşağıda Tablo 7’de sigorta şirketlerinin temel göstergeleriyle (sigorta tutarı, primleri, ödemeleri vb.) 

ilgili bilgiler sunulmuştur. 2020 yılında sigorta tutarı 3,9 kat, sigorta primleri ise 4,9 kat artmıştır. Bu artış 

vatandaşların daha çok gönüllü sigorta yaptırmasıyla sağlanmıştır. Özellikle vatandaşların ve ekonomik 

kuruluşların yaptırdıkları sigorta türleri arasında mülk, turizm, sorumluluk sigortaları belirtilebilir. Bununla 

birlikte, sigortalı olay sayısı azalmıştır. 2019 yılında sigortalı olay sayısı 5 514 iken, 2020 yılında ise 5 174 

tür. Bundan dolayı, 2020 yılında sigorta ödemelerin düştüğü görülmektedir. Sigorta ödemelerin çoğunluğu 

gönüllü sigorta içindir. 2019 ile 2020 yılını karşılaştırdığımızda, zorunlu sigorta ödemelerinin 4,5 kat arttığı 

gürülmektedir.  

Tablo 7. Temel Göstergeler 

Göstergeler 2019 2020 % 

Sigorta Tutarı 108 579,3 421 706,6 3,9 

Sigorta Primleri 131,8 643,2 4,9 

Sigortalı Olay Sayısı 5 514 5 174 0,93 

Sigorta Ödemeleri 120,4 106,6 0,88 

Zorunlu Sigorta 2,4 10,8 4,5 

Gönüllü Sigorta 118,0 95,8 0,8 

Aşağıdaki Tablolarda (Tablo 8, 9, 10, 11) 2019-2020 yıllarına ait temel performans göstergeleri daha ayrıntılı 

bir şekilde verilmiştir.  

1 Ekim 2020 itibarıyla imzalanan sözleşmeler kapsamında sigortalı tutar 421,7 milyon Som olarak 

gerçekleşmiştir. Alınan sigorta primi miktarı, Ocak-Eylül 2019'a göre yüzde 14 azalarak 643,2 milyon Som 

olmuştur. Aynı zamanda, yüzde 48'den fazlası (309,9 milyon Som) ekonomik kuruluşların mülklerinin gönüllü 

sigorta sözleşmelerinden, yüzde 16'sı ise (102,9 milyon Som) gönüllü kişisel sigortadan oluşmuştur. 2020 yılın 

9 ayında sigortalı olay sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,2 daha az olan 5,2 bin olmuştur. Aynı 

dönem için sigorta ödemeleri hacmi yüzde 11,4 azalmıştır ve 106,6 milyon Som'a ulaşmıştır. Aynı zamanda, 

ödemelerin büyük kısmı gönüllü mülk sigortası (41,2 milyon som) ve kişisel sağlık sigortasından (33,5 milyon 

som) oluşmaktadır. 
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Tablo 8. Ocak-Eylül 2020'de Sigorta Şirketlerinin Temel Performans Göstergeleri 

Gönüllü Sigorta (Milyon Som) 

 Sözleşme Sayısı 

 

Sigorta 

Tutarı 

Sigorta 

Primleri 

Sigortalı 

Olay Sayısı 

Sigorta 

Ödemeleri 

Toplam 103 879 421 706,6 643,2 5 174 106,6 

Gönüllü Sigorta - Toplam 49 429 317 227,1 522,5 5 053 95,8 

Kişisel Sigorta 31 368 31 379,1 102,9 4 191 49,9 

Bir yıla kadar hayat sigortası  - - - - - 

Kaza ve Hastalık 22 742 8 979,5 41,6 574 10,7 

Turizm 8 087 17 533,1 11,9 138 5,4 

Tıbbi 403 1 343,0 39,1 3 473 33,5 

Mülk Sigortası 12 323 222 054,5 360,0 784 41,2 

Vatandaşların Mülkü 7 757 14 498,9 50,0 341 16,4 

Binalar 5 198 4 508,9 8,4 12 0,3 

Araçlar (otomobil) 1 096 1 529,6 27,3 323 14,5 

Ticari Kuruluşların mülkü 4 566 207 555,6 309,9 443 24,9 

Finans kuruluşları 84 1 274,8 4,3 7 0,3 

Sorumluluk Sigortası 5 738 63 793,4 59,6 78 4,7 

Mevduat - - - - - 

Araç Sahipleri 1 824 3 118,7 11,4 72 2,5 

Vatandaşlar 668 461,9 3,0 13 0,3 

Diğer Sorumluluk Sigortaları  3 914 60 674,7 48,2 6 2,1 

Diğer Gönüllü Sigorta Türleri - - - - - 

Finans Kuruluşları - - - - - 

 

Tablo 9. Ocak-Eylül 2019'da Sigorta Şirketlerinin Temel Performans Göstergeleri 

Gönüllü Sigorta (Milyon Som) 

 Sözleşme 

Sayısı 

Sigorta 

Tutarı 

Sigorta Primleri Sigortalı Olay 

Sayısı 

Sigorta 

Ödemeleri 

2019 

Toplam 134 722 569 254,0 747,8 5 514 120,4 

Gönüllü Sigorta  81 950 460 674,7 616,0 5 466 118,0 

Kişisel Sigorta 58 363 84 050,9 135,4 4 479 46,2 

Bir Yıla Kadar Hayat Sigortası  - - - - - 

Kaza ve Hastalıklar 31 495 17 911,3 44,8 533 6,6 

Turizm 26 573 62 002,2 35,0 226 8,1 

Tıbbi 162 989,3 44,4 3 715 31,3 

Mülk Sigortası 20 500 196 259,9 411,8 899 64,2 

Vatandaşların Mülk 15 723 14 635,0 68,2 543 23,7 

Binalar 7 076 6 982,9 12,7 157 2,4 

Araçlar 1 447 3 002,4 37,7 383 21,3 

Ticari Kuruluşların Mülkü 4 777 181 624,8 343,6 356 40,5 

Finans Kuruluşları 584 1 109,5 8,7 18 3,5 

Sorumluluk Sigortası 3 087 180 363,9 68,7 88 7,6 

Mevduat - - - - - 

Araç Sahipleri 2 140 3 363,1 12,6 80 3,4 

Vatandaşlar 834 479,8 2,9 32 0,8 

Diğer Sorumluluk Sigortaları 947 177 000,8 56,1 8 4,3 

Diğer Gönüllü Sigorta Türleri - - - - - 

Finans Kuruluşları - - - - - 
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Tablo 10. Sigorta Şirketlerinin Ocak-Eylül 2020'de Temel Performans Göstergeleri 

Zorunlu Sigorta (Milyon Som) 

 Sözleşme 

sayısı 

Sigorta Tutarı Sigorta Primleri Sigortalı olay 

sayısı 

Sigorta 

Ödemeleri 

Zorunlu Sigorta - Toplam 54 450 104 479,5 120,8 121 10,8 

Vatandaşların Mülkü 46 191 26 410,0 29,9 87 5,9 

Emlak 46 191 26 410,0 29,9 87 5,9 

      Taşınabilir Mülk - - - - - 

Tıbbi - - - - - 

Askerlerin ve Eşdeğer Kişilerin 

Yaşamı ve Sağlığı 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Sivil Sorumluluk 8 259 78 069,5 90,9 34 4,8 

Çalışanlar İçin İşveren 

Sorumluluğu 

209 24 114,1 51,7 17 4,6 

Yolcuları Taşıyıcıları 7 537 41 840,9 5,6 17 0,2 

Tehlikeli Mal Taşıyıcıları 330 8 542,8 26,4 - - 

Tehlikeli Üretim Tesisleri  183 3 486,0 7,2 - - 

Araç Sahipleri - - - - - 

Diğer Türler - - - - - 

Vatandaşların Sorumluluk Sigortası 668 461,9 3,0 13 0,3 

 

 

 

Tablo 11. Sigorta Şirketlerinin Ocak-Eylül 2019'da Temel Performans Göstergeleri 

Zorunlu Sigorta (Milyon Som) 

 Sözleşme 

Sayısı 

Sigorta 

Tutarı 

Sigorta Primleri Sigortalı Olay 

Sayısı 

Sigorta 

Ödemeleri 

Zorunlu Sigorta - Toplam 52 772 108 579,3 131,8 48 2,4 

Vatandaşların Mülkü 41 191 23 488,0 27,1 26 1,4 

Emlak 41 191 23 488,0 27,1 26 1,4 

Taşınabilir Mülk - - - - - 

Tıbbi - - - - - 

Askerlerin ve Eşdeğer Kişilerin 

Yaşamı ve Sağlığı 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Sivil Sorumluluk 11 581 85 091,3 104,7 22 1,0 

Çalışanlar İçin İşveren Sorumluluğu 226 23 963,3 59,1 3 0,7 

Yolcuları Taşıyıcıları 10 653 51 281,7 9,7 19 0,3 

Tehlikeli Mal Taşıyıcıları 406 5 882,2 28,6 - - 

Tehlikeli Üretim Tesisleri 296 3 964,1 7,4 - - 

Araç Sahipleri - - - - - 

Diğer Türler - - - - - 

Vatandaşların Sorumluluk Sigortası 834 479,8 2,9 32 0,8 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Sovyet sonrası dönemde on beş bağımsız cumhuriyetten biri olan Kırgızistan’da sigorta 

piyasasının durumu ve gelişimi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ulaşılan başlıca sonuçlar aşağıda 

sıralanmaktadır: 

 2020 yılında finans sektöründe 15 sigorta şirketi faaliyet göstermiştir. Bu şirketlerin çoğu halka açık 

olmayan anonim şirketlerdir (4,1 milyon som). 

 Kırgızistan’da sigorta şirketlerinin sayısı her yıl azalmaktadır. 2015-2020 yıllarında sigorta şirketlerinin 

sayısı 15 ile 24 arasında değişmiştir. 

 Kırgızistan’da birçok şirket hem gönüllü, hem de zorunlu sigorta hizmetleri sunmaktadır. Sigorta 

piyasasında lider konumunda olan şirketlerin ürün yelpazesi daha geniştir.    

 2020 yılında sigorta şirketlerinin gelirleri 2019 yılına göre azalarak, 803,6 milyon Som olarak 

gerçekleşmiştir. Sigorta şirketlerinin harcamaları (maliyetleri) da  2020 yılında azalmıştır ve 714,3 milyon 

Som olmuştur. 

 Sigorta şirketleri 2020'de 103,8 bin sigorta sözleşmesi imzalamıştır. Genel olarak, 2020 yılında sigorta 

hizmetlerine olan talebin düştüğü gözlemlenmiştir. Talebin azalmaya başlaması ekonomik koşullardan ve 

dünyayı derinden etkileyen pandemiden kaynaklandığı söylenebilir. Yani 2019'a göre imzalanan sözleşme 

sayısı 22,9 kat (134,7) azalmıştır. 

 Gerçekleştirilen toplam sözleşme sayısı çoğunlukla bireylerle (vatandaşlar) yapılan sözleşmelerdir. 

Kırgızistan’da çoğunlukla gönüllü mülk sigortası (ticari kuruluşların mülkleri ve vatandaşların mülkleri) 

ve kişisel sigorta (kaza ve hastalıklardan ve tıbbi) yapılmaktadır.  

 Aynı zamanda zorunlu sigorta sözleşme sayısının artmaya başladığını da belirtmek mümkündür. Bu artış 

ülkede yasal düzenlemelerin kabul edilmesiyle ilişkilendirilmektedir. Zorunlu sigortada çalışanın hayatına 

ve sağlığına zarar verdiği için işverenin sorumluluğu,  emlak sigortalaması ve tehlikeli mal taşıyıcısına 

olan talep vardır. Genellikle araç sahipleri ise mülk sigortalamasını gönüllü olarak yaptırmaktadırlar. 

 Yapılan sözleşmeler kapsamındaki sigorta tutarı 2020 yılı sonunda 421,7 milyon Som olarak, 2019'a göre 

3,9 kat artmıştır. Gönüllü sorumluluk sigortası sözleşmeleri kapsamındaki sigorta prim miktarında en 

büyük düşüş kaydedilmiştir. Sigorta primleri 2020 yılında 2019 yılına göre artış gerçekleşmiştir. Bu artış 

vatandaşların gönüllü sigorta yaptırmasıyla (522,5 Som) sağlanmıştır. Sigorta ödemeleri ise 106,6 Som 

olmuştur. Sigorta ödemelerinin büyük kısmı gönüllü sigortaya (kişisel ve mülkiyet sigortası) ilişkindir 

Sigortacılığın ve sektörün en önemli unsurları olan sigorta şirketlerinin gelişimini etkileyen birçok etmen 

olabilir. Bunlar arasında özellikle ülke ekonomisinin gelişmişlik seviyesi, sigorta sektörünün gelişiminde birinci 

derecede etkilidir. Kırgızistan’da da sigorta sektörünün yeterince gelişmemesinin başlıca nedeni, ülkenin 

sosyo-ekonomik durumuyla ilişkilidir. Kırgızistan’da sık sık yaşanan finansal krizler, yüksek enflasyon, düşük 

gelir düzeyi gibi ekonomik faktörler genel olarak finansal sistemi olduğu gibi, sigorta sektörünü de olumsuz 

etkilemektedir. Kırgızistan’da sigortacılığın gelişmemesinin bir nedeni de ülkede sigorta kültürünün 

yaygınlaşmamış olmasıdır. Kırgızistan, Sovyet döneminde sosyalist bir rejimle uzun süre yönetildiğinden, 

devlet güvenceleri bireyler ve şirketler yönünden sigortalı olma ihtiyacını ortadan kaldırmaktaydı. Sistemin 

1991 yılında çökmesi, serbest piyasa ekonomisine hızlı geçiş, birçok alanda olduğu gibi, sigortacılık alanında 

da yeni bir başlangıç yapmayı gerektirmiştir.  

Bu nedenle, az gelişmiş bir ekonomi olan Kırgızistan’da sigorta sektörünün gelişebilmesi için etkin politikalar 

geliştirilmesine ihtiyaç göstermektedir. Kırgız ekonomisi, düşük gelir grubu ile yüksek gelir grubu arasında 

gelir uçurumunun yüksek olduğu, orta sınıfın pek gelişmediği bir geçiş ekonomisidir. Düşük gelirli bireyler 

sigorta hizmetlerinden yararlanmada yetersiz kalabilirler. Bununla birlikte, toplumun küçük bölümünü 

oluştursa da yüksek gelir düzeyi olan bireyler ve aileler, özellikle gönüllü sigorta hizmetleri yönünden,  sigorta 

şirketleri için önemli pazar fırsatları sunabilir. 

Ülkede alım gücü yüksek kesimi, sigorta şirketleri hedef kitle olarak görerek pazarlama stratejilerini bu kesim 

üzerine yönelik olarak geliştirmelidirler. Sigorta hizmetlerinin pazarlanması, daha çok gönüllü sigorta 

hizmetlerini konu alabilir. Devlet de halkı sigorta konusunda bilinçlendirmek için çeşitli uygulamalar 

yapabilir. Sigortacılık alanında özellikle devlete düşen görevlerden biri de zorunlu sigorta hizmetleri 

uygulamasının kapsamını genişleterek, sigorta pazarını büyütmektir. Bunun için ilgili yasal düzenlemeler 

devreye sokulabilir. Zorunlu hizmetler kapsamına trafik kaza sigortası, doğal afet sigortaları vb. dahil 

edilebilir. Kırgızistan’da trafik araç sayısı ve konut sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Nüfus hızlı bir büyüme 

göstermektedir. Bunlar, ülkenin sigorta gelişim potansiyelinin büyük olduğunu göstermektedir. Bununla 
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birlikte, ülkede yerli sigorta şirketleri, uluslararası büyük sigorta şirketleri ile ortaklıklar kurarak veya 

işbirlikleri yaparak, onların tecrübelerinden yararlanabilir ve performanslarını arttırabilirler. 

Sonuç olarak, yukarıda da belirttiğimiz gibi Kırgızistan’da sigorta sektörü diğer finansal kurumlar arasında 

geride kalmış durumdadır. Temel nedenleri olarak, halkın bu konuda bilinçsiz olma durumu (yetersiz bilgiye 

sahip olması) ve ülkedeki yasaların zayıflığıdır. Yani, ülkede zorunlu sigortalar var olmasına rağmen, hala 

halkın sigorta yaptırma oranı düşük seviyede kalmaktadır. Bu durum ülkede yürürlüğe giren yasa ve 

mevzuatların yetersiz kalmasından ve yetkililerin yeterli denetim yapmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 

devlet ve sigorta şirketlerinin ortak çalışması gerekmektedir. Zorunlu sigorta türleri ile ilgili kanunların ve 

bunların uygulanması için diğer yönetmeliklerin revize edilmesine ihtiyaç vardır. Burada devlet desteği sigorta 

sektörü için çok önemlidir. Çünkü, sigorta şirketleri bu problem ile tek başına baş edemezler. Örneğin, 

OSAGO'yu başlatmak önemlidir. Çünkü halk sigorta ürünlerini toplu olarak kullanmaya başladıklarında ve 

avantajlarını anladıklarında, diğer sigorta türlerinin gelişimi de başlayacaktır. Ancak, ülkedeki mevcut sosyo-

ekonomik durumu dikkate almak gerekmektedir. 

İstatistiklerde de görüldüğü gibi halkın çoğunluğun mülklerini sigortalamakla ilgilendiği sonucuna varabiliriz. 

Yani insanlar evlerini, apartmanlarını, otomobillerini; fabrikaları, restoranları, ofisleri vb. sigortalama ile 

ilgilidirler. Çünkü son yıllarda ülkede yaşanan yangınlar, siyasi istikrarsızlıklar, doğal afetler ve trafik kazaları 

daha sık hale geldiğinden dolayı bu sigorta türüne olan talep artmaya başlamıştır. Son yıllarda koronavirüsün 

yayılmasından dolayı insanlar sağlık hakkında daha çok düşünmeye başlamışlardır. Bu yüzden gelecekte hayat 

sigortasına olan talebin daha çok artması beklenmektedir. Bu bağlamda sigorta şirketleri yeni sigorta ürünlerini 

halka arz etmeye çalışmalıdırlar. 
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Öz 

Çalışan ve işveren arasında konuşulmadan imzalanan sözleşmeler psikolojik sözleşme olarak adlandırılır. 

Psikolojik sözleşmeler karşılıklı beklenti kümesini oluşturur. Psikolojik sözleşme çalışan ile insan kaynakları 

sorumlusunun ilk defa bir araya geldiği işe alma süreci ile başlar. Psikolojik sözleşme; performans, 

ücretlendirme, eğitim, kariyer geliştirme uygulamaları ile değişime uğrayabilir. Gerçekleşeceğine inanılan 

beklentilerden cayıldığı düşünüldüğünde psikolojik sözleşme ihlal edilmiş olur. Çalışan tutum ve 

davranışlarını farklılaşabilir. Çalışanın tutum ve davranışlarındaki değişim üretim dışı iş davranışları olarak 

kendini gösterebilir.  Bu çalışmada psikolojik sözleşme kavramı, boyutları ve oluşum süreci anlatılmıştır. 

Ardından psikolojik sözleşmeye uyulmamasının ihlal olarak algılandığı belirtilmiştir. Psikolojik sözleşme ve 

ihlaline ilişkin sonuçlar tartışılmıştır. İhlal algısının bir sonucu olarak üretim dışı iş davranışlarından 

bahsedilmiştir. Literatür incelemesi sonucunda ilgili kavramların ele alındığı araştırma sonuçlarına yer 

verilerek, sonuçlar tartışılmıştır.  Son olarak her iki kavramın birbiriyle olan ilişkisi tartışılmış ve gelecek 

araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Psikolojik sözleşme, Psikolojik sözleşme ihlali, Üretim dışı iş davranışları 

 

A REACTION TO THE PSYCHOLOGICAL CONCTRACT BREACH: 

DEVIANT WORKPLACE BEHAVIORS 

 

Abstract 

Contracts signed between the employee and the employer without talking are called psychological contracts. 

Psychological contracts form a set of mutual expectations. The psychological contract begins with the 

recruitment process in which the employee and the human resources manager meet for the first time. 

Psychological contract; may be subject to change with performance, remuneration, training, career 

development practices. Considering that it is withdrawn from the expectations believed to be realized, the 

psychological contract is breached. Employee attitudes and behaviors may differ. The change in the 

employee's attitude and behavior can manifest itself as deviant workplace behavior. In this study, the concept 

of psychological contract, its dimensions and development process are explained. Afterwards, it was stated 

that non-compliance with the psychological contract was perceived as a breach. The consequences of the 

psychological contract and its breach are discussed. As a result of the perception of breach, deviant 

workplace behaviors were mentioned. As a result of the literature review, the results of the research in which 

the relevant concepts were discussed were included and the results were discussed. Finally, the relationship 

of both concepts with each other was discussed and suggestions were made for future research. 

Keywords: Psychological contract, Psychological breach, Deviant workplace behaviors. 
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1.Psikolojik Sözleşme ve İhlali 

 

Sözleşmeler insan doğası gereği ve sınırlı rasyonellik neticesinde tam anlamıyla net olmayabilir ve 

belirsizlik oluşturabilir. Ancak taraflar konuşmasalar bile beklentiler ve yükümlülüklerden dolayı bu 

belirsizliği giderebilirler.  Bu noktada yazılı sözleşmelerin eksik yanlarını psikolojik sözleşmeler doldurur.  

Schein’ e göre çalışanla kurum arasında var olan ancak yazılı olmayan beklentiler silsilesi psikolojik 

sözleşme olarak tanımlanır (Anderson ve Schalk, 1998). Seymen (2004) ise psikolojik sözleşmenin tanımını, 

yazıya dökülmemiş çalışan bağlılığına karşı kurumun gelişim güvencesi vermesi olarak yapmıştır. Psikolojik 

sözleşmeler, kültürel faktörlerden dolayı beklentilerin açıkça ortaya konamaması ve tarafların birbirlerini 

tanımamaları ve beklentilerin gerçekçi bir şekilde karşılanmasının hayal kırıklığına neden olabileceği 

nedeniyle meydana gelen boşluklardan doğar (Aytaç, 2005). Anlaşılacağı üzere, psikolojik sözleşmeyi 

konuşulmayan ancak konuşulmuş gibi gerçekleşeceğine dair inançlar oluşturur. 

Psikolojik sözleşmeler işe alım süreciyle oluşmaya başlarken, ücretlendirme, performans değerlendirme, 

kariyer geliştirme, eğitim ödüllendirme gibi insan kaynakları yönetiminin faaliyetleriyle değişime uğrayabilir 

yeniden şekillenebilir (Blomme vd., 2010). Guest (2006),  psikolojik sözleşmeyi oluşturan öğeleri ve 

sözleşme sürecini aşağıdaki gibi belirtmiştir: 

Şekil 1: Psikolojik Sözleşmenin Oluşum Sürecini Etkileyen Faktörler 

 

Kaynak: Guest, 2006. 

Psikolojik sözleşmeler Rousseau’ya (2004: 122) göre ilişkisel ve işlemsel olarak iki boyuta ayırmıştır.  

Rousseau ve Wade-Benzoni (1994)  ise psikolojik sözleşmenin alanını genişleterek iki boyutlu tipolojiye 

dengeli ve geçişli sözleşmeleri de ekleyerek dört boyuta çıkarmıştır.  

Psikolojik sözleşme gücünü “sosyal değişim kuramı”ndan alır (Coyle-Shapiro ve Parzefall, 2008).   Bu 

kuram; toplumda yer alan bireylerin birbirine ihtiyacı olduğunu savunur. İhtiyaçlar bir takım beklentileri 

ortaya çıkarır ve karşılıklı olarak değişim söz konusudur.  

Arzu edilen bir psikolojik sözleşmenin; kurum ve çalışan ilişkisinde çatışmaya veya gerilime neden 

olmadan dürüstlük ve güven duygusu ile davranışları, tutumları ve gelecek performansını içeren bir süreç 

olduğu belirtilmektedir (Doğan ve Demiral, 2009).  

Psikolojik sözleşme kurumsal amaçların gerçekleştirilmesinde üstün performans, örgütsel bağlılık, örgütsel 

vatandaşlık, işe devamlılık, yaratıcılık,  gibi yönetimsel; ödüllendirme, ücret, kariyer fırsatları, eğitim ve 

geliştirme, iş güvencesi gibi çalışan beklentilerini kapsar (Coyle-Shapiro ve Parzefall, 2008; Sims, 1994).  
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Psikolojik sözleşmeler birey ve örgüt olarak iki taraf arasında gerçekleşir (Anderson ve Schalk, 1998). 

Yazılı olmadıkları için taraflar sözleşmeyi gizlice değiştirebilirler (Guest, 1998). Psikolojik sözleşmenin 

değişmesi beklentilerin karşılanmamasıyla ilgili bir süreçtir.  Taraflardan biri yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinin başarısızlıkla sonuçlandığına inandığında psikolojik sözleşme ihlal edilmiş olur (Robinson 

ve Rousseau, 1994). Alınan ve verilenler ilgili dengesizlik (Turnley  ve Feldman, 1999), sosyal değişim ve 

eşitlik kuramının varsayımlarını sarsar. Çalışanlar bu duruma tepki olarak tutum ve davranışlarında değişiklik 

yaparlar (Lester vd. 2002). Psikolojik sözleşmenin ihlaline karşı çalışanların örgütsel bağlılıklarında 

azalma, işten ayrılma niyetinde ve tükenmişlikte artış, örgütsel vatandaşlık davranışında azalma olduğu 

belirtilmektedir.  Ayrıca örgütsel güven zedelenmekte ve iş gücü devir hızının yükselmesine, olumsuz olarak 

nitelendirilen üretim karşıtı iş davranışlarının görülmesine neden olmaktadır   (Coyle-Shapiro ve Kessler, 

2002; Polat, 2020; Robinson ve  Morrison, 1995; Sims, 1994; Şahin ve Güllü, 2018; Turnley ve Feldman, 

2000; Yavuzsan, 2020). Psikolojik sözleşme veya ihlalinin sonuçlarını anlamak insan kaynakları yönetiminin 

sorumluluğundadır (Wangithi ve Muceke, 2012). Psikolojik sözleşmenin örgüt başarısına etkisinin olduğu 

yapılan araştırmalarla da kanıtlanmıştır. 

 

2.Üretim Dışı İş Davranışları  

 

İnsan kaynakları yönetimi, çalışanlarından örgüt amaçlarına katkı sağlayacak davranışlar göstermesini 

bekler. Ancak çalışan her zaman olumlu davranışlar sergileyemeyebilir. Sapkın davranışlar, “üretim dışı iş yeri 

davranışları”, “yıkıcı iş yeri davranışları” gibi adlarla da anılmaktadır ve olumlu davranışlar kategorisinin 

dışında ele alınmaktadır. Araştırmacılar örgütü veya diğer iş görenlerin rahat çalışmalarını engelleyen bilinçli 

bir şekilde yapılan davranışların “sapkın” olarak değerlendirilebileceği yönünde hem fikirdir (Robinson & 

Bennett, 1995). “Örgüt kuralları, politikaları ve beklentilerinin dışında örgüte zarar vermeyi amaçlayan 

eylemler” kavramın bir başka tanımıdır  (Vardi ve Wiener, 1996). Robinson ve Bennett (1995), üretim dışı iş 

davranışlarını; üretim, mülkiyet, politik bağlamda saptırma ve bireye saldırı olarak dört boyutta incelemiştir. 

Üretim dışı iş davranışları örgüte veya bireye yönelik gerçekleştirilebileceği gibi önemli veya önemsiz olarak 

ayrıma tabi tutulmuştur. 

Şekil 2: Üretim dışı iş davranışları tipolojisi 

 

Kaynak: Robinson ve Bennett, 1995. 

Bu tür davranışlar örgüte, çalışanlara ve aynı anda her ikisine birden zarar verebilir (Robinson & Bennett, 

1995). Hırsızlık (çalmak) yapma, iş yeri mülkiyetindeki mallara zarar verme, örgütün üretim amaçlı sunduğu 

kaynakları kötüye kullanma, işe geç kalma veya gelmeme ya da işten erken ayrılma, iş yavaşlatma gibi 

eylemler üretim dışı iş davranışlarının birer örneğidir (Furnham & Taylor, 2004; Seçer & Seçer, 2009).  

Beklentiler ve yükümlülükler karşılıklı olarak hassas dengeye sahiptir. Ancak çalışan beklentilerinin 

ihlal edildiği algısına kapılırsa çok farklı yollarla memnuniyetsizliğini, hayal kırıklığını, kızgınlığını 

gösterebilir. Bu tepki, örgütün amaçlarına uygun olmayan davranışları kapsar. Olumsuz davranışlardan biri de 

üretim dışı iş davranışlarıdır (Doğan & Deniz, 2017). Üretim dışı iş davranışları örgütün amacına, örgütün 
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kaynaklarına veya çalışma arkadaşlarına karşı gerçekleştirilebilir. Tepkinin derecesi ve büyüklüğü ile hangi 

yönde uygulanacağı kişinin psikolojisine, kişilik özelliklerine, cinsiyetine, kontrol odağına, işin niteliğine, 

örgütün yapısına, örgüt iklimine, adalet algısına göre değişir (Demir vd., 2018; Furnham & Taylor, 2004; 

İyigün & Çetin, 2012; Kanten vd., 2015; Seçer & Seçer, 2009; Vardi & Wiener, 1996). Görüldüğü üzere üretim 

dışı iş davranışlarının ilgili olduğu birçok faktör bulunmaktadır. 

3.Psikolojik Sözleşme İhlali ile Üretim Dışı İş Davranışları  

İşveren çalışana verdiği ücret karşılığında zamanını iş yerinde geçirmesini bekler. Diğer yandan 

çalışanın sosyal ve iş güvenliği ihtiyaçlarını karşıladığında kendine bağlı ve örgüt amaçlarını gerçekleştirmede 

gayret gösteren bir çalışan görmek ister (Sims, 1994). Psikolojik sözleşmenin unsurları her iki taraf için 

karşılıklıdır. Eğer taraflardan biri olarak işveren sözünden cayarsa diğer taraf olan çalışan kontrolü ele alır, 

davranışsal olarak tepkisini ortaya koyar. Çalışanın verdiği tepkilerden biri de üretim dışı iş davranışları 

şeklinde kendini gösterebilir. Bu sorunu çözmenin yollarından birinin örgütsel destek olduğu öne 

sürülmektedir (Akbaş-Tuna & Boylu, 2016). Yeşiltaş vd., (2012) ise etik liderliğin ve adalet algısının üretim 

dışı iş davranışlarını etkilediğini iddia etmiştirler. 

Harun vd., (2016) kısa vadeli bir bakış açısına sahip olan işlemsel sözleşmenin sanal kaytarma davranışları ile 

pozitif ilişki içerisinde olduğunu bulgulamışlardır. Sözleşmeler işlemsel ve ilişkisel olarak iki ana kategoride 

değerlendirilebilir. İlişkisel sözleşmeler uzun vadeli bir yapıya sahiptirler ve bu ihlal algısının gelişmesiyle 

işlemsel sözleşmeye dönüşebilirler. 

Azudin vd. (2009) örgütlerde ekstra rol davranışlarından biri olan bilgi paylaşımının çalışanın gönüllülük 

esasına dayalı olarak gerçekleştiği belirtmektedir. Bilgi paylaşımında güven en önemli faktördür ve güvensiz 

bir ortam işbirliğini ve iletişimi engeller. Bilgi paylaşımından kaçınmanın bile üretim dışı iş davranışları olarak 

incelenmesini önerilmektedir. Psikolojik sözleşme ihlalinin bilgi paylaşımını azalttığı belirtilmektedir 

(Acaray, 2020). 

SONUÇ 

İnsan  kaynağının etkin kullanılmasına yönelik uygulamalar ile politikaların geliştirilmesinde ve 

sürdürülmesinde araştırmacılar, yöneticiler için örgütsel davranışı etkileyen süreçlerin önemli ve araştırmaya 

değer olduğu bilinmektedir  (Tekleab   vd., 2005) 

Literatür incelemesi sonucunda psikolojik sözleşme şartlarına uyulduğunda pozitif örgütsel davranışların 

görülebileceği, sözleşme şartlarının ihlal edilmesinin sonucunda negatif örgütsel davranışlar sergilenebileceği 

araştırma sonuçlarıyla ortaya konmuştur.  

Psikolojik   sözleşme,   kişilik özelliklerden, kültürel değerlerden ve yaşanılan tecrübelerden etkilenir bu 

nedenle kişiler arası algılar farklılık gösterir  (Zhao ve Chen, 2008: 290). Görüldüğü üzere psikolojik 

sözleşmenin hassas bir kavram olduğu çalışanların tepkilerinin tutum ve davranış olarak örgüte geri bildirim 

olarak döndüğüne işaret edilmektedir. Gelecek çalışmalar için psikolojik sözleşme ile sanal kaytarma, 

dedikodu ve söylenti, beş faktör kişilik kavramlarının birlikte ele alınması önerilmektedir.  Ancak araştırmalar 

incelendiğinde genellikle çalışanların algıları üzerine yoğunlaşıldığı, yönetim veya işveren algılarının pek 

ölçülmediği fark edilmiştir. Mevcut araştırmaların sayısının artması örneklem çeşitliliği sağlaması ve 

yazındaki boşlukları doldurması açısından önemlidir.  Ayrıca ahlaki kayıtsızlığın psikolojik sözleşmeyi 

bozabileceği ve üretim dışı iş davranışlarını da etkileyebileceği düşünülmektedir.  
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Öz 

İnsanların gruplar halinde yaşamaya başlamalarından beri lider kavramından bahsetmek mümkündür. 

İnsanlığın en büyük değişimlerinden birine neden olan sanayi devrimi ile birlikte de liderlik kavramından söz 

edilmektedir. Günümüzde ise üretimin artış göstermesi, insanların talep ve beklentilerinde yaşanan değişimler, 

farklılaşan insan davranışları tüm örgütlerin gündeminde yer almış ve bu durum liderlik kavramının da 

değişimlere yol açmıştır. Değişen liderlik algıları ile birlikte liderlik yalnızca örgütün otoriter bir kişi tarafından 

yönetilmesi anlayışından uzaklaşılmış ve ortaya yeni liderlik türleri çıkmıştır. Bu liderlik türleri modern 

liderlik yaklaşımlarının çatısı altında bir araya getirilmiştir. Modern liderlik yaklaşımları ile ilgili günümüzde 

hem teori hem de paradigma olarak ele alınan birçok liderlik türü bulunmaktadır. Bu liderlik türlerinden biri 

hizmetkar diğeri ise ruhsal liderliktir. Her iki liderlik türü ile ilgili literatürde çok sayıda çalışma bulunmasına 

rağmen benzerlikleri ve farklılıkları konusunda yapılan çalışmaların yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. 

Bu bağlamda çalışmada hizmetkar ve ruhsal liderlik hakkında bilgilere yer verilmiş, ardından da aralarında ki 

benzerlik ve farklılıklara değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Hizmetkar Liderlik, Ruhsal (Spiritüel) Liderlik 

SERVANT AND SPIRITUAL LEADERSHIP 

Abstract  

It is possible to talk about the concept of leader since people started to live in groups. The concept of leadership 

is also mentioned with the industrial revolution, which caused one of the greatest changes in humanity. Today, 

the increase in production, changes in people's demands and expectations, differentiating human behaviors 

have been on the agenda of all organizations and this has led to changes in the concept of leadership. With the 

changing perceptions of leadership, leadership has moved away from the understanding that the organization 

is only managed by an authoritarian person, and new types of leadership have emerged. These leadership types 

have been brought together under the umbrella of modern leadership approaches. Today, there are many types 

of leadership that are considered both as theory and paradigm regarding modern leadership approaches. One 

of these leadership types is servant leadership and the other is spiritual leadership. Although there are many 

studies in the literature on both types of leadership, it has been seen that there are almost no studies on their 

similarities and differences. In this context, information about servant and spiritual leadership is given in the 

study, and then the similarities and differences between them are mentioned. 

 

Key Words: Leadership, Servant Leadership, Spiritual Leadership 

Gel Codes: M1, M2, D2 
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GİRİŞ 

İnsanlığın var oluşundan beri lider kavramından bahsetmek mümkündür. Bunun temelinin hayatta 

kalmak için mücadele veren insanların topluluklar halinde yaşama başlaması ve kendilerine öncülük edecek 

birine ihtiyaç duymalarına dayandığı söylenebilir. İnsanlar her ne kadar hayatta kalmak için topluluklar halinde 

yaşasalar da bu topluluklarda karmaşa çıkmaması için bir öndere ihtiyaç duymuşlardır. Bu durum ortaya 

liderlik kavramını çıkarmıştır. Liderlik kavramının geçmişi çok eskilere dayansa da yönetim bilimlerinde bir 

kavram olarak kullanılmasının temeli sanayi devrimine dayanmaktadır. Sanayi devriminin yaratmış olduğu 

etki ile birlikte örgütler farklı yönetim modelleri denemeye başlamıştır. Örgütlerin amaçlarına ulaşmasında 

etkili olan bazı unsurlar vardır ve bunlardan bir tanesi de örgüt içerisinde yer alan kişileri bir araya getirip, 

yönlendiren liderlerdir  (Bilgin ve Yıldırım, 2017: 463). Liderlere duyulan ihtiyacın artması ve günden günde 

değişen insan davranışları yeni liderlik türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaçların sonucunda 

liderlikle ilgili ilk önce özellikler, davranışsal ve deneyimsel liderlik teorileri ortaya çıkmıştır. Bu teorilerin 

her biri tek başına önemli özellikler taşısa da liderlik davranışları tam olarak açıklanamadığı için birbirlerinden 

etkilenerek ilerlemiş, ortaya çıkma gerekçeleri ile birbirlerinden farklılaşmışlardır. Tüm bu teorilerden sonra 

insanların değişen zamana ayak uydurmaları, otoriter liderlerle çalışmalarını zorlaştırmış bunun sonucunda da 

ortaya modern liderlik yaklaşımları çıkmıştır. Bu yaklaşımların temelinde insan sevgisi, ahlak, örgüt üyelerinin 

fikirlerine ve isteklerine önem vermek gibi kavramlar vardır. Modern liderlik türleri ile ilgili çok sayıda teori 

ve paradigma bulunmaktadır. Bunlardan ikisine hizmetkar ve ruhsal liderlik örnek verilebilir. Bu bağlamda 

hizmetkar liderler, çalışanlarına değer veren ve onların söylediklerini dikkate alan, onlarla iletişim kurabilen, 

çalışanlarını her konuda destekleyen, etik, dürüst, güvenilir ve örgütsel adalet kavramına önem veren, etkili 

iletişim kabiliyeti olan, hoşgörü ve huzura dayalı bir çalışma ortamı yaratmayı hedef edinen kişiler olarak 

tanımlanmaktadır (Dinçer ve Öksüz, 2019:2). Ruhsal liderler ise, çalışanların yaşam gücünü ortaya çıkarmayı 

hedefleyen, onların var olma arayışlarına yanıt arayan, hizmetkar liderlik anlayışını benimsemiş ve örgüt 

çalışanlarının gelişimi için çaba sarf eden liderler olarak tanımlanmaktadır (Akar, 2010: 12). Yapılan literatür 

araştırması neticesinde modern liderlik yaklaşımlarına ait bu iki liderlik ile ilgili ayrı ayrı çok sayıda çalışma 

bulunsa da birbirleri ile olan benzerlikleri ve farklıkları ile ilgili çalışma sayısının az olduğu gözlemlenmiştir.  

Bu nedenle çalışmanın amacı hizmetkar ve ruhsal liderlik türlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya 

koymaktır. Araştırma, literatür de birbirleri ile karıştırılabilecek kadar benzerlikler gösteren bu liderlik 

türlerinin farklı yönlerini ve benzerliklerinin ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. 

 

1.Yöntem 

 

Çalışmada nitel araştırmalarda doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırılan konu ile ilgili 

bilgiye yer verilen yazılı dokümanların analiz edilmesiyle veri sağlanmasına doküman incelemesi 

denilmektedir (Karataş, 2015: 72). Literatürde bulunan hizmetkar liderlik ve ruhsal liderlik ile ilgili çalışmalar 

incelenmiştir. İncelenen dokümanlar yerli ve yabancı literatürde bulunan 2002-2021 yılları arasında yazılmış 

tez ve makalelerden tesadüfi olarak seçilmiştir. Araştırmada, hizmetkar liderlik nedir? Ruhsal liderlik nedir? 

Bu iki liderlik türünün benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Sorularına yanıt aranmıştır. Çalışma bu iki liderlik 

türünün benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koyması açısından önem teşkil etmektedir.  

 

2.Liderlik 

 

Sosyal bir varlık olan ve topluluk halinde yaşamayı tercih eden insanlar, kendilerini yönetebilecek 

becerileri olan ve kendileriyle ortak amaçlar güden kişiler seçmiş ve bu kişileri liderleri olarak kabul 

etmişlerdir (Çalışal ve Yücel, 2019: 165). Bir yerde liderlik kavramından söz edebilmek için ortak bir hedef, 

ortak koşullar, liderlik vasfı taşıyan bir kişi ve o kişiyi takip eden kişilerin olması gerekmektedir (Karaduman, 

2017: 3).  Buradan yola çıkarak lideri, ortak amaçlar etrafında toplanan kişi veya grupları örgütleyen kişi olarak 

tanımlanmak mümkündür (Elçi, 2020:5). “Lider” sözcüğünün kökeni Oxford sözlüğüne göre 1300’lü yıllara 

dayanırken, “Liderlik” sözcüğünün ise 19.yy ortalarına kadar kullanımına rastlanmamıştır (Duyan,2012:4). 

Liderlik kavramının geçmişi uzun zaman öncesine dayansa da kavramın bilimsel olarak incelenme tarihi 

1920’li yıllara dayanmaktadır (Marakçı, 2020: 8). Buradan yola çıkarak 19.yy’dan itibaren liderlik kavramının 

kullanılmaya başlamasının nedeni sanayi devrimi ile ilişkilendirilebilir. Bu dönemden itibaren liderlik hem 

halk arasında hem de organizasyonlarda gündem olmuş, ayrıca akademik araştırmaların da önemli bir konusu 

haline gelmiştir (Duyan, 2012:1). Liderlik; belli koşul ve durumlar kapsamında ulaşılmak istenene varmak için 

diğer insanların davranışlarını ve hareketleri etkileme sanatı olarak ifade edilebilir (Çolak, 2020: 4). Buradan 



 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 

32 

yola çıkarak liderliği belli hedeflere ulaşmak gayesiyle insanları etkileme sanatı olarak tanımlamak 

mümkündür (Çalışal ve Yücel, 2019: 167). İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağı, tüm konularda olduğu gibi bu 

etkileme sanatı konusunda da köklü değişimleri beraberinde getirmiştir (Kaya,2019: 46). Günümüzde 

organizasyonlar yönetim süreçlerini bu köklü değişime uygun hale getirmek için mücadele etmektedir. Bu 

mücadele içerisinde organizasyonlar yönetim süreçlerinin başarıya ulaşması için yönlendirme yapacak, üyeleri 

etkileyerek örgüt hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak aynı zamanda da sergilediği davranışlarla organizasyon 

yapısını olumlu yönde etkileyecek bir lidere ihtiyaç duymaktadırlar (Bilgin ve Yıldırım, 2017: 465). Liderlik 

ile ilgili tanımlamalar incelendiğinde örgütler ve dolayısıyla liderler için çalışanların çok önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. Bunun nedeni çalışanların işlerine yönelik olumlu tutumlarının iş performanslarına etki etmesi 

olarak açıklanabilir (Ece, 2019:795).  Günlük yaşamının önemli bir zamanını çalışma yaşamı ile geçiren 

insanlar için çalışma hayatının kalitesi günden güne daha çok önem kazanmaktadır (Duyan, 2012:2). Bu 

nedenle liderler, çalışanlarına değer verdiğinde ve onları desteklediğinde çalışanlarında örgüte olan bağlılığı 

artmakta ve örgüt için en iyi olanı yapmaya çalışmaktadırlar (Dinçer ve Öksüz, 2019:3). Çalışanların bakış 

açıları dikkate alındığında, günümüzde güç kullanan liderlerin unutulmaya yüz tuttuğu söylenebilir (Küçük ve 

Yavuz, 2018:82). Değişen liderlik beklentileri ile birlikte örgütte yeterli performans artışını sağlama ve örgüt 

üyelerini hedeflenen amaçlara yönlendirebilmede liderlerin kritik rolü olduğu anlaşılmaktadır (Duyan,2012: 

4). Günümüzde örgütlerin rekabet avantajı elde etmeleri ve sürdürülebilirliği sağlayabilmeleri için birden fazla 

faktörü aynı anda değerlendirebil meleri gerekmektedir (Eren ve Yalçıntaş, 2017: 852). Bu faktörlerden bir 

tanesi de lider seçimidir.. Günümüzde çalışanlar artık kendilerine liderlik edecek kişilerin otoriter olmasından 

ziyade onları anlayan, sorunları ile ilgilenen ve onları da yönetim sürecine dahil eden biri olmasını 

istemektedirler. Tamda bu noktada yönetim sürecinde modern liderlik yaklaşımları içerisinde yer alan 

hizmetkar ve ruhsal liderlik türleri karşımıza çıkmaktadır.  

 

3.Hizmetkar Liderlik 

 

21. Yüzyılla birlikte değişen yönetim sistemleri sonucunda geleneksel, otokratik ve karizmatik liderlik 

kavramları yerini etik değerler çerçevesinde ki dönüşümcü, manevi, etik, hizmetkar, otantik ve ruhsal liderlik 

gibi liderlik türlerine bırakmıştır (Duyan,2012: 1).  Günümüzde modernleşmenin hayatın her alanına tesir 

etmesi liderlik türlerine de etki etmiş bu nedenle geleneksel liderlik olarak ‘’ben bilirim’’ anlayışına dayanan 

liderlik türleri yerini takipçilerinde önemsendiği, karar alma sürecine dahil edildiği modern liderlik anlayışına 

bırakmıştır (Bilgin ve Yıldırım, 2017: 465). Günümüzde insani değerlerin ve ahlakın git gide daha önemli 

olmasıyla birlikte hiçbir zorlama ve otorite kurmaya ihtiyaç duyulmadan insanların gönlüne hitap edebilecek 

liderlere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır (Bakan ve Doğan, 2014;2). Bu bağlamda incelenebilecek liderlik 

türlerinden hizmetkar liderliğin geçmişi efendi köle ilişkisinin olduğu döneme kadar dayanmaktadır. İlk 

başlarda hizmetkar liderlik kahyalık kavramı ile ilişkilendirilmiştir. Kahya liderler, onları takip edenlerin 

yararlanacakları deneyim ve bilgiye sahip olan liderler olarak tanımlanmaktadır (Çolak, 2020: 6). Hizmetkar 

liderlik ise literatürde ilk olarak Greenleaf’ın ‘’Doğuya Yolculuk’’ isimli kitaptan esinlenerek yazmış olduğu 

lider olarak hizmetkar isimli yayınıyla açıklanmıştır. Görünüşte ‘’hizmetkar’’ ve ‘’lider’’ kavramları birbirine 

zıt iki kavram olarak düşünülse de Greenleaf planlı ve sistematik bir biçimde bu sözcükleri bir araya getirmiş, 

paradoksal bir kavram olarak hizmetkar liderliği ortaya çıkarmıştır (Dinçer ve Öksüz, 2019: 8). Hizmetkar 

liderlik kavramını ortaya atan Greenleaf, liderlikte başkalarına hizmet etme, gücü paylaşma, ekip çalışması, 

topluluk duygusu oluşturma gibi konulara odaklanmaktadır (Chiniara ve Bentein, 2018: 335). Greenleaf’a göre 

hizmetkar liderlik ‘’önce hizmet et sonra öncü ol’’ fikrine dayanmaktadır (Rachmawati ve Lantu,2014: 387). 

Hizmetkârlık anlayışı, bir insanın kendisini hiçbir çıkarı olmadan başkalarına adaması, o kimselerin 

ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşamını onlar için sürmesi anlayışına dayanmakta ve hizmetkar liderliğin ana 

fikrini oluşturmaktadır  (Bakan ve Doğan, 2014: 2). Hizmetkar liderlikle ilgili araştırmaların 1990’lı yıllarda 

ivme kazandığı görülmektedir (Duyan, 2012: 39). Hizmetkar liderin ilk hedefi onu takip edenlerin tüm 

ihtiyaçlarının karşılanması, onların hayati önceliklerinin örgütten önce gelmesi, bütün bu koşullar sağlandıktan 

sonra iş faaliyetlerine yer vermektir (Çolak, 2020: 6). Hizmetkar liderler “önce insan” sloganıyla kendilerinden 

ziyade çalışanlarının çıkarlarını düşünür ve onlara hizmet ederler (Eren ve Yalçıntaş, 2017: 853).  Hizmetkar 

liderler aynı zamanda, astlarına yardım eder onların başarılarını destekleyip ilgi göstererek kariyerlerinde 

gelişim fırsatı tanırlar (Chiniara ve Bentein, 2018: 335). Hizmetkar liderlik doğuştan gelen etik kurallara 

dayanan liderlik davranışı olarak daha esnek bir anlayışa sahip liderlik türüdür (Eva vd. 2019:113). Hizmetkar 

liderler otoritelerini kullanarak takipçilerine iş yaptırmaz, onları ikna ederek iş yaptırırlar (Ece, 2019:797). Bu 

lider aynı zamanda anı kurtarma amacıyla hareket etmez, geleceğin muhasebesini yaparak hareket ederler 
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(Eren, 2017: 16). Yalnızca örgütün hedeflerine odaklanan diğer liderlik türlerine göre hizmetkar liderlik 

gerçekten örgüt üyelerine hizmet etmekle ilgilenir ve bu kişilerin büyümesini, kişisel refah elde etmelerini 

sağlar (Rachmawati ve Lantu, 2014: 389). Bu nedenle hizmetkar liderlik, liderin öncelikle takipçilerine hizmet 

etmeye verdiği önemle karakterize edilmektedir (Worley vd., 2020: 1). Hizmetkar liderlikte karar verme 

sürecinde bir arada olmak ve üzerinde çalışılan konuda bütünleşmeyi sağlama anlayışı söz konusudur 

(Karaduman, 2017: 6). Aynı zamanda dışarıdan herhangi bir etki ile gerçekleşen bir liderlik türü değil, liderin 

kendi içinden gelen bir liderlik türüdür (Çalışal ve Yücel, 2019:169).  Hizmetkâr liderleri başarıya ulaştıran en 

önemli şey kendi egolarını mümkün mertebe bir kenara bırakarak, örgüt üyelerinin gelişimini desteklemeleri 

ve liderlerin kahramanlaştırılmasının önüne geçmeleridir (Dinçer ve Öksüz, 2019;8). 

Hawthorne araştırmalarına benzer uzun süreli araştırmalardan sonra insana, etik ve ahlaki değerlere verilen 

önem git gide artmaya başlamıştır (Duyan, 2012: 1). Günümüzde çalışma hayatında etik değerlere ve 

çalışanlara verilen önemin artması beraberinde bu konulara önem veren liderlik teorilerinin de gelişimini 

getirmiştir (Duyan,2012;iii). Bu gelişen liderlik yaklaşımlarından biri de hizmetkar liderliktir. Hizmetkar 

liderlik, araştırmacıların özellikle ve sıklıkla incelediği modern liderlik türlerindendir (Küçük ve Yavuz, 2018: 

81). Hizmetkâr liderler, otoritelerini kullanıp çalışanlara iş yaptırmaz aksine çalışanları ikna edip iş yaptırır 

(Ece,2019;796). Bu liderlik türü, liderliğin birçok ortak özelliğine sahip olup, diğer liderlerden farklı olarak 

hizmeti temel alması ve insan önceliği olan bir liderlik anlayışı olması olarak tanımlanabilir (Kaya, 2019: 50). 

Hizmetkar liderlik örgütlerde işlemsel yönetimden, sosyal yönetime geçiş için verilebilecek bir örnektir. Bu 

bağlamda hizmetkar liderliğin ne olduğunun tam olarak anlaşılmasında özelliklerini bilmenin önemli bir yeri 

vardır.   

Dinçer ve Öksüz yapmış oldukları çalışmada hizmetkar liderlerin özelliklerini aşağıdaki gibi tanımlamışlardır 

(Dinçer ve Öksüz, 2019: 10); 

 Üstlendikleri sorumluluğun farkındadırlar. 

 Örgütün tüm paydaşlarına değer verirler. 

 Liderlik becerilerini adil kullanırlar. 

 Ego ile değerlendirme yapmazlar. 

 Tüm davranışları ile içten ve samimidirler. 

 Liderlik gücüne dayanmayıp, karşılıklı saygı ve sevginin asıl kazançları olduğunu bilen kişilerdir. 

Spears yapmış olduğu çalışmada hizmetkar liderlik özelliklerini dinleme, empati, iyileştirme, farkındalık, ikna, 

kavramsallaştırma, öngörü, hizmet odaklılık ve insanların gelişime bağlılık olarak  sıralamıştır (Spears, 2010). 

Bakan ve Doğan ise yapmış oldukları çalışmada hizmetkar liderlerin özellikleri: Dinleme, empati, iyileştirme, 

farkında olma, ikna etme gücü, kavramsallaştırma, öngörü sahibi olma, hizmet odaklılık, insanların gelişmesi 

ve büyümesine bağlı olma,  topluluk inşa etme olarak tanımlamışlardır (Bakan ve Doğan, 2014). Hizmetkar 

liderliğin boyutları ise; yetkilendirme, yardım etme, kişisel büyümeyi ve başarıyı ikincileştirme davranışları 

olarak sıralanabilir (Zou vd., 2015: 149). Hizmetkar liderlik anlayışında ben yerine sen veya biz kavramlarının 

ön plana çıkması örgüt çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine, güçlenmelerine ve var olan potansiyellerinin 

ortaya çıkmasına imkan sağlamaktadır (Kaya, 2019: 53).  Bu bağlamda hizmetkar lider, takipçilerinin ihtiyaç 

ve isteklerini kendi liderliğinden öncelikli tuttuğu için hizmetkar liderliğin hem uyum hem de sosyal kimlikle 

pozitif bir ilişki içerisinde olduğunu söylemek mümkündür (Worley vd., 2020: 2).  Bu liderler örgüt 

bütünlüğünü sağlarken takipçilerine tek tek odaklanmayı tercih etmektedirler (Karaduman, 2017: 6). 

Hizmetkar liderlerin bu özverili davranışlarıyla yapmak istedikleri çalışanların veya takipçilerin bağlılığını 

arttırıp uzun dönemli ilişkiler kurmaktır (Eren, 2017: 15).  Bu bağlamda hizmetkar liderler örgüt üyelerine 

duygusal destek vermeyi ve yardımcı olmayı öncelikli kıldıklarında üyeler lideri model almaktadırlar (Küçük 

ve Yavuz, 2018:82). Dünyada ve ülkemize insanlığa model olmuş ve tarihe mal olan çok sayıda hizmetkar 

lider örneği görmek mümkündür. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: Mahatma Ghandi, Abraham 

Lincoln, Nelson Mandela, Martin Luther King, Yavuz Sultan Selim, Nene Hatun, Refik Saydam.  

 

4.Ruhsal (Spiritüel) Liderlik 

Uzun yıllar boyunca liderliğin pratik bir eylem olduğu ve somut olmayan duyguların etkili olmadığı görüşü ile 

ilgili tartışmalar süregelmiştir (Reave, 2005: 655). Bu tartışmalar neticesinde içerisinde yaşadığımız çağda 

duyguların ve insana sevginin olmadığı robotik bir yaşam biçiminden, insani ilişkilerin ve insana olan sevginin 

ağırlıklı olduğu bir yaşam şekline geçiş söz konusu olmuştur (Küçük ve Yavuz, 2018: 82). Bu geçişin ardından 



 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 

34 

liderliğin somut olmayan özelliklerinin de başarılı olabileceği tartışmaları başlamıştır. Liderlik anlayışında 

ruhsallığın önemsenmeye başlanması 21. Yüzyılda insanlar arasındaki ilişkilerin, örgütlerde lider ve çalışan 

arasındaki ilişkileri de etkilemesiyle başlamıştır (Akar, 2010: 21). Yapılan çalışmalar; dürüstlük ve 

alçakgönüllülük gibi kavramların liderlerin başarısında etkili olduğunu göstermektedir (Reave, 2005: 655). Bu 

nedenle ruhsal liderlik anlayışının benimsendiği kurumlarda hem bireyler hem de kurumlar olumlu 

etkilenmektedir (Baloğlu ve Karadağ, 2009: 177). Yüksek iş merkezliliğine sahip olan takipçilerin ruhsal 

liderliğin inanç, vizyon, özerklik gibi özelliklerinden daha fazla yararlanmaları beklenir (Usman vd., 2021: 4). 

Yapılan çalışmalar; dürüstlük ve alçakgönüllülük gibi kavramların liderlerin başarısında etkili olduğunu 

göstermektedir (Reave, 2005: 655).  Amaçları doğrultusunda duygusallığı temel alan örgütler dünyada fark 

yaratarak yüksek düzeyde takipçi motivasyonu kazanabilir (Boorom, 2009: 16). Bu nedenle günümüzde 

duygusal liderlik ve duygusallığı temel alan örgütler bir araya geldiğin de başarıyı yakalamaktadırlar. 

Günümüzde liderlerin iç dünyaları iş yaşantılarına etki etmekte ve bu da iş yerinde ruhsallığın önemini 

artırmaktadır (Ankaralıoğlu, 2020: 53). Literatürde ruhsallık dünyayı ve hayatın anlamını keşfetmek için yola 

çıkılan içsel bir yolculuk olarak tanımlanmaktadır (Ankaralıoğlu, 2020: 44). Ruhsal örgütler insanların 

yaşamını kolaylaştıran, destek veren ve onların ruhlarını geliştiren, insancıl ortamlar olarak tanımlanmaktadır 

(Gündüz,2014: 42). Bu bağlamda, ruhsal liderlik kuramı içsel motivasyon temel alınarak geliştirilmiştir 

(Akınci, 2017: 36). Kendi motivasyon kaynaklarını kendi belirleyen bir örgüt oluşturmak amacıyla kuramsal 

bir dönüşüm teorisi olarak ortaya çıkan ruhsal liderlik kuramı, çalışanların kendilerini motive etmesini 

sağlayacak değer ve davranışları birleştirerek örgütsel bir bağlılık oluşturmayı hedeflemektedir (Akar, 2010: 

13). Ruhsal liderlik; vizyon, umut, inanç, fedakar sevgi, işyeri maneviyatı kavramlara önem vermektedir 

(Mubasher vd. 2017: 209). Ruhsal liderler, çalışanların yaşam gücünü ortaya çıkarmayı hedefleyen, onların 

var olma arayışlarına yanıt arayan, hizmetkar liderlik anlayışını benimsemiş ve örgüt çalışanlarının gelişimi 

için çaba sarf eden liderler olarak tanımlanmaktadırlar (Akar, 2010: 12). Ruhsal liderliğin kaynağında hizmet 

için paylaşılan vizyona inanç ve sevgi temellerine dayanan içsel deneyimler vardır (Akınci, 2017: 37). Ruhsal 

liderliğin amacı, bireylerin ruh ile yaşama bağlandıkları duygusuna sahip olmaları için ihtiyacını hissettikleri 

değer, tutum ve davranışları içselleştirmelerini sağlamaktır (Kılıç, 2018: 40). Ruhsal liderlik, insanlığın 

adanmaya değer bir amaç ya da vizyona bağlanma ihtiyacı hissetmeleri üzerine kurgulanmıştır (Narcıkara, 

2017: 61). Ruhsal liderlerle izleyiciler arasında duygusal bir bağ ve bağlılık vardır (Korkut,2012: 50). Ruhsal 

liderler stratejiden önce insana odaklanmaktadırlar (Ankaralıoğlu, 2020: 44). Bu nedenle ruhsal liderlik 

anlayışı kişisel çıkarlar üzerine yoğunlaşmış geçmiş liderlik modellerini reddetmektedir (Kılıç, 2018: 39). 

Çalışmalarda genellikle ruhsal liderlik din temellerine dayandırılsada; manevi yaşama önem veren, yaşama 

dair derin amaçlar besleyen liderlerde ruhsal lider olarak görülmektedir (Boorom, 2009: 19). Bazı görüşlere 

göre maneviyat, semboller ve ritüeller organizasyonların yönetiminde kabul edilebilir ancak dini konuşma ve 

eylemler kabul edilemez (Hick, 2002: 380). Bundan ötürü literatürde ruhsal liderlik iki ayrı temele 

dayandırılmaktadır. Bir görüş dini duyguları ruhsal liderlikten ayırırken, diğer görüş din ve ruhsal liderliği 

birbiriyle örtüştürmektedir.  Ruhsallığı dinden ayıran yaklaşımın temelinde ruhsallık kavramı ‘‘birlikte hareket 

etme, ortak amaç benimseme, işe anlam yükleme, gönüllü katılım, içsel motivasyon, ruhsal doyum, hayatın 

amacı ve anlamı’’ gibi bütünleştirici ve küresel dünyanın yaratmış olduğu ruhsal boşluğu dolduran ifadeler yer 

alırken; din odaklı bakış açısı ruhsallığı ‘’Tanrı ile insanlar arasındaki bağın niteliği ve inanç temelli hareket 

etme’’ olarak yorumlamaktadır (Korkut, 2012: 57). Buradan yola çıkarak ruhsal liderliğin özelliklerine vurgu 

yapmak gerekmektedir. 

Ruhsal liderliğin özellikleri: 

 Dini ve varoluşçu inançları yüksektir. 

 Bu liderler karizmalarını iyi kullanmalarıyla ön 

plana çıkmaktadırlar. 

 Dönüşümsel ve etik liderlik özelliklerine de taşırlar. 

 Alçak gönüllü, kendine yetebilen ve abartısız özelliklere sahiptirler. Ruhsal liderlerin tutum ve 

aktiviteleri ise aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 
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Ruhsal (Spiritüel) Tutum Ruhsal (Spiritüel) Aktivite 

Hayat ile ilgili geniş bir bakış açısı Pozitif tutum ve davranış sergileme 

İçsel bir bütünlük ile yaşamayı niyet edinme Erdemli davranış sergilme 

Güçlü bir cemiyet bilinci  Hayata karşı kendini gerçekleştirme 

Hayatın bir anlamı olduğuna inanma İçsel bütünlük inancıyla davranma 

Fark yaratmayı amaçlama Yüksek bir farkındalığa sahip olma 

Bir anlam ve amaç arama arzusuna sahip olma İnsana hizmete önem verme 

Doğruluktan yana tutum sergileme Diğergam davranış sergileme 

  (Giacalone ve Jurkievicz, 2003:14; Narcıkara, 2017: 46) 

  Ruhsal Liderliğin Nitelikleri 

Vizyon Özgecil Aşk Umut/İnanç 

Kilit paydaşlara geniş hitap Güven/Sadakat Dayanıklılık 

Bir varış noktası ve yolculuk Bağışlama/Kabül/Şükran Azim 

Yüksek bir ideali yansıtır Bütünlük Ne gerekiyorsa yap fikri 

Umudu ve inancı teşvik eder Cesaret Esnek hedefler 

Mükemmellik standardını belirler Tevazu Ödül/zafer beklentisi 

 İyilik Mükemmellik 

 Merhamet  

 Sabır/Uysallık/ 

Dayanıklılık 

 

  (Fry, 2003; Mubasher vd. 2017: 212) 

Dünyada ki ruhsal lider örnekleri incelendiğine bu liderlik türünün iki yaklaşımının da örnek verilebileceği 

liderler bulunmaktadır. Dünya’da din temelli ruhsal liderlere: Dalai Lama, Pope Francis, Don Miquel Ruiz; 

Varoluşçu ruhsal liderlere: James Redfield, Rhonda Byrne ve Eva Peron örnek verilebilir (globein.com). 

Ülkemizde ise ruhsal liderlik türündeki örneklere genellikle dini temel alan liderler örnek verilmiştir. Bunlara 

ise Hz. Muhammed (s.a.v), Hz. Ali (r.a.) örnek verilebilir.  

5.Hizmetkar ve Ruhsal Liderliğin Benzerlikleri ve Farklılıkları 

 

Ruhsal ve hizmetkar liderler, liderliğin birçok ortak özelliğini taşımaktadırlar. Aynı zamanda kendilerine 

münhasır özellikleri de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra birbirleriyle benzerlik gösteren özellikleri de 

bulunmaktadır. Bu ayrımı yapabilmek için öncelikle bu iki liderlik türünün de temel felsefelerini anlamak 

gerekmektedir. Rachmawati ve Lantu, hizmetkar liderliğin felsefi temelini şu şekilde açıklamaktadırlar (2014: 

388): 

Hizmetkar liderlik felsefesi: 

 Hizmetkar liderliğin motivasyon kaynağı, öncülük etmek değil önce hizmet etmektir. 

 Hizmetkar liderlerin benlik kavramının temeli kendilerini kahya olarak görmelerine dayanmaktadır. 

Ruhsal liderliğin felsefesi: 

 İnanç ve sevgi temelli içsel motivasyonları vardır. 

 İnsanların ruh ile yaşama bağlandıklarına inanırlar. 

Bu iki liderliğin açıklanmış felsefelerinden yola çıkarak ayrıştıkları en temel nokta şu şekilde açıklanabilir. 

Hizmetkar liderliğin odak noktasında kahyalık anlayışından gelme hizmet etme duyusu vardır. Ruhsal 
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liderliğin odak noktasını ise ruh ve inanç oluşturmaktadır. Hizmetkar liderler takipçilerine amaçlarına 

ulaşmalarında hizmet etme arzusu taşırken, ruhsal liderler takipçilerine varoluşu ve duyguları anlama 

konusunda destek sağlamaktadırlar. Hizmetkar liderliğin temelinde, varoluş uğruna değil hizmet etme ve 

olumlu bir fark yaratmak için hareket etme duygusu yatmaktadır (Eva vd., 2019: 113). Ruhsal liderlik 

tanımlarına bakıldığında hizmetkar liderlik anlayışını benimsedikleri görülmektedir. Bu ise her iki liderlik 

türünün en temel benzerlik noktasını oluşturmaktadır. Hizmetkâr liderliğin Yunanca bir kelime olan Agapao 

Love, yani etik sevgi ile başladığı düşünülmektedir (Ece, 2019:797). Hizmetkar liderliğin temelinde ahlaki bir 

sevgi bulunmaktadır (Çolak, 2020: 10). Bu bağlamda iki liderlik türünün bir diğer önemli benzerliğinin sevgiye 

önem vermeleri olduğunu söylenebilir. Ruhsal liderliğin iki yaklaşımı vardır. Bu yaklaşımlardan biri inanç ve 

din ile ruhsallığı açıklarken, diğeri varoluş felsefesine dayanarak ruhsallığı tanımlamaya dayanmaktadır. 

Varoluş felsefesine dayanan ruhsal liderlik yaklaşımını temelinde birlikte hareket etme, ortak amaç 

benimseme, işe anlam yükleme, gönüllü katılım gibi bütünleştirici kavramlar üzerinde durulur. İnanca dayanan 

yaklaşımda ise bir yaratıcı ile insanlar arasında kurulan bağ üzerinde durulur. Buradan yola çıkarak hizmetkar 

liderlik ile ruhsal liderliğin varoluşçu düşüncesine dayanan yaklaşımın çok sayıda benzer yönü olduğunu 

söylemek mümkündür.  

 

6. Bulgular 

 

Birçok uzman başarılı liderlikte stratejinin, zekanın hatta acımasızlığın önemini vurgularken, literatür 

defalarca bunlar yerine manevi değerler, dürüstlük, alçakgönüllülük gibi kavramların liderlerin başarısında 

etkili olduğuna vurgu yapmıştır (Reave, 2005: 657). Bu nedenle günümüz liderlerinin duygusal zekalarını 

kullanan kişiler olması örgütlerin başarısında kritik önem taşımaktadır. Duygu temelli liderlik türlerinden olan 

hizmetkar ve ruhsal liderlik çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacını oluşturan 

hizmetkar ve ruhsal liderlik türlerinin farklı ve benzer yanlarını ortaya koyabilmek için öncelikle taşıdıkları 

özellikleri karşılaştırmak gerekmektedir. 

 

Hizmetkar Lider Ruhsal Lider 

Takipçilerin istek ve beklentilerini dikkate 

alarak gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlar 

ve hizmet etme anlayışına sahiptirler. 

Takipçilerin örgüte bağlılıklarını artırmak 

amacıyla ruhsal ve psikolojik ihtiyaçlarını 

karşılarlar. 

Etik davranışlar sergilerler. 

 

Etik ve prensip sahibidirler. 

 

Takipçileri ile etkileşim sağlarlar. 

 

Takipçilerine değer vererek onların arasındaki 

ilişki ve bağı artırmayı sağlarlar. 

 

Açık, adil ve dürüst bir iletişim şeklini 

benimserler. 

Takipçilerine güvenir ve onlarında birbirlerine 

güvenmeleri için telkinde bulunurlar. 

Kavramsal becerilere sahiptirler. Değişime engel olabilecek şeyleri ortadan 

kaldırarak örgüt verimliliğini artırırlar. 

 

Yalnızca örgüt için değil toplum içinde değer 

yaratmayı hedeflerler. 

 

Başta kendileri olmak üzere etraflarını 

değiştirirler. 

 

  Hizmetkar Liderlik; (Chiniara ve Bentein, 2018: 335) Ruhsal Liderlik; (Yavuz, 2018: 172). 

 

Hizmetkar liderler hizmet anlayışını benimseyen liderlik türü olarak tanımlanırken, ruhsal liderlik varoluşu ve 

inancı temel almaktadır. Bu iki liderlik türünü birbirinden ayıran en temel belki de tek fark budur. Hizmetkar 

liderlik ile ruhsal liderliğin varoluşçu görüşüne dayanan yaklaşımı birbirine daha yakındır denebilir. Etik ve 

vizyon sahibi olma özelliği her iki liderliğin ortak özelliklerindendir. Bu iki liderlik anlayışının da ilk önceliği 

çeşitli yollarla çalışanların motivasyon kaynaklarını artırmaktadır. Hizmetkar ve ruhsal liderliğin benzer bir 

diğer özellikleri ise vizyon sahibi olmaları ve etik değerlere önem vermeleridir. İki liderde değişime açık 

liderlik özellikleri taşımaktadırlar. Bu benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduktan sonra örgütler için hizmetkar 



 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 

37 

ve ruhsal liderliği ölçmede Eva ve arkadaşlarının çalışmalarında önermiş oldukları yöntemler öneri olarak 

gösterilebilir. Bu yöntemler (Eva vd. 2019:128): 

 Göz takibi, 

 Saha deneyleri 

 Karma yöntem tasarımı, 

 Gizli profil analizi olarak sıralanmaktadır. 

Örgütün ihtiyacı olan liderin özelliğine karar verildikten sonra, örgüt liderinin hizmetkar veya ruhsal liderlik 

özelliği taşıyıp taşımadığını anlayabilmek için yukarıdaki adımları takip edebilir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Günümüzde değişen insan davranışları beraberinde farklı liderlik türlerini de getirmiştir. Bu liderlik türlerinin 

bazıları, klasik liderlik özelliklerinin dışında duygusal davranışlar sergileyen liderlik türleridir. Bu davranışları 

sergileyen modern liderlik yaklaşımına dayanan hizmetkar ve ruhsal liderlik günümüz pozitif psikolojik 

sermaye kavramının önemli bir konusu haline gelmiştir. Pozitif psikolojinin ve günümüzde birçok disiplinin 

önem verdiği bir diğer konu olan duygusal zekâ ise son 30 yıldır literatürde tartışılan farklı zekâ çeşididir 

(Delice ve Günbeyi, 2013: 209). Duygusal zeka liderleri arasında sayılan liderlik türlerinden hizmetkar ve 

ruhsal liderlik zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Her iki liderlik türünün benzer yönleri olsa 

da farklı özellikleri de bulunmaktadır. Sonuç olarak çalışmada amaçlanan hizmetkar ve ruhsal liderliğin ortak 

ve birbirinden ayrılan özellikleri ortaya konmuştur. Değişim ve dönüşümün hızla yaşandığı günümüz küresel 

dünyasında örgütler rakiplerine karşı avantaj elde etmek için yenilikleri takip etmek ve değişime ayak 

uydurmak durumundadırlar. Günümüzde yaşanan teknolojik değişimler, farklılaşan insan davranışları yönetim 

sürecinde de dönüşüm ve değişimi zorunlu kılmıştır. Günümüz örgütlerinde çalışanlar dikey yönetim 

anlayışına sahip liderlerle değil, duyguya ve etik değerlere önem veren liderlerle çalışmayı istemektedirler. Bu 

nedenle önümüzde ki süreçte duyguya, etik kurallara, ahlaki değerlere önem veren dönüşüm liderlerine 

duyulan ihtiyaç artacaktır. Bundan ötürü modern liderlik teori ve paradigmalarında ki bu özellikleri ile dikkat 

çeken liderlik türleri üzerinde yapılan akademik çalışmaların artış göstermesi, sektör paydaşlarına kılavuzluk 

edilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Teori ve pratik arasında gerçekleştirilecek iş birliği ülkelerin 

ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmalarında daha kalıcı çözümler sunacaktır. 
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Extensive Summary 

Servant and Spiritual Leadership 

Introduction 

Although people live in communities in order to survive, they need a pioneer in order to prevent chaos in these 

communities. This situation has revealed the concept of leadership. Although the concept of leadership is very 

old, its use as a concept in management sciences is based on the industrial revolution. With the impact of the 

industrial revolution, organizations have started to try different management models. The increasing need for 

leaders and changing human behaviors day by day have led to the emergence of new leadership types. As a 

result of these needs, the first characteristics, behavioral and experiential leadership theories about leadership 

emerged. Although each of these theories has important features on its own, leadership behaviors have not 

been fully explained, and they progressed by being influenced by each other and differed from each other due 

to the reasons for emergence. After all these theories, people's adaptation to changing times made it difficult 

to work with authoritarian leaders, and as a result, modern leadership approaches emerged. On the basis of 

these approaches, there are concepts such as human love, morality and giving importance to the ideas and 

wishes of the members of the organization. There are many theories and paradigms about modern types of 

leadership. Servant and spiritual leadership are examples of two of these. In this context, servant leaders value 

their employees and take into account what they say, communicate with them, support their employees in all 

matters, attach importance to the concept of ethical, honest, reliable and organizational justice, have the ability 

to communicate effectively, and aim to create a working environment based on tolerance and peace. can be 

defined as individuals (Dinçer and Öksüz, 2019: 2). Spiritual leaders, on the other hand, can be defined as 

leaders who aim to reveal the life force of their employees, seek answers to their search for existence, adopt a 
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servant leadership approach and make an effort for the development of organization employees (Akar, 2010: 

12). As a result of the literature research, it has been observed that although there are many separate studies on 

these two leaderships of modern leadership approaches, the number of studies on their similarities and 

differences with each other is small. Therefore, the aim of the study is to reveal the similarities and differences 

of servant and spiritual leadership types. The research is important in terms of revealing the different aspects 

and similarities of these leadership types, which are similar enough to be confused with each other in the 

literature. 

 

Method 

In the study, document analysis method was used in qualitative research. Studies on servant leadership and 

spiritual leadership in the literature were examined. The documents examined were randomly selected from 

theses and articles written between 2002-2021 in the domestic and foreign literature. In research, what is 

servant leadership? What is spiritual leadership? What are the similarities and differences of these two 

leadership types? Answers to their questions were sought. The study is important in terms of revealing the 

similarities and differences of these two leadership types. 

 

Results 

While many experts emphasize the importance of strategy, intelligence and even ruthlessness in successful 

leadership, the literature has repeatedly emphasized that concepts such as moral values, honesty, and humility 

are effective in the success of leaders (Reave, 2005: 657). For this reason, the fact that today's leaders are 

people who use their emotional intelligence is critical in the success of organizations. Servant and spiritual 

leadership, which is one of the emotion-based leadership types, formed the subject of the study. In this context, 

it is necessary to compare the characteristics of the servant and spiritual leadership types, which constitute the 

purpose of the study, in order to reveal the different and similar aspects. 

Servant Leader Spiritual Leader 

They aim to contribute to their development by 

taking into account the wishes and 

expectations of the followers and have a 

service understanding. 

They meet the spiritual and psychological needs 

of the followers in order to increase their 

commitment to the organization. 

They display ethical behavior. They have ethics and principles. 

They interact with their followers. By valuing their followers, they increase the 

relationship and bond between them. 

They adopt an open, fair and honest 

communication style. 

They trust their followers and inspire them to 

trust each other. 

They have cognitive skills. They increase the efficiency of the organization 

by removing the things that may prevent change. 

They aim to create value not only for the 

organization but also for the society. 

They change their surroundings, especially 

themselves. 

  Hizmetkar Liderlik; (Chiniara ve Bentein, 2018: 335) Ruhsal Liderlik; (Yavuz, 2018: 172) 

While servant leaders are the type of leadership that adopts the service approach, spiritual leadership is based 

on existence and belief. This is perhaps the single most fundamental difference that separates these two types 

of leadership. It can be said that servant leadership and spiritual leadership's approach based on the 

existentialist view are closer to each other. Ethics and vision are common features of both leaderships. The 

first priority of these two leadership approaches is to increase the motivation resources of the employees in 

various ways. Another similar feature of servant and spiritual leadership is that they have a vision and attach 

importance to ethical values. The two leaders have leadership characteristics open to change. 
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Conclusion 

Today, changing human behaviors have brought different types of leadership with them. Some of these 

leadership types are those that exhibit emotional behaviors outside of classical leadership traits. Servant and 

spiritual leadership based on the modern leadership approach that exhibits these behaviors has become an 

important issue in today's concept of positive psychological capital. Emotional intelligence, which is another 

subject that positive psychology and many disciplines attach importance to today, is a different type of 

intelligence that has been discussed in the literature for the last 30 years (Delice and Günbeyi, 2013: 209). 

Servant and spiritual leadership, which are the types of leadership considered among emotional intelligence 

leaders, are sometimes used interchangeably. Although both types of leadership have similar aspects, they also 

have different characteristics. As a result, the common and separated characteristics of servant and spiritual 

leadership aimed in the study were revealed. In today's global world where change and transformation are 

experienced rapidly, organizations have to follow innovations and keep up with change in order to gain an 

advantage over their competitors. Today's technological changes and differentiating human behaviors have 

necessitated transformation and change in the management process. Employees of today's organizations do not 

want to work with leaders who have a vertical management approach, but with leaders who value emotion and 

ethical values. Therefore, the need for transformation leaders who attach importance to emotion, ethical rules 

and moral values will increase in the upcoming process. Therefore, the increase in academic studies on 

leadership styles that attract attention with these features in modern leadership theories and paradigms is 

important in terms of guiding those in the sector. Cooperation between theory and practice will provide more 

permanent solutions for countries to reach their economic and social goals. 
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Öz 

Enerji sektörünün önemli alanlarından biri olan kömür madenciliği alanında faaliyet gösteren iktisadi devlet 

teşekküllerinden Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ile 

TKİ’nin %16’lık hisse ile iştiraki konumunda olan Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş. mali 

kayıtlarında yer alan ancak fiziksel varlığının yanı sıra daha ziyade söz konusu işletmelere ticari anlamda katkı 

ve ayrıcalık oluşturan varlıklar olarak bilinen maddi olmayan duran varlık hesaplarının yerinde yapılan 

inceleme ve araştırma çalışmaları sonucu elde edilen bulgular VUK, TMS ve TFRS esasları çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. İnceleme çalışması; bilimsel esaslar, uluslararası muhasebe standartları ve yine uluslararası 

finansal raporlama standartları ile mevzuatın amir hükümlerine göre yerinde yapılan çalışmalar ile 

gerçekleştirilmiş ve adı geçen işletmelerin merkez ve taşra teşkilatlarına ait temel ve ek mali tabloları bir bütün 

halinde değerlendirmeye alınmıştır. İnceleme kapsamında yer alan kömür madeni işletmelerinde kullanılan 

maddi olmayan duran varlık hesaplarından biri olan 260. Haklar hesabında ağırlıklı olarak; patent alımı, 

güvenlik yazılımı, kömür arama ruhsatı, microsoft yazılım lisansı, oracle veri tabanı, office yazılım programı, 

güvenlik yazılımı, bitümlü şeyl sahaları, sahaların itfa bedeli, teleses bilgisayar program bedeli, office, bordro 

ve muhasebe programları, nes, netcad GIS ve netsurf lisans bedeli vb. varlıklardan oluştuğu görülmektedir. 

Günümüz koşullarında işletmelerin değerini gösteren en önemli unsurlar arasında yer alan maddi olmayan 

duran varlıkların, TMS/TFRS ile uluslararası değerleme esasları çerçevesinde yeniden değerlemeye tabi 

tutularak gerek karar alma noktasında bulunan üst yöneticilere gerekse finansal tablo kullanıcılarına temel ve 

ek mali tablolarda yer alan değerlerin, gerçeğe uygun değeri ile raporlanması son derece önemli hale gelmiştir. 

İnceleme sonuçlarına göre söz konusu kömür madeni işletmelerinin maddi olmayan duran varlık hesaplarının 

yeniden ele alınarak muhasebe sistemi uygulama genel tebliği, tek düzen hesap planı ve TMS/TFRS 

standartları çerçevesinde gerçeğe uygun değerleriyle finansal durum (bilanço) tablosunda raporlanması, 

raporlanamayan maddi olmayan duran varlık kalemlerine (entelektüel sermaye) ilişkin bilgilerin ise bilanço 

dipnotlarında ayrıntılı bir şekilde belirtilerek kayıtlara intikalinin sağlanması ve elde edilen sonuçların finansal 

olarak yorumlanması ve değerlendirilmesi açısından daha anlamlı olacağı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: İktisadi Devlet Teşekkülleri, Türkiye Muhasebe Standartları, Maddi Olmayan Duran 

Varlık, Gerçeğe Uygun Değer  

 

Examination of Intangible Assets Accounts in Coal Mining Operations: Case of Businesses; 

TKİ-TTK and Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş. 

Abstract 

One of the important areas of the energy sector is coal mining. The economic state enterprises operating in this 

field; Turkish Coal Enterprises Corporation (TKİ), Turkish Hard Coal Authority (TTK) and Yeni Anadolu 

Madencilik ve Teknolojileri A.Ş., (which is a subsidiary of TKİ with a 16% share) institutions constitute the 

sample of the study. The "intangible assets" accounts, which are included in the financial records of these 

institutions but provide commercial benefits and privileges to the companies in question, in addition to their 

physical assets, are examined. The findings obtained as a result of on-site examination and research studies 

were evaluated in terms of VUK (Tax Procedure Law) and TMS (Turkish Accounting Standards) principles. 

Review work: scientific principles, international accounting standards and the prevailing provisions of the 

legislation, and the basic and additional financial statements of the central and provincial organizations of the 



 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 

43 

aforementioned enterprises were evaluated as a whole. In the 260 Rights account, which is one of the intangible 

assets used in the mining operations within the scope of the review; patent acquisition, security software, coal 

exploration license, Microsoft software license, oracle database, office software program, security software, 

bituminous shale fields, redemption cost of fields, teleses computer program cost, office, payroll and 

accounting programs, Nes, Netcad GIS and netsurf license fee etc. appears to consist of assets. Intangible fixed 

assets, which are among the most important elements that show the value of businesses in today's conditions, 

are subject to revaluation within the framework of TMS/TFRS (Turkish Financial Reporting Standard) and 

international valuation principles; It has become extremely important to report the values included in the basic 

and additional financial statements at fair value to both the top managers at the decision-making point and the 

users of the financial statements. According to the results of the examination, the intangible asset accounts of 

the said enterprises should be reconsidered and reported in the operating balance sheets with their fair values 

in accordance with the general communiqué on the accounting system application, the uniform chart of 

accounts and TMS/TFRS standards. It has been demonstrated that the information on unreported intangible 

asset items (intellectual capital) is meaningful in terms of ensuring that it is recorded in the footnotes of the 

balance sheet and interpretation of the obtained results from a financial point of view. 

Keywords: Public Economic Enterprises, Turkish Accounting Standards, Intangible Assets, Fair Value 

JEL Sınıflandırması: E23, L23, M41 

 

JEL: E23 - Production 

JEL: L23 - Organization of Production 

JEL: M41 - Accounting scholarship 
 

GİRİŞ 

Günümüz para ve sermaye piyasalarında yaşanan olumlu gelişmeler, muhasebenin temel kavram ve 

içeriklerinde de birtakım olumlu gelişmelerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda işletmelerin 

temel amaçlarının oldukça yüksek karlar elde etme esası yerine yüksek değerler oluşturma esasına dönüşmesi 

ve buna paralel olarak da muhasebe sisteminin “Kar/Zarar Odaklı” raporlamalardan “Değer Odaklı” 

raporlamalara dönüşmesi bu gelişmelerin en önemli sonuçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Önceki 

yıllarda söz konusu raporlamalarda maddi olmayan duran varlıkları türlerine göre sınıflama imkanı 

bulunmamaktaydı. Bugün itibariyle bilimsel teknolojilerin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve entelektüel faaliyetin 

sonuçları mülkiyet biçimlerinin sayısını artırmış ve karşımıza; doğal kaynakları kullanım hakkı, mülkiyet 

hakkı, entelektüel mülkiyeti ihtiva eden varlıklar (ticari marka ve telif hakkı), sanayi sektöründe mülkiyet 

nesneleri, şerefiye, işletme kültürü gibi iç güven unsuru sağlayan varlıklar ve diğer maddi olmayan duran 

varlıklar vb. bir grup çıkartmıştır. Ancak söz konusu mülkiyetlerin temel ve ek mali tablolarda dikkate 

alınabilmesi için gerçeğe uygun değerlerinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Zira maddi duran varlıklar 

gibi maddi olmayan duran varlıklar da tarihi maliyetlerle muhasebe kayıtlarına yansıtılmaktadır. Bu durumda, 

işletmelerin temel ve ek mali tablolarında yer alan muhasebe hesaplarının piyasa değerleri ile defter değerleri 

arasındaki fark giderek artmaktadır. 

 

 

1. Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle İlgili Ulusal Düzenlemeler 

 

a) MSUGT: Resmi Gazete’nin 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı mükerrer sayısında yayımlanan 1. No.lu 

Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğinin (MSUGT), “Düzenlemenin Amacı” başlıklı II. Bölümünde 

“…bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının 

sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin 

tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve 

işletmelerde denetimin kolaylaştırılması” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ile;  

a) Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına,  

b) Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,  

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Production,_costs,_and_pricing&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Accounting_scholarship&action=edit&redlink=1
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c) Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,  

d) Muhasebede terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,  

e) İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına  

imkan sağlanmaktadır (Anonim 1992). 

 

MSUGT ile hayata geçen Tekdüzen Hesap Planı’nda 26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar, herhangi bir fiziksel 

varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen 

giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur 

(Anonim 1992). Bu hesap grubunda aşağıda belirtilen hesaplar yer almaktadır; 

  

26. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

260. Haklar 

261. Şerefiye 

262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

264. Özel Maliyetler 

267. Diğer Maddî Olmayan Duran Varlıklar 

268. Birikmiş Amortismanlar (-) 

269. Verilen Avanslar 

 

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı’nın konu ile ilgili düzenlemelerine bakıldığında ise; tanım 

olarak “maddi olmayan duran varlık”, fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir parasal olmayan varlık olarak 

ifade edilmiştir (Anonim 2021a). TMS 38 ağırlıklı olarak işletmelerin kullandığı maddi olmayan duran 

varlıkların; sınıflandırılması, muhasebeleştirilmesi, değerlemesi, amortisman uygulamaları, değer düşüklüğü 

ve yenileme giderleri vb. konular üzerinde durmaktadır. 

 

İncelenen işletmelerde maddi olmayan duran varlıkların birçoğunun çeşitli yazılım programlarından oluştuğu 

görülmektedir. Belirli bir süre ile sınırlandırılmış lisans, ihtira beratı, ayrıcalık vb. maddi olmayan duran 

varlıkların söz konusu sürenin bitimi itibariyle işletmeler için bir değer ifade etmeyeceği dikkate alınarak, 

kendilerinden yararlanılan süreye göre amortismana tabi tutulmaktadırlar. Bu sürelerin sözleşmelerle 

belirlenmiş olması veya herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarınca onaylanmış olması gerekmektedir.   

 

Bunların ilk satın alma maliyeti alış fiyatı üzerinden belirlenmekte ve normal amortisman yöntemine göre ilgili 

iktisadi kıymetin ekonomik ömrü üzerinden itfa edilmektedir (5 yıl). Hesaplanan itfa payı tutarları ise 

muhasebede 770. Genel Yönetim Giderleri hesabı marifetiyle yansıtılmaktadır. TMS 38’e göre bir maddi 

olmayan duran varlık harcamasının sadece; (a) Varlıkla ilişkilendirilen gelecekteki ekonomik yararların 

işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve (b) Varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi 

durumunda, muhasebeleştirileceğine yönelik görüş vardır (Anonim 2021b). 

 

b) TTK: Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 69. Maddesinde “…Yılsonu finansal tablolar; a) Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uyularak düzenlenmeli, b) Açık ve anlaşılır olmalı, c) Düzenli bir işletme faaliyeti akışının 

gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır”, 88. maddesinde “…64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve 

tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan 

muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır” 

denilerek TMS 38’in 79 ve 80. paragraflarında düzenlenen değerleme hükümlerine göre hareket edilmesi 

gerektiğine işaret edilmektedir.  

 

Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler” başlıklı 9. Bölümünün II - Dürüst 

resim ilkesi fıkrasına göre; “Madde 515 - (1) Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe 

Standartlarına göre şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, 

anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; 

gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır” denilerek muhasebenin temel işlev 

ve görevi açık bir şekilde ortaya konulmuştur. 
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c) VUK: Maddi olmayan duran varlıklar vergi mevzuatında “Gayri Maddi Haklar” şeklinde düzenlenmektedir. 

Gayrimaddi haklar, türleri ne olursa olsun gayrimenkuller gibi işleme tabidirler ve maliyet bedeli ile 

değerlenirler. İşletme bilançoda bağımsız olarak görülen hakkı, önceden kararlaştırılmış bir bedelle ediniyorsa 

edindiği o hakkı gayrimenkuller gibi maliyet bedeliyle değerleyecek, aktife alıp amortisman yoluyla yok 

edecektir. TMS 38 uyarınca işletmeye alınan maddi olmayan kıymetler maliyet bedeliyle aktife alınırlar 

(Anonim 2015). Buradan da görüleceği üzere iktisadi işletmelerin aktifinde kayıtlı maddi olmayan duran 

varlıklar, VUK hükümlerine göre değerlenmekte ve amortisman yoluyla itfa edilmektedirler. 

 

2.Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle İlgili Uluslararası Düzenlemeler 

 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (UFRS) temel amacı; finansal bilgi kullanıcılarına karar 

verme süreçlerinde yararlı bilgiler sağlamaktır. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardına göre 

düzenlenen işletme bilançolarında maddi olmayan duran varlıkların birçoğunun gerçeğe uygun değeriyle 

raporlanmadığı görülmektedir. Bu durum ise finansal tablo kullanıcılarına fayda sağlamak yerine onların 

yanlış kararlar almalarına sebebiyet vermektedir.  

 

İşletmeler sıklıkla kaynak tüketir veya bilimsel ya da teknik bilgi, yeni süreç veya sistemlerin tasarım ve 

uygulanması, lisans, fikri mülkiyet hakları, piyasa bilgisi ve markalar (marka isimleri ve yayın hakları dahil) 

gibi maddi olmayan varlıkların elde etme, geliştirme, bakım veya iyileştirilmesi sırasında çeşitli borçlar 

yüklenmektedirler. Bu geniş kapsamlı başlıklar altındaki kalemlerin yaygın örnekleri; bilgisayar yazılımı, 

patentler, telif hakları, sinema filmleri, müşteri listeleri, ipotek hizmeti sunma hakları, balıkçılık lisansları, 

ithalat kotaları, isim hakları, müşteri ve tedarikçi ilişkileri, müşteri sadakati, pazar payı ve pazarlama hakları 

maddi olmayan duran varlıklara örnek olarak verilmektedir (TMS 38, 2021, prf.9). Ancak Ar-Ge giderleri, 

kuruluş ve örgütlenme giderleri, eğitim ve reklam harcamaları, işletme içi oluşturulan şerefiye-marka-patent-

lisanslar vb. kalemler işletme bilançolarında maddi olmayan duran varlıklar olarak raporlanamamaktadır. TMS 

38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı’na göre maddi olmayan bir duran varlığın aktifleştirilebilmesi 

için gerekli koşullar şunlardır (TMS 38, 2021, prf.11-17). Maddi olmayan duran varlığın diğer varlıklardan 

ayrıştırılabilir / tanımlanabilir olması, başkaları tarafından kullanımının kontrol edilebilir nitelikte olması,  söz 

konusu varlığın kullanımından gelecekte ekonomik fayda sağlama potansiyelinin olması ve maliyetinin 

güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması gerekmektedir. Bir maddi olmayan duran varlık, ilk 

muhasebeleştirilmesinin ardından, maliyetinden, tüm birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararları düşülmüş 

olarak izlenir. Bir maddi olmayan duran varlık, ilk muhasebeleştirilmesinin ardından, yeniden değerleme 

tarihindeki gerçeğe uygun değerinden birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararlarının tamamı düşüldükten sonra 

hesaplanan tutarı olan yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden izlenir. Bu Standarda göre yeniden değerleme 

yapmak için, gerçeğe uygun değer, aktif bir piyasa ile ilişkilendirilmek suretiyle ölçülür. Yeniden değerleme 

işlemleri, raporlama dönemi sonunda ilgili aktifin defter değerinin gerçeğe uygun değerinden önemli ölçüde 

farklılık göstermemesi açısından düzenli olarak yapılır (TMS 38, 2021, prf.74-75). İşletme içi oluşturulan 

markalar, ticari başlıklar, yayın hakları, müşteri listeleri ve benzer nitelikteki kalemlerle ilgili harcamalar, işin 

bir bütün olarak geliştirilmesine ilişkin maliyetlerden ayırt edilemez. Bu nedenle, anılan kalemler maddi 

olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmez (TMS 38, 2021, prf.64). Bize göre işletme içerisinde 

oluşturulan marka ve kullanıldıkça değeri artan diğer maddi olmayan duran varlıkların, bilançonun pasifinde 

özkaynaklar grubu içerisinde “Entelektüel Sermaye” olarak raporlanabileceği, bilgi temelli rekabetin yaşandığı 

21. yüzyılda harekete geçirilmesi gereken önemli bir güç olarak değerlendirilmektedir.  

 

--------------------------- / ----------------------------- 

260. Haklar      xxx 
        260.01.0001 Patent 

529. Diğer Sermaye Yedekleri  xxx 

        529.01.0001 Entelektüel Sermaye 

-------------------------- / ----------------------------- 

 

260. Haklar: İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki 

tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler 
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dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar (Anonim 1992). Üretim lisansları ve haklar için ödenen değerler varlık 

olarak bilançonun aktifine maliyet bedelleri ile kaydedilirler. 

 

261. Şerefiye: Bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan 

net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılır. Şerefiye hesaplanırken 

rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde, net defter değeri esas alınır (Anonim 1992). Vergi Usul Kanunu, devir 

alınan işletmenin varlık ve borçları arasındaki farktan oluşan net varlıklarının emsal değeri ile satın alınan 

işletmenin ödediği satış bedeli arasındaki farktan oluşan “Şerefiye” yerine “Peştamallık” kelimesini 

kullanmıştır (Anonim 1992). Maddi olmayan bir unsuru ifade etmesine rağmen peştamallıklar, gayrimaddi 

haklardan farklıdırlar. Gayrimaddi haklar zilyetliğe konu olabildiklerinden alınabilmekte, satılabilmekte veya 

devredilebilmektedir. Ama peştamallığın alımı veya devri mümkün değildir (Anonim 2015). TMS 38 

Standardı kapsamında işletme içi oluşturulan şerefiye aktifleştirilememektedir. Ayrıca TMS 38 Maddi 

Olmayan Duran Varlıklar Standardı ile birlikte KOBİ TFRS esaslarına göre de işletme içi oluşturulan maddi 

olmayan duran varlıklar (lisans, marka, patent, web sitesi, yazılım programı, vb.), gerçeğe uygun değerleri ile 

temel mali tablolarda gösterilememektedir. Bize göre bu durum son derece yanlıştır. Söz konusu standartta 

yapılacak bir düzenleme ile işletme içi oluşturulan şerefiyeyi de kapsayacak şekilde yeniden bir varlık tanımı 

yapılmasında yarar bulunmaktadır. 

 

262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri: Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin işletmeye herhangi bir fayda 

sağlama özelliği bulunmadığından dolayı maddi olmayan duran varlıkların içerisinde yer almamaktadır. 

 

263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri: İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması mevcutların 

geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan, aktifleştirilen kısmının izlendiği hesaptır 

(Anonim 1992). Tanımdan da anlaşılacağı üzere Tekdüzen Hesap Planı, söz konusu giderlerin aktifleştirileceği 

gibi doğrudan da gider yazılabileceği yönündedir. Ancak TMS 38’e göre işletme içi oluşturulan bir maddi 

olmayan duran varlığın muhasebeleştirilebilmesi için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının 

değerlendirilmesinde işletme, ilgili varlığın oluşumunu şu safhalara ayırır: (a) Araştırma safhası ve (b) 

Geliştirme safhası. “Araştırma” ve “geliştirme” terimleri tanımlanmış olmalarına rağmen, ‘araştırma safhası’ 

ve ‘geliştirme safhası’ terimleri bu Standart açısından daha geniş bir anlam taşır (TMS 38, 2021, prf.52). Bir 

işletmenin, bir maddi olmayan duran varlık oluşturulmasına ilişkin işletme içi bir projenin araştırma safhasını 

geliştirme safhasından ayırt edememesi durumunda, söz konusu projeye ilişkin harcamaları sadece araştırma 

safhasında yapılmış gibi dikkate alınır (TMS 38, 2021, prf.53). Bir başka ifadeyle Ar-Ge faaliyetleri 

birbirlerinden ayrıştırılabiliyorsa, araştırma harcamaları aktifleştirilememekte, ancak geliştirme harcamaları 

aktifleştirilebilmektedir. 

 

267. Diğer Maddî Olmayan Duran Varlıklar: Eğitim ile ilgili harcamaların, işletmeye herhangi bir katkı 

sağlama özellikleri bulunmadığından dolayı maddi olmayan duran varlık hesapları içerisinde yer almaları söz 

konusu değildir. Reklam harcamalarının, gelecekte işletmeye sağlayacağı faydanın ölçülebilir nitelikte 

olmaması nedeniyle dönemin gideri olarak gelir tablosunda yer alması sağlanmalıdır. Ancak satın alınan veya 

işletme içerisinde üretilen bilgisayar işletim programı ve yazılımları bilançoda maddi olmayan duran varlıklar 

kalemi içerisinde aktifleştirilebilme imkânına sahiptirler. 

 

İncelenen işletmelerin maddi olmayan duran varlık hesapları incelendiğinde; 

 

 

a) Türkiye Taşkömürü Kurumu 
260. Haklar Hesabı               370.000.-TL 

267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı    3.712.000.-TL 

268. Birikmiş Amortismanlar (-) Hesabı      1.086.000.-TL 
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Tablo 1: Türkiye Taşkömürü Kurumu Muhasebe Kayıtlarında Yer Alan Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar 

26. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

TTK 

Yardımcı 

Hesap 
Ana Hesap 

260. HAKLAR  370.000 

Temsan (Patent Alımı) 370.000  

267. DİĞER MADDÎ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  3.712.591 

İstanbul Pazarlama Yazılım (Akrobat Pro DC) 1.340  

DMO Yazılım (İç Kontrol Kamu Modeli) 107.479  

Kardelen Yazılım (E-Reçete Yazılımı) 4.200  

Redon (CNC Tezgahı CAM Yazılımı) 84.496  

Risk Management Risk Analiz Yazılımı (İş Sağlığı ve 

Güvenliği) 
28.101  

Oska Bilgisayar (Hakediş ve Kesin Hesap Programı) 22.400  

Dört Us Bilişim Yazılım (Yetkilendirme ve geçiş takip) 9.750  

Comodo Yazılım A.Ş 2.025  

İdeasis Bilişim Teknolojileri (Üzül Müd. Ev. Müze Projesi) 231.500  

Bilmar Bil.Sis.Ltd. Şti. 3.800  

KBM Bilgisayar Ltd.Şti. (TAKBİS Sorgu Portalı) 17.500  

Karadon Rehabilitasyon etüdü 3.200.000  

268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)  1.086.483 

Haklar 24.666  

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.061.817  

Genel Toplam 2.996.108 

 

b) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu  
260. Haklar Hesabı                161.775.000.-TL 

263. Ar-Ge Giderleri Hesabı         6.450.000.-TL 

267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar       4.826.000.-TL 

268. Birikmiş Amortismanlar (-) Hesabı                85.623.000.-TL 

 

Tablo 2: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Muhasebe Kayıtlarında Yer Alan Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar 

26. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

TKİ 

Yardımcı 

Hesap 
Ana Hesap 

260. HAKLAR   161.775.483 

Güvenlik Yazılımı 405.440   

Kırklareli 6 Adet Kömür Arama Ruhsatı (MTA.’dan devir) 84.566.680   

Konya 2 Adet Kömür Arama Ruhsatı (MTA.’dan devir) 38.710.100   

Microsoft Yazılım Lisansı 561.276   

Oracle Veri Tabanı 4.824.000   

Office Yazılım Programı 690.000   

Güvenlik Yazılımı 1.380.000   

Bolu Göynük Bitümlü Şeyl Sahaları 30.637.987   

263. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ   6.450.228 

Kömürün Briketlenmesi Kurutulması Projesi 15.600   

Sentez Gazından Metanor Üretim Çalışması 3.000   
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Uzaktan Kontrollü Maden Robotu 250.000   

Linyit Gaz Temiz Enerji Üret. Sıvı Yakıt veya 

Muht.Kimy.Mad.Ürt.Kull.Projesi 
69.691   

Llnl Yeraltı Kömür Gazlaştırma Projesi 1.337.182   

Mevcut Teknolojiler İle Kömür Haz.- 308.476   

Isıl Değeri Düşük Kömürlerin Külsüzleştirilmesi 588.000   

Leonarditten Yüksek Fülvik Asit İçerikli Sıvı Hümat Prj. 39.000   

Prefabrik Kapalı Alan 27.000   

3 Takım Kömür/Hava Besleme Boru Hattı Temini 414.000   

(Ar-Ge) Bitümlü Şeyl.Yat.Solvent Ekst.Yönt.Sıvı Yakıt Üretim Pot.Araş. 300.000   

(Ar-Ge) Türkiye Lin.Köm.Biriket.Koşul.Belir.Biriket ve Ambalaj 

Malz.Geliş. 
300.000   

Prefabrik Kapalı Alan Mimari Proje Masrafları 18.000   

(Ar-Ge) Isıl Değ.Düşük Köm.Ekst.Yönt.İle Külsüzleştirme ve Alternatif 

Ürün Geliş. 
250.000   

Tesis; Proje ve Ar-Ge Giderleri 27.000   

Organik Toprak Düz.Sera ve Tarla Den. 237.698   

Lab.Ölç.H.Ast İç.Adsorban Es.Alt Mad.Gel 260.000   

İr:1150 Saha Bitümlü Şeyl.Araşt. 350.964   

Mevcut Tek.Köm.Haz.Çalış.Hac.Ünv. 188.500   

Hümik Asit Esaslı Mad.Üretim Prj. 100.000   

Çevresel Durum Değerlendirme Prj. 150.000   

Kömür Karakter ve Yanma Dav.İnc.Prj 25.000   

Leonarditten Yüksek Fülvik Asit İçerikli Sıvı Hümat Prj. 9.000   

Leonardit.Yüksek Fülvik As.İç.Sıvı Humat 117.000   

Hümas(Potsym Humat)Verm Parmet.Ana Buz. 27.000   

Organik Toprak Düz.Sera ve Tarla Den. 54.000   

Hümatların Seramik Sağlık Gereçleri ve Seramik Kaplama Malzemeleri 

Üretiminde Dağıtıcı Olarak Kullanımının Araş. 
40.510   

Isıl Değ. Düşük Köm. Ext.Yön.Külsüzleş. 200.000   

Linyit.Köm.Biriketleme ve Ambalaj Geliş. 300.000   

Bitümlü Şeyl Saha Etüd.Araş. Danışmnalık 31.500   

Hümik Asitin Çimento ve Betonda Kimyasal Katkı Malzemesi Olarak 

Kullanılması Projesi 
42.107   

Kükürt Giderme ve Isıl Değeri Artırma Amacıyla Kömür Katkı 

Maddelerinin Geliştirilmesi Projesi 
120.000   

Lavvar Ürün. Değ. Susuzland. Konularında Arge Çlşm. Yeni ve Yerli 

Tekn. Gelşt. 
150.000   

Kükürt Giderme ve Isıl Değeri Artırma Amacıyla Kömür Katkı 

Maddelerinin Geliştirilmesi Projesi 
100.000   

267. DİĞER MADDÎ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR   4.826.224 

Ağ Erişim Kontrol Yazılımı 308.000   

Pazarlama Satış ve Saha Yönetim Yazılımı 1.273.972   

Yazılım Hizmetleri 40.888   

Masaüstü Sanallaştırma Yazılımı Sunucusu 120.000   

Mobil Cihaz Yönetimi 923.450   

Labris Flexd 700 Güvenlik Programı 347.878   

Labris Felxd 750 Güvenlik Programı 254.473   

Rfıd Demirbaş Takip Programı 18.954   

Labris Flexd 160 ve Labris Mng 25l Güvenlik Prog. 192.372   

Personel Kimlik Kartı Program Yazılımı 19.000   

Restoran Otomasyon Program Yazılımı 76.480   

Tedaş Siber Güvenlik Sistemi 211.438   

Kat Yazıcısı Yazılımı 60.480   
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Emc Rpa Yedekleme Yazılımı (2 Adet) 34.878   

Madencilik Programı 322.961   

Nfc Temassız Ödeme Yazılımı(Lokal, Çay Ocağı, Didim ve Akçay İçin) 56.000   

Nfc Temassız Ödeme Yazılımı(Lokal, Çay Ocağı, Didim ve Akçay İçin) 65.000   

Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) 500.000   

268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)   85.623.907 

Haklar 77.871.428   

Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.133.715   

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.618.764   

Genel Toplam   87.428.029 

 

c) Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri San. Tic. A.Ş. 
260. Haklar Hesabı                             592.000.-TL 

268. Birikmiş Amortismanlar (-) Hesabı                29.000.-TL olduğu görülmektedir. 

 

 

Tablo 3: Yeniçeltek A.Ş. Muhasebe Kayıtlarında Yer Alan Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

26. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

YENİÇELTEK 

Yardımcı 

Hesap 
Ana Hesap 

260. HAKLAR   592.169 

İR-486 no’lu Bolu ilindeki sahanın itfa bedeli 430.799   

Teleses bilgisayar programı bedeli 165   

Office, bordro ve muhasebe programları, nes, netcad GIS ve netsurf lisans 

bedeli 
161.205   

268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)   29.641 

Haklar 29.641   

Genel Toplam   562.528 

 

3.Maddi Olmayan Duran Varlıkların Finansal Durum Tablosuna Olan Etkileri 

 

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı esaslarına göre bir işletme Ar-Ge çalışmalarına ilişkin 

sonuçları birbirinden ayıramadığı sürece katlandığı maliyetlerin araştırma safhasında yapıldığı kabul 

edilmektedir. İnceleme kapsamında yer alan kömür madeni işletmelerinde söz konusu Ar-Ge harcamalarının 

tamamı gider olarak kaydedilmekte ve bunların aktifleştirilmesi söz konusu olmamaktadır. Bu durumda ise 

işletmeler tarafından düzenlenen temel mali tablolarda yer alan aktif ve pasif hesaplar (karlar) gerçeği 

yansıtmayacaktır. Ayrıca maddi olmayan duran varlık kalemleri arasında yer alan ve işletmeler açısından son 

derece önem arz eden “marka değerinin” finansal tablolarda sunumuna yönelik olarak yapılan çelişkili 

açıklamalar gerçeğe uygun değerin oluşumunda çok büyük engel oluşturmaktadır. Oysaki işletmelere yönelik 

gerçeğe uygun, anlaşılabilir, şeffaf, güvenilir mali veriler kullanılarak (özellikle BIST’te işlem gören işletmeler 

açısından. Çünkü potansiyel yatırımcılar işletmelerin sahip oldukları marka/şerefiye değerine ilişkin bilgileri 

birtakım danışmanlık firmalarından elde etmeye çalışmaktadırlar) hazırlanan temel ve ek mali tablolarda yer 

alan muhasebe hesap kalemlerinin defter değerleri ile rayiç değerleri arasında oluşacak farkın minimum düzeye 

indirilmesi temel amaç olarak benimsenmelidir. Örnek olarak incelenen çalışmada, örnek işletmenin mevcut 

mali kayıtlarına göre maddi duran varlıklarının toplam değerinin (8.872.054,07 TL), söz konusu varlıkların 

güncel değerinden (54.342.356,11 TL) yaklaşık 6 kat daha düşük olduğunu tespit etmiş ve bu nedenle 

işletmenin varlık değerinin mali kayıtlarda olduğundan çok daha düşük olarak yer aldığını ortaya koymuşlardır 

(Aliefendioğlu vd 2016). 

 

İnceleme kapsamında yer alan işletmelere (TKİ, TTK ve Yeni Anadolu A.Ş.) ait kömür madeni sahalarının 

rödovans karşılığı verilen sözleşmeler incelendiğinde maden işletmecisi, belirlenen üretim yılları için taahhüt 

ettiği miktarın altında üretim yapmış olsa dahi yıllık olarak taahhüt edilen miktar üzerinden hesaplanan 

rödovans tutarını ödemekle mükellef olduğu görülmüştür. Taahhüt edilen asgari üretim miktarının üzerinde 

üretim yapması halinde ise rödovans tutarını ayrıca ödeyecektir. Bilindiği üzere maliyetlerin 
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muhasebeleştirilmesi işlemlerinde üretim maliyetleri hesaplanırken hammadde malzeme, işçilik ve genel 

üretim giderlerinin yanı sıra atıl kapasiteye ilişkin maliyetlerin de dikkate alınması gerekmektedir. Atıl 

kapasite ile ilgili maliyetlerin muhasebeleştirme ve raporlama esasları TMS-2 Stoklar standardı paragraf 13’te 

“…Her bir üretim birimine dağıtılan sabit genel gider miktarı, düşük üretim düzeyi veya atıl kapasite nedeniyle 

arttırılmaz. Dağıtılmayan genel giderler, gerçekleştiği dönemde gider olarak finansal tablolara yansıtılır”. 

Paragraf 38’de ise “…Genellikle satışların maliyeti olarak ifade edilen ve dönem içinde gider olarak finansal 

tablolara yansıtılan stokların tutarı, satılmış olan stokların ölçümüne daha önce dâhil edilmiş maliyetlerden, 

dağıtılmamış genel üretim giderlerinden ve normalin üstünde gerçekleşen üretim maliyetlerinden oluşur” 

denilmektedir. Buna göre kömür madeni işletmelerince ödenen rödovans bedelleri, finansal tablolarda üretim 

maliyetleri ile ilişkilendirilmeksizin doğrudan çalışmayan kısım gider ve zararları hesabında 

muhasebeleştirilmelidir. Rödovans payını tahsil eden ruhsat sahibi işletmeler (TKİ, TKK ve Yeni Anadolu 

A.Ş.) tarafından söz konusu rödovans sözleşmelerinde taahhüt edilen üretim miktarı üzerinden kiracı 

işletmeden madenin tükenme payı karşılığı olarak alınan kira bedelleri kira geliri olarak kaydedilmektedir. 

Ancak fiili olarak üretim yapılmadan tamamen sözleşme karşılığı olarak alınan paylar ise ruhsat sahibi 

işletmeler için bir kira geliri değil sözleşmeden doğmuş arızi bir kazanç olarak nitelendirilmelidir. 

İnceleme Kapsamında Yer Alan İşletmelerin Sahip Oldukları İşletme Hakları Bakımından 

Değerlendirme 

Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (Eski adı Yeni Çeltek A.Ş.) 

Türkiye sınırları içinde yer alan maden yataklarının mülkiyeti devletin tasarrufu altında olup bu madenleri 

işleten gerçek ve/veya tüzel kişiler sadece işletme hak ve imtiyazlarına sahip bulunmaktadırlar. Bu durum, 

3213 Sayılı Maden Kanunu’nun “Devletin hüküm ve tasarrufu” başlıklı dördüncü maddesinde “Madenler 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir” şeklinde 

açıklanmaktadır. İnceleme kapsamında yer alan kömür madeni işletmelerinin maddi olmayan duran varlıkları 

içerisinde muhasebeleştirilen “Haklar” ve “İmtiyazların” Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Muhasebe 

Standartları bakımından değerlendirilmesi ele alınmaktadır. 

 

Çizelge 2. Yeni Anadolu Maden. ve Teknoloji. San. Tic. A.Ş.’ne Ait İşletme Ruhsatlı Kömür Madeni Sahaları 

 

Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (önceki ismi Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik 

A.Ş.)’ye ait kömür madeni imtiyaz ve işletme hakları (Çizelge 2) üzerinden hesaplanacak amortismanlar ile 

ilgili hususlara değinilmesi yararlı görülmektedir. Özellikle “27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar” grubu ile 

ilgili amortisman işlemleri, diğer “25.Maddi Duran Varlıklar” ile “26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar” 

grubunda yer alan iktisadi kıymetlerin amortisman işlemlerine göre bazı farklılıklar içermektedir. Uzun süreli 

işletme hakkı lisanslarının itfası ve işletme hakkının iktisabı için yapılan harcamaların aktifleştirilmesi ile ilgili 

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 13.05.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-884- 47 

sayılı özelgesinde şu açıklama yapılmıştır: “339, 365, 389 ve 399 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin “Gayrimaddi İktisadi 

Kıymetler” başlıklı 55’inci bölümünde; işletmenin mevcut değeri, imtiyaz hakları (Franchising), patent, 

formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım 

hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (işletme hakkı gibi) ve bunların 

benzerleri için faydalı ömür süresi olarak 15 yıl*, normal amortisman oranı olarak ta % 6,66* oranı 

belirlenmiştir.” Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’nin Genel Müdürlük hesapları 

Maden Ruhsatının 

Sahibi Numarası İl/İlçe 
Alan 

(ha) 
Grubu Durumu Açıklama 

Yeni 

Çeltek 
1079 

Yozgat / 

Sorgun 
1688,81 IV 

İşletme 

İzinli 

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. 

tarafından işletilmekte 

Yeni 

Çeltek 
300 

Amasya / 

Merzifon 
1068,75 IV 

İşletme 

İzinli 

Gürmin A.Ş. tarafından Rödovans karşılığı 

işletilmekte 

Yeni 

Çeltek 
200902340 

Tekirdağ 

/ Malkara 
1515,04 IV 

İşletme 

İzinli 

Karma Madencilik A.Ş. tarafından 

Rödovans karşılığı işletilmekte 
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bireysel olarak incelendiğinde; “26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar” grubunda yer alan “260. HAKLAR” 

hesabında toplam 592.169,53 TL bulunduğu, hesabın ayrıntısına bakıldığında ise; 430.799,73 TL’nin tapu 

kaydı Yeni Çeltek A.Ş.’ye ait olan İR-486 no’lu Bolu ilindeki sahanın itfa bedeli olduğu ve yıllık %5 oranında 

amortisman ayrılmak suretiyle itfa edildiği, 164,05 TL’nin teleses bilgisayar programı bedeli olduğu ve yıllık 

%25 oranında amortisman ayrılmak suretiyle itfa edildiği, 161.205,75 TL’nin ise patent ve lisanslara (Office 

programları, muhasebe programları, bordro programı, nes kullanım lisansı, netcad GIS ve netsurf lisans bedeli 

gibi) ait bedel olduğu ve belirtilen işletme izinli ruhsatlara ilişkin herhangi bir değere rastlanmadığı ifade 

edilmelidir (Çizelge 2). Bilançoda 26. grupta yer alan maddi olmayan duran varlıkların elde edilme maliyet 

bedelleri üzerinden hesaplanacak amortisman tutarları, söz konusu iktisadi kıymetlerin ekonomik ömürleri 

tahmin edilerek işletme bilançolarında aktifleştirilen işletme ve imtiyaz hakları veya maliyet bedellerinin, 

hangi süre ve oranlar üzerinden giderleştirilerek itfa edileceği, maden sahalarında yer alan toplam ve çıkartılan 

rezerv miktarları dikkate alınarak belirlenmektedir. Maden kaynaklarının sınırlı olması dolayısıyla maden 

işletmelerinin ekonomik ömrü de maden yataklarının rezervi ile sınırlı olmaktadır. Ayrıca bu konu ile ilgili 

husus; 213 Sayılı Kanunun amortisman başlıklı 316. maddesinde “İşletme sebebiyle içindeki cevherin 

azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, 

ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya taş 

ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir” 

hükmünü amirdir. Buna göre özel tükenmeye tabi varlıkların amortisman tutarları, şu şekilde 

hesaplanmaktadır: 

 

Madenlerde Amortisman Tutarı = (İmtiyaz veya Maliyet Bedeli / Görünür veya Muhtemel Rezerv) x 

Yıllık Üretim 

 

Kanunda değinilen “imtiyaz bedeli” tabiri, imtiyazın alınabilmesi için tanzimi icap eden topografik haritaların 

yapılması, maden sahasına gönderilen maden mühendisi veya fen memurlarının yol masrafları ve yevmiyeleri 

gibi masraflarla imtiyaz harcı ve damga resmi gibi harç ve resimleri, “maliyet bedeli” tabiri ise, maden 

imtiyazının, imtiyaz sahibi tarafından iktisap edilmesi için yapılan bütün giderlerin toplamını ifade etmektedir. 

Maden istihsali için satın alınan arsa ve arazilerin satın alma bedelinin, maliyet bedeli içinde mütalaa edilmesi 

zorunlu bulunmaktadır (Akpınar 2012). Gerçek veya tüzel tüzel kişilerin yukarıda belirtilen 3213 sayılı Maden 

Kanununda yer alan madenleri üretebilmeleri için; (i) işletme ruhsatına sahip olmaları ve (ii) işletme ruhsatına 

sahip kişi veya kurumlardan ilgili sahanın rödovans karşılığı kiralanmaları gerekmektedir. İşletme ruhsatına 

sahip olarak madenlerin işletilmesi halinde uygulanacak amortisman yöntemi ile itfa edilecek bedel imtiyaz 

bedeli olmakta, rödovans karşılığı kiralanmalarda amortisman yoluyla itfa edilecek bedel ise maliyet bedeli 

olmaktadır. Maden işletmelerinde ortaya çıkan giderlerin, vergi kanunları yönünden doğrudan gider olarak 

kaydedilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca, VUK’da maden arama ve geliştirme maliyetlerinin 

giderleştirilmesi/aktifleştirilmesi (maddi olmayan duran varlık olarak) konularında herhangi bir düzenlemeye 

yer verilmemiş olduğu, sadece harcamaların maliyet bedeli ile kayıtlara alınması öngörülmüş bulunduğu 

vurgulanmalıdır.   

 

TFRS 6 “Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi” standardında sadece arama ve 

değerlendirme giderlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmekte, arama ruhsatının 

alınmasından önce gerçekleşen giderler ile geliştirme ve üretim giderleri dikkate alınmamaktadır. Söz konusu 

giderler konusunda TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

standartlarında belirtilen hususların uygulanması işaret edilmektedir. Maden kaynaklarının geliştirilmesine 

yönelik harcamalar, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı hükümlerine göre 

muhasebeleştirilmelidir. Eğer işletmede maden kaynaklarının restorasyonuna ve kaldırılmasına yönelik 

herhangi bir işlem varsa, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardı esaslarına göre 

temel mali tablolara yansıtılması gerekmektedir. Kaynaklar, ilk muhasebeleştirme işlemi sonrasında maliyet 

veya yeniden değerleme modeline göre değerlenmelidir. Muhasebeleştirme işlemi sonrasında maden 

kaynakları mutlaka değer düşüklüğü testine tabi tutulmalı, herhangi bir değer düşüklüğünün tespit edilmesi 

halinde ise zarar olarak mutlaka kayıtlara alınması gerekmektedir. 

 

Maddi olmayan duran varlıkların VUK ve TMS açısından değerlendirmesi yapıldığında; vergi mevzuatı, daha 

çok objektif, saptanması kolay, işletme sahip ve yöneticilerine, belirleme hakkı bırakmayan tartışmasız somut 

ölçüleri kabul etmiş olup, genelde varlığın, işletmeye maliyeti üzerinde yoğunlaşmaktadır. Muhasebe 
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standartları ise, daha subjektif, işletme sahip ve yetkililerince piyasa koşullarına göre belirlenip 

değiştirilebilecek, varlığın geçmiş maliyetinden çok, gelecekte elde edilebilecek tutarını içeren ve özellikle de 

“makul değer - gerçeğe uygun değer” ölçüsünde içerik bulan değerleme ölçülerini kabul etmektedir (Başağaç 

2006). İşletmeler tarafından, TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı’na göre maddi olmayan duran 

varlıklar gibi iktisadi kıymetlere ilişkin değer düşüklüğü testi yapılarak (varlığın defter değerinin, geri 

kazanılabilir tutarından yüksek çıkması hali) her bilanço döneminde varlığın değerinin düşmüş olabileceğine 

ilişkin göstergeler kontrol edilmeli ve temel amaç olarak finansal tablo kullanıcılarına güvenilir bilgi sunmak 

olduğu düşünülen TMS’lere (özellikle TMS 36) göre oluşan değer düşüklüğü zararı, (TMS 36, Mad. 61’e göre) 

mutlaka muhasebeleştirilmelidir. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Bugün itibariyle gerçeğe uygun muhasebe anlayışı çerçevesinde Türkiye’de yürürlükte bulunan üç ayrı 

düzenleme vardır. Bunlar sırasıyla; TC Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan kural temelli 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT),  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan ilke temelli Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 

(TMS/TFRS) ve Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ)’dir. 2011 yılında yayımlanan Yeni Türk Ticaret 

Kanunu, sermaye şirketlerinde muhasebe sistemlerinin ve finansal raporlamaların 01 Ocak 2013 tarihi 

itibariyle Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre uyumlu olmasını zorunlu hale getirmiştir (TTK madde 

64 ve 88). Ancak bugün geldiğimiz noktadaki muhasebe uygulamalarına bakıldığında başlangıçta gerçeğe 

uygun olarak benimsenen muhasebe anlayışının halen ağırlıklı olarak vergi mevzuatının etkisi altında kaldığı 

ifade edilmelidir (Anonim 2021c). KGK tarafından TMS ve TFRS uygulamalarına yönelik hükümlerin revize 

edilerek, bağımsız denetime tabi işletmelerin kapsamının sınırlandırılması ve gerçeğe uygun muhasebe 

uygulamalarının sadece bağımsız denetime tabi işletmeler için zorunlu tutuluyor olması buna en güzel örnek 

olarak verilebilir. Bu itibarla; özellikle çalışmamızın da konusunu oluşturan kamu kurum ve kuruluşları ile 

müessese, iştirak ve bağlı ortaklıklarında arzu edilen muhasebe kültürü bir türlü oluşmamakta ve dolayısıyla 

düzenlenen temel ve ek mali tablolara da gereken önem verilmemektedir. 

 

Bu çerçevede incelemeye esas işletmelerde tespit edilen hususlar şu şekilde belirtilebilir; 

 

 MSUGT ve tek düzen hesap planının ruhuna uygun olarak maddi olmayan duran varlık alımlarının 

(bilgisayar ve makine yazılımları, fikri hak alımları ve bunların güncelleştirme bedelleri vb.) muhasebe 

kayıtlarında doğrudan giderleştirilmesi yerine 260. Haklar hesabına kayıt edilmesi,  

 

 260. Haklar hesabında izlenmesi gereken iş makineleri ve bilgisayar yazılım programlarının 267. 

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesabında takip edilmesi,  

 

 Kiralık olarak tutulan lojman, bina, depo vb. yapılar için yapılan değer artırıcı işlemlerin 264. Özel 

Maliyetler hesabında takip edilmesi,  

 

 Lojman, depo, idari bina, su deposu, kantar binası, silo, vinç vb. zemin etüdü ve statik proje çizimi 

masraflarının 260. Haklar hesabı yerine doğrudan giderleştirilmesi, 

 

 Gelecek yıllarda doğması muhtemel “Hak ve Yükümlülüklerin” takibinde “Nazım Hesapların” 

kullanılması, 

 

 Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) giderleri birbirlerinden ayırt edilmeli ve araştırma giderlerinin 

aktifleştirilmemesine özen gösterilmesi,  

 

 İşletme aktiflerinde kayıtlı maddi duran varlık (MDV), maddi olmayan duran varlık (MODV) ve özel 

maliyetler (ÖM)’ler için amortisman ve tükenme paylarının doğru bir şekilde hesaplanıp 

hesaplanmadığının takip edilmesi, 

 

 Bilanço dönemi içerisinde satılan MDV ve MODV kalemlerinden elde edilen kar/zararın doğru bir 

şekilde hesaplanıp hesaplanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. 
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Gerek inceleme kapsamında yer alan iktisadi devlet teşekkülleri gerekse diğer kamu iktisadi teşebbüsleri ile 

müessese, iştirak ve bağlı ortaklıklarına ait varlıkların uluslararası değerleme ve muhasebe standartlarına, 

tekdüzen hesap planına uygun olarak raporlama işlemlerinin finansal tablo kullanıcılarının, potansiyel 

yatırımcıların, karar alma noktasında bulunan üst düzey yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte 

yürütülmesi ve kaynak israfından vazgeçilmesinde kamu menfaati bulunmaktadır. Bu çerçevede kamuya ait 

kıt kaynakların ihtiyaca uygun, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, özellikle söz konusu kurumlarca 

yabancı kaynak kullanımında banka ve finans kurumları tarafından yersiz hesaplanacak risk puanlarına maruz 

kalınmaması amacıyla finansal tablolarda yer alan iktisadi kıymetlerin gerçeğe uygun güncel değerlerinin 

belirlenmesi ve muhasebe kayıt nizamının buna göre oluşturulması gerekmektedir. Zira gelişen dünya 

ekonomisi içerisinde finansal anlamda en güçlü işletmeler, artık en yüksek derecede maddi duran varlıklara 

sahip olan işletmeler yerine mevcut entelektüel sermayelerini güçlendiren ve bunu da en etkili ve verimli bir 

şekilde yönetip kullanan işletmeler olacaktır.  
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Öz 

Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde sarımsak yetiştiriciliği yapan üreticilerin üretimden hasada, depolanmasına, 

pazarlanmasına kadar geçen süreçte görülen sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm önerilerinin 

sunulması amacı ile bu araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmanın ana materyali Kastamonu ili Taşköprü 

ilçesinde sarımsak üreticiliği yapan 145 üreticiye yüz yüze anket yöntemi ile yapılmış veriler oluşmaktadır. 

Taşköprü ilçesi tarımsal açıdan önemli bir konumdadır. Kastamonu da en fazla sarımsak ekiminin yapıldığı 

yer Taşköprü’dür. Yörede en çok gelir getirici faaliyet sarımsak üretimidir. Bu potansiyelin daha iyi bir şekilde 

değerlendirilmesi için ilçede tarımsal faaliyetler açısından engel oluşturan sorunlar ve dezavantajlı durumlarla 

etkin mücadele edilmesi önem arz etmektedir. Araştırma bulgularından genel olarak dikkat çeken sorunlar, 

verim kaybı, girdi maliyetlerinin yüksek oluşu, fiyat istikrarının sağlanamaması, çiftçiler arasında bilgi 

yetersizliği, birlikte hareket etme kültürünün olmayışı (örgütsüzlük) ve devlet desteklemesinde eksiklikler 

olarak ifade edilebilir. Bunlara yönelik öneriler ise, sarımsak üreticilerine devlet desteği sağlanması, eğitim 

faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi, üretimin tüm sürecinin kontrol altında tutularak 

izlenmesi, sarımsak borsasının kurulması, örgüt bilincinin oluşturularak üreticinin bir arada olmasının 

sağlanması ve marka değerinin oluşturularak tanıtım faaliyetlerine önem verilmesi olarak sıralanabilir.  

Anahtar kelimeler: Sarımsak, Kastamonu, Taş Köprü, Üretim, Pazarlama. 

 

INVESTIGATION OF PRODUCTION AND MARKETING STRUCTURES OF GARLIC 

PROCUDERS IN TAŞKOPRU DISTRICT OF KASTAMONU PROVINCE 

 

Abstract 

This research was carried out in order to determine the problems seen in the process from production to harvest, 

storage and marketing of garlic growers in Taşköprü district of Kastamonu province and to offer solutions to 

these problems. The main material of the research consists of data made by face-to-face survey method on 145 

garlic producers in Taşköprü district of Kastamonu province. Taşköprü district is in an important position in 

terms of agriculture. Taşköprü is the place where the most garlic is planted in Kastamonu. The most income 

generating activity in the region is garlic production. In order to evaluate this potential in a better way, it is 

important to deal effectively with the problems and disadvantageous situations that hinder agricultural 

activities in the district. The problems that draw attention from the research findings in general can be 

expressed as loss of yield, high input costs, inability to ensure price stability, lack of information among 

farmers, lack of culture of acting together (unorganization) and deficiencies in state support. Suggestions for 

these can be listed as providing state support to garlic producers, continuing education activities in a sustainable 

way, monitoring the entire production process by keeping it under control, establishing a garlic exchange, 

ensuring that the producer is together by creating organizational awareness, and giving importance to 

promotional activities by creating brand value. 

Keywords: Garlic, Kastamonu, Taşköprü, Production, Marketing. 
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GİRİŞ 

 

Tarım, insan ve hayvanlara besin maddesi sağlamanın yanında çok sayıda sektöre doğrudan  ya da dolaylı 

olarak hammadde temin eden ve istihdam sağlayan son derece önemli bir faaliyetler alanıdır. Bir tarım ürünü 

olarak sarımsak da hammadde temini ve istihdam sağlaması açısından son derece önemli bir üründür. Sarımsak 

atölye ve fabrikalarda işlenerek de işlenmeden de tüketilebilir. Farklı ürünlere işlenebilmesi ve bu nedenle 

katma değer artışı sağlaması, ülke ekonomisine ve istihdama katkısı açısından sarımsak yetiştiriciliği önemli 

bir tarımsal faaliyettir. Literatürden elde edilen bilgilere göre sarımsak, çok eski çağlardan beri bilinen özel 

kokusu ve lezzeti ile yemeklere tat vermek ve tıbbi özelliğinden yararlanmak amacıyla kullanılan bir baharat 

ve ilaç hammaddesidir (Koyuncu, 2013). Sarımsağın faydaları gözetildiğinde artan talebin nedenleri de 

anlaşılmaktadır. 

Genel olarak küçük aile işletmeleri biçiminde yapılan sarımsak yetiştiriciliği açısından en önemli sayılabilecek 

il, yaklaşık %20’lik pay ile Kastamonu’dur. Kastamonu’da üretilen sarımsağın yaklaşık %90’ı Taşköprü 

ilçesinde yetiştirilmektedir (Genç,2018). Buradaki sarımsak pembe beyaz kabuklu, acı ve kışa dayanıklıdır. 

Dişleri muntazam sıralı olan Taşköprü sarımsağı saklamaya ve depolamaya dayanıklı bir çeşittir. ‘Taşköprü 

sarımsağı’ olarak bilinen sarımsaklar ilçede ‘beyaz altın’ olarak nitelendirilmektedir. Kalitesi ve depolama 

ömrü ile öne çıkan Taşköprü’de sarımsak yetiştiriciliği iklime ve toprak yapısına bağlı olarak verimi yüksektir. 

Son yıllarda, sarımsak konusunda farkındalık ve bilince paralel talep artışına rağmen, yüksek girdi maliyetleri, 

aile işletmelerindeki iş gücü azalmaları ve  satış kanallarındaki eksikliklerden dolayı üretim ve ekim 

alanlarında daralmalar ile kayıplar meydana gelmiştir (Akan ve ark., 2020). Sarımsak işgücünü oluşturanlar; 

sarımsak tarımı yapan ücretsiz aile işçileri, yevmiye usulü çalışan yerliler, yevmiye usulü çalışan dışarıdan 

gelenler, imece ödünç çalışanlar, sarımsak işletme tesisi işverenleri ve işletme  tesisi  işçileridir. 

Sarımsak Türkiye’nin her tarafında yetiştirilen bir sebzedir. Bugün Dünya’da sarımsak son derece kıymetli bir 

sebze olup önemli miktarlarda üretilmekte ve tüketilmektedir. Sarımsak çevre şartlarına iyi adapte olabilen 

yapısından dolayı Türkiye’nin her tarafında yetiştirilmekle birlikte Dünyanın birçok ülkesinde de 

yetiştirilmektedir. Birçok ülke sarımsak ihracatı yaparak ülke ekonomisini kalkındırmaktadır. Üretici Ülkeler 

olarak verilere bakıldığında Çin açık  farkla ilk  sıradadır.  Çini takip  eden  ülkele1er Hindistan, Bangladeş,  

Mısır  ve İspanya olarak verilmiştir. 

Grafik 1. Ülkelere Göre Dünya Sarımsak Üretimi (ton) 

 
                 Kaynak: FAOSTAT,2019 

 

2019 verilerine bakacak olursak Türkiye ilk 10’un içine girememiştir. Çin sarımsağı, coğrafi işaret belgesine 

sahip olan Taşköprü sarımsağının geleceğini tehdit etmektedir. Düşük maliyeti nedeniyle tercih edilen bu 

sarımsakların piyasaya girmesiyle birçok üretici zor durumda kalmakta, rekabet gücü zayıflamaktadır. 

Sarımsağın insan sağlığında oynadığı rolün belirlenmesinden sonra sarımsak kullanımı engelleyen kokusu 

üzerinde çalışmalar yoğunlaşmış, bunun sonucunda da sarımsak üretim ve tüketimi önemli boyutlarda 

artmıştır. 

2019 yılında sarımsak üretimi bir önceki yıla göre %6,6 artarak yaklaşık 31 milyon ton olmuştur. Çin’de 23,3 
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milyon ton, Hindistan’da ise 2,9 milyon ton sarımsak üretimi gerçekleşmiştir. Dünyada lider olan Çin toplam 

üretiminin %75,7’sini karşılamıştır. 2019 yılında sarımsak üretimi Hindistan’da bir önceki yıla göre %80,6 

oranında artmıştır. (SGB,2019) 

Tablo 1. Türkiye’de Sarımsakta Üretim(ton)-Verim(kg/dekar) ve Ekilen Alan(dekar) 

 

Kaynak: TÜİK,2020 

Türkiye’de son 15 yıl içerisinde sarımsak üretimine baktığımızsa sarımsak üretimi  inişli çıkışlı  bir seyirde 

devam  etmektedir. 2005-2010 yılları  arasında sarımsak üretimi  hem  artış hem azalış gösterirken 2011 

yılından 2017 yılına kadar kayda değer bir gelişme göstermiştir. Sonrasında ise 2018-2019 yıllarında tekrar 

düşüş yaşamıştır. Bu durumun sarımsağa olan  talep artışı, belirli yıllarda satış fiyatlarının yükselmesi veya 

piyasada yeterince ürüne ulaşılmamasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Üretim artışlarında 

sarımsak tarımının özellikle iklim ve toprak isteği bakımından birçok şehirde üretime elverişli olmasının da 

etken olduğu söylenebilir. 

 

Türkiye'de yaklaşık 130 bin dekarı kuru, 20 bin dekarı taze tüketime yönelik olarak toplam 150 bin dekarı 

aşan alanda sarımsak üretimi yapılmaktadır. Yıllık sarımsak üretimimiz 140 bin tonu geçmiştir. Bu üretimin 

yaklaşık %25’lik kısmı taze olarak tüketilmektedir (TÜİK, 2020). 2005-2019 yılları arasında sarımsak 

üretim miktarları yıllara göre değişkenlik göstermiştir. 2005 yılında 109 bin ton olan üretim miktarı 2020 

yılında  artışla 145 bin 392 tona ulaşmıştır. Ekili alanlara bakıldığında, 2005 yılında 110 bin dekar iken 

düzenli dağılım göstermemiş olup 2020 yılında artışla 146 bin 203 dekara ulaşmıştır. Üretim miktarını 

üretim alanına bölerek hesaplanan verim değerlerine bakıldığında ise 2005 yılında dekara 990kg verim 

alınırken 2020 yılında alınan verim dekara 1005 kg’a ulaşmıştır. 

Grafik 2. Türkiye İllere Göre Sarımsak Üretim Miktarı(ton) ve Ekim Alanı(dekar) 

 
Kaynak: TÜİK,2020 
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Türkiye sarımsak yetiştiriciliğinde hem kalite hem miktar yönünden dünya ticaretinde önemli bir 

potansiyele sahiptir. Türkiye’de 2020 yılında 145 bin 392 ton sarımsak üretimi gerçekleşmiştir. Sarımsak 

üretiminde bir önceki yıla göre artış olmuştur. Kastamonu 22.995 ton sarımsak(kuru) üretimi ile ekim 

alanında olduğu gibi üretimde de ilk sırada yer almaktadır. Kastamonu’yu sırayla 22.136 tonluk 

sarımsak(kuru) üretimle Gaziantep, 14.264 tonluk sarımsak(kuru) üretimle Kahramanmaraş, 9.245 tonluk 

üretimle Aksaray, 9.121 tonluk üretimle Tokat, 5.592 tonluk üretimle Konya, 4.242 üretimle Balıkesir, 3.025 

tonluk üretimle Hatay,  2.690  tonluk  üretimle  Adıyaman,  2.436  tonluk  üretimle  Karaman      izlemektedir. 

Sarımsak(taze) üretim miktarında ilk sıraya 11.837 tonluk üretim ile Gaziantep gelmektedir. Sarımsak 

dendiğinde akla ilk gelen il Kastamonu olmasına karşın, 2019 yılında en fazla sarımsak üretimi Gaziantep’te 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de 2020 yılında 146 bin 203 dekar ekilen alan mevcuttur. Kastamonu 25.593 

dekar sarımsak(kuru) ekim alanında ilk sırada yer almaktadır. Sırayla 20.400 dekar ekim alanıyla Gaziantep, 

13.715 dekar ekim alanıyla Kahramanmaraş, 12.290 dekar ekim alanıyla  Aksaray, 8.273 dekar ekim 

alanıyla Tokat, 7.140 dekar ekim alanıyla Balıkesir, 4.156 dekar ekim alanıyla Konya, 3.045 dekar ekim 

alanıyla Hatay, 2.775 dekar ekim alanıyla Adıyaman, 2656 dekar ekim alanıyla Karaman izlemektedir.  

Sarımsak dış ticarete de konu olan ürünlerden biridir. İthalat ve ihracat miktarları Grafik 3 ve Grafik 4’ de 

verilmiştir.  

 

Grafik 3. Türkiye’de Sarımsak İhracat Miktarı (ton) 

 

Grafik 4. Türkiye’de Sarımsak İthalat Miktarı (ton) 

 

2019 yılı itibariyle, 10.313 ton sarımsak ithal edilmiş olup 20 tın ihracat yapılmıştır. En fazla ithalat yapılan 

ülke Çin’ dir. Türkiye’nin coğrafi konumu sebebi ile ticarette avantajlı durumdadır. Sarımsak ihracatında 

alıcı ülke talepleri dikkate alınmakta, alıcı ülkenin herhangi bir talebinin bulunmaması durumun da ülkemiz 

mevzuatı işleme alınmaktadır. Genel olarak sarımsak ihracatında ‘Bitki Sağlığı Sertifikası’ talep 

edilmektedir. Ayrıca, bazı ülkeler Bitki Sağlığı Sertifikasının yanı sıra gıda güvenliği kontrollerini kapsayan 

‘Sağlık Sertifikası’ da talep etmektedir (Akan ve ark., 2020). 
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İthal sarımsağın düşük maliyetli olması tüketiciler tarafından tercih sebebi olup, yerli üreticilerimizin 

rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Türkiye’nin sarımsak üretimi mevcut durumda artan nüfus yoğunluğuna 

bağlı olarak ve tüketim sahasının geniş olması sebebiyle kimi zaman talebi karşılayamamaktadır. Bu durum 

birtakım ithalatlar yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Grafik 5. Türkiye’de Kuru ve Taze Sarımsak Fiyatları (TL) 

 
Kaynak: TUİK,2019 

 

Çeşit, üretim, verim ve kalite ile pazar koşullarına bağlı şekillenen sarımsak fiyatları iller bazında değişiklik 

göstermekle birlikte 2019 yılında çok yüksek bir trend göstermiştir. 2019 yılında üreticinin avantajlı, 

tüketicinin ise dezavantajlı olduğu bir durum söz konusu  olmuştur. Bu durum, olumsuz hava koşulları 

kaynaklı verim düşüşü ve talebi karşılamadaki yetersizliğe bağlı fiyat artışından kaynaklanmıştır. 

Tablo 2. Kastamonu İlçelerinde Ürerim Miktarı (ton) ve Ekilen Alan (dekar) 

Kastamonu İlçeleri Ekilen alan (dekar) Üretim miktarı (ton) 

Hanönü 200 160 

Merkez 2393 2154 

Taşköprü 23000 20681 

Kaynak: TUİK, 2020 

Kastamonu ilinde sarımsak üretiminde 2020 yılında ekim yapılan alan 25.593 dekar, bu alanın 23.000 

dekarlık kısmını Taşköprü ilçesi kapsamaktadır. Aynı zamanda Kastamonu ilinin üretim miktarı 22.995 ton 

olup bu miktarın 20.681 tonluk kısmını da Taşköprü ilçesi aittir. Bu nedenle, araştırma Kastamonu ili 

Taşköprü ilçesi özelinde yürütülmüştür.  

1.Materyal ve Yöntem 

 

Materyal 

Araştırmanın ana materyali Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde bulunan sarımsak üretimi yapan 145 üreticiden 

bire bir anket yöntemi ile yapılmış, toplanmış verilerden oluşmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Tarım İl ve 

İlçe Müdürlükleri, Türkiye İstatistik  Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, FAO, tarafından yayınlanmış 

istatistiksel veri ve kaynaklardan faydalanılmıştır. 

Yöntem 

İşletmelerden anket yöntemi ile elde edilen veriler düzenlenerek bilgisayarda Excel programında veriler 

değerlendirilmiştir. Araştırmada örnek hacmini belirlemek amacıyla basit tesadüfi örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. %90 güven sınırında %10 hata payı ile aşağıdaki eşitlik yardımıyla 145 üretici örneğe 

çekilmiştir. 
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𝑁 + 𝑆2  ∗ 𝑡2 

𝑛 = 
(𝑁 − 1) ∗ 𝑑2  + 𝑆2 + 𝑡2 

Araştırmanın ikinci verileri çalışmada Tarım İl ve İlçe müdürlükleri, Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım ve 

Orman Bakanlığı, FAO’ dan elde edilmiştir. 

2.Bulgular ve Tartışma 

 

Tablo 3. Üreticilerin Sosyo-Demografik Özelikleri 

Yaşlar Frekans % 

19-45 50 34,48 

46-65 76 52,41 

66+ 19 13,10 

Toplam 145 100 

Eğitim Durumu Frekans % 

İlkokul 39 26,89 

Ortaokul 31 21,37 

Lise 59 40,68 

Üniversite 16 11,03 

Toplam 145 100 

Aile Üye Sayısı Frekans % 

2 13 8,96 

3 16 11,03 

4 30 20,68 

5 28 19,31 

6 58 40,00 

Toplam 145 100 

İşletmeci ile İlgili Bilgiler Ortalama Değer (Yıl) % 

Kaç Yıldır Tarım ile 

Uğraşıyorsunuz? 37 100 

Kaç Yıldır Sarımsak Üretimi 

Yapıyorsunuz? 37 100 

İşletmede Diğer Ürün Frekans % 

Evet 49 33,79 

Hayır 96 66,20 

Toplam 145 100 

Tarım Dışı İş Frekans % 

Evet 29 2

0

,

0

0 

Hayır 116 8

0

,

0

0 

Toplam 145 1

0

0 
Evet, İse Nedir? Frekans % 

Emekli 4 13,79 

Esnaf 3 10,34 

İşçi 16 55,17 

Memur 4 13,79 

Öğretmen 2 6,89 

Toplam 29 100 

Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde yapılan çalışmada sarımsak üreticilerini yaşları 

incelendiğinde, üreticilerin %52,41’i  46-65, %34,48’i 19-45, %13,10’u ise 66 ve üzeri yaşında olduğu tespit 

edilmiştir. Üreticilerin ailelerdeki ortalama kişi sayısının 4,70 olduğu ve üreticilerin yaş ortalamasının 50,50 
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olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin eğitim durumu incelendiğinde, %40,68 oranla çoğunluğun lise mezunu 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, üreticilerin %11,03’ünün de üniversite mezunu olması dikkat çekmektedir. 

Sarımsak üretimi yapan üreticilerin aile üye sayısı incelendiğinde %8,96’sı 2 kişi, %11,03’ü 3 kişi, %20,68’i 

4 kişi, %19,31’i 5 kişi ve %40,00’ı 6 kişi kalmaktadır. Yapılan çalışmada sarımsak üretimi yapan üreticilerin 

kaç yıldır tarımla ve sarımsak üretimi ile uğraştıkları incelendiğinde ortalama 37 yıl olarak belirlenmiştir. 

Üreticilerin sarımsaktan sağladıkları gelir yıllık ortalama 200.000 TL’dir. Üreticilerin sarımsak üretiminde 

ortalama bir yılda çalıştığı süre ise 210 gündür. Üreticilerin diğer ürün yetiştirme durumları incelendiğinde, 

%66,20’ sinin diğer ürün yetiştirmediği, %33,79’ unun ise yetiştirdiği belirlenmiştir. Üreticiler sarımsak 

haricinde ikinci ürün olarak şekerpancarı üretmektedir. Tarım  dışı  iş  yapılma  durumu  incelendiğinde,  

sarımsak  üreticilerinden  %20,00’si tarım dışı iş yaptıkları ve yaptıkları tarım dışı iş olarak %13,79’u emekli, 

%10,34’ü esnaf, %55,17’si işçi, %13,79’u memur ve %6,89’u öğretmen olarak belirlenmiştir. 

Tablo 4.Üreticilerin Sarımsak Üretimi ve Süreçlerine İlişkin Bilgiler-1 

Sarımsak Alanı(da) Frekans % 

4-10 36 24,82 

11-20 63 43,44 

21-30 24 16,55 

31-40 10 6,89 

41-50 6 4,13 

51-60 3 2,06 

61-70 3 2,06 

Toplam 145 100 

 Arazi Tasarruf şekli Sulama Durumu 1 Dekar Arazinin Çıplak 

Değeri (TL) 

Kendi Sulu 10.000 

Frekans 145 145 145 

% 100 100 100 

Toplam 145 145 145 

Sarımsakta Verim(ton) Frekans % 

1 120 82,7

5 1,5 25 17,2

4 Toplam 145 100 

 

Üreticilerin sarımsak alanlarını incelendiğinde, üreticilerin %24,82’sinin 4-10 dekar, %43,44’ünün 11-20 

dekar, %16,55’inin 21-30 dekar, %6,89’unun 31-40 dekar, %4,13’ünün 41-50 dekar ve %2,06’sının 51-70 

dekara kadar sarımsak alanı olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin arazilerinin %100  olarak  kendi  mülkleri  

olarak  belirlenmiştir.  Üreticiler sarımsak üretimini %100 sulu üretim yapmaktadır ve 1 dekarlık arazinin 

çıplak değerini ortalama 10.000 TL olarak belirtmişlerdir. Verim durumu incelendiğinde, %82,75’i 1 ton, 

%17,24’ü 1,5 ton olarak belirlenmiştir. Bu verim farkı tercih edilen tohum, gübre, ilaç, sulama ve bakım 

işlemlerinden kaynaklanmaktadır. 

 

Tablo 5. Üreticilerin Sarımsak Üretimi ve Süreçlerine İlişkin Bilgiler-2 

Yapılan İşlem Kaç kez yapıldığı Frekans % Toplam % 

Sürme 2 3  129  16 88,96 11,03 145 100 

İlaçlama 2 3 4 34 60 51 23,44 41,37 35,17 145 100 

Sulama 3 4 5 25 68 52 17,24 46,89 35,86 145 100 

Ekim  1   145   100,00  145 100 

Gübre Çeşidi Miktar(kg/da) Fiyatı (TL/da) Frekans % Amacı 
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DAP 36,70 98 145 100 Taban  

15-15-15 20,46 56,28 64 44,13 Taban  

20-20-20 20 68 81 55,86 Taban  

ÜRE 20,26 72 83 57,24 Üst  

CAN 

 

20,51 60 62 42,75 Üst  

Toplam   145 %100  

Gübre çeşidi İlaç Bayi Kooperatif Toplam Frekans % 

DAP 107 38 145 107 38 73,79 26,20 

15-15-15 46 18 64 

81 

46 18 71,87 28,12 

20-20-20 61 20  61 20 75,30 24,69 

Üre 63 20 83 

62 

63 20 75,90 24,09 

Çimen 44 18  44 18 70,96 29,03 

İlacın Adı Amacı İlacın Masrafı (TL) Uygulama Sayısı Frekans % 

Stomp Ot İlacı 30 1 36 24,82 

 2 98 67,58 

3 11 7,58 

Decis Kurt İlacı 11.67 1 105 72,41 

 2 40 27,58 

Satılan Miktar(ton) Frekans % 

3-10 60 41,37 

11-20 55 37,93 

21-30 19 13,10 

31-40 4 2,75 

41-50 2 1,37 

51-60+ 5 3,44 

Toplam 145 100 

Ürün Satış Yeri Frekans % 
Tüccar 43 29,65 

Yerel Pazar + Mezat 102 70,35 

Toplam 145 100 

Satış Zamanı Frekans % 

Ağustos-Eylül 83 57,24 

Temmuz-Ağustos 12 8,27 

Temmuz-Eylül 50 34,48 

Toplam 145 100 

 

Üreticilerin toprak hazırlığı ve ekim süreçleri incelendiğinde, Üreticilerin %88,96’sı 2 kez sürüm yaparken, 

%11,03’ü 3 kez sürüm işlemi gerçekleştirmektedir. İlaçlama işlemlerinde üreticilerimizin bilinçsiz ilaç 

kullanımlarının önüne geçilmelidir. Üreticilerin %23,44’ü 2 kez ilaçlama, %41,37’si 3 kez ilaçlama yaparken 

%35,17’lik kısım 4 kez ilaçlama yapmaktadır. Sulama işlemi ise üreticilerimizin tarladaki su isteme 

kapasitesine göre ve hava şartlarına göre değişim göstermektedir. %17,24’ü 3 kez, %46,89’u 4 kez sulama 

yaparken %35,86’sı 5 kez sulama yaptığı belirlenmiştir. Kastamonu Taşköprü ilçesinde son toprak işlemi 

olarak sarımsak ekimi Şubat ve Mart aylarında gerçekleşmektedir. Tek tek ekilen sarımsaklar elle ekimde 

makinalı ekime göre daha hızlı büyümektedir. Bunun nedeni ise makinanın tohumları dik atmaması 

olduğundan dolayı elle ekim tercih etmektedirler. Üreticiler tohumluk olarak %100’ünün Taşköprü sarımsağı 

tercih ettiklerini ve kendi ürettikleri sarımsaktan elde ettikleri tohumları kullandıkları belirlenmiştir. Sarımsak 

dişleri çıkarılarak dikilip üretilen bir sebze olup sarımsağın hibrit bir tohumu bulunmamaktadır. Dişleri 

dikildikten sonra filizlenerek baş veren ve her sene aynı şekilde dişleri çıkarılarak üretilen bir sebzedir. 

Üreticiler Taşköprü sarımsağını dekara ortalama 130 kg ekilmekte olduğu belirlenmiştir. Söküm sonrasında 1 

dönüme ekilen 130 kg sarımsak tohumundan maksimum miktarda 1300 – 1600 kg civarında yaş şekilde 



 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 

62 

sarımsak alınmaktadır. Alınan yaş ürün 1 hafta kadar tarlada kurutularak depolanabilir kuruyan sarımsak 

yaklaşık olarak 1000 – 1100 kg civarında ağırlığa sahip olmaktadır. Üreticilerin kendi çıkardıkları diş 

tohumları ortalama 28 TL civarında pazarlarda satışa da sunmaktadır. Sarımsak üretiminde kullanılan gübreler 

incelendiğinde, üreticilerin %100’ü tabana Diamonyum Fosfat (DAP) kullanmaktadır. Üreticiler dekara DAP 

gübresini ortalama 36,70 kilogram atmaktadır. DAP ın yanında üreticilerin maliyetine göre 15-15-15 ve 20-

20-20 gübreleri kullanılmaktadır. Üreticilerin %44,13’ü 15- 15-15 gübresi kullanırken, %55,86’sı 20-20-20 

taban gübresini kullanmaktadır. 15-15-15 gübresini tercih eden üreticiler dekara ortalama 20,46 kilogram 

atmaktadırlar. Üreticilerin %57,24’ü üst gübresi olarak ÜRE atmaktadır. ÜRE ortalama dekara 20,26 kilogram 

atılmaktadır. Üreticilerin %47,75’i ise üst gübresi olarak CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat) tercih etmektedir. 

CAN ortalama dekara 20,51 kilogram atılmaktadır. Üreticilerin gübre temin şekli incelendiğinde, üreticiler 

%73,79’u DAP gübresini ilaç bayisinden alırken, %26,20’si kooperatiflerden almaktadır. DAP taban gübresi 

yanında üreticilerin kullandıkları 15-15-15 gübresini kullanan 64 üreticinin %71,87’si ilaç bayisinden, 

%28,12’si  kooperatiflerden  almaktadır.   20-20-20   gübresi   kullanan   diğer   81 üreticinin %75,30’u ilaç 

bayilerinden, %24,69’u kooperatiflerden almaktadır. Üre üst gübresi kullanan 83 üreticinin %75,90’ı ilaç 

bayisinden, %24,09’u kooperatiflerden almaktadır. Çimen üst gübresi kullanan diğer 62 üreticinin %70,96’sı 

ilaç bayisinden, %29,03’ü kooperatiflerden almaktadır. Sarımsak üretimi yapan üreticiler ot ilacı olarak 

%100’ü yabancı ot kontrolünü sağlamak ve azaltmak için Stomp ilacını tercih etmektedir. Üreticilerin 

uygulama sayıları değişmektedir. Üreticilerin %24,82’si 1 kez uygulama, %67,58’i 2 kez uygulama, %7,58’i 

3 kez uygulama yapmaktadır. Üreticilerin %100’ü kurt ilacı olarak Decis ilacını tercih etmektedir. Bu ilaçta 

da uygulama sayısı üreticiden üreticiye değişmektedir. 145 üreticinin %72,41’i 1 kez uygulama yaparken, 

%27,58’i 2 kez uygulama yapmaktadır. Üreticilerin sulama durumu incelendiğinde, yaptıkları sulama sayısı 

ortalama 4’tür. Bu durum o yılki yağış durumuna göre değişmektedir. Yaptıkları sulama şekli tüm üreticilerin 

yağmurlama sulamadır. Hasat sonrası sattıkları sarımsak miktarı incelendiğinde, üreticilerin %41,37’sinin 

sattığı miktar 3-10 ton, %37,93’ünün miktarı 11-20 ton, %13,10’unun miktarı 21-30 ton, %2,75’inin miktarı 

31-40 ton, %1,37’sinin miktarı 41-50 ton ve %3,44’ünün sattığı sarımsak miktarı 51-60+ ton olduğu 

belirlenmiştir. Satışa hazır hale gelen sarımsakların bir kısmı pazara götürülüp satılmakta diğer kısmı ise 

depolara götürülerek istiflenmekte ve burada muhafaza edilmektedir. 31-60+ ton satan üreticilerin çoğu 

tüccara satış yapmaktadır. Ürün satış yerleri değerlendirildiğinde ise, üreticilerin %20,65’i tüccara satış 

yaparken, %70,34’ünün yerel pazar+ mezat satış yaptığı ve tamamı peşin olarak satış yaptığı belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmada sarımsak satış zamanı incelendiğinde, üreticilerin %57,24’ü Ağustos-Eylül de satış 

yaparken, %8,27 si Temmuz-Ağustos ve %34,48’i Temmuz- Eylül de satış yaptığı belirlenmiştir.  

Tablo 6. Üreticilerin Karşılaştığı Sorunlar  

Toprak Hazırlığı ve Ekimde Karşılaşılan Sorunlar Frekans % 

Toprak hazırlığının zamanında yapılmaması 10 6,89 

Toprak hazırlığı ve ekiminde yetersiz bilgi 59 40,68 

Diğer (Yakıt Masrafı) 76 52,41 

Toplam 145 100 

Gübrelemede Karşılaşılan Sorunlar Frekans % 

Gübrenin zamanında atılmaması 7 4,82 

Gübre fiyatlarının yüksek oluşu 92 63,44 

Gübrelemede bilgi yetersizliği 46 31,72 

Toplam 145 100 

İlaçlamada Karşılaşılan Sorunlar Frekans % 
İlaçlı mücadelede yetersiz bilgi 56 38,62 

İlaç fiyatlarının yüksek oluşu 89 61,37 

Toplam 145 100 

Sulamada Karşılaşılan Sorunlar Frekans % 

Sulama konusunda yetersiz bilgi 54 37,24 

Su maliyetinin fazla oluşu 91 62,75 

Toplam 145 100 

Hasat Sorunları Frekans % 

Zamanında hasat yapılmaması 20 13,79 
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Hasat ücretinin pahalı oluşu 91 62,75 

Hasat kaybı 34 23,44 

Toplam 145 100 

Kredi Sorunları Frekans % 

Kredinin yetersizliği 11 7,58 

Kredi faizi 67 46,20 

Kredinin zamanında temin edilmemesi 30 20,68 

Kredi temininde bürokrasi fazlalığı 37 25,51 

Toplam 145 100 

Üretici Olarak Devletten Beklentiler Frekans % 

Üretici her konuda bilgilendirilmeli 46 31,72 

Yakıt fiyatları düşürülmeli 26 17,93 

Yakıt, ilaç ve gübre desteği verilmel/arttırılmalı 62 42,75 

Beklenti yok 11 7,58 

Toplam 145 100 

 

Üreticilerin  toprak  hazırlığı  ve  ekimde  karşılaştıkları  sorunlar  incelendiğinde, üreticilerin %52,41’inin 

toprak hazırlığı ve ekimde karşılaştığı sorunun yakıt masrafı olduğu belirlenmiştir. %40,6’sının toprak hazırlık 

ve ekimde yetersiz bilgi ve %6,89’ toprak hazırlığının zamanında yapılmaması olarak belirlenmiştir. 

Gübrelemede karşılaşılan sorunlar incelendiğinde, üreticilerin %63,44’ü gübre fiyatlarının yüksek olmasını 

sorun ederken,  %31,72’ si  gübrelemede  bilgi  yetersizliği   ve %4,82’si gübrenin zamanında atılmaması 

olarak belirlenmiştir. Bilgi yetersizliğinden dolayı gübrenin fazla verilmesi çatlamaya yol açmaktadır. Bu 

nedenle tahlillerle toprak analizinin yapılarak gübre verilmesi sarımsağın kalitesi ve verimliliği için önemlidir. 

Üreticilerin sarımsak üretiminde tohum sorunları incelendiğinde, üreticilerin %100’ünün tohum sorununun 

olmadığını belirlenmiştir. Sarımsağın tohumu sarımsağın dişleridir. Bir yıl öncesinde hasat edilen iyi 

sarımsakların kafaları saplarından ayrılır, sarımsak dişleri tane tane çıkarılıp bu dişler tohumluk hale getirilir. 

Bu durumda üreticiler kendi tohumlarını kendileri elde ederler. İlaçlamada karşılaşılan sorunlar 

incelendiğinde, %61,37’si ilaç fiyatlarının yüksek olmasını ön plana çıkarırken, %38,62’si ilaçlı mücadelede 

yetersiz bilgi olarak belirlenmiştir. Üreticiler uzun süreli üretim yaptıklarından dolayı alet-makine mülkiyeti 

bütünüyle kendilerine aittir. Sulamayla ilgili sorunlar değerlendirildiğinde, %62,75’inin sorunu su maliyetinin 

fazla oluşu, %37,24’ünün sorunu sulama konusunda yetersiz bilgi olarak belirlenmiştir. Su yetersizliği ve alet-

ekipman yetersizliğinin olmadığı söylenebilir. Üreticilerin karşılaştıkları hasat sorunları incelendiğinde, 

üreticilerin %62,75’i sorunun hasat ücretinin pahalı oluşu olarak belirlenmiştir. Sarımsak hasadı emek yoğun 

bir üretim modelini kapsar. Bu nedenle yabancı işgücünün hasattaki maliyet yükü önemli bir sorun olarak ifade 

edilebilir. Diğer taraftan, üreticilerin %23,44’ünün sorunu hasat kaybı %13,79’unun sorunu zamanında hasat 

yapılmaması olarak belirlenmiştir. Diğer bir sorun alanı olarak kredi sorunları incelenebilir. Üreticilerin 

%46,20’si kredi faizi, %25,51’i kredi temininde bürokrasi fazlalığı, %20,68’i kredinin zamanında temin 

edilmemesi ve %7,58’i kredinin yetersizliği olarak sorunları ifade etmiştir. Yapılan çalışmada üreticilerin 

devletten beklentileri incelendiğinde, üreticilerin %42,75’i devletin  yakıt,  ilaç  ve  gübre  desteklerini 

arttırması ön plana çıkmaktadır. %31,72’si üreticinin her konuda bilgilendirilmeli ve %17,93’ü yakıt 

fiyatlarının düşürülmesi olarak beklentilerini sıralamışlardır. Üreticilerin %7,58’lik kısmının ise devletten bir 

beklentisi olmadığı belirlenmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Taşköprü ilçesi Kastamonu iline bağlı ilçeler arasında tarımsal açıdan önemli bir konumdadır. Kastamonu da 

en fazla sarımsak ekiminin yapıldığı yer Taşköprü’dür. Yörede en çok gelir getirici faaliyet sarımsak üretimidir. 

Bu potansiyelin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi için ilçede tarımsal faaliyetler açısından engel oluşturan 

sorunlar ve dezavantajlı durumlarla etkin mücadele edilmesi önem arz etmektedir. Kastamonu’da yapılan 

sarımsak tarımında tarım arazisinin miktarı, verim ve üretim yıllara göre değişim göstermektedir. Bölgede 

alınan verim değişiklikleri iklim koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte sulama, gübreleme ve kaliteli 

tohumluk seçiminin yapılması verimi arttırmıştır. Sarımsak dikimi serpme usulü olarak yapıldığı için sarımsak 

yetiştiriciliğinde dikim,  çapalama ve hasat işleri yoğun emek istediğinden sarımsağın üretim maliyeti yüksek 

olmaktadır. Diğer taraftan, birçok üreticinin toprak hazırlığı ve ekim yaparken yakıt masrafının fazlalığı, 
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gübreleme ve ilaçlama yaparken gübre, ilaç fiyatlarının yüksek olması, sulamada su maliyetinin fazla olması 

gibi maliyet sorunları mevcuttur. Sarımsakta hasat yapılırken makine kullanımında ürüne zararın daha fazla 

olmasından dolayı hasatta insan gücünün kullanılması pahalı olmaktadır. Üreticilerin yeterince bilgi sahibi 

olmamasından dolayı toprak hazırlığından, gübrelemeden, ilaçlamadan kaynaklı kayıplar ve problemler ortaya 

çıkmaktadır. Sorunları genel olarak ele alındığında; verim kaybının yanı sıra, girdi maliyetlerinin yüksek oluşu, 

fiyat istikrarının sağlanamaması, çiftçiler arasında bilgi yetersizliğinden dolayı ortak bir politika 

izlenilememesi ve devlet desteklemesinde eksiklikler ön plana çıkmaktadır. Yapılan çalışmadan yola çıkarak 

sorunlara öneriler düşünüldüğünde, tarımsal yatırımlar için hibe verilmesi, doğal afetler karşısında çiftçilerin 

desteklenmesi ve tarım sigortasının yaygınlaştırılması, sarımsak tarımında iyi tarım ve organik tarım 

uygulamalarının başlatılması, fiyat istikrarının sağlanması gibi uygulamalar önemli görülmektedir. Diğer 

taraftan, üreticilerin bitkisel üretim sürecinde kullanılan kimyasal gübreler ve bitki koruma ürünleri hakkında 

bilgi verilmeli ve bu faaliyetlerin bilinçli şekilde yapılması öğretilmelidir. Fiyat istikrarsızlığı pazarlamanın 

önündeki engellerden birisi olduğu bilinmektedir. Bu durum, sarımsak üreticilerini zor duruma sokmaktadır. 

Fiyat istikrarının sağlanması ve pazarlamanın kolaylaşması için üretim planlamasının yapılması ve sarımsak 

borsasının kurulması beklenmektedir. Ayrıca, örgütlenme sorunları giderilerek üreticilerin birlik ve beraberlik 

çatısı altında toplanmaları sağlanmalıdır. Taşköprü ile özdeşleşmiş sarımsağın marka değerlerinin artırılması 

ve yeni markaların oluşturulması gerekmektedir. Sarımsağın gastronomi turizmi ve tarımsal turizm bağlamında 

değerlendirilmesi, çeşitli etkinliklerle ilçenin tarım ürünlerinin tanıtılması önemlidir. Bu durumda her yıl 

yapılan Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali gibi aktivitelerin artırılarak, ilçenin tarımsal 

ürünlerinin tanıtımı için gayret sarf edilmesi gerekmektedir. Böylelikle Taşköprü ilçesindeki var olan 

potansiyel daha iyi değerlendirilerek, ilçenin ekonomik durumuna daha fazla katkı sağlanabilir. 
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Öz 

2019 yılında Aralık ayında ortaya çıkan Covid-19 salgını çok sayıdaki ülkeleri, ulusları, bölgeleri etkisi altına 

almıştır. Salgın nüfusun yoğun olarak toplandığı birimlerde daha fazla etkisini göstermekte ve bu bölgelerin 

salgınla mücadele konusu daha fazla önem taşımaktadır. Bu noktada yerel yönetim birimlerinin salgınla etkili 

bir şekilde mücadelesi öne çıkmaktadır. Çünkü yerel yönetimler halka en yakın olan ve onların ihtiyaçlarını 

en iyi bilen birimlerdir. Normal şartlarda yerel yönetim birimlerinin yerine getirecekleri görev ve 

sorumluluklar gerek anayasa tarafından gerekse de ülkemizde uygulamaya konulan diğer yasal düzenlemeler 

tarafından belirlenmiştir. Ancak bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde vatandaşların yaşamış 

oldukları sorunların daha hızlı,  daha etkili ve daha verimli hizmet sunulması daha önemli hale gelmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; Covid-19 salgın sürecinde yerel yönetimlerin vatandaşların yaşamış oldukları sorunlara 

çözüm getirmek amacıyla uyguladıkları politikaları incelemektir. Yerel yönetim birimlerinin salgın sürecinde 

yaşanan olumsuzlukları azaltmak amacıyla uyguladıkları yöntemler incelenmiştir. Ayrıca salgın sürecinin 

etkilerini en aza indirmek amacıyla yerel yönetimlere yönelik öneriler geliştirilmiştir. Covid-19 hastalığı ile 

açıklamalarda bulunulmuştur. Çalışmada yerel yönetimlerin pandemi döneminde koruyucu ve önleyici 

nitelikteki hizmetlerde bulundukları, sosyal yardımda bulundukları ve bu süreçte dezavantajlı grupta yer alan 

kesime sınırlı olarak hizmet sundukları tespiti yapılmıştır. Ayrıca yerel yönetimlerin teknolojik gelişmeleri 

yakından takip ederek diğer dönemlere kıyasla hizmet sunumunda daha fazla teknolojiden yararlandıkları ve 

kullandıkları tespiti yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, COVID-19, Kamu hizmeti 

 

LOCAL GOVERNMENTS' METHODS OF STRUGGLE COVID-19 

 

Abstract 

The Covid-19 epidemic, which emerged in December 2019, has affected many countries, nations and regions. 

The epidemic has a greater effect in units where the population is concentrated and the fight against the 

epidemic in these regions is of greater importance. At this point, the effective fight of local government units 

against the epidemic comes to the fore. Because local governments are the closest units to the people and know 

their needs best. The duties and responsibilities that local government units will fulfill under normal conditions 

are determined by the constitution and other legal regulations put into practice in our country. However, in the 

pandemic process that has affected the whole world, it becomes more important to provide faster, more 

effective and more efficient service to the problems that citizens have experienced. The aim of this study; It is 

to examine the policies implemented by local governments in order to solve the problems experienced by 

citizens during the Covid-19 epidemic process. The methods used by local government units to reduce the 

negative effects experienced during the epidemic process were examined. In addition, recommendations for 

local governments have been developed in order to minimize the effects of the epidemic process. Statements 

have been made with the covid-19 disease. In the study, it has been determined that local governments provide 

protective and preventive services during the pandemic period, provide social assistance and provide limited 

services to the disadvantaged group in this process. In addition, it has been determined that local governments 

have benefited and used more technology in service delivery compared to other periods by closely following 

technological developments. 

Keywords: Local Governments, COVID-19, Public Service 
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GİRİŞ 

 

Globalleşmeyle birlikte değişen süreç içerisinde kendi ulusal sınırları kapsamında faaliyetlerini sürdürmek 

ülkeler açısından artık çok fazla rastlanılan bir durum olmamaktadır. Bu noktada herhangi bir ülkede ortaya 

çıkan bir durum diğer ülkeleri de bir şeyler yapmaya itmektedir. Özellikle teknolojinin hızla gelişmesi ülkeleri 

her geçen gün birbirlerine daha bağımlı hale getirmektedir. Bu kapsamda az gelişmiş ya da gelişmekte olan 

ülkeler yaşanan bu değişimlerden daha fazla etkilenmektedir. Sermayenin akışkan özelliği, doğal kaynakların 

kıt olması, pazar ve hammadde olanakları ülkeleri birbirlerine daha da bağımlı hale getiren en önemli 

unsurlardır. Son zamanlarda bu unsurlara ek olarak bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı ve baş 

döndürücü gelişmeler de eklenince ülkelerin bağımlılık oranları daha da artmaktadır. 

Tarihsel süreç içerisinde toplumların yaşamış oldukları krizler değerlendirildiğinde genellikle salgın 

hastalıklar ve doğal afetler ön plana çıkmaktadır. Son zamanlarda ise ortaya çıkan krizler daha çok ekonomik 

nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir. Ekonomik etkenli ortaya çıkan krizler daha çok toplumları yeme, 

içme, barınma ve sağlık konularında daha fazla etkilediği belirlenmiştir. En son yaşanan krizlerden birisi de 

en başta Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra neredeyse dünyadaki ülkelerin tamamında 

ekonomik, sosyal, kültürel anlamda en olumsuz bir şekilde etkisini hissettirmiş ve uzun bir süre daha 

hissettireceğe de benzemektedir. Ortaya çıkan bu krizlerin nasıl ortaya çıktığını belirlemek yerine, topluma ve 

bütün bireylere en az etki edecek şekilde etkili bir şekilde mücadele etmenin yolları aranmaya çalışılması 

gerekir. Krizlerin yönetilmesinde en etkili aktör devlet ve kamu yönetimleridir. Devlet merkezi ve yerel 

yönetim birimlerinden oluştuğu için, krizlerle etkili bir şekilde mücadele edilmesi için hem merkezi yönetimin 

hem de yerel yönetimlerin baş aktörler olarak kabul edilmelidir. Krizlerin yönetilmesi sürecinde bu kurumlar 

arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyonun varlığı krizle mücadelede en önemli husustur. Bu noktada 

büyükşehir belediyelerinin kriz yönetiminde sahip olduğu maddi imkânları, insan kaynakları gibi birçok 

kaynak kriz yönetiminde önemli konular arasında yer alır (Peker ve Köseoğlu, 2021: 88). 

Kamu kurumlarının toplumlara hizmet sunmak ve var olan durumdan en az şekilde etkilenmesini sağlamak 

amacıyla yeni hizmet yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda yerel yönetim birimlerinde öne çıkan 

belediyelerin salgın döneminde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sundukları hizmetler 

hayati öneme sahiptir (Atalı vd., 2021: 49). Bu noktadan hareketle bu çalışmada olağanüstü dönemlerde 

vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması daha önemli hale gelmektedir. Vatandaşların günlük temel 

ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu olan yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin vatandaşların 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı hizmet modelleri geliştirdikleri söylenebilir. Bu kapsamda çalışmada 

yerel yönetimlerin ve yerel yönetimler özelinde büyükşehir belediyelerinin salgın döneminde uyguladıkları 

politikalar üzerinde durulmuştur. Salgın döneminde vatandaşlara daha etkili hizmet sunulması amacıyla 

öneriler geliştirilmiştir. 

1. Küresel Bir Salgin Olarak Covid-19  

 

2019 yılında Aralık ayı içerisinde Çin’in Wuhan kentinde, hayvan pazarından bulaştığı tahmin edilen virüsten 

dolayı birçok hastalığın mevcut olduğu belirlenmiştir.  12 Ocak 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 

Çin’de bazı şikâyetler ile ortaya çıkan hastalığın nedeninin Koronavirüs’ten kaynaklandığı açıklamıştır. 11 

Mart 2020 tarihinde DSÖ bu salgın hastalığın pandemi olarak ilan etmiştir (Türkiye Bilimler Akademisi, 2020: 

15). 

Pandemiler, toplumdaki eşitsizlikleri gün yüzüne çıkaran, kürsele, ulusal ve yerel boyutlarda özel olarak sosyal 

politikaların geliştirilmesi ve acil olarak müdahale edilmesi gereken topluluk gruplarına yönelik özel ilgiyi ve 

müdahaleyi gerekli kılmıştır. Salgın döneminde merkezi yönetimin mücadelesinin yanı sıra yerel yönetimlerin 

salgınla mücadele girişimleri, salgının bazı zor koşullarına rağmen vatandaşların acil nitelikli hizmetlerini 

vatandaşlara sunma çabaları dikkatlerin yerel yönetimler üzerine çekilmesine neden olmuştur. Birçok uluslar 

arası kurum ve kuruluşlar kentlere yönelik, kentlerin hizmet sunmalarına yönelik birtakım broşürler, raporlar 

sunulmuş, salgının hızlı yayılımını engellemek ve toplumda dezavantajlı gruplar arasında yer alan gruplara 

yönelik sosyal politikaların oluşturulması amacıyla öneriler geliştirmişlerdir. Bu noktada teknolojinin etkin 

kullanılması, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetim işbirliğinin sağlanması gibi birçok farklı gruplar ve 

topluluklarla yerel kaynaklarla sürecin yönetilmeye çalışıldığı görülmüştür (Urhan ve Arslankoç, 2020: 958). 
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En başta hızlı bir şekilde dünyadaki birçok ülkeye yayılan virüsün nasıl ortaya çıktığı, uygun tedavi ve ilaç 

belirlemek amacıyla araştırmalar yapılmış, yaşanan ölümler ve vaka sayıları üzerinde tartışmalı bir süreç 

başlamıştır. Fakat çok kısa bir süre içerisinde dünyada birçok ülkeyi ekonomik, sosyal ve ruhsal yönden 

derinden etkilediği tespit edilmiş, ülkelerde yaşanan eğitim, sağlık sistemleri, alt yapı çalışmaları gibi alanlarda 

hizmetlerin yetersiz kalması gibi durumlar tartışmalara konu olmuştur. Aynı zamanda bütün toplumları etkisi 

altına alan artan işsizlik, ekonomik alanda yaşanan kayıplar, yoksulluğun artış göstermesi gibi konular bürün 

ülkelerin baş etmek zorunda olduğu alanlar arasındadır (Urhan ve Arslankoç, 2020: 957). 

Koronavirüs etkisi ve ortaya çıkma şekli olarak küresel bir nitelik gösterse de ülkelerin ulusal anlamda 

uygulamaya çalıştıkları politikalar salgının ilk döneminde öne çıkmıştır. Dünyada salgınla mücadele 

konusunda ülkeler kriz yönetim sürecinde ne kadar etkili olduklarını ve sağlık alanlarındaki kapasitelerini 

ortaya koymaları açısından onlar için bir fırsat olmuştur. Covid-19 sürecinde yaşam biçimler değişmiş, 

eğlenme, eğitim, çalışma, sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanma ve sunum şekilleri değişmiştir. Bu 

süreçte kamu kurumlarının vatandaşlar ile iletişim kurma yöntemleri en çok tartışılan konular arasında yer 

almıştır. Ülkelerde yapılan günlük koronavirüs testleri, vaka sayıları, ölüm sayıları gibi rakamlar hayatın artık 

bir parçası haline gelmiştir. Salgın, kentlerin ve ülkelerin kalkınmalarının ne kadar önemli olduğunu, yaşanan 

iklim değişimlerinin insanları, toplumları nasıl etkilediğini, sürdürülebilir kalkınmanın ne kadar önemli 

olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Diğer bir ifade ile ülkelerin sınırları kesin olarak birbirlerinden 

ayrılmış olsa bile dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan bir olayın diğer ülkeleri nasıl etkilediğinin ve 

etkileyebileceğinin bir göstergesidir. Bu nedenle sadece ulusal anlamda işbirliği ve koordinasyonun yeterli 

olmadığı aynı zamanda da küresel boyutta bir işbirliği ve koordinasyonun zorunlu olduğunun anlaşılmasını 

sağlamıştır (Henden-Şolt, 2021: 42). 

2.Yerel Yönetimlerin Kamu Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Yasalar İle Düzenlenen 

Sorumluluklari 

 

Yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen en önemli düzenlemeler; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu, 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2006 yılında yürürlüğe giren 5302 sayılı 

İl Özel İdaresi Kanunu ve 1924 yılında yürürlüğe giren 442 sayılı Köy Kanunu’ dur. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediye birimleri  “belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî 

özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak belirtilmiştir (5393 Sayılı Kanun, 2005). 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanun’unda büyükşehir belediyesi “sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe 

belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 

tüzel kişisi” olarak ifade edilmiştir (5216 Sayılı Kanun, 2004).  

1982 Anayasasında yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları 127. maddede belirtilmiştir. Buna göre; 

“mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş 

esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim 

ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” maddesinde yerel yönetimlerin, kuruluş esasları, çalışma şekli, 

kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu belirtilmiştir.  

Acil Durum ve Afet Yönetmeliğinde yerel yönetim birimlerinin işbirliği ve koordinasyon içerisinde olması 

ifade edilmiştir. Bu madde  “Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 

yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve 

uluslararası kuruluşlar ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir” şeklinde yerel yönetimlerin 

işbirliği içerisinde olacağı kurum ve kuruluşlar belirtilmiştir (Acil Durum ve Afet Yönetmeliği, 2011). 

Ülkemizde hem Büyükşehir Belediye Kanunu hem de Belediyeler Kanunu’nda salgın ve bulaşıcı hastalıklara 

yönelik özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Yalnızca Köy Kanunu’nda bulaşıcı ve salgın hastalığın tespiti 

durumlarında ilgili birimlere bildirilmesi gerektiği ifadesi yer almaktadır. Belediyeler salgın hastalık 

döneminde belediye içindeki yerel kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde olmasıyla bazı durumlara 

çözümler getirmesi mümkün olabilir (Etiler, 2021: 68). 

Türkiye’de 1583 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 20. maddesinde belediyelerin salgın ve bulaşıcı 

hastalıklarla mücadele edebilmek için mücadele çalışmalarına katkıda bulunması ve vatandaşların ortak olarak 
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kullandıkları alanlarda vatandaşların sağlığına zarar verecek durumların ortadan kaldırılmasından sorumlu 

olduğu ifade edilmiştir  (UHK Md.20). 

3.Yerel Yönetimlerin Covid-19 İle Mücadele Çalişmalari 

 

Belediye birimlerinin olağan süreç içerisinde vatandaşlara sağlık, eğitim, alt yapı, sosyal ve kültürel alanlarda 

etkinlikler sunma gibi birçok görevi bulunmaktayken olağanüstü dönemlerde bu hizmetlerin sunulması hayati 

bir önem taşımaktadır. Özellikle vatandaşların hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan hizmetlerin 

sunulması ve normal hayata dönmek için vatandaşlar tarafından bazı ihtiyaçlar istenebilmektedir (Atalı vd., 

2020: 49). Çünkü belediyelerin olağanüstü dönemlerde sunacakları hizmetler olağan dönemlere göre farklı 

olmaktadır. Olağan dönem içerisinde vatandaşlar bazı hizmetleri kendileri temin edebilmekteyken; olağanüstü 

dönemlerde vatandaşlar daha çok hizmet beklentisi içine girebilmektedir. Olağanüstü dönemlerde 

belediyelerin mali sıkıntılardan dolayı temel zorunlu hizmetleri bile sunmakta sıkıntı yaşayabilirler (Peker ve 

Köseoğlu, 2021: 94). Salgın hastalıklar ne zaman ortaya çıkarsa çıksın yerel düzeyde faaliyet gösteren bütün 

kurum ya da kuruluşların birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. Küresel nitelik gösteren salgın 

hastalıklar normal zamanlardan farklı olarak daha fazla personel ve kaynak ihtiyacı duyacaktır. Bu bakımdan 

vatandaşlara yerel düzeyde sunulan hizmetlerin bütüncül bir bakış açısıyla sunulması gerekir (Etiler, 2021: 

70). Bütün dünyada pandemi süreci devam ettiği için uluslar arası ve ulusal alanda ülke yönetimlerinin ciddi 

anlamda tedbirler almasını gerektirmiştir. Bu kapsamda koronavirüs ile mücadelede yalnızca ulusal düzeydeki 

aktörler değil yerel düzeydeki aktörlerin de mücadele çalışmaları gerçekleştirmeleri gerekir (Önez-Çetin, 

2021: 73). 

Yerel yönetimlerin kamusal alandaki yüklenmiş oldukları pozisyonlar incelendiğinde önemli uygulamalar öne 

çıkmaktadır. Bu bağlamda, bazı belediyeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi olarak yardımda bulunurken, 

bazı belediyeler de evde kalıp izolasyona uyan vatandaşlar için çevrimiçi olarak sosyal etkinlikler 

düzenlemektedir. Bazı belediyeler kriz masası oluşturarak yapılan çalışmaları kriz masasıyla paylaşmakta, 

vatandaşları bilgilendirme, önlem ve koruyucu faaliyetlerde bulunmaktadır. Belediye birimlerinde bulunan 

mesleki kurslarda maske ve kişisel anlamda koruyucu araç-gereçlerin yapımını gerçekleştirilmekte, sağlık 

çalışanlarına yönelik onların barınma, yeme, içme, ulaşım gibi hizmetlerini sorun yaşamadan temin etmeleri 

gibi kamusal hizmetler ön plana çıkmıştır (Marmara Belediyeler Birliği, 2021). 

Bu dönemde yapılan toplantılar, eğitimler, birçok vatandaşlık hizmetleri teknolojik araçlarla yapılmakta, 

ülkelerin vatandaşları bilgilendirmesi ve onlarla iletişime geçmesi yine bu araçlar aracılığıyla yapılmaktadır. 

Kesin bir şekilde şunlar söylenebilir: Covid-19 hastalığı sayesinde internet, teknoloji ve diğer dijital araç ve 

imkânlar bir istek olmaktan öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu noktada özellikle de vatandaşların uzun bir 

süre evlerde kaldığı dönem içerisinde aktivitelere katılmaları ve bu hizmetlerin belediyeler tarafından 

sunulması önem taşımaktadır. Belediyeler bu dönemde teknolojik imkânlar sayesinde birçok hizmetleri 

vatandaşlara sunma imkânına kavuşmuşlardır (Atalı vd., 2020: 50). 

Kentsel anlamda sunulan hizmetlere toplumdaki dezavantajlı gruptaki bireylerin erişim konusunda sıkıntı 

yaşadıkları görülmektedir. Bu amaçla; sosyal belediyecilik kapsamında değerlendirilebilecek bazı 

uygulamaların yapıldığı bilinmektedir. 65 yaş ve üstündeki vatandaşların sokağa çıkma yasağı süreci içerisinde 

alışverişlerinin yapılması, gelir seviyesi yetersiz olan vatandaşlara yardımların yapılması gündeme gelmiştir. 

Gelir seviyesi yetersizliği nedeniyle uzaktan eğitimlerine devam etmekte sıkıntı yaşayan çocuklara belediyeler 

tarafından sağlanan bilgisayar ve tablet yardımlarının yapıldığı bilinmektedir. Yemek sektöründe faaliyet 

gösteren birçok kuruluşun kapalı olmasından dolayı sokak hayvanları bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. 

Pandemi döneminde belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlerinin olduğu görülmektedir (Henden-

Şolt, 2021: 45). Belediyeler bu süreçte birçok hizmetlerin yanı sıra fiziksel aktivite için sosyal medya 

kanallarını kullanmışlardır. Bu süreçte daha az hareketliliği engellemek için belediyelerin yaptıkları etkinlikler 

önem taşımaktadır (Atalı vd., 2020: 54). 

Salgın döneminde eğitimin uzaktan eğitim şeklinde yapılması, birçok kentli vatandaşların evlerinde 

kalmalarından dolayı trafik yoğunluğu azalmıştır. Ulaşım araçlarında sosyal mesafeyi koruyabilmek amacıyla 

ulaşım araçlarındaki koltuklara uyarılar konulmuştur. Vatandaşların risk durumlarını anlık olarak 

belirleyebilecek HES kodu uygulaması yapılmaktadır. Yerel yönetimler toplu taşıma araçlarında virüsün 

bulaşma olasılığını azaltmak amacıyla ulaşım araçlarına binmede kullandıkları kartlara HES kodlarını adapte 

etmişlerdir. Sosyal mesafeyi koruyabilmek amacıyla yerel yönetimler tarafından bisiklet yolları uygulaması 
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yapılmıştır (Henden-Şolt, 2021: 45). Belediyelerin neredeyse tamamı kamu alanlarının temizlenmesi ve 

hijyeni konusunda çaba göstermişlerdir (Bayraktar, 2020: 5). 

Belediyeler sağın boyunca sosyal yardım faaliyetlerine devam etmişlerdir. Özellikle gıda ve erzak 

yardımlarında bulunmuş, erişim konusunda yaşanan sıkıntılar azaltılmaya çalışılmıştır. Belediyelerin 

doğrudan üreticilerden aldıkları bazı tarım ürünlerini, kent halkının gıda maddelerine erişimlerini 

kolaylaştırmak ve üreticilerle işbirliği sağlanması anlamında olumlu uygulamalardır (Bayraktar, 2020: 5). 

Belediyeler vatandaşlara hastalık ve hastalıktan korunma yollarını, bulaşma risklerini anlatmak bakımından 

önemli fırsatlara sahiptir. Kentlerin belli yerlerinde afişler, panolar, videolar bu konudaki mesajların 

iletilmesinde kullanılmıştır (Etiler, 2021: 72).  

Salgın döneminde yaşanan sokağa çıkma yasakları, hem fiziksel aktivitelerin azalmasına hem aile içi şiddetin 

artmasına hem de ruhsal anlamda sıkıntıların ve sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Bazı belediyelerin 

bu konuyla ilgili meslek elemanları ya da dernekler aracılığıyla psikolojik danışma hatları kurmuşlardır. Bazı 

belediyelerin bu hatlar aracılığıyla psikologlar tarafından vatandaşlara yönelik danışma hizmetleri sunmuştur 

(Etiler, 2021: 72). 

Belediyelerin salgın döneminde sundukları bir diğer önemli hizmet moral destek faaliyetleridir. Belediyeler 

vatandaşların elektronik ortamda vatandaşların kullanabilecekleri dijital içerikler paylaştılar. İnternet 

aracılığıyla vatandaşların evden takip edebilecekleri spor, müzik, eğlence alanlarında eğitsel programlar 

düzenlemişlerdir. Sokaklarda önemli günlerde seyyar eğlence etkinlikleri düzenlemiştir (Bayraktar, 2020: 5). 

Salgın döneminde yerel yönetimlerin farklı hizmetler sunması yerel vatandaşlarla yerel yöneticilerin 

kaynaşmasına katkıda bulunacaktır. Yerel yönetimlerin salgın boyunca toplumdaki kırılgan özellik gösteren 

grupların ihtiyaçlarını karşılaması, altyapı ve temel hizmetlerin sunumunu gerçekleştirmesi merkezi yönetimin 

yükünü azaltacak; merkezi yönetimin ülkenin tamamını ilgilendirecek daha stratejik konulara yönelmesini 

sağlayacaktır (Bilgili, 2020, 230). 

4.Olağanüstü Dönemde Yerel Yönetimlerin Kentsel Hizmet Sunumlarina Yönelik Öneriler 

 

Belediyelerin karar alım süreçlerine katılım artık sadece sembolik bir gereklilik değildir. Katılımcı 

uygulamalar belediyelerin işeyişlerini ve etkinliklerini artırmakta, tasarlamış olduğu politikaların etkinliği 

sağlayan bir fırsat sunmaktadır. Hemşehri hukukunun da gerekli kıldığı katılımcı uygulamalar internet 

ortamında dijital bilgiler de kullanılarak uygulamaya geçirilebilir. Çok daha az kaynak gerektiren internet 

ortamları sayesinde vatandaşların katılımları teşvik edilmeli, onların katılımlarını kolaylaştıracak uygulamalar 

hayata geçirilmelidir (Bayraktar, 2020: 6).  

Olağanüstü dönemlerde belediyelere nüfus sayısı, kalkınmışlık seviyesi ve diğer belirleyici ölçütler göz 

önünde bulundurularak merkezi yönetimin ek kaynak aktarımında bulunmalıdır (Peker ve Köseoğlu, 2021: 

95). 

Belediyelerin güncel olarak görevde oldukları ve hizmet sundukları birimlere yönelik güncel gelişmeler, 

gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilecek olan hizmetlerin tanıtılması, vatandaşların bilgilendirilmesi web 

sayfaları ve internet aracılığıyla hayata geçirilmeli ve bütün bu çalışmalar çok dil kullanılarak yapılmalıdır 

(Bayraktar, 2020: 6). Salgınla mücadele konusunda toplumun bütünün ilgilendiren hizmetlerin tamamı 

merkezi yönetim, belli bir bölgeyi ya da birimi ilgilendiren konulardaki hizmetlerin yerel yönetimler tarafından 

yerine getirilmesi hizmetlerin daha etkili ve verimli sunulmasını sağlayacaktır (Bilgili, 2020, 230). 

Salgınla beraber yaşanan ekonomik daralmalar ve sıkıntılar belediyelerin sosyal politika kapsamında yaptıkları 

çalışmaların hem nitel olarak hem de nicel olarak değişmesini gerektirecektir. İhtiyaç sahiplerinin ve ihtiyaç 

alanlarının hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlamak amacıyla veri bankaları kurulmalıdır. Belediyelerin öz 

kaynaklara yönelik hizmetlerin yanı sıra vatandaşların kendi aralarında ve diğer kamu kurumlarıyla 

oluşturacakları dayanışma platformlarının kurulması ve bunların yaygınlaştırılması gerekecektir. Bu anlamda 

belediyeler karşılıklı olarak dayanışma alışkanlıklarını kurmalı ve teşvik etmelidir (Bayraktar, 2020: 6). Yerel 

yönetimlerin salgınla mücadele konusunda yerel nitelikli hizmetlere yönelmeleri, sunulan hizmetlerin yerel 

ihtiyaçlara ve yerel özelliklere uygun olması, daha fazla nitelikli yerel hizmetler sunulması, yerel paydaşlar 

arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlaması, yerel kaynakların virüsle mücadelede kullanılması, kırılgan 

özellik gösteren grupların ihtiyaçlarının karşılanması yerel yönetimlere önemli avantajlar sağlayacaktır 

(Bilgili, 2020: 231). 
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Yerel yönetimlerin önemli hizmet alanlarından birisi de alt yapı hizmetleridir. Bu dönemde daha fazla evde 

vakit geçirme söz konusu olduğu için kentli vatandaşların su kullanma oranları artmış, kentsel anlamda alt yapı 

çalışmaları daha önemli hale gelmiştir. Özellikle hijyen sağlamak amacıyla daha fazla su kullanılması 

barajlardaki doluluk oranlarını da etkilemiştir. Bu gelişmeler özellikle doğal kaynakların tüketimi konusu ve 

kişi başına düşecek yeşil alanların azlığı gibi konular kentsel hizmet sunumlarında bir kez daha düşünülmesine 

neden olmuştur. Yerel yönetimlerin bu konulara artık bir zorunluluk anlamında yönelmeleri gerekir (Henden-

Şolt, 2021: 43). 

SONUÇ 

Yaşanan değişimlere bağlı olarak vatandaşlar yerel yönetimlerden daha fazla ve farklı nitelikte hizmet 

beklentisi içerisine girmiştir. Özellikle iletişim alanında yaşanan gelişmeler, teknolojideki hızlı gelişmeler 

vatandaşların hizmet anlayışını değiştirmiştir. Dünyada yaşanan küreselleşme süreci artık herhangi bir ülkede 

yaşanan bir kriz, salgın gibi bir olayın diğer ülkeleri etkilememesi durumunun artık imkânsız olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu durumu son zamanlarda yaşadığımız koronavirüs daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarmıştır. 

Çünkü ülkelerde her an farklı kriz durumlarının ortaya çıkması muhtemeldir. Ortaya çıkabilecek bu kriz 

durumlarının dünyadaki diğer ülkeleri de etkilememesi imkânsız olmaktadır. Kriz dönemlerinde devlet ve 

kamu yönetimlerinin sundukları hizmetler daha önemli bir hal almaktadır. Bu süreçte kurumların birbirleriyle, 

devlet ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon çalışmalarının hizmetlerin daha hızlı ve etkili 

sunulması için zorunlu olmaktadır. Bu kapsamda yerel halka en yakın birimlerin hizmet sunma yöntemleri ve 

mücadele çalışmaları karşımıza çıkmaktadır. Özellikle belediyelerin salgın döneminde üstlendikleri rol ve 

sorumluluklar çok fazladır. 

Kriz durumları beklenmeyen bir zamanda ortaya çıkmakta; krize etkili bir müdahale için de etkili bir kriz 

yönetim süreci gereklidir. Bu kriz yönetim sürecinde aktörler, paydaşlar öne çıkmaktadır. Salgın döneminin 

aktörleri ise, devlet, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak söylemek 

mümkündür. 

Geçmişte yaşanan salgınlar akla geldiğinde gerçekten insanların, toplulukların hayatlarını derinden etkilediği 

görülmüştür. Günümüzde neredeyse bütün insanlığın etkilendiği koronavirüs salgın dönemi de aynı şekilde 

insanları, toplumları derinden etkilemiştir ve etkilemeye daha uzun bir süre devem edeceğe benzemektedir. 

Çünkü hala salgınla etkili bir şekilde mücadele edilememektedir. Hastalığın henüz tedavisi tespit 

edilememiştir. Geliştirilen aşı çalışmalarıyla toplumda bağışıklık kazandırarak bulaşma riskini ve etkilerini 

azaltmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada salgınla mücadelede öne çıkan yerel yönetim birimlerinin salgınla 

mücadele çalışmaları incelenmiştir. Yerel yönetimler bu dönemde zorlu bir görevi üstlenmişlerdir. 

Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, yaşanan bu olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmelerini 

sağlamak amacıyla etkili çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Yerel yönetimler kendi koşullarına uygun 

olarak farklı çalışmalar yürütmüşlerdir. Yerel yönetimler yaşanan bu salgın dönemini fırsata çevirerek sahip 

oldukları eksiklikleri tespit ederek kentsel sürdürülebilirliğin sağlanması için kendilerini yenilemelidir. 

Vatandaşlarla dijital platformlar kullanılarak etkileşim kanalları açık tutulmalıdır. Dijital platformlar etkili bir 

şekilde kullanılarak vatandaşların katılımları arttırılmalıdır.  
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Öz 

Bu çalışmamızda Efeler Belediyesi’nin Koronavirüsle mücadelede süreçle ilgili kamuoyu bilgilendirme 

faaliyetleri,  sosyal destek ve yardım hizmetleri,  eğitim,  kültür, sanat, moral ve psikolojik destek ve sağlık 

hizmetlerine destek alanlarında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vereceğiz. 

 

İlk koronavirüs vakalarının 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei Eyaleti Vuhan şehrinde görülmesinin 

ardından hastalık üç ay gibi kısa bir sürede dünya çapında 160 ülkede yayılarak binlerce kişiyi etkisi altına 

almıştır. 11 Şubat’ta Covid-19 olarak adlandırılan hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan 

edilmiş, aynı tarihte Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü duyurulmuştur. 

 

Küresel bir salgın olan Covid -19 sadece hastalık ve ölümlere neden olmamış aynı zamanda işsizlik, ekonomik 

kayıplar, artan yoksulluk, belirsizlik ve güvensizlik gibi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu salgın 

hastalığa karşı küresel düzeyden daha çok merkezi ve yerel yönetimler tarafından önlem alınmaya çalışılmıştır. 

Birçok ülkede vatandaşlara en yakın hizmet sunan ve onların yaşamına doğrudan etkide bulunan yerel 

yönetimler salgının önlenmesi ve salgın nedeniyle oluşan sorunların çözümünde merkezi yönetimlerden daha 

hızlı hareket etmişlerdir. Aydın/Efeler Belediyesi de bu yerel yönetimlerden biridir. 06.12.2012 Tarihli ve 

6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi 

ve Efeler Belediyesi kurulmuştur. 01.04.2014 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan belediye toplamda 

5 belde, 56 köy ve 22 merkez mahalleden oluşmaktadır.  

 

Efeler Belediyesi yönetimi Covid-19 ile mücadele kapsamında henüz Türkiye’de vakalar görülmeden önce 

2020 yılı Şubat ayında Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon oluşturmuş,  acil eylem planına ek 

olarak salgın afet planını eklemiştir. Belediye bünyesinde uzman hekimlerinin yer aldığı “Koronavirüs İzleme 

Komitesi” tarafından hastalığın ilçedeki seyri ve bu konuda yapılan çalışmalar izlenerek bir yol haritası 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Belediyenin yürüttüğü çalışmalar ilçe halkının salgınla mücadelede daha duyarlı 

olmasını sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Efeler Belediyesi, Covid-19 

 

 

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN FIGHTING THE CORONAVIRUS; 

CASE OF EFELER MUNICIPALITY 

Abstract 

In this study, we will provide information about the activities carried out by the Efeler Municipality in the 

fields of public awareness activities, social support and aid services, education, culture, art, moral and 

psychological support and support for health services in the fight against the Corona virus. 

 

After the first coronavirus cases were seen in Wuhan, China's Hubei Province on December 31, 2019, the 

disease spread in 160 countries around the world in a short period of three months, affecting thousands of 

https://orcig.org/0000-0003-1739-8660
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people. On February 11, the disease called Covid-19 was declared a pandemic by the World Health 

Organization, and on the same date it was announced that the first Covid 19 case was seen in Turkey. 

 

Covid -19, which is a global epidemic, has not only caused diseases and deaths, but has also brought many 

problems such as unemployment, economic losses, increasing poverty, uncertainty and insecurity. Central and 

local governments have tried to take precautions against this epidemic disease rather than at the global level. 

In many countries, local governments that provide the closest service to citizens and have a direct impact on 

their lives have acted faster than central governments in preventing the epidemic and solving the problems 

caused by the epidemic. Aydın / Efeler Municipality is one of these local governments. Aydın Metropolitan 

Municipality and Efeler Municipality were established within the scope of the Law No. 6360 dated 06.12.2012 

on the “Establishment of Metropolitan Municipality in Thirteen Cities and Twenty-Six Districts and Amending 

Some Laws and Decrees”. The municipality, which started to serve as of 01.04.2014, consists of 5 towns, 56 

villages and 22 central neighborhoods in total. 

 

Within the scope of the fight against Covid-19, the Efeler Municipality management established a commission 

within the Directorate of Health Affairs in February 2020, before cases were seen in Turkey, and added the 

epidemic disaster plan in addition to the emergency action plan. The “Coronavirus Monitoring Committee”, 

which includes specialist physicians within the municipality, tried to draw a road map by monitoring the course 

of the disease in the district and the studies conducted on this subject. The works carried out by the municipality 

have made the people of the district more sensitive and aware in the fight against the epidemic. 

Keywords: Local Administrations, Efeler Municipality, Covid-19 

 

GİRİŞ  

 

Dünyada insanların var olduğu andan itibaren birçok salgın ve bulaşıcı hastalık görülmüş, bu hastalıklar 

milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştır. Yeni tip koronavirüs ya da Covid-19 pandemisi ilk olarak Çin’in 

Hubei eyaleti Vuhan kentinde görülmüş, Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi 31 Aralık 2019 tarihinde 

hastalığı sebebi bilinmeyen zatürre vakaları olarak bildirmiş,  5 Ocak 2020’de de hastalığı daha önce insanlarda 

görülmeyen yeni tip koronavirüs olarak tanımlamıştır (Budak, Korkmaz, 2020, 64.) İnsandan insana covid 

pozitif olan birinin konuşması sırasında, hapşırması ya da öksürmesi nedeniyle dışarı attığı virüslü damlacıklar 

nedeniyle bulaşabilme özelliği olan Covid-19 çok kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştır. Virüs taşıyan bu 

damlacıklar hava ve temas yolu ile enfekte olmuş bireylerden başkalarına iletilebilmektedir. Bulaştığı kişilerde 

ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olan Yeni Koronavirüs Hastalığı ya da COVID-19’a neden 

olan virüsün adı SARS-CoV-2’dir. (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020 a) Virüsün sebebiyet verdiği hastalık ilk 

olarak 2019 Novel Coronavirus, daha sonra da Covid-19 olarak isimlendirilmiştir (DSÖ,2020; Budak, 

Korkmaz, 2020, 65.) T. C. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre Türkiye’de  ilk koronavirüs vakası 11 

Mart 2020 tarihinde görülmüştür (T.C. Sağlık Bakanlığı 2020 b). Aynı tarihte Dünya Sağlık Örgütü Covid-

19’un pandemi olduğunu ilan etmiştir. Pandemi; bir salgının belirli bir bölgenin de dışına taşarak, büyük bir 

nüfusu ve hatta bütün bir insanlığı etkilemeye başlaması olarak ifade edilmektedir(Aslan, 2020). Pandemiler 

tüm bulaşıcı hastalıklar için geçerli olup, kıtalar arası sıçrayarak Dünya’yı etkisi altına alan sürecin genel 

adıdır. (TÜBA, 2020, s.20). 

 

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen Covid-19 virüsü uzun süreli olarak akciğerlerde kalması sonucunda 

büyük hasarlar veren viral bir enfeksiyon türüdür (Yalçin, 2020, s.7). Koronavirüs pandemisine karşı birçok 

ülke hazırlıksız yakalanmıştır. Sosyal, ekonomik ve askeri açıdan dünyada en güçlü devletlerin beklenmeyen 

bir salgın karşısında ne derece hazırlıksız oldukları görülmüş, özellikle de sağlık sistemlerinde görülen 

eksiklikleri ortaya çıkmıştır. Devletlerin ve toplumların salgınlara karşı izlemesi gereken politikalar, nasıl bir 

tutum sergilemeleri gerektiği, acil eylem planları önem kazanmıştır. Covid-19 pandemisinin yaratmış olduğu 

panik ortamı insanları yeni çareler aramaya yöneltmiştir.  

 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından henüz Türkiye’de Koronaviriüs vakaları görülmeden önce 

10 Ocak 2020 tarihinde Koronavirüs Bilim Kurulu ve Operasyon merkezi oluşturulmuş, sağlık çalışanları ve 

toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla Covid-19 rehberi hazırlanmıştır. Bilim kurulunun tavsiyeleri 

doğrultusunda yurtdışından gelenler termal kameralarla taranmış, Covid 19 belirtisi gösteren yolcular 

karantinaya alınmıştır. 2020 yılı Şubat ayından itibaren ise birçok ülkeyle gidiş- gelişler durdurulmuştur. 
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Türkiye’de görülen ilk Covid-19 vakasının ardından ilk, orta dereceli okullar ve üniversitelerde eğitim ve 

öğretime ara verilmiş, daha sonra eğlence mekânları kapatılmış, spor karşılaşmalarının seyircisiz olarak 

oynanması kararlaştırılmış, camilerde cemaatle namaz kılınması ileri bir tarihe kadar ertelenmiştir. Yine 19 

Mart’ta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri 

faaliyetler ertelenmiştir. (Resmi Gazete,2020,6) 20 Mart tarihinde sağlık bakanlığı tarafından enfeksiyon 

hastalıkları, klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları ve iç hastalıklar uzmanlarından en az ikisi olan ve üçüncü 

seviyede erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi olarak belirlenmiştir (Budak, 

Korkmaz, 2020,73). 21 Mart 2021 tarihinden itibaren kronik rahatsızlığı olanlarla 65 yaş üstü olan vatandaşlara 

sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, Hayat Eve Sığar kampanyası başlatılarak evden çalışma yöntemi 

uygulanmaya başlamıştır. Kamuda çalışanlar için esnek çalışma saatleri belirlenmiş, toplu taşıma araçları % 

50 kapasite ile yolcu taşımaya başlamış, berber, kuaför, güzellik salonları kapatılmış, restoranların sadece 

paket servisi ile hizmet sunmasına izin verilmiştir. Türkiye’de Covid pozitif vaka sayılarının artması hayatı 

durma noktasına getirmiştir. Vaka sayılarında görülen artış üzerine daha kapsamlı önlemler alınmaya 

çalışılmış, 30 Büyükşehir ile Zonguldak iline 15 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklanmış, bu yasaklar daha sonra 

da devam etmiştir. 10 Nisan 2020’de de bu şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, bu yasaklar 

daha sonra ülke geneline yayılmıştır. 

 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19’un bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan bu 

önlemlerde özellikle sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımı kurallarına özellikle önem verilmiştir. Tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alına önlemleri şöyle sıralayabiliriz:  

Okulların, işyerlerinin kapatılması, kamusal etkinliklerin iptal edilmesi, toplantıların sınırlandırılması, 

ulaşımın durdurulması ya da kontrollü ve sınırlı ulaşım hizmetleri, evde kal çağrıları (Hayat Eve Sığar 

kampanyası), yurtiçi ve yurtdışı seyahat yasağı, gelir desteği, gıda ya da erzak yardımı, borçların ertelenmesi, 

salgınla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi, sağlık hizmetleri ve aşı hizmetler ivedilikle sunulmuştur.  

Alınan bütün önlemlere rağmen dünya genelinde etkili olan Covid-19 pandemisi hem gelişmiş, hem de 

gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda insanın ölmesine neden olmasının yanı sıra işsizlik, ekonomik kayıplar, 

bireyler ve toplumlar arası eşitsizlik, yoksullukta artış, belirsizlikten kaynaklı güven sorunu ve psikolojik 

sorunları da beraberinde getirmiştir (Urhan, Aslankoç 2021,946). 

Koronavirüsün  Çin’in Vuhan kentinde ilk görüldüğü tarihten 29 Haziran 2021 tarihine kadar  dünya genelinde  

181.598.664 kişiye Covid-19 pozitif tanısı konmuş, 119.144.648 kişi iyileşmiş ve 3.932.872 kişi de hayatını 

kaybetmiştir. Türkiye’de ilk Covid-19 pozitif vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 29 Haziran 2021 

tarihine kadar geçen sürede 5.420.156 kişiye tanı konmuş, 5.287.094 kişi iyileşmiş,                                                                                                                                                              

49. 687 kişi de hayatını kaybetmiştir(Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2021) . 

Koronavirüsle mücadelede merkezi yönetimlerin yanında sınırlı kaynaklarına rağmen yerel yönetimler de 

sorumluluk üstlenmiş, belediyeler yerel ihtiyaçları yerinde tespit ederek kaynakları ölçüsünde hizmet sunmaya 

çalışmışlardır (Kap,2020). Merkezi yönetimler tarafından yerel yönetimlere kaynak aktarılması durumunda 

pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine yönelik sundukları hizmetler daha kapsamlı hale gelebilecektir. Genelde 

mali kapasitelerini sosyal yardımlar için kullanan yerel yönetimler artan talepleri karşılamakta zorlanmışlar bu 

nedenle bağış kampanyaları düzenlemişler fakat bu kampanyalara merkezi hükümet tarafından izin 

verilmemiştir (Bayraktar 2020,4). Tüm olanaksızlıklara rağmen halka en yakın kamu birimleri olan yerel 

yönetimler Covid-19 pandemisi döneminde yereldeki ihtiyaçları belirlemede ve ihtiyaçların karşılanması 

amacıyla çözüm üretmede önemli görevler üstlenmişlerdir.  

Belediyelerin üstlendiği halkın bilgilendirilmesi, dayanışma ve sosyo-kültürel alanlarda yoğun çabaları göz 

ardı edilemez. Ülke genelinde birçok belediye pandemiye karşı verilen mücadelede ön saflarda yer almış, fakat 

merkezi yönetimin engeliyle karşılaşmıştır. Belediyeler karşılaştıkları engellere rağmen sokağa çıkma 

yasaklarının olduğu günlerde ve pandemi süreci boyunca özellikle gıda ve erzak yardımlarına ağırlık vermişler 

sosyal yardımları yapmaya devam etmiştir (Bayraktar, 2020,4).  Belediyelerin yürüttüğü diğer yardımlar ise 

maske, dezenfektan, kolonya, eldiven gibi hijyen malzemeleri olmuştur. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu, 

okulların kapandığı ve uzaktan eğitime geçildiği dönemde de yerel yönetimler evlerinde kapalı kalan 

hemşehrilerine yönelik olarak internet üzerinden eğitsel ve eğlence programları yaptılar. Sokağa çıkma 

yasaklarının uygulandığı milli ve dini bayramlarda da müzik ve eğlence programları düzenlediler (Bayraktar, 

2020,5).  
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 Yukarıda verdiğimiz birkaç örnekte de gördüğümüz üzere Yerel yönetimler yerel dinamiklerin farkında olan, 

yerel halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit eden birimlerdir. Bu nedenle merkezi yönetimler özellikle hane bazlı 

sosyal yardımların dağıtımında yerel yönetimler aracılığıyla yapması durumunda yardımların adil ve adaletli 

bir şekilde dağıtım sağlayabilirler. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışı ve yayılması sürecinde merkezi idarelerin 

yanı sıra yerel yönetimlerin rolü çok önemlidir. Vatandaşlara en yakın hizmet sunan ve onların yaşamına 

doğrudan etkide bulunan yönetsel birimler olan yerel yönetimler (Kavas,2020,2; Gözübüyük, 2008;154-156) 

yerel düzeyde temel ihtiyaçların karşılanmasında daha etkili ve hızlı hareket edebilmektedir. Bu çalışmada 

konumuzu oluşturan Efeler Belediyesi de bu bağlamda Koronavirüsle mücadele konusunda önemli çalışmalar 

yapmıştır.  

Çalışmamızın giriş bölümünde koronavirüsün ortaya çıkışı ve yayılma süreci ile koronavirüsle mücadelede 

merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar konusunda kısaca bilgi aktardık. Çalışmamızın I. 

Bölümünde Efeler Belediyesi hakkında bilgi vereceğiz. II. Bölümde de Efeler Belediyesinin koronavirüsle 

mücadelede yürüttüğü çalışmaları aktaracağız. Çalışmamızı sonuç bölümü ile tamamlayacağız. 

1. 1.Efeler Belediyesi’nin Tarihi, Coğrafi Konumu: 

Turizm ve tarım sektörlerinde ülkenin önemli illerinden biri olan Aydın ilinin merkez ilçesi Efeler 06.12.2012 

Tarihli ve 6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ( Resmi Gazete, 2012 ) kapsamında 

Aydın’ın Büyükşehir Belediyesi olması sonrasında kurulmuştur. Merkez ilçe konumunda olan ve 01.04.2014 

tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan Efeler Belediyesi Büyükşehir Yasası’ndan önce toplamda 5’i 

belde statüsünde, 56’ köy statüsünde olan ve 22 merkez mahalle olmak üzere toplamda 83 mahalleden 

oluşmaktadır. Türkiye'nin ilk demiryolu kurulan şehri olan Aydın/ Efeler’in kuzeyinde İzmir, Manisa, 

doğusunda Denizli, güneyinde Muğla illeri bulunmaktadır. İlk çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi 

olan Aydın İli Efeler İlçesi Tralleis Antik Kentine ev sahipliği yapmaktadır. 2012 tarih ve 6360 sayılı 

Büyükşehir yasasından önce Aydın il merkezi konumunda olan Efeler Ege Bölgesinde yer almaktadır. 

Aydın/Efeler’ in kuzeyinde İzmir, Manisa, Batısında Ege Denizi, doğusunda Denizli ve Güneyinde Muğla 

illeri bulunmaktadır (Emecen,1991,235). Büyük Menderes Nehrinin suladığı verimli topraklara sahip olan 

Efeler İlçesinde incir, zeytin, , kestane, narenciye, erik gibi ürünlerin dışında tütün, pamuk, mısır, çilek, 

domates, biber, patlıcan, enginar, kavun, karpuz, bamya gibi çok sayıda ve çeşitte ürün yetiştirilmektedir. 

İlçede etkili olan Akdeniz ikliminden dolayı dört mevsim ürün alınabilmektedir. Coğrafi konumu, verimli 

toprakları nedeniyle de göç alan ilçenin nüfusu 2020 yılı verilerine göre  292.716 kişiden oluşmaktadır. Bu 

nüfusun,  145.628 erkek (%49,75)  ve 147.088 ( %50,25) kadındır 

(https://www.nufusu.com/ilce/efeler_aydin-nufusu. ). 

Büyük Menderes Vadisi’nin en verimli toprakları üzerinde bulunan Efeler ilçesinin denizden yüksekliği 40 

metre olup yüzölçümü 631 km²’dir. Kuzeyde Aydın Dağları, güneyde dağlık Menteşe yöresinin kuzey 

kesimiyle çevrelenen Efeler’de verimli toprakları, uygun hava koşulları nedeniyle yılın her mevsimi tarımsal 

üretim yapılabilmektedir.  

Kentin merkezi Efeler ilçesinde geçmişin en eski izlerine Dedekuyusu (Deştepe) Höyüğünde rastlanmaktadır. 

Buluntular, günümüzde Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesinin sınırları içinde bulunan Deştepe 

Höyüğü ’nün tarihini MÖ 4500 yıllarına kadar indirmektedir. Kentin ikinci eski yerleşimi, MÖ VIII. Yüzyıla 

kadar tarihlenen Trakya’dan göç eden Tiral Kabileleri tarafından kurulan Tralleis adı verilen yerleşimdir. MÖ 

192 yılında kent, Romalıların hâkimiyetine girmiştir. Şehir, MS 395 yılına kadar Romalıların yönetimi altında 

kalmıştır (Akdeniz, 2001, 158-175; Üreten,2005,196; Saraçoğlu,2012, 75). Türkler tarafından XIII. Yüzyılın 

sonunda fethedilen Tralleis şehrinde su yetersizliği nedeniyle iskân edilmemiş ve kentin güney eteklerine 

yerleşilmiştir. XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde Aydınoğulları Beyliğinin yönetimine geçen kent, XV. yüzyılda ise 

Osmanlıların eline geçmiştir. Bu dönemde şehrin merkezi Güzelhisar olup, Saruhan’da bulunan Güzelhisar ile 

karıştırılmamak için “Aydın Güzelhisarı” denilmiştir. 1653 yılında Aydın’da meydana gelen büyük deprem 

sonrasında birçok insan hayatını kaybetmiş, sosyal ve dini amaçlı yapılar, evler yıkılmıştır. Aydın Güzelhisar’ı 

depremin neden olduğu büyük hasara rağmen, hem göçlerle hem de transit ticaret yolu üzerinde yer almasından 

dolayı gelişimini sürdürmüştür. XVI.yüzyılın sonu ile XVII.yüzyılların başlarında Aydın’ın/ Efeler’in kentsel 

gelişimi artmıştır XVIII. ve XIX. yüzyıllarda kentin daha da büyümüş, XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde Aydın’ın 

vilayet merkezi konumuna gelmiştir (Can Tunalı 2007, 127-140). Bu büyümede 1856 yılında İzmir-Aydın 

demiryolunun işletmeye açılması ve bölgede ticari canlanması etkili olmuştur(Tozduman,1992; Emecen,1991; 
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Gökbel- Şölen, 1936; Çelik-Demir. 2012, 119; Haykıran Sarıbey – Can Tunalı 2012, s.127) .  Fakat I. Dünya 

Savaşı’ndan Osmanlı Devleti’nin yenik çıkması ve daha sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. 

Maddesi gerekçesiyle Aydın 27 Mayıs 1919 gününde Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında 

Aydın şehri yağmalanmış, yakılıp yıkılmış, halkı katliama uğramış ve insanlık dışı muamelelere maruz 

kalmıştır. 40.000 nüfusa sahip olan kentin nüfusu bu dönemde 1000’e kadar düşmüştür. 30 Haziran 1919’da 

Yörük Ali Efe ve Demirci Efe gibi efelerin öncülüğünde milli kuvvetler oluşturulmuş ve kısa süreliğine de 

olsa şehir, Yunanlıların elinden kurtarılmıştır. Bu kurtuluş çok uzun sürmemiş 4 Temmuz 1919’da Yunanlılar 

tarafından şehir tekrar ele geçirilmiştir. 7 Eylül 1922’de Yunanlılar Aydın’dan çıkarılmıştır. Cumhuriyetin 

ilanından sonra Yunan işgali sırasında yakılmış harap edilmiş olan şehir yeniden imar edilmiştir. Aydın kenti, 

tarihi, turizmi ve tarımı ile Batı Anadolu’nun en önemli şehirleri arasında yer almaktadır.  

 

1.2.Efeler İlçesi Ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 

Yüksek bilinç ve eğitim düzeyine sahip olan Efeler İlçesi hem coğrafi konumu, hem de eğitim olanaklarının 

iyi olması nedeniyle yüksek oranda göç almaktadır. 

  

1992 yılında kurulan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin Merkez Kampüsü’nün Efeler İlçesi’nde olması, 

Tıp, Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Aydın İktisat Fakültesi, Spor Bilimleri 

Fakültesi,  İslami İlimle FakültesiAydın Meslek Yüksek Okulu, Aydın Sağlık Yüksek Okulu ve Yabancı Diller 

Yüksek Okulu’nun Efeler ’de olması kentte önemli bir nüfus hareketliliğine, ekonomik ve kültürel 

hareketliliğe neden olmaktadır. Üniversite ile işbirliği yapılması Efeler halkının eğitim, kültür ve bilinç 

düzeyinin arttırılmasında büyük öneme sahiptir. Koronavirüsle mücadele kapsamında da Efeler Belediyesi ile 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinin katkısı çok büyüktür. Efeler Belediyesi 

birçok projede üniversite ile işbirliği yapmaya özen göstermektedir. 

 

2.1.Efeler Belediyesi’nin Koronavirüsle Mücadelede Aldığı Önlemler 

Efeler Belediyesi yönetimi Covid-19 ile mücadele kapsamında henüz Türkiye’de vakalar görülmeden önce 

2020 yılı Şubat ayında Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon oluşturmuş,  acil eylem planına ek 

olarak salgın afet planını eklemiştir. Salgın Afet Planına göre salgın hastalıklarla karşılaşılması durumunda 

belediyenin temel hizmetlerinin aksamaması için bir görev şeması belirlenmiş, bu şemaya göre definlerin 

aksamaması için Mezarlıklar Müdürlüğü, dezenfekte işlemlerinin aksamaması için Sağlık İşleri Müdürlüğü ve 

genel temizliğin aksamaması için Temizlik İşleri Müdürlüğü öncelikli birimler olarak belirlenmiş, bu 

birimlerde çalışan personele gerekli eğitimler verilmiş, koronavirüsle mücadelenin önemi hakkında genel 

bilgilendirme yapılmıştır. 

 

Mart 2020 ‘de Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp ATAY, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan 

KARAGÖZLÜ, ADÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent 

ERTUĞRUL ve ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz ABACIGİL’İin 

yer aldığı “Koronavirüs İzleme Komitesi” oluşturulmuş, bu komisyon tarafından hastalığın ilçedeki seyri ve 

bu konuda yapılan çalışmalar izlenerek bir yol haritası çıkarılmaya çalışılmıştır.     Belediyenin yürüttüğü 
çalışmalar ilçe halkının salgınla mücadelede daha duyarlı olmasını sağlamıştır. (T.C. Efeler Belediyesi) 

Efeler TV’de yüzbinlerce kişinin izlediği uzman doktorların yer aldığı “Covid-19’da Neler Yapmalıyız” isimli 

eğitim videoları yayınlanmış,  sosyal medya hesaplarından bilgilendirme görselleri paylaşılmış, broşürler ve 

pankartlar hazırlanmıştır. (https://www.efeler.bel.tr/guncel/haberler/efeler-belediyesi-nden-korona-ya-karsi-

videolu-mucadele) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efeler.bel.tr/guncel/haberler/efeler-belediyesi-nden-korona-ya-karsi-videolu-mucadele
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2.2. T.C. Efeler Belediyesi’nin Koronavirüs İle Mücadelede Yürüttüğü Çalışmalar: 

 

Efeler Belediyesinin Koronavirüsle mücadelesini aşağıda belirttiğimiz 9 başlık altında inceleyebiliriz.  

 

 Temizlik- Hijyen 

 Denetleme 

 Sağlık Çalışanlarına Destek 

 Kadınlara Destek 

 Esnafın Desteklenmesi 

 Sosyal Yardım- Gıda Yardımı 

 Eğitim Desteği 

 Psikolojik Destek 

 Tarımsal Alanda Yürütülen Çalışmalar 

 

 

2.2.1.Temizlik- Hijyen 

 

Dünyada koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından Efeler Belediyesi ilk aşamada 500 bin liralık ayırarak 

maske ve dezenfektan alımı yapmış,  daha sonra kurduğu atölyede maske üretmiştir. Bu atölyede belediye 

personelinin kullandığı ve muhtarlara, vatandaşlara dağıtılan maskeler üretimine devam edilmektedir. 

Taksi durakları ve taksiler, toplu taşıma araçları her hafta düzenli olarak dezenfekte edilmiş, daha sonra 

dezenfeksiyon istasyonları kurulmuş, toplu taşıma araçları ile taksiler bu istasyonlara gelerek düzenli bir 

şekilde dezenfekte edilmeye devam edilmiştir. Ayrıca dezenfekte edilen tüm ticari araçlara belediyemizce 

dezenfekte edildiğine dair form verilmektedir. Taksilere maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmıştır. Efeler 

İlçesi sınırları içinde yer alan bütün işyerlerinin hijyen koşullarına uygun şekilde hizmet vermesine dikkat 

edilmiş, esnafa hijyen kitleri dağıtılmıştır(https://www.efeler.bel.tr/guncel/haberler.). 

Efeler ’de bulunan bütün okullar, yurtlar, Camiler ve kuran Kursları dezenfekte edilmiştir. Koronavirüs vakası 

görülen konutlar vatandaşların isteği üzerine dezenfekte edilmiştir. Çöplerin toplanması ve çöp bidonlarının 

dezenfekte edilmesine büyük önem verilmiştir. Pazar yerlerinin girişlerinde dezenfekte tünelleri kurulmuş, 

pazarlarda azami ölçüde hijyen kurallarına uyulması sağlanmış, pazarcılara ve vatandaşlara maske 

dağıtılmıştır. Efeler İlçe Merkezinde Dezenfektan noktaları oluşturulmuştur.  

 

2.2. 2.Denetleme 

 

Efeler Belediyesi sınırları içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarla işletmelerin, mezarlıkların,  Pazar 

yerlerinin, toptancı hallerinin, hayvan pazarının, toplu taşım araçları ile taksilerin hijyen kurallarına uyup 

uymadığı Efeler Belediyesi Zabıta Ekipleri, bağlı bulundukları birim amirlikleri ve bizzat Belediye Başkanı 

Mehmet Fatih ATAY tarafından denetlenmekte, kurallara uymayanlar uyarılarak işlem yapılmaktadır. 

 

2.2.3.Sağlık Çalışanlarına Destek 

 

Türkiye’de ve Aydın/ Efelerde Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından Efeler Belediyesi Başkanı 

Mehmet Fatih ATAY’ın talimatı ile ilçede bulunan 3 ayrı otelde ayırtılan 40 oda 4 ay süre ile değişimli olarak 

sağlık çalışanlarının hizmetine sunulmuş, bu hizmetten 120 sağlık çalışanı yaralanmıştır. 

 

Pandeminin ilk günlerinde ülkede maske ve siperlik konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Efeler Kent 

Konseyi Kadın Meclisi ve Kadın Sivil Toplum Örgütlerinin ürettiği maske ve siperlikler Aydın Tabipler Odası 

aracılığı ile sağlık çalışanlarına verilmiştir. 

Pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına oluşturulacak hatıra ormanı için   Efeler 

Belediyesi ve Aydın Tabip Odası arasında Hatıra Ormanı İşbirliği Protokol’ü imzalanmış, bu protokol gereği 

Efeler Belediyesi,  bin adet fidan bağışlamayı taahhüt etmiştir   (T. C. Efeler Belediyesi Belediye Meclisinin 

17.05.2021 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı I. Birleşiminde Alınan 3 Nolu  Karar ) Efeler Belediyesi ile 

Aydın Tabip Odası Başkanlığı arasında Hatıra Ormanı Hizmet Projesi protokolünün imzalanabilmesi için 

Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
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2.2.4.Kadınlara Destek 

 

Pandemi koşulları nedeniyle insanların evlerine kapanmak zorunda kalmaları, işyerlerinin kapanmasından 

dolayı milyonlarca kişinin işsiz kalması, ekonomik sorunları da beraberinde getirmiş, bu sorunlardan en çok 

etkilenenler ise kadınlar ve çocuklar olmuştur. Kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarında da önemli 

bir artış olmuştur.   

 

Efeler Belediyesi şiddet gördükleri gerekçesiyle belediyeye başvuran kadınlara destek olmak amacıyla Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğünün önerisiyle 17 odalı konaklama yeri tahsis etmiş kadınların burada 4 ay süreyle 

konaklama imkânı sunulmuştur. 

 

Aydın Merkezde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde iki adet 

kadın sığınma evi olmasına rağmen şiddet vakalarında artış nedeniyle Efeler Belediyesi de bu konuda kadınlara 

destek sağlamıştır. Kadınlara konaklama desteğinin yanı sıra psikolojik destek de sağlanmıştır. Efelerde 

Kadınlar “Hayat Boyu Öğrenme” projesi kapsamında Kadınlar İçin Online İngilizce kursları açmış, bu 

kurslar büyük ilgi görmüştür. Efeler’de yaşayan kadınların güçlenmesi ve ekonomik özgürlüklerini 

kazanmaları amacıyla sadece kadınların çalışacağı ve yerel ürünlerin işleneceği “Tarımsal Ürün 

Fabrikası’nın” inşaatına başlanmış olup fabrikanın kısa zamanda tamamlanması planlanmaktadır. 

Efelerde kadınlar belediyenin desteği ile yerel ürünler olan kekik, enginar, şevketi bostan gibi katma değeri 

büyük tarımsal ürünler üretmektedir. Kentte yaşayan kadınlar ve yerli üreticilere destek vermek aynı zamanda 

yerli ürünlerin marka olmasını sağlamak amacıyla kadınların ve yerli üreticilerin ürünlerinin satılacağı Efe 

Bakkal açılmıştır. 

 

Efeler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih ATAY 13.01.2021 tarihinde Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi 

ile “Kadın Dostu Kent Protokolünü” imzalamış, bu protokol Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilmiş 

ve belediye personeli ile meclis üyelerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verilmeye başlamıştır. ( T. C. 

Efeler Belediyesi Belediye Meclisinin 01.03.2021 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı I. Birleşiminde Alınan 

Kararlar) Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’a   Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek 

Eşitliği Şartının imzalanması hususunda yetki vermiştir. 4nolu karar Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek 

Eşitliği Şartının imzalanması hususunda Belediye Başkanımız Mehmet Fatih ATAY'a yetki verilmesine 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. Şeklindedir. Aynı tarihli belediye meclis toplantısında 

da Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi ile kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak üzere kadın meclis üyelerinden oluşan bir Kadın Komisyonu kurulmasına toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

Efeler İlçesinde Belediye tarafından Kadın Konuk Evi ve Çocukları için kreş projesi hayata geçirilmiştir. Yaşlı 

ve hastalar için Alzheimer Merkezi Projesi de tamamlanmak üzeredir. Efeler Belediyesi’nin sosyal 

belediyecilik anlayışı ile yaşlı, engelli ve hastalara yönelik çalışmaları da devam etmektedir. 

2.2.5.Esnafın Desteklenmesi 

 

Mülkiyeti ve tasarrufu belediyeye ait olan ve belediye tarafından kiraya verilen taşınmazlardan kira bedeli 

tahakkukları iptal edilmiş, açık olmayan işyerleri içinde İşgaliye Ücreti alınmamıştır. 

Mart-Nisan-Mayıs 2020’de 3 ay süre ile 70 adet kiracıdan, Aralık 2020,Ocak, Şubat 2021’de de yine üç ay 

süre ile 54 adet kiracıdan kira bedelleri alınmamıştır. Bu kararlar Efeler Belediye Meclisi tarafından oy birliği 

ile alınmıştır.  

Efeler İlçesi sınırlarında işletmesi olan 1873 esnaftan sokağa çıkma yasağı dönemlerinde 3’er aylık sürelerde 

İşgaliye harçları ödemesini alınmamıştır. Ayrıca Pazarcı esnafına yönelik; sosyal mesafeyi koruma yönünde 

tezgâh araları 3’er metre olacak şekilde planlama yapılmış, Yoğunluğu azaltmak için 1 hafta tek sayı 

numaralı,1 hafta çift sayı numaralı pazarcıların dönüşümlü olarak tezgâh açmalarına izin verilmiş, sokağa 

çıkma yasağı dönemlerinde pazarcı esnafından da işgaliye harçları 3 ay süreli olarak alınmamıştır. (Mart-

Nisan- Mayıs 2020, Aralık 2020, Ocak- Şubat 2021-,Mayıs 2021). ( Efeler Belediyesi Belediye Meclisinin 

05.04.2021 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı II. Birleşiminde Alınan Kararlar, 2. Nolu Karar,Yeni 

Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ve İller İdaresi Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarih ve 1533514 

sayılı yazıları gereğince; faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin, faaliyette 
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bulunmadığı döneme ilişkin olarak, mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait, belediyemizce kiraya verilen 

taşınmazlardan, söz konusu yayınlanan genelge kapsamında ekli listede belirtilen 54 (elli dört) adet kiracının 

3 aylık (Aralık 2020, Ocak – Şubat 2021) kira bedeli tahakkuklarının iptal edilmesi, peşin yatırılan kira 

bedellerinin Mart 2021 tarihinden sonraki kira bedellerine mahsup edilmesine ve 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununun İşgal Harcı başlıklı 52, 53 ve 54. maddeleri kapsamı dışında kalan işgaliye ücretleri ile 

ilgili olarak açık olmayan işyerleri ve Pazar yeri tezgâhlarından 2020 yılı Aralık ayı ve 2021 yılının Ocak ve 

Şubat aylarına ait işgaliye ücreti alınmamasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

Esnafa dezenfektan, maske, eldiven dağıtılmış, ateş ölçümlerini yapılmıştır. Kısıtlamalar nedeniyle çalışamayan 

kentte yaşayan müzisyenlere gıda kolisi verilmiştir. Birçok yerde bu meslek grubu unutulmuş olmasına rağmen 

Efeler Belediyesi müzisyenlere destek vermiştir. 

2.2.6.Sosyal Yardım- Gıda Yardımı 

Efeler Belediyesinin Efe Masa birimine başvuran 2000 vatandaşa hizmet götürülmüş, belediyemize başvuran 

vatandaşlara gıda kolisi yardımı yapılmıştır. 65 Yaş üstü yaşlı ve hasta vatandaşlara sokağa çıkma yasağı 

nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından gıda alışverişleri,  ilaç ihtiyaçları ve evlerinin temizlenmesi gibi 

konularda Efeler Belediyesi tarafından destek verilmiştir. 

 

2. 2. 7.Eğitim Desteği 

 

Efeler eğitim düzeyi yüksek bir yerleşim yeridir. Fakat Koronavirüs Pandemisi nedeniyle okulların kapatılması 

çocukların okula gidememesine, uzaktan eğitime de internet bağlantılarının olmaması, tablet ve 

bilgisayarlarının olmaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı katılamamasına sebep olmuştur. Efeler Belediyesi 

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Efeler ilçesi sınırları içinde yaşayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 

lise ve mezun durumunda olan 52.000 öğrencinin ücretsiz olarak  yararlanabileceği Dijital Eğitim Platformu 

EFEDERS.TV‘yi öğrencilerin kullanımına sundu. 49.000 öğrenciye Efeders. Tv. şifresi 

verilmiştir(https://www.efeler.bel.tr/guncel/haberler/efeler-in-iddiali-egitim-projesinin-sifreleri-dagitiliyor). 

Efesem Akademiden de 236’sı ortaokul, 251’i lise öğrencisi olmak üzere toplam 487 öğrenci destek almıştır.  

Efelerde yaşayan 100 öğrenciye Efeler Belediyesi tarafından tablet verilmiştir.  Dar gelirli vatandaşların 

yaşadığı Ovaeymir mahallesinde bir Eğitim Merkezi açılmış, burada öğrencilerin ders çalışabilmeleri için 8 

bilgisayar tahsis edilmiş, öğrencilere Efeders şifreleri verilmiştir. 

Kentteki kütüphane ihtiyacına alternatif çözüm olarak 21. 01.2021 tarihinde Kitap Kafe açılmış, Mimar Sinan 

Mahallesi’nde ikinci Kitap Kafe’nin açılması için çalışmalar devam etmektedir. Öğrencilerin saat 02.00’ye 

kadar ders çalışıp, kitap okuyabilecekleri kafede aynı zamanda bilgisayarlar ve internetin olanaklarının yanı 

sıra özellikle kız öğrencilerin gece evlerine bırakacak servis hizmeti ve çay ikramı da bulunmaktadır. 

Efelerde yaşayan özellikle çocukların yararlanabilmeleri için Matematik ve Bilim Parkı projelerine de 

başlanmış olup parkın 29 Ekim 2021 tarihinde açılması planlanmaktadır. 

 

2. 2. 8.Psikolojik Destek 

 

Efeler Belediyesi Meclis kararıyla özellikle pandemi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan Efeler halkına 

destek vermek amacıyla Kadın, Aile Çocuk Psikolojik Destek Merkezi açıldı. 10 Şubat 2021 tarihinde açılan 

merkezden 13 yaş ve üzeri çocuklar, ergenler, yetişkinler, çiftler ve ailelerin yararlanması planlanmış olup 

Mayıs ayı sonuna kadar 200 kişi hizmet almıştır( https://www.efeler.bel.tr/guncel/haberler/efeler-belediyesi-

nden-vatandaslara-ucretsiz-psikolojik-destek). 

Merkezin açılmasından önce Efeler Belediyesi Efeler Kent Konseyi ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Derneği arasında iş birliği protokolü imzalanmış, protokol dahilinde koronavirüs salgını nedeniyle Efelerlde 

yaşayan vatandaşların ruh ve sinir sağlığının desteklenmesi ve korunması için ilçe sınırları içerisinde psiko-

sosyal destek, online danışma ve bilgilendirme çalışmaları yapılması kararlaştırılmıştır. 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. 

Kayhan Delibaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  

Doç. Dr. Özlem Erel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi  Uzm. Psikolog M. Neslihan Turgut,  T.C. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, Aydın 

Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travm. Bölümünden Uzm. Dr. Hakan Karagözlü ve Serbest Hekim-Psikiyatri 

Uzm. Dr. Betül Arayıcı’dan İntihar Çalışma Grubu pandemiden  önce başlayan çalışmalarının  sonuçlarını bir 
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rapor halinde 27.01.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaştı. Aydın Efeler İlçesinde intihar vakalarının çok olması 

Kadın, Aile Çocuk Psikolojik Destek Merkezinin önemini bir kez daha kanıtlamıştır. 

Efeler Belediyesi tarafından çalışmaları başlatılan Otizm Yaşam Merkezi’nin temeli 3 Aralık 2020 tarihinde 

Dünya Engelliler Günü’nde atıldı. Otizm Yaşam Merkezi’nde 400 otizmli bireyin  eğitim ve rehabilitasyon 

hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanması, sanatsal faaliyetler gerçekleştirerek yaratıcılıklarına katkı 

sunulması ve sosyalleşmesi  sağlanmaya çalışılacak olup Otizm Yaşam Merkezinde, Otizm Spor Merkezi, 

Otizm Kafe yapılması planlanmaktadır. 

 

2.2. 9.Tarımsal Alanda Yürütülen Çalışmalar 

 

Koronavirüs pandemisi insanlara tarımsal üretimin önemini bir kez daha fark ettirdi. Özellikle iyi tarım ve 

organik tarım, sağlıklı gıda üretimi, yerli gıdaya ihtiyaç önemli bir durum olarak ortaya çıktı. Bu bağlamda 

Efeler Belediyesi pandemiden önce başlattığı tarımsal üretim ve yerli üretim konusundaki çalışmalarına daha 

da önem vererek öncelikle kırsalda yaşayan ve geçimlerini tarımdan sağlayan kadınları destekledi. Belediyeye 

ait arazilerde de Enginar, Şevketi bostan, Ejder Meyvesi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, özellikle kekik üretimi 

konusunda çalışmalar yapmaktadır. Kekiğin, yağının, suyunun çıkarılması, kurutulması konularında çalışma 

yapılmaktadır. Kurulacak olan ve sadece kadınların istihdam edileceği tarım ürünleri fabrikasında da yine yerli 

üreticilerin ürettikleri mahsullerin işlenmesi ve pazarlanması planlanmaktadır. Ayrıca açılan Efe Bakkal’da da 

bu ürünlerin satışı yapılacaktır. (https://www.karar.com/efelerde-tarimsal-urun-fabrikasinin-yapimi-basladi-

1597707 ) 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak korona virüsün ortaya çıkması ve hızla tüm dünyaya yayılması, milyonlarca insanın bu 

pandemiden etkilenmesine ve binlerce insanın ölümüne yol açmıştır. Bir çok gelişmiş ülke pandemiye 

hazırlıksız yakalanmış, pandemi insanları sosyal, ekonomik, psikolojik yönden olumsuz etkilemiştir. 

Koronavirüsle mücadelede yerel yönetimler ön plana çıkmıştır. Aydın Efeler Belediyesi de Erkenden aldığı 

önlemler ve hastalığın Türkiye’de görüldüğü andan itibaren yürüttüğü çalışmalar sayesinde Efeler Halkının 

hastalıktan asgari düzeyde etkilenmesi için çaba harcamıştır. Fakat alınan tüm önlemlere rağmen ne yazık ki 

hastalığın ve ölümlerin önüne geçilememiştir. Efeler İlçesinde de 403 vatandaşımız salgın ve bulaşıcı 

hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüsle mücadelede 

hayatlarını ortaya koyan tüm çalışanlara teşekkürü bir borç biliriz. 
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Öz 

Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi’nin kapsamını; TMS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS oluşturmaktadır.  

Günümüzde, “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)” Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) 

tarafından, “Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS)” belirli 

kriterleri karşılayan büyük ve orta ölçekli işletmeler tarafından uygulanmaktadır. Henüz taslak aşamasında 

olan “Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (KÜMİ FRS)”’nın ise bilanço esasına 

tabi küçük ve mikro ölçekli işletmeler tarafından uygulanması planlanmaktadır.  

Maddi duran varlıklar, işletmelerin diğer varlıkları arasında önemli bir paya sahiptir. Bu varlıklar, işletmelerin 

faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanılan ve bir hesap döneminden daha uzun süre 

elde tutulması planlanan fiziki varlıkları ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı; TMS, BOBİ FRS ve KÜMİ 

FRS çerçevesinde maddi duran varlıkların ilk kez muhasebeleştirilmesi, sonraki dönemlerde değerlemesi, 

değerleme farklarının raporlanması ve özellikli konulara ilişkin esasların açıklanarak, düzenlemelerdeki 

benzerlik ve farklılıkların ortaya konulmasıdır. Bu amaçla yapılan çalışma sonucunda; BOBİ FRS ve KÜMİ 

FRS’nin maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin birçok konuda birbiriyle uyumlu olduğu,  

ancak her iki standart ile TMS arasında birtakım farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Maddi Duran Varlıklar, TMS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS 

 

ACCOUNTING PRINCIPLES FOR TANGIBLE FIXED ASSETS UNDER FINANCIAL 

REPORTING FRAMEWORK IN TURKEY: A COMPARISON IN THE FRAMEWORK OF TAS, 

BOBI FRS AND KUMI FRS 

 

Abstract 

The scope of the Financial Reporting Framework in Turkey consists of TMS, BOBI FRS and KUMI FRS. 

Currently, "Turkish Accounting Standards (TAS)" are applied by public interest organizations (KAYIK), 

“Financial Reporting Standards For Large and Medium-Sized Enterprises (BOBI FRS)” are applied by large 

and medium-sized enterprises that meet certain criteria. "Financial Reporting Standards For Small and Micro 

Enterprises (KÜMİ FRS)", which are still in the draft stage, is planned to be implemented by small and micro-

scale enterprises that meet the bookkeeping criteria on the basis of balance sheet. 

Tangible fixed assets have a significant share among other assets of enterprises. These assets refer to physical 

assets that are used to carry out the activities of enterprises without interruption and are expected to be held 

for longer than a period of activity. The aim of this study is the first accounting of tangible fixed assets within 

the framework of TMS, BOBİ FRS and KÜMİ FRS, their valuation in the following periods, reporting the 

valuation differences and revealing the similarities and differences in the regulations by explaining the 

principles regarding special issues. As a result of the work done for this purpose; it has been determined that 

BOBI FRS and KUMI FRS are compatible with each other in many issues regarding the accounting of tangible 

fixed assets but there are some differences between both standards and TMS. 

Keywords: Tangible Fixed Assets, TAS, KUMI FRS, BOBI FRS 
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GİRİŞ 

Maddi duran varlıklar, işletmelerin faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi amacıyla edinilen, bir 

yıldan daha uzun süre elde tutulması öngörülen, kısa süre içerisinde satışı düşünülmeyen fiziki varlıklardır. 

Özellikle üretim yapan işletmelerin varlıkları arasında önemli bir yere sahip olan maddi duran varlıkların 

sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesine yönelik birtakım düzenlemeler bulunmaktadır. Türkiye’de maddi 

duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin uygulamalar genellikle Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 

Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği (MSUGT)’nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. Günümüzde ise, bu uygulama şekli halen devam etmekle birlikte, gerek muhasebe 

uygulamalarında ülkeler arasında görülen farklılıkların ortadan kaldırılması, gerekse ortak bir raporlama dili 

geliştirilmesi amacıyla belirli ölçütleri karşılayan işletmeler tarafından uygulanmak üzere TMS ve BOBİ FRS 

hayata geçirilmiştir. Bu standartların daha fazla tabana yayılması amacıyla da KÜMİ FRS’nin hayata 

geçirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilmektedir. 

Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi’nin kapsamında yer alan TMS, KAYİK’ler tarafından; 

BOBİ FRS, belirli ölçütleri karşılayan büyük ve orta ölçekli işletmeler tarafından uygulanmaktadır. KÜMİ 

FRS’nin ise, henüz taslak aşamasında olup, bilanço esasına tabi küçük ve mikro ölçekli işletmeler tarafından 

uygulanması öngörülmektedir.  

Özellikle, uluslararası gelişmelerin yakından takip edilerek önce TMS’nin KAYİK’ler tarafından 

uygulanmak üzere yürürlüğe konulması, sonrasında BOBİ FRS’nin devreye alınmasıyla birlikte Türkiye’de 

muhasebe ve finansal raporlama alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, henüz taslak 

aşamasında olan ve kamuoyunun görüşüyle paylaşılan KÜMİ FRS’nin de yakın gelecekte uygulamaya 

konulması ile muhasebe standartlarının uygulama alına daha da genişleyecektir. Böylece, daha fazla işletme 

tarafından gerçeğe uygun, şeffaf ve güvenilir finansal tablolar hazırlanarak raporlama yapılacaktır. 

Dolayısıyla, finansal bilgi kullanıcılarının daha sağlıklı karar vermelerine ve bu kararların isabetinin artmasına 

katkı sağlanacaktır. 

KAYİK’ler ile büyük ve orta ölçekli işletmeler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında 

bağımsız denetime tabidir. KAYİK’lerin TMS’yi, büyük ve orta ölçekli işletmelerin BOBİ FRS’yi uygulama 

zorunlulukları bulunmaktadır. Ayrıca, büyük ve orta ölçekli işletmelerin TMS’yi uygulayabilmeleri tercihe 

bırakılmıştır. TTK kapsamında bağımsız denetime tabi olmayan ve bilanço esasına göre defter tutma 

ölçütlerini karşılayan küçük ve mikro işletmelerin ise, henüz taslak aşamasında bulunan ve yakın gelecekte 

yürürlüğe konulması planlanan KÜMİ FRS’yi uygulamaları söz konusu olacaktır. 

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin tabi oldukları finansal raporlama çerçevesi Şekil 1’deki gibi 

gösterilebilir. 
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Şekil 1. Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi 

Kaynak: (Ergüden, agis, 2020) 

Maddi duran varlıklara ilişkin düzenlemeler; TMS 16’da, BOBİ FRS Bölüm 12’de, KÜMİ FRS Bölüm 

11’de düzenlenmiştir. Bu çalışmada, maddi duran varlıkların ilk kez muhasebeleştirilmesi, sonraki dönemlerde 

değerlemesi, değerleme farklarının raporlanması ve bazı özellikli konulara ilişkin esasların açıklanarak, 

düzenlemelerdeki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulmasına çalışılmıştır. 

 

1.Maddi Duran Varlıkların İlk Kez Muhasebeleştirilme Esasları 

 

Maddi duran varlıkların her üç standart düzenlemesi kapsamında ilk kez muhasebeleştirilme esasları 

aşağıdaki gibidir. 

 

1.1.TMS 16 Kapsamında Maddi Duran Varlıkların İlk Kez Muhasebeleştirilme Esasları 

 

TMS 16, 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 31.12.2005 tarihli 26040 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.  

TMS 16’nın, maddi duran varlıklara yönelik esasların düzenlendiği en temel standart olduğunu ifade 

etmek mümkündür (Lech ve Kamieniecka, 2014: 1063). Standardın amacı, finansal bilgi kullanıcılarının 

işletmelerdeki maddi duran varlıklara ilişkin yatırımları ve bu varlık yatırımlarındaki değişimleri 

belirleyebilmelerini sağlamak üzere maddi duran varlıklara yönelik muhasebe işlem ve konularını açıklamaktır 

(TMS 16, md. 1).  

TMS 16’ya göre maddi duran varlıklar, işletmelerde mal veya hizmetlerin üretilmesi ya da arzında 

kullanılması, üçüncü kişilere kiraya verilmesi ya da idari amaçlar doğrultusunda kullanmak üzere edinilen ve 

bir hesap döneminden daha uzun süre kullanımı planlanan fiziki kalemler şeklinde ifade edilmektedir (TMS 

16, md. 6).  

TMS 16’ya göre; arazi, arazi ve binalar, makinalar, gemiler, uçaklar, motorlu taşıtlar, mobilya ve 

demirbaşlar, ofis araç ve gereçleri ile taşıyıcı bitkiler, benzer özellik ve kullanıma sahip varlıklar olarak 

gruplandırılarak maddi duran varlıklar sınıfını oluşturmaktadır. TMS 16 kapsamında, gruplandırılan bu 

varlıkların aktifleştirilme şartlarını sağlamaları durumunda maddi duran varlıklar olarak 
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muhasebeleştirilmesine izin verilmektedir (TMS 16, md. 37). Bununla birlikte, yardımcı donanım ve servis 

donanımı, yedek parça vb. varlıkların maddi duran varlıklara ilişkin tanımı karşılamaları halinde, bu varlıklar 

da TMS 16’ya göre muhasebeleştirilebilmektedir. Ancak, bu varlıkların maddi duran varlık tanımını 

karşılamaması durumunda söz konusu varlıkların stoklarda izlenmesi gerekmektedir (TMS 16, md. 8). 

Maddi duran varlıkların ilk kez aktifleştirilebilmesi için gerçekleşmesi gereken şartlar aşağıdaki gibidir 

(Kızıl vd., 2016: 172). 

 Maddi duran varlıklara yönelik gelecekte ortaya çıkacak ekonomik faydaların işletmeye 

aktarılmasının muhtemel olması, 

 Maddi duran varlıklara ilişkin maliyetlerin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi. 

Maddi duran varlıkların ilk kez muhasebeleştirilebilmesi için ilk koşul, bu varlıklara ilişkin gelecekte 

elde edilecek ekonomik faydaların işletmeye aktarılmasının muhtemel olmasıdır.  Başka bir ifadeyle, maddi 

duran varlıklara yönelik gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye aktarılabileceği konusunda yapılan 

tahminlerin güvenilir olmaması halinde, maddi duran varlıkların aktifleştirilmesine izin verilmemektedir. 

İkinci koşul ise, maddi duran varlıklara yönelik satın alma, üretim veya inşa maliyetlerinin güvenilir şekilde 

ölçülebilmesidir. 

Yukarıda belirtilen aktifleştirilme şartlarının sağlanması durumunda, maddi duran varlıklar ilk kez 

maliyet bedeli üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Bu maliyetler, maddi duran varlıkların ilk edinme veya 

inşa edilmesi sırasında oluşan ya da sonradan ekleme, kısmi yenileme ve bakım için katlanılan maliyetleri de 

kapsamaktadır (TMS 16, md. 10). Ancak, günlük bakım maliyetlerinin maddi duran varlığın maliyetine dahil 

edilmesi söz konusu değildir (TMS 16, md. 12).  

Maddi duran varlıkların ilk kez edinimleri sırasında ortaya çıkan maliyetler aşağıdaki unsurları 

içermektedir (Kheru, 2013: 11).  

 Maddi duran varlıklara ilişkin ticari indirimler ile iskontoların çıkarılmasından sonra iade edilmeyen 

alış vergileri ve ithalat vergileri dahil edilmiş alış fiyatı, 

 Maddi duran varlıkların yerleştirileceği alana götürülmesi ve işletme yönetimi tarafından hedeflenen 

şartlarda çalışabilmesini sağlayacak durum ve konuma getirilmesine yönelik maliyetler, 

 Maddi duran varlıkların sökülmesi, taşınması ve yerleştirileceği yerin restorasyon çalışmalarına 

yönelik tahmini maliyetler,  

 Doğrudan maddi duran varlıkların edinimine veya inşaatına ilişkin çalışanlara sağlanan faydalar 

nedeniyle katlanılan maliyetler, 

 Maddi duran varlıkların yerleştirileceği alanın hazırlanmasına yönelik maliyetler, 

 Maddi duran varlıkların ilk teslimatına yönelik maliyetler,  

 Maddi duran varlıkların kurulum ve montajına yönelik maliyetler,  

 Maddi duran varlıkların doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığına yönelik yapılan test çalışmalarına 

yönelik maliyetler, 
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 Mesleki ücretler. 

1.2.BOBİ FRS Bölüm 12 Kapsamında Maddi Duran Varlıkların İlk Kez Muhasebeleştirilme 

Esasları 

 

BOBİ FRS, 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 29.07.2017 tarihli 30138 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.  

BOBİ FRS, TTK hükümleri doğrultusunda TMS’yi uygulama zorunluluğu bulunmayan büyük ve orta 

ölçekli işletmelerinin gerçeğe uygun finansal raporlama yapmalarının sağlanması amacıyla yürürlüğe 

konulmuştur.  

BOBİ FRS Bölüm 12’nin amacı, işletmelerdeki maddi duran varlıklara ilişkin muhasebe esaslarını 

düzenlemektir (BOBİ FRS, md. 12.1).  

BOBİ FRS Bölüm 12’ye göre maddi duran varlıklar, işletmelerde mal veya hizmet üretiminde ya da 

arzında kullanmak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya idari amaçlar dahilinde kullanmak üzere edinilen ve 

bir dönemden daha fazla kullanılması hedeflenen fiziki kalemleri ifade etmektedir (BOBİ FRS, md. 12.2).  

BOBİ FRS Bölüm 12 kapsamında maddi duran varlıklar ilk kez maliyet bedeli ile 

muhasebeleştirilmektedir (BOBİ FRS, md. 12.6). Maddi duran varlıkların faydalı ömürlerini uzatan ya da 

kapasitelerini yükselterek gelecekte kendisinden elde edilecek faydaları artıran harcamaların da maddi duran 

varlıkların maliyetine dahil edilerek muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu harcamalar, maddi duran 

varlık tanımını karşılamaları koşuluyla büyük çaplı kontrol harcamaları ve yenileme harcamalarını da 

kapsamaktadır (BOBİ FRS, 12.4). Maddi duran varlık tanımını karşılamaları durumunda yedek parça ve bakım 

malzemelerinin de BOBİ FRS Bölüm 12’ye göre maddi duran varlık olarak muhasebeleştirilebilmesi 

mümkündür. Aksi durumda, bu varlıkların stoklarda izlenmesi gerekmektedir (BOBİ FRS, md. 12.3). Bununla 

birlikte, maddi duran varlıklara ilişkin yapılan günlük/olağan bakım ve onarım maliyetlerinin ilgili varlığın 

maliyetine eklenmesi mümkün değildir (BOBİ FRS, md. 12.15). Bu düzenlemelerin, TMS 16 hükümleri ile 

uyumlu olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Maddi duran varlıkların ilk kez edinimleri sırasında ortaya çıkan maliyetler aşağıdaki unsurları 

içermektedir (Cömert, 2019: 111; BOBİ FRS, md. 12.7, 12.8, 12.14A).  

 Maddi duran varlıklara ilişkin ticari indirimler ve iskontolar düşüldükten sonraki alış fiyatı, 

 Maddi duran varlıklara ilişkin satın alma işlemine bağlı olarak ortaya çıkan maliyetler,  

 Maddi duran varlıkların işletme yönetimi tarafından hedeflenen şekilde kullanılabilmesini 

sağlayacak durum ve konuma getirilmesine yönelik maliyetler,  

 Maddi duran varlıklara ilişkin nakliye ve montaj maliyetleri,  

 Maddi duran varlıklara ilişkin gümrük vergileri, 

 Maddi duran varlıklara ilişkin kıymet takdiri, mahkeme ve noter giderleri, 

 Maddi duran varlıklara ilişkin alış anında ödenen, iade alınmayan vergi, resim ve harçlar, 

 Maddi duran varlıklara ilişkin yapılan işlemlerden dolayı serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, 
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 Maddi duran varlıkların yerleştirildiği alanın hazırlanmasına yönelik maliyetler, 

 Mevcut bir binanın satın alındıktan sonra yıkılması ve maddi duran varlığın yerleştirileceği alanın ya 

da arsanın hazırlanmasına yönelik maliyetler, 

 Maddi duran varlığın amaçlanan doğrultuda çalışıp çalışmadığına ilişkin yapılan test maliyetleri, 

 Maddi duran varlıkların sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği yerin restorasyon çalışmalarına 

yönelik tahmini maliyetler,  

1.3.KÜMİ FRS Bölüm 11 Kapsamında Maddi Duran Varlıkların İlk Kez Muhasebeleştirilme 

Esasları 

 

KÜMİ FRS, 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 12.07.2019 tarihinde kamuoyunun 

görüşüne açılmıştır. Henüz taslak aşamasında olan KÜMİ FRS’nin yakın bir zamanda, bağımsız denetim 

kapsamında olmayan ve bilanço esasına göre defter tutma koşullarını sağlayan küçük ve mikro ölçekli 

işletmeler tarafından uygulanması planlanmaktadır. 

KÜMİ FRS, TTK hükümleri doğrultusunda bağımsız denetime tabi olmayan, TMS ve BOBİ FRS’yi 

uygulama zorunluluğu bulunmayan küçük ve mikro ölçekli işletmelerinin gerçeğe ve ihtiyaca uygun, 

karşılaştırılabilir finansal tablolar hazırlamalarının sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. KÜMİ FRS’nin yakın 

gelecekte uygulamaya konulmasıyla birlikte, Türkiye’de en fazla sayıda işletmeyi kapsayan bir standart 

olacağını ifade etmek mümkündür.  

KÜMİ FRS Bölüm 11’in amacı, işletmelerin maddi duran varlıklarına ilişkin muhasebe ilkelerini 

düzenlemektir (KÜMİ FRS, md. 11.1).  

KÜMİ FRS Bölüm 11’e göre maddi duran varlıklar, işletmelerin mal veya hizmet üretiminde ya da 

arzında kullanmak, üçüncü kişilere kiraya vermek ya da idari amaçlarla kullanmak üzere edinilen ve bir hesap 

döneminden daha uzun süreyle kullanımı hedeflenen fiziki kalemler olarak ifade edilmektedir (KÜMİ FRS, 

md. 11.3).  

KÜMİ FRS Bölüm 11 kapsamında maddi duran varlıklar ilk kez maliyet bedeli üzerinden 

muhasebeleştirilmektedir (KÜMİ FRS, md. 11. 5). Maddi duran varlıkların faydalı ömürlerini uzatacak ya da 

kapasitelerini genişleterek kendilerinden elde edilecek gelecekteki yararları artıran harcamaların ilgili maddi 

duran varlığın defter değerine ilave edilmesi gerekmektedir. Bu gibi harcamalar, maddi duran varlık tanımını 

karşılaması halinde büyük çaplı kontrol harcamaları ve yenileme harcamalarını da içermektedir (KÜMİ FRS, 

md. 11. 8). Ayrıca, maddi duran varlık tanımını karşılamaları halinde, yedek parça ve bakım malzemeleri de 

KÜMİ FRS Bölüm 11 gereğince muhasebeleştirilebilmektedir. Aksi durumda, bu varlıkların stoklarda 

izlenmesi gerekmektedir (KÜMİ FRS, md. 11.10). Bununla birlikte, maddi duran varlıklara ilişkin yapılan 

günlük/olağan bakım ve onarım maliyetlerinin ilgili varlığın maliyetine dahil edilmesi söz konusu değildir 

(KÜMİ FRS, md. 11.9; Aytaç ve Gücenme Gençollu, 2020: 758). Bu düzenlemelerin, gerek BOBİ FRS 

gerekse TMS 16’da düzenlenen hükümlerle uyumlu olduğunu ifade etmek mümkündür. 
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Maddi duran varlıkların ilk kez edinimleri sırasında ortaya çıkan maliyetler aşağıdaki unsurları 

içermektedir (KÜMİ FRS, md. 11.6-11.7).  

 Maddi duran varlıklara ilişkin ticari indirimler ve iskontolar düşüldükten sonraki alış fiyatı, 

 Maddi duran varlıklara ilişkin satın alma işlemine bağlı olarak katlanılan maliyetler,  

 Maddi duran varlıkların işletme yönetimi tarafından hedeflenen şartlarda kullanılabilmesini 

sağlayacak durum ve konuma getirilmesi ile ilişkilendirilebilen maliyetler, 

 Maddi duran varlıklara ilişkin nakliye ve montaj maliyetleri,  

 Maddi duran varlıklara ilişkin gümrük vergileri,  

 Maddi duran varlıklara ilişkin kıymet takdiri, mahkeme ve noter vb. giderler, 

 Maddi duran varlıkların alış anında ödenen, iade alınmayan vergi, resim ve harçlar, 

 Maddi duran varlıklara ilişkin yapılan işlemlerden dolayı serbest meslek erbabına yapılan ödemeler,  

 Maddi duran varlıkların yerleştirildiği alanın hazırlanmasına yönelik maliyetler, 

 Mevcut bir binanın satın alındıktan sonra yıkılması ve ilgili varlığın yerleştirileceği alanın ya da 

arsanın hazırlanmasına yönelik maliyetler. 

2. Maddi Duran Varlıkların Sonraki Dönemlerde Değerleme Esasları 

Değerleme, işletme varlıkları ve kaynaklarının ilk kez muhasebeleştirilmesinde veya izleyen faaliyet 

dönemlerinde finansal tablolarda raporlanmasında dikkate alınacak parasal değerlerinin belirlenmesi işlemidir 

(Rende vd., 2012: 25).  

Maddi duran varlıkların her üç standart düzenlemesi kapsamında sonraki dönemlerde değerleme esasları 

aşağıdaki gibidir. 

2.1.TMS 16 Kapsamında Maddi Duran Varlıkların Sonraki Dönemlerde Değerleme Esasları 

 

TMS 16’ya göre, maddi duran varlıkların ilk kez muhasebeleştirilmesini takip eden dönem sonlarında 

değerlemesinde maliyet modeli veya yeniden değerleme modeli yöntemleri kullanılabilmektedir. 

Maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde değerlemesinde maliyet modelinin kullanılması halinde; 

maddi duran varlıkların maliyet değerinden birikmiş amortisman tutarı ve bulunması halinde birikmiş değer 

düşüklüğü zarar tutarları indirildikten sonraki değerleri ile raporlanmaktadır (Herrmann vd., 2006: 45). 

Böylece, maddi duran varlıkların finansal durum tablosunda net defter değerleri ile izlenmesi sağlanmaktadır.  

Maddi duran varlıkların maliyet modeli ile değerlemesi sonucu ortaya çıkan değerleme farklarından 

sadece değer azalışlarının muhasebeleştirilmesine izin verilmektedir. Bu model kapsamında değer artışlarının 

muhasebeleştirilmesi mümkün değildir. Ortaya çıkan değer azalışı, karşılık ayrılmak suretiyle gider olarak 

muhasebeleştirilme ve kâr veya zarar tablosunda raporlanmaktadır. Ancak, daha önce maliyet modeli ile 

değerleme yapılması sonucunda kâr veya zarar tablosuna yansıtılan değer azalışının ardından değer artışının 

ortaya çıkması halinde, bu değer artışının ilgili maddi duran varlığın daha önce gider olarak kaydedilen değer 
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azalış tutarını tersine çevirdiği düzeyde gelir olarak muhasebeleştirilmektedir (Aytaç ve Gücenme Gençoğlu, 

2020: 760-761). 

Maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde değerlemesinde yeniden değerleme modelinin kullanılması 

halinde; maddi duran varlıklar yeniden değerleme günündeki gerçeğe uygun değerinden birikmiş amortisman 

tutarı ve bulunması halinde birikmiş değer düşüklüğü zarar tutarları düşüldükten sonraki değerleri ile 

raporlanmaktadır (Salendrez, 2006: 4). Böylece, maddi duran varlıkların finansal durum tablosunda gerçeğe 

uygun değerleriyle izlenmesi sağlanmaktadır. 

Maddi duran varlıkların yeniden değerleme modeli ile değerlemesi sonucu ortaya çıkan değerleme 

farklarından gerek değer artışları gerekse değer azalışlarının muhasebeleştirilmesine izin verilmektedir. Bu 

model kapsamında yapılan ilk değerleme işleminde değer artışının ortaya çıkması durumunda, bu değer artış 

tutarı özkaynaklarda “Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları” adı altında muhasebeleştirilmekte 

ve ayrıca diğer kapsamlı gelir unsuru olarak kâr veya zarar tablosunun diğer kapsamlı gelirler bölümünde 

raporlanmaktadır (TMS 16, md. 39). Bu model kapsamında yapılan ilk değerleme işleminde değer azalışının 

ortaya çıkması durumunda ise, bu değer azalışı gider olarak muhasebeleştirilmektedir (TMS 16, md. 40). Daha 

önce yeniden değerleme modeli ile değerleme yapılması sonucunda kâr veya zarar tablosu yansıtılan bir değer 

azalışından sonra yeniden değerleme değer artışının ortaya çıkması halinde, öncelikle değer artış tutarının 

önceki dönemin değer azalışı tutarı kadar kısmının kâr veya zarar tablosunda gelir olarak 

muhasebeleştirilmelidir. Değer artış tutarının, önceki dönemde gider olarak kaydı yapılan değer azalış 

tutarından fazla olması halinde, ortaya çıkan farkın doğrudan özkaynaklarda yeniden değerleme değer artışı 

şeklinde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir (Onay, 2016: 12).  

2.2.BOBİ FRS Bölüm 12 Kapsamında Maddi Duran Varlıkların Sonraki Dönemlerde Değerleme 

Esasları 

 

BOBİ FRS Bölüm 12’ye göre, maddi duran varlıkların ilk kez muhasebeleştirilmesini takip eden 

dönemlerde değerlemesinde tıpkı TMS 16’da olduğu gibi maliyet modeli veya yeniden değerleme modeli 

yöntemleri kullanılabilmektedir. 

Maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde değerlemesinde maliyet modelinin kullanılması halinde; 

maddi duran varlıkların maliyet değerinden birikmiş amortisman tutarı ve bulunması halinde birikmiş değer 

düşüklüğü zarar tutarları indirildikten sonraki değerleri ile ölçülmektedir (BOBİ FRS, md. 12.15). Maddi duran 

varlıkların maliyet modeli ile değerlemesi sonucu ortaya çıkan değer azalışı gider olarak muhasebeleştirilme 

ve kâr veya zarar tablosunda raporlanmaktadır. 

Maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde değerlemesinde yeniden değerleme modelinin kullanılması 

halinde; maddi duran varlıklar yeniden değerleme günündeki gerçeğe uygun değerinden birikmiş amortisman 

tutarı ve bulanması halinde birikmiş değer düşüklüğü zarar tutarları indirildikten sonraki tutarı üzerinden 

ölçülmektedir (BOBİ FRS, md. 12.16). Bu model kapsamında yapılan ilk değerleme işleminde değer artışının 

ortaya çıkması halinde, bu artış tutarı özkaynaklarda “Yeniden Değerleme Yedeği” adı altında 

muhasebeleştirilmektedir. Ancak, bu artış tutarı aynı maddi dudan varlığın daha önceden kâr ya da zarara 
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yansıtılan yeniden değerleme değer azalış tutarını tersine çevirdiği düzeyde kâr veya zararda gösterilmektedir. 

Yeniden değerleme sonucunda, bir maddi duran varlığın defter değerinde azalış olması halinde, bu azalış 

tutarının aynı maddi duran varlık için yeniden değerleme yedeğindeki tutar kadarlık bölümü bu yedekten 

düşülmektedir. Yeniden değerleme azalış tutarının yeniden değerleme yedeğindeki tutardan yüksek olması 

halinde, aradaki fark tutarı kâr veya zarar tablosunda ilgili maddi duran varlığa ilişkin işletme fonksiyonuna 

yönelik giderlerin izlendiği kalemde kâr veya zarara yansıtılmaktadır (BOBİ FRS, 12.19). Örneğin; idari 

birimde kullanılmakta olan bir maddi duran varlığa yönelik değer düşüklüğü tutarı “770 Genel Yönetim 

Giderleri” hesabı aracılığıyla kâr veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Ayrıca, burada dikkat edilmesi 

gereken bir husus bulunmaktadır. Bu husus, özkaynaklarda yeniden değerleme yedeği adı altında 

muhasebeleştirilen değer artışı tutarının TMS 16’dan farklı olarak diğer kapsamlı gelir unsuru olarak kâr veya 

zarar tablosunun diğer kapsamlı gelirler bölümünde raporlanmadığıdır. 

2.3.KÜMİ FRS Bölüm 11 Kapsamında Maddi Duran Varlıkların Sonraki Dönemlerde Değerleme 

Esasları 

 

KÜMİ FRS Bölüm 11’e göre, maddi duran varlıkların ilk kez muhasebeleştirilmesini takip eden 

dönemlerde değerlemesinde TMS 16 ve BOBİ FRS’de olduğu gibi maliyet modeli veya yeniden değerleme 

modeli yöntemleri kullanılabilmektedir. 

Maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde değerlemesinde maliyet modelinin kullanılması halinde; 

maddi duran varlıkların maliyet değerinden birikmiş amortisman tutarı ve bulunması halinde birikmiş değer 

düşüklüğü zarar tutarları indirildikten sonraki değerleri ile ölçülmektedir (KÜMİ FRS, md. 11.16). Maddi 

duran varlıkların maliyet modeli ile değerlemesi sonucu ortaya çıkan değer azalışı gider olarak 

muhasebeleştirilme ve kâr veya zarar tablosunda raporlanmaktadır. 

Maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde değerlemesinde yeniden değerleme modelinin kullanılması 

halinde; maddi duran varlıklar yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, yeniden değerleme 

işleminin yapıldığı tarihten sonraki birikmiş amortisman tutarı ve bulunması halinde birikmiş değer düşüklüğü 

zarar tutarları indirildikten sonraki yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden ölçülmektedir (KÜMİ FRS, md. 

11.17). Bu model kapsamında yapılan ilk değerleme işleminde değer artışının ortaya çıkması durumunda, bu 

artış tutarı özkaynaklarda “Yeniden Değerleme Değer Artışları” adı altında muhasebeleştirilmektedir (KÜMİ 

FRS, md. 11.20). Yeniden değerleme sonucunda bir maddi duran varlığın defter değerinin azalması halinde 

bu azalış tutarı, öncelikle aynı maddi duran varlık için özkaynaklarda “Yeniden Değerleme Değer Artışları” 

hesabında yer alan tutardan indirilmektedir. Ancak, yeniden değerleme azalış tutarının “Yeniden Değerleme 

Değer Artışları” hesabındaki tutardan yüksek olması halinde aradaki farka ilişkin tutar kâr veya zarara 

yansıtılmaktadır (KÜMİ FRS, md. 11.21). 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, KÜMİ FRS kapsamında yapılacak değerleme sonucunda ortaya 

çıkan değer azalışının, BOBİ FRS ve TMS’den farklı olarak maddi duran varlığın satış maliyetleri indirilmiş 

gerçeğe uygun değerinin, ilgili varlığın defter değerinden %10 ya da daha fazla oranda azalış göstermesi 

durumunda değer düşüklüğü zarar tutarının kâr veya zarara yansıtıldığıdır. Yeniden değerleme modeli 
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kapsamında yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden değerlenen maddi duran varlıklara yönelik değer 

düşüklüğü zarar tutarları ise, herhangi bir sınır gözetilmeksizin yeniden değerleme değer azalışı olarak dikkate 

alınmaktadır. 

3.Maddi Duran Varlıklara İlişkin Özellikli Durumlar: Vade Farkları, Borçlanma Maliyetleri ve 

Amortisman Uygulamaları 

 

Maddi duran varlıklara ilişkin her üç standart düzenlemesi kapsamında vade farkları, borçlanma 

maliyetleri ve amortisman uygulamalarına yönelik esaslar aşağıdaki gibidir. 

3.1.Vade Farklarının TMS 16, BOBİ FRS Bölüm 12 ve KÜMİ FRS Bölüm 11 Kapsamındaki 

Durumu 

 

TMS 16’ya göre, maddi duran varlıkların vadeli alımından kaynaklanan vade farklarının maddi duran 

varlığın maliyetinden ayrıştırılarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.  

BOBİ FRS Bölüm 12’ye göre, maddi duran varlıkların vadeli alımından kaynaklanan vade farkları ise, 

bir yıldan uzun vadeliyse vade farkları maddi duran varlığın maliyetinden ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden 

muhasebeleştirilmektedir. Bir yıldan kısa vadeliyse, vade farkları ayrıştırılmadan ödenmesi beklenen veya 

ödenen tutar üzerinden maddi duran varlığın maliyetinin bir parçası olarak muhasebeleştirilmektedir. 

KÜMİ FRS Bölüm 11’e göre, maddi duran varlıkların vadeli alımından kaynaklanan vade farkları 

ayrıştırılmadan, ödenmesi beklenen veya ödenen tutar üzerinden maddi duran varlığın maliyetinin bir parçası 

olarak muhasebeleştirilmektedir.  

3.2.Borçlanma Maliyetlerinin TMS 16, BOBİ FRS Bölüm 12 ve KÜMİ FRS Bölüm 11 

Kapsamındaki Durumu 

 

TMS 16’ya göre, maddi duran varlıklarla ilgili borçlanma maliyetlerinin dönem gideri olarak 

muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bunun tek istisnası, bir özellikli varlıkla1 ilişkilendirilebilen borçlanma 

maliyetlerinin özellikli varlığın maliyetine dahil edilerek aktifleştirilmesi gerektiğidir.  Ancak, özellikli 

varlığın maliyetine dahil edilerek muhasebeleştirilen borçlanma maliyetlerinin sadece ilgili varlığın kullanıma 

hazır hale gelinceye kadar aktifleştirilmesine izin verilmektedir. Özellikli varlığın kullanıma hazır hale 

gelmesinden sonra, ortaya çıkan bu borçlanma maliyetlerinin dönem gideri olarak muhasebeleştirilme 

zorunluluğu bulunmaktadır.  

BOBİ FRS Bölüm 12’ye göre, maddi duran varlıklarla ilgili borçlanma maliyetlerinin kâr veya zarara 

yansıtılması gerekmektedir. Bunun tek istisnası, özellikli varlık tanımı yapılmamakla birlikte amaçlanan 

kullanıma hazır hale getirilebilmesi normal koşullarda bir yıldan uzun süren varlıkların elde edilmesi, üretimi 

ya da inşasıyla doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin ilgili varlığın amaçlanan kullanıma hazır 

hale gelinceye kadar maliyetine dahil edilerek aktifleştirilmesi gerektiğidir.  

                                                           
1Özellikli Varlık: İşletme amaçları doğrultusunda satışa ya da kullanıma hazır hale getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir zamanı gerektiren varlıklardır 
(TMS 23, md. 5). 
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KÜMİ FRS Bölüm 11’e göre, maddi duran varlıklarla ilgili borçlanma maliyetlerinin kâr veya zarara 

yansıtılması gerekmektedir. KÜMİ FRS Bölüm 11’de borçlanma maliyetlerinin ilgili varlığın maliyetine dahil 

edilerek aktifleştirilebileceğine ilişkin özellikli bir durum belirtilmemiştir.  

3.3.Amortisman Uygulamalarına İlişkin Durum 

 

Her üç standartta yer alan düzenlemelere göre, maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması zorunlu 

tutulmuştur. Her üç standarda göre, maddi duran varlıkların faydalı ömrü işletmeler tarafından yapılacak 

gerçekçi tahminlere göre belirlenmektedir. Tahminlerde bir değişiklik olması durumunda yeniden 

değerlendirme yapılabilmektedir. Bununla birlikte, tahmin ve beklentilerde farklılık olması halinde 

amortisman yöntemleri arasında geçiş yapılabilmektedir. Amortismana tabi tutar ise, her üç standartta da 

maddi duran varlığın maliyet değerinden faydalı ömrü sonundaki kalıntı/hurda değerin indirilmesi suretiyle ve 

kıst amortisman tekniği kullanılarak hesaplanmaktadır.  

Standartlarda yer alan düzenlemeler kapsamında maddi duran varlıkların amortisman hesaplamasında 

kullanılabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir.  

 Doğrusal Amortisman Yöntemi, 

 Azalan Bakiyeler Yöntemi,  

 Üretim Miktarı Yöntemi. 

Her üç standarda göre, maddi duran varlıkların önemli bir parçasının ilgili varlıktan ayrı bir faydalı ömrü 

bulunabilmektedir. Bu durumda, bu parçaya yönelik ilgili maddi duran varlıklar için uygulanan amortisman 

yönteminden başka bir amortisman yönteminin uygulanması söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla, böyle 

önemli parçaların ayrı şekilde amortismana tâbi tutulması mümkündür (Aytaç ve Gücenme Gençoğlu, 2020: 

765; Yelgen ve Uyar, 2018: 102).  

4.Maddi Duran Varlıklara İlişkin Düzenlemelerin Karşılaştırılması 

 

Önceki bölümlerde açıklanan bilgiler ışığında; maddi duran varlıkların her üç standart düzenlemesi 

kapsamında muhasebeleştirilme ve raporlama esaslarına ilişkin benzerlik ve farklılıklara yönelik 

karşılaştırmalar aşağıdaki gibidir. 

i) Maddi Duran Varlıkların İlk Kez Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esasların Karşılaştırılması; 

Maddi duran varlıkların ilk kez muhasebeleştirilmesine ilişkin esasların karşılaştırılması Tablo 1’deki 

gibidir. 

Tablo 1. İlk Kez Muhasebeleştirilme Esaslarının Karşılaştırılması 

KARŞILAŞTIRMA 

ÖLÇÜTLERİ 
TMS 16 

BOBİ FRS 

Bölüm 12 

KÜMİ FRS 

Bölüm 11 

Maliyetin Kapsamı 
Satın Alış Fiyatı + Alış 

Giderleri 

Satın Alış Fiyatı + Alış 

Giderleri 

Satın Alış Fiyatı + Alış 

Giderleri 

Elde Etme Şekilleri 

Satın Alma 

Üretim/İnşa 

Takas 

Satın Alma 

Üretim/İnşa 

Takas 

Satın Alma 

Üretim/İnşa 

- 

İlk Kez Muhasebeleştirme Maliyet Değeri Maliyet Değeri Maliyet Değeri 

Arsa ve Arazilerin Durumu Ayrı raporlanır. Ayrı raporlanır. Ayrı raporlanır. 

Kaynak:  (Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi’nde yer alan standart metinlerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır.) 
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Tablo 1’den anlaşılacağı üzere, her üç standarda göre maddi duran varlıkların ilk kez 

muhasebeleştirilmesine yönelik esaslar genel olarak benzerlik göstermektedir. KÜMİ FRS Bölüm 11’de, 

maddi duran varlıkların takas yoluyla edinimine ilişkin ise herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı 

görülmektedir. 

ii) Maddi Duran Varlıkların Sonraki Dönemlerde Değerlemesine İlişkin Esasların 

Karşılaştırılması; 

Maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde değerlemesine ilişkin esasların karşılaştırılması Tablo 

2’deki gibidir. 

Tablo 2. Sonraki Dönemlerde Değerleme Esaslarının Karşılaştırılması 

KARŞILAŞTIRMA 

ÖLÇÜTLERİ 
TMS 16 

BOBİ FRS 

Bölüm 12 

KÜMİ FRS 

Bölüm 11 

Kullanılabilecek  

Değerleme Yöntemleri 

Maliyet Modeli veya 

Yeniden Değerleme 

Modeli 

Maliyet Modeli veya 

Yeniden Değerleme 

Modeli 

Maliyet Modeli veya 

Yeniden Değerleme 

Modeli 

Değer Artış Tutarının 

Raporlanması 

Maliyet modeline göre 

değer artışı 

hesaplanmaz. 

Yeniden değerleme 

modeline göre değer 

artışı özkaynaklarda 

raporlanır ve diğer 

kapsamlı gelir unsuru 

olarak kâr veya zarar 

tablosunda gösterilir. 

Maliyet modeline göre 

değer artışı 

hesaplanmaz. 

Yeniden değerleme 

modeline göre değer 

artışı özkaynaklarda 

raporlanır. Diğer 

kapsamlı gelir unsuru 

olarak kâr veya zarar 

tablosunda gösterilmez. 

Maliyet modeline göre 

değer artışı 

hesaplanmaz. 

Yeniden değerleme 

modeline göre değer 

artışı özkaynaklarda 

raporlanır. Diğer 

kapsamlı gelir unsuru 

olarak kâr veya zarar 

tablosunda gösterilmez. 

Değer Azalış Tutarının 

Raporlanması 

Maliyet modeline göre 

karşılık ayrılmak 

suretiyle gider 

kaydedilir. 

Yeniden değerleme 

modeline göre gider 

kaydedilir. Önceki 

yılda yeniden 

değerleme artışı varsa 

öncelikle buradan 

karşılanır. 

Maliyet ve yeniden 

değerleme modellerine 

göre gider kaydedilir. 

Önceki yılda yeniden 

değerleme artışı varsa 

öncelikle buradan 

karşılanır. 

Maliyet ve yeniden 

değerleme modellerine 

göre gider kaydedilir. 

Önceki yılda yeniden 

değerleme artışı varsa 

öncelikle buradan 

karşılanır. 

Kaynak:  (Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi’nde yer alan standart metinlerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır.) 

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere, her üç standart kapsamında maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde 

değerlemesinde kullanılabilecek değerleme yöntemleri ortaktır. Değer artış tutarının raporlanması konusunda; 

her üç standart kapsamında da maliyet modeline göre değer artışı hesaplanmamaktadır. Yeniden değerleme 

modeline göre değer artışları özkaynaklarda raporlanmaktadır. BOBİ FRS ve KÜMİ FRS’ye göre, TMS 

16’dan farklı olarak değer artış tutarı sadece özkaynaklarda raporlanmakta ve diğer kapsamlı gelir unsuru 

olarak kâr veya zarar tablosuna taşınmamaktadır. Değer azalış tutarının raporlanması konusunda ise, her üç 

standardın da genel olarak ortak bir düzenleme içerdikleri görülmektedir. Sadece TMS 16 kapsamında maliyet 

modeline göre yapılan değerleme sonucunda ortaya çıkan değer azalış tutarı karşılık ayrılmak suretiyle gider 

kaydedilmektedir.  
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iii) Maddi Duran Varlıklara Yönelik Özellikli Durumlara İlişkin Esasların Karşılaştırılması; 

Maddi duran varlıklara yönelik özellikli durumlara ilişkin esasların karşılaştırılması Tablo 3’deki 

gibidir. 

Tablo 3. Özellikli Durumların Karşılaştırılması 

KARŞILAŞTIRMA 

ÖLÇÜTLERİ 
TMS 16 

BOBİ FRS 

Bölüm 12 

KÜMİ FRS 

Bölüm 11 

Vade Farklarının Durumu 
Vade farkları 

ayrıştırılır. 

Bir yıldan daha uzun 

vadeli alımlarda vade 

farkları ayrıştırılır. Bir 

yıldan daha kısa vadeli 

alımlarda vade farkları 

ayrıştırılmaz ve 

maliyete dahil edilir. 

Vade farkları 

ayrıştırılmaz ve 

maliyete dahil edilir. 

Borçlanma Maliyetlerinin 

Durumu 

Borçlanma maliyetleri 

gider olarak kâr veya 

zarara yansıtılır. 

Ancak, özellikli 

varlıklara ilişkin 

borçlanma maliyetleri 

ilgili varlığın 

maliyetine dahil edilir. 

Borçlanma maliyetleri 

gider olarak kâr veya 

zarara yansıtılır. 

Ancak, üretimi veya 

inşası bir yıldan uzun 

süren varlıklara ilişkin 

borçlanma maliyetleri 

ilgili varlığın 

maliyetine dahil edilir. 

(Özellikli varlık tanımı 

bulunmamaktadır.) 

Borçlanma maliyetleri 

gider olarak kâr veya 

zarara yansıtılır. 

(Özel durumlar veya 

özellikli varlıklara 

ilişkin herhangi bir 

düzenleme 

bulunmamaktadır.) 

AMORTİSMAN UYGULAMALARI 

Amortisman Ayırma 

Zorunluluğu 
Zorunludur. Zorunludur. Zorunludur. 

Amortisman Dönemi 

Maddi duran varlığın 

kullanılabilir duruma 

geldiğinde 

başlamaktadır. 

Maddi duran varlığın 

kullanılabilir duruma 

geldiğinde 

başlamaktadır. 

Maddi duran varlığın 

kullanılabilir duruma 

geldiğinde 

başlamaktadır. 

Faydalı Ömür 

İşletmeler tarafından 

tahmin edilerek 

belirlenir. 

İşletmeler tarafından 

tahmin edilerek 

belirlenir. 

İşletmeler tarafından 

tahmin edilerek 

belirlenir. 

Amortismana Tabi Tutarın 

Hesaplanması 

Maliyet Değerinden 

faydalı ömrü 

sonundaki kalıntı 

değeri düşülerek 

hesaplanır. 

Maliyet Değerinden 

faydalı ömrü 

sonundaki kalıntı 

değeri düşülerek 

hesaplanır. 

Maliyet Değerinden 

faydalı ömrü 

sonundaki kalıntı 

değeri düşülerek 

hesaplanır. 

Amortisman Hesaplama 

Yöntemleri 

Doğrusal Amortisman 

Yöntemi 

Azalan Bakiyeler 

Yöntemi 

Üretim Miktarı 

Yöntemi 

Doğrusal Amortisman 

Yöntemi 

Azalan Bakiyeler 

Yöntemi 

Üretim Miktarı 

Yöntemi 

Doğrusal Amortisman 

Yöntemi 

Azalan Bakiyeler 

Yöntemi 

Üretim Miktarı 

Yöntemi 

Amortisman Hesaplama 

Tekniği 

Bütün maddi duran 

varlıklar için kıst 

amortisman tekniği 

kullanılır. 

Bütün maddi duran 

varlıklar için kıst 

amortisman tekniği 

kullanılır. 

Bütün maddi duran 

varlıklar için kıst 

amortisman tekniği 

kullanılır. 

Kaynak:  (Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi’nde yer alan standart metinlerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır.) 
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Tablo 3’den anlaşılacağı üzere, vade farkları açısından; her üç standart da birbirine göre farklılık 

göstermektedir. Borçlanma maliyetleri açısından; TMS 16 ve BOBİ FRS benzerlik göstermekteyken, KÜMİ 

FRS farklılık göstermektedir. Amortisman uygulamaları açısından ise; her üç standardın da birbiriyle uyumlu 

olduğu görülmektedir. 

SONUÇ 

Özellikle üretim yapan işletmeler başta olmak üzere birçok işletmede önemli bir yeri olan maddi duran 

varlık yatırımlarının gerçeğe uygun, şeffaf ve güvenilir bir şekilde raporlanması önem arz etmektedir. Finansal 

bilgi kullanıcılarının alacakları kararların doğruluğu ve isabeti, bu varlıkların muhasebeleştirilme ve raporlama 

esaslarındaki uygulama birliği ile doğru orantılıdır. Türkiye’de finansal raporlama alanındaki çerçeve 

içerisinde yer alan TMS ile uluslararası standartlar arasında uyum sağlanmış ve ilk başta KAYİK’ler tarafından 

gerçeğe uygun, şeffaf ve güvenilir raporlama yapılmasının yolu açılmıştır. Daha sonra, standartları uygulama 

yükümlülüğü birtakım ölçekler çerçevesinde genişletilerek BOBİ FRS uygulamaya konulmuştur. Son olarak 

ise, standartları uygulama yükümlülüğünün daha fazla tabana yayılması ve çok sayıda işletme tarafından 

uygulanmasını temin etmek amacıyla KÜMİ FRS taslağı hazırlanarak kamuoyu ve çeşitli kuruluşların 

görüşüyle paylaşılmıştır. Günümüzde çeşitli ölçekteki işletmeler tarafından uygulanmakta olan TMS ve BOBİ 

FRS ile gerek işletmelerin finansal durumları gerekse faaliyet sonuçlarının doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde 

raporlanmasına önemli katkılar sağlandığı, yakın bir gelecekte KÜMİ FRS’nin de uygulamaya konulmasıyla 

birlikte bu katkının daha da artacağı ifade edilebilir.  

Maddi duran varlıklara yönelik TMS 16 başta olmak üzere, BOBİ FRS Bölüm 12 ve KÜMİ FRS Bölüm 

11’de birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler genel olarak; maddi duran varlıkların ilk kez 

muhasebeleştirilmesi, sonraki dönemlerde değerlemesi, değerleme farklarının raporlanması ve amortisman 

konularını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde hazırlanan çalışmada, her üç standart hükümleri arasında 

birtakım benzerlik ve farklılıklar tespit edilmiştir. Bu tespitleri, aşağıdaki gibi sıralayarak özetlemek 

mümkündür. 

 i) Maddi duran varlıkların ilk kez muhasebeleştirilmesine yönelik tespitler; 

Her üç standartta yer alan düzenlemelere göre, maddi duran varlıkların ilk kez muhasebeleştirilmesine 

yönelik esasların genel olarak benzerlik gösterdiği, KÜMİ FRS Bölüm 11’de ise maddi duran varlıkların takas 

yoluyla edinimine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 ii) Maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde değerlemesine yönelik tespitler; 

Her üç standart kapsamında maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde değerlemesinde 

kullanılabilecek değerleme yöntemlerinin ortak olduğu; değer artış tutarının raporlanması konusunda her üç 

standarda göre, maliyet modeli kapsamında değer artışının hesaplanmasına izin verilmediği; yeniden 

değerleme modeli kapsamında değer artışının özkaynaklarda raporlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, BOBİ FRS 

ve KÜMİ FRS kapsamında TMS 16’dan farklı olarak değer artış tutarının sadece özkaynaklarda raporlandığı 
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ve diğer kapsamlı gelir unsuru olarak kâr veya zarar tablosuna yansıtılmadığı; değer azalış tutarının 

raporlanması konusunda ise, her üç standardın da genel olarak ortak bir düzenleme içerdikleri tespit edilmiştir. 

iii) Maddi duran varlıklara ilişkin özellikli durumlara yönelik tespitler; 

Her üç standart kapsamında vade farkları açısından her üç standardın da birbirine göre farklılık 

gösterdiği; borçlanma maliyetleri açısından TMS 16 ve BOBİ FRS’nin birbiriyle benzerlik gösterirken, KÜMİ 

FRS’nin diğer iki standarttan farklılık gösterdiği; amortisman uygulamaları açısından ise, her üç standardın da 

birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; BOBİ FRS Bölüm 12 ile KÜMİ FRS Bölüm 11’in, maddi duran varlıkların 

muhasebeleştirilmesine ilişkin birçok konuda birbiriyle uyumlu olduğunu,  ancak her iki standart ile TMS 16 

arasında birtakım farklılıkların bulunduğunu ifade etmek mümkündür. 

Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi’ni oluşturan her üç standatta yer alan düzenlemeler ışığında 

hazırlanan bu çalışmanın, özellikle KÜMİ FRS’nin yakın gelecekte uygulamaya konulmasıyla birlikte 

Türkiye’de en fazla sayıda işletmeyi kapsayacak olması da dikkate alındığında, sektördeki muhasebe meslek 

mensupları ile gelecekteki araştırmacılar için referans kaynağı ve yol gösterici olacağı değerlendirilmektedir. 
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Abstract 

 Developments in information technologies have led to the emergence of electronic money, which has 

an effect on money. Electronic money includes multi-purpose, pre-loaded card-based products, also 

known as electronic wallets, and network or software-based products on computers. Electronic money 

is based on communication and information technologies, and the change of electronic money will 

continue with the continuous change of technology. With the development of technology, the trade 

system and payment instruments have also changed, classical systems have been replaced by e-

commerce, e-finance, e-signature, e-certificate, e-invoice, e-document, e- b.eyanname left its place for 

concepts such as electronic money. With the introduction of electronic money, businesses will be able 

to take investment decisions faster and more accurately in cash management, turn to profitable 

investment areas, incur less costs for investment funds compared to traditional methods, and thus the 

market value of the business will increase. The loss of time will be reduced by collecting monetary 

values obtained as a result of business activities regularly and on time. Since the monetary values 

collected will not be kept in the company vaults, large amounts of cash will not be kept in the 

enterprises. In the study, the effect of electronic money emerging with the developing technology on 

cash management will be examined. In this context, the definition of electronic money will be associated 

with the basic concepts to be made and will be explained in addition to the advantages it provides and 

the disadvantages it brings. 

 Keywords: Electronic Money, Cash Management, Financial Management 

  

 INTRODUCTION 

Information technology, which has recently entered a rapid development phase, has begun to be 

effective on money as in all areas of life. Money has gone through many phases of change in the process 

from its first emergence to the present day, the payments that started with the exchange of goods with 

goods, then to precious metals and paper money, then to bank money recorded. In today's conditions, 

electronic money has emerged that will be compatible with the technological development 

experienced. It is the newest tool among electronic money payment instruments. 

Since electronic money is thought to replace cash money in the future, electronic money is an 

issue that should be focused on. Electronic payment systems are directly affected by technological 

developments. 
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Since electronic money is a new payment tool that has been used since the 1990s, the lack of 

full consensus on the conceptual framework of the issue in the world and the new developments in 

electronic money in Turkey have caused the studies on this subject to remain at a limited level. On the 

other hand, electronic money has an aspect that includes electronics and information technology. 

Electronic money is perceived in two ways in today's conditions. The first of these perceptions 

is that the banknotes issued by the central bank were converted into electronic formats and the 

payment instrument used for the payment transaction was paid as paper banknote in advance for 

convenience. Electronic money thus expresses the exchange function of money. The second meaning is 

the system that is considered as an alternative to the central bank's banknotes, where the central bank 

provides the flow of electronic money instead of paper money and continues to circulate, and electronic 

money is used as a means of exchange by both the public and banks, in other words, paper money is 

completely replaced by electronic money. The second meaning of electronic money will be emphasized 

in the study. 

Purpose: The study was conducted to determine the effect of electronic money emerging with 

the developing technology on cash management. 

Scope: The study is limited to Turkey. 

Method: This study was presented by analyzing the inferences made in the context of the 

information obtained as a result of the literature review. 

The problem of the research: The main problem of the study is to reveal the effect of 

electronic money on the cash management of businesses. 

  

1.The Concept Of Electronic Money 

 

1.1. What is Electronic Money 

  
In today's conditions, rapid developments in technology reveal some innovations in economic 

life as well as in all areas of life. These new, complex and difficult structures that have emerged in 

economic life have manifested themselves both within the countries themselves and in their international 

relations. The rapid developments in the computer technology and electronic industry combined with 

the economic developments have increased the capital mobility between countries and increased it to a 

great extent. 

 Due to the development of new financial derivatives in order to cope with the uncertainties 

brought about by the environment described as the new world, financial systems have become more 

complex and a self-feeding process. With the advent of internet technology, borders in economic 

relations have disappeared and commodity trade has shifted to virtual platforms. This situation has 
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brought about new payment systems that are unique and valid electronically. The electronic money that 

emerged at this point is a result of these developments and is also a concrete example showing the effects 

of technological developments on the economic life and especially on the financial system (Çağlar, 

2007: 178). 

Directive 2000/46 / EG of the European Union states that electronic money is a value in the 

form of a receipt against the producing institution and that this value is "stored on a data carrier, 

subtracted in return for payment of a money amount and the value of the money amount is deducted 

from the value of the (electronic) money from which the value of the (electronic) money is deducted. not 

less, it states that it is accepted as a means of payment by the companies other than the producing 

institution . " one 

Electronic money is "the monetary value that is issued against the fund accepted by the issuing 

organization, stored electronically, used to perform the payment transactions defined in this law, and 

accepted as a means of payment by real and legal persons other than the electronic money issuer". 2nd 

In the report prepared by BIS 3 in 1996, electronic money is prepaid / loaded value in the fund 

or current value account of the user / consumer (BIS, 1996); In the report prepared in 2001, it covers 

card-based products and network or software-based products on computers (BIS, 2001), which are 

multi-purpose prepaid / loaded and also called electronic wallet (BIS, 2001), and in the report published 

in 2006, the electronic It defines it as prepaid value products loaded on the vehicle for use for various 

purposes and found in the current value or fund account of the user / consumer (BIS, 2004). Accordingly, 

electronic money, unlike single-use cards, is a multi-purpose payment tool (Öztürk & Koç, 2007) . 

In the light of the definitions, electronic money is not defined as fund transfer at sales or payment 

points, fund transfer by bank and credit card or fund transfer on a computer, the main purpose of using 

electronic money is to eliminate physical money - banknotes and coins - and to operate in a cashless 

economy. to reveal derivatives. 

When the European Union definition of electronic money is examined, we come across the 

concept of 'data carrier' as an important concept. This concept has been deliberately chosen as such and 

takes into account modern developments. Indeed, only other data carriers in which data can be stored, 

such as a chip card and computer hard disk (such as a mobile phone), which are only currently in use, 

are also included in the 'data carrier' concept of the directive. On the other hand, since the directive is 

not a data carrier, it does not cover debit cards. Because although such cards allow the holder to fulfill 

their debts, no monetary value can be attributed to the card in any way. Again, electronic money loaded 

into payment cards specific to businesses cannot be qualified as electronic money within the scope of 

the directive. Because the money in such cards is used only in the institutions that issued it (Şener, 2007: 

468). 
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1 Directive 2000/46 / EG Regarding Starting, Execution and Inspection of Electronic Money Producing 

Institutions.              

2 Clause 3 of Article 3 of Law No. 6493; RG 27 June 2013              

3 Bank for International Settlement : Bank of International Settlements              

1.2. Functions of Electronic Money 

  
Given the history of money, money can be subjected to various object distinctions. The 

commodity money created by the exchange economy went through a process of change called money, 

loan money and finally with the development of technology, private money and virtual money, as British 

bankers made their payments through bank records in the middle of the 19th century. Electronic money 

is the last step reached in this process, which has become abstract from the concrete form of 

money. Money has three basic traditional functions. These are: money is a medium of exchange, money 

is a measure of common value, money is a means of accumulating value. 

Electronic money, characteristic of the money line has all melted. In other words, three basic 

functions of money are also available in electronic money. Technically, electronic money can have 

different effects for different functions of money (Görmez and Capie, 2003: 32). 

Money as a medium of exchange; money is used to buy and sell goods and services and is a 

universal alternative to the barter system. (Gordon, 2003: 9) Electronic money has begun to enter the 

economy as today's exchange and alternative payment tool, has taken its place legally, and has a 

systematic that can eliminate the financial responsibilities of modern trade and the confusion in 

borrowing. Electronic money exchange function, Electronic money can facilitate money competition 

through economic assets allocated to provide technically efficient and effective coins to reach end 

users. Even at the present stage of development, electronic money in the form of multi-currency-based 

personal accounts in the bank can be transferred to any currency at any moment of time, when it can 

allow spending from one bank card to another in different currency units around the world. Electronic 

money therefore offers national and international solutions to payment problems, thereby enriching the 

scope of money. Through national exchange trade systems, anything from money to time can be defined 

as money as long as there is a willingness to accept it in society, and such national solutions can be 

spread over larger regions that provide a supply of tools to manage sufficient demand. Electronic money 

allows anything - from gold to shellfish to be distributed electronically on national or international 

networks. This kind of development increases people's understanding of money and financial markets, 

and places pressure on financial institutions to be more transparent in serving society. Electronic money 

brings good money that can be reached by everyone in the world until they have a network connection 

and increases the awareness of the importance of stable currencies at the international level as well as 

at the national level (Öztürk & Koç, 2007). 
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The common value of money (unit of account); This function can be expected to reduce network 

externalities by reducing the networking fixed costs of electronic money (for example, even private 

exchange systems exist) and also reducing the cost of switching from one national network to another 

( choosing alternative units of account without the difficulties of obtaining revised legal currency laws 

that would allow freedom of acquisition in preferential currencies ) ( Görmez and Budd, 2003: 32). 

Money being a means of accumulating value; Electronic money will increase the quantity and 

quality of available information. This will greatly help to reduce the possibilities of missing information, 

increase data processing and risk management techniques, and prepare easier portfolio selection 

methods. Secondly, this phenomenon, which can be noticed even in the financial industry, will reduce 

the entry barriers to financial service provision (Görmez and Budd, 2003: 32). 

 1.3. Development of Electronic Money and Financial Innovation Process 

Electronic communication, which was first used in 1837 with the introduction of the telegraph, 

gained a different dimension with the emergence of computers and the Internet. With technological 

developments, it has become necessary to make innovations in financial and payment systems. The main 

feature of these financial innovations is that they increase the efficiency of financial services by reducing 

their cost. The second characteristic is that it initiates a movement towards full competitive 

markets. However, the risk factor here is that financial innovations are not adequately evaluated in the 

new environment. Due to technological developments and advances in information technology, the area 

of information use that has increased, has led to the emergence of new financial products. 

Financial innovation, financial markets are full ( complete ) lack of and / or financial means to 

effectively absence ( inefficiency ) is defined as the result of either a product or a process that appeared 

to take advantage of profit opportunities arising. At this point, in environments where financial 

innovations are seen as products and accepted, the main factor should be inflation and interest 

rates. Financial innovations emerging as a process are the main factor, technological development. Life 

insurances, currency and interest swaps, stock-indexed futures markets can be cited as examples of 

financial innovations that have emerged as products, while ATM and EFT can be shown as examples of 

financial innovations that emerge as a process (Temuçin, 2006: 51). 

With the development of technology, it becomes impossible to predict the limits to which 

change will extend. Communication technology developments cause radical changes to occur in the 

banking and finance industries. There are several reasons for this. First of all, it is to reduce the costs 

arising from information management and distribution by automating paper and labor-intensive 

methods . The second is to facilitate customers' access to banking services through vending 

machines. Finally, it is the source of the emergence of new electronic derivative instruments. (Plate, 

2002: 13) 
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1.4. Conditions to Carry Electronic Money 

 

The qualities that the e-money system should have are as follows 

( Nakayama , Moribatake , Abe , and Fujisaki, 1997: 1-2): 

Offline Operability: There is no need for a network connection to perform the transaction. In 

other words, transfer can be made from the smart card to a computer. In other words, when you want to 

use money , there is no need to contact the bank's server . 

Independence: The importance of electronic money does not depend on its presence in a 

particular physical environment. 

Expense Advantage: Transactions made with electronic money do not require additional 

payments compared to transactions made with cash. 

Confidentiality: Since the expenses made with electronic money are not kept, the privacy of the 

user is protected. However, the transaction information is recorded on the user's computer and can be 

accessed with his permission. 

Security: During the payment process, the intervention of a third party to the transaction must 

be prevented, ie it must be safe against it. The use of electronic money during commercial transactions 

must be believed by the society in the security of e money. 

User Satisfaction: Payments should be made easily without the need for special information 

during the use of electronic money (Orhan and Erdoğan, 2002: 5-6). 

Transferability: The transfer of electronic money should be easy. 

Divisibility: electronic money should be divisible into values as small as desired. 

1.5.Advantages and Disadvantages of Electronic Money 

 

It is possible to list the advantages of electronic money as follows (Tuncer, 2004: 40; Coates, 

1997: 3): 

 The most important advantage in using electronic money is that it minimizes financial risks in 

cases such as delays or erroneous transactions that may arise during transactions. 

 It provides different payment opportunities and eliminates the obligation to make the payment 

process face to face. 

 It eliminates the need for time and space, enabling online shopping at any time and making 

payments on time. 

 With the smart card application, the user can carry the currency of the country he / she travels 

abroad with him. In addition, it eliminates the obligation to carry money as it functions as a 

credit card or debit card. 
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 Cash flow leaks occurring in cash payments are minimized by the fact that individuals can 

make their payments on time with electronic money, and institutions can collect their 

receivables on time. 

 It provides convenience for corporations in fulfilling their legal responsibilities such as tax, 

insurance or customs payments, and helps to ensure that these transactions are carried out on 

time, as well as ensuring the recording of the economy. 

 In addition to the advantages of smart cards being faster than money in shopping, eliminating 

bureaucratic transactions, they also have advantages such as safe and easy usage. 

 As a result of recording electronic money transactions, it will be easier to access statistical 

data. 

 Card-based electronic money products have more information storage capabilities than other 

card-based products. 

 The information on the card is protected by a secret algorithm and it provides an important 

assurance against counterfeiting since it is more difficult and costly to imitate than other cards. 

 Electronic money can pay interest to businesses and individuals as much as the surplus value 

in their accounts. 

 With the mutual acceptance of electronic money, it can promote more time and money savings 

and more just- in-time production. 

 As technology costs begin to decrease, electronic money technology will start to become 

cheaper and will increase the prevalence of technology use. 

  

The disadvantages of electronic money (Tuncer, 2004: 40): 

 The financial loss that may occur as a result of the theft or illegal use of electronic money 

creates a disadvantage in terms of electronic money. - In our age of rapid technological 

developments, if electronic money issuers cannot adapt to these developments, they will face 

the risk of producing counterfeit electronic money. 

 It is a significant risk that the transactions are performed incorrectly or not at all, as a result of 

illegal access ( hacking ) to the computer networks used, theft of money or the entry of viruses 

and similar programs into the system to stop the computer program from working . 

 In case of deficiencies such as power or line outages, the failure of the system to work will 

cause the electronic money to be unavailable and payments cannot be made at the desired time. 

 During the payments made with electronic money, the fact that the creditor party does not 

accept the payment creates a disadvantage as the payment will not be made. 
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 It is a risk factor that it is not known in what direction the monetary policies implemented by 

the central banks will change as a result of the increase in the use of electronic money and in 

what direction its effects will be. 

 Considering the risk of counterfeiting of the electronic money card user, the loss of the device, 

damage, deletion of the amount due to wrong operation, etc. The fact that he does not want to 

carry the large amount on the device due to risks creates the risk of not completing the payment 

amount in the heavy payments where he wants. 

When evaluated in the context of the mentioned risks, the circulation speed of electronic money 

in the market will remain in the secondary unless the speed of the money in circulation is higher. On the 

other hand, technological developments and the printing of unnoticeable equivalents of paper money, 

developments in computer and encryption technologies are the factors that enable electronic money to 

take place in the economy. 

1.6.The Difference of Electronic Money from Other Electronic Payment Tools 

 

  When electronic money and other electronic payments are evaluated not only in terms of 

individuals' demand for cash, but also from an economic perspective, it is seen that the ways of creating 

money of money-generating institutions have led to the development of the active spectrum "defined as 

money". It is observed that the functions of banks and central banks differ in the evolution of money 

from commodity money to fiat money, credit money and electronic money (Togay, 1998: 57). 

As can be seen in Figure: 1.1., Electronic money and other electronic payments first of all 

changed the traditional payments pyramid. 

Reserve money, central bank money, M1, M2, M3 etc. new items were added to the pyramid 

while keeping its place. 

 

 

Figure: 1.1. Money Pyramid (Solomon, 1997: 91) 
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In the future, it is thought that electronic money can replace not only national currencies but 

also money moving in the dematerialized environment (Tabak, 2002: 27). 

1.7. Parties in Electronic Money 

  Related parties in electronic money can be listed as follows: Industry, which is one of the parties, 

is system operators that process financial information and develop computer hardware and software. The 

second party, the government, refers to the legal entity authorizing to issue electronic money within the 

scope of the electronic money institution. Striving for the benefit of society against emerging 

technologies and minimizing the risks faced by the society are among their duties. The last party is the 

users, namely consumers and vendors. Electronic money provides advantages such as speed, 

convenience, convenience and security for consumers in shopping. Electronic money means new 

sources of money for sellers and electronic money producers. While the other two parties, industry and 

government, can affect the system itself, consumers and sellers may prefer the system to the other or 

reject them all . 

2.Money And Cash Management 

 

2.1. Electronic Money And Electronic Money Flow Concept 

 

 In line with the idea of ensuring the face and daily movement of money, its implementation by 

using computer and communication technology has brought some developments with it. Along with 

these developments, different payment methods and institutions that provide services for these payment 

transactions have emerged. On the other hand, it is clearly seen that this development process will 

benefit the entire financial system and the financial consumer. 

Recently, with the rapid development of payment systems and the diversification of services, a 

significant increase has been observed in the number and amount of transactions. At this point, the 

effective operation of payment systems is a matter of great importance in terms of financial 

stability. Accordingly, in economies that do not have an efficient and strong payment system, delay in 

payments, additional high-cost factors may arise and risks may arise during change. In such a situation, 

the problems experienced in some part of the economic and financial system may affect other areas as 

well. Therefore, in order for securities exchange and payment systems to operate in a safe, effective and 

uninterrupted manner, the design, operation and control of these systems must be carried out regularly 

and meticulously. 

With the developments experienced, money transfer, which has become an indispensable part 

of both the financial markets and the real sector, began to be carried out in different ways. Internet, 

ATM, mobile communication tools, etc. Sending funds to a second party or purchasing a product 

through channels is increasing day by day. Significant developments are taking place in payment 
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methods and instruments that enable the movement of money between the parties, and a rapid shift to 

electronic payment methods is observed. Among the developed payment systems and tools, the payment 

tool that minimizes the transaction cost and the trust problem is electronic money. With electronic 

money reaching its targeted position among electronic payment methods, cash is new in accepting 

payments between seller and buyer worldwide. Therefore, with the replacement of electronic money in 

the payment system, the concepts of cash and cash flow will be replaced by the concepts of electronic 

money and electronic money flow. 

2.2. Electronic Money And Cash Management 

 

  Globalization and technological developments in the world, from the emergence of the industrial 

economy to the present, have brought many factors that directly affect life into life. Transactions made 

on mobile devices with the help of the Internet have started to take place more and more in daily life 

(Dirican, 2000: 2). 

With the development of the virtual world, the production of goods and services, product design, 

promotion, advertising, commercial activities and training, sales, insurance, payment and distribution 

transactions that will support commercial activities have started to be carried out electronically. With 

the rapid spread of the internet, which is a factor in the execution of commercial transactions, 

intermediaries between the seller and the buyer have disappeared, the product range has expanded, the 

opportunity to compare goods and services has increased, the time and space constraints have 

disappeared, the seller employs less personnel, and the automated systems installed ensure that the 

records are kept regularly, It can make proper production, make advertisement and market research more 

healthily, turn many negativities such as distance to the market and lack of information, which are the 

disadvantages of traditional trade, into an advantage, reach the market by establishing its own 

infrastructure and accelerate its cash flow with its own network. Trade is shifting to virtual platforms 

over time and this environment reduces the cost of commerce. These developments will also accelerate 

developments in the financial sector , such as reducing costs, increasing quality and extending access to 

financial services ( Claessens , Glaessner and Klingebiel, 2006: 2) Companies that cannot adapt to e-

commerce, which offers competitive advantage and offer cost advantages, may be on the brink of 

bankruptcy as they will not be able to reach their targets in the market. is considered. 

Cash management is not a policy that can be created with daily developments. The effective 

cash flow management system should be sufficiently flexible to adapt to daily changes. Cash 

management is an indispensable condition for a business to continue its activities properly (Saka, 2001). 

Cash management aims to keep cash inflows and outflows in balance. Establishing this balance, 

ensuring its continuity and taking necessary precautions brings cash management to the fore in 

enterprises (Çam, 2006: 4). 
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Cash management can be equated with business management. Firms' having more or less cash 

amount may cause various drawbacks. In order to eliminate these drawbacks, the purpose of cash 

management is to adjust the amount of cash in a way that will increase profitability as much as possible 

without causing difficulties in the financial liabilities of the company, without decreasing the efficiency 

of its activities. The purpose of cash management is to speed up money inflows, slow down money 

outflows and make the best use of the amount of money. Cash management is a long-term strategic 

phenomenon. The industry, financial structure, size of the business , profit distribution policy, balance 

sheet structure and general market conditions affect the cash management. 

Since it is easier and cheaper for businesses to communicate with other businesses, their interest 

in e-commerce and electronic money will increase. This means lower advertising and lower transaction 

costs. With electronic money replacing the current use of legal money, it will have to shape cash 

management in order to adapt to this innovation in businesses. As a result of the widespread use of 

electronic money, shopping with cash in the markets will be reduced to a minimum. At the same time, 

electronic money also means a new source of money for businesses. 

2.3. Factors Affecting the Use of Electronic Money 

 

  It is possible to list the factors affecting the use of electronic money as follows: 

  Electronic Money and Income: With the use of electronic money, cash money will disappear, 

all funds in the economy will be kept in demand deposits created in banks for consumers and businesses, 

and transactions will be carried out through the funds there. With the widespread use of electronic 

money, new business sectors and new job opportunities will emerge. With the smooth payment made 

with electronic money, decrease in costs and increase in income sources, time savings in e-commerce 

and e-payment, interest paid to demand deposit accounts in banks, the income level of both the people 

of the country and the country's economy will increase (Sancak and Demirci, 2012 : 160; Plate, 2002: 

8) 

Electronic Money and Interest Rates: The amount of interest money brings in a certain period 

is the profit received for money. The widespread use of production methods that require capital has also 

increased the cost of using capital. If the interest rate rises, people are encouraged to save. Because 

electronic money acquired through pre-payment will not be spent immediately by customers, but will 

be used for payment purposes over time, when needed. The prolongation of this time will increase the 

benefit of this loan, which is left to the bank without interest (Şener, 2007: 460). Electronic currency 

basis that excludes currency in circulation, especially run in the beginning of the nominal rate of return 

providing electronic money, and the money in circulation is inherently comes nominal interest rates can 

not provide. This shows the superiority of electronic money over standard money (Tabak, 2002: 8). 
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Electronic Money and Consumption Habits: With the replacement of the current payment tools 

with electronic payment systems, classical commerce started to leave its place to the e-commerce 

system. The sooner the payment transactions to be made as a result of e-commerce transactions, 

digitalization will replace and mine, the faster and more reliable the use of electronic money will replace 

the existing payment tools. 

Prevalence of Use of Payment Tools Other Than Electronic Money: It is not possible for 

classical payment instruments such as paper money and checks to circulate in the virtual space. Although 

today it has replaced electronic payment tools with the development of technology, it will take its place 

as trust is provided, since complete security cannot be provided in the digital environment in terms of 

payment. However, with the spread of online shopping, the acceleration of payment transactions and the 

decrease in costs will increase the demand for electronic money. 

Prevalence of Electronic Money, ATM and POS Machines: Among the reasons for the 

preference of ATMs by banks, there are reasons such as keeping small savers away from bank branches, 

thus providing better service to depositors and reducing costs in branch and personnel issues. Initially 

used only for withdrawing and depositing money, ATMs are now used extensively in all banking 

transactions such as bill payment, money order and fund buying and selling. The increase in the number 

of ATMs has an increasing effect on cash usage. 

2.4. Electronic Money and Cash Management in Business 

 

2.4.1. Electronic Money Hold Purposes    

    

  Businesses holding money from their hands, giving up the interest earnings that can be obtained 

by transferring the money to financing investment instruments. Businesses have to give up this gain and 

keep some of their assets in cash. (Çam, 2006: 5) Businesses keep money depending on three purposes: 

Operation (Transaction) Purpose: The cash to be kept for transaction purposes is to meet the 

needs of the business as a result of its daily routine activities such as raw materials, material purchases, 

labor payments, taxes, dividends, overdue debts, loans received, principal and installments or interest 

payments. is the cash he has to keep. 

Keeping Electronic Money for Prudential Purposes: Holding cash for prudent purposes depends 

on unexpected events. Economic units keep cash in their safes as a defense mechanism against the fact 

that the cash inflows of the enterprise are not known exactly, the collections are not made on time, the 

additional cash outflows due to unexpected reasons, seasonal or periodic fluctuations. 

Possession of Electronic Money for the Purpose of Potential Investment Opportunities 

(Speculation): The money kept in order to benefit from profitable investment opportunities in the future 

is kept with a progressive thought, not for defense purposes as in the other two motives. Since it will not 
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be necessary to keep cash in businesses with electronic money for transaction and prudential purposes, 

these values will be used to benefit from new investment opportunities. Electronic money itself will 

naturally be used to take advantage of potential investment opportunities. 

 2.4.2. Cost of Electronic Money and Cost of Cash Held in Operation    

    

The cost of transactions made with electronic money in the business is lower than other 

traditional payment methods. Credit card or bank transfer, one of the traditional payment methods, is 

not a suitable method for small amounts of your daily purchases. When the business accepts credit card 

payments, the buyer is required to pay a transaction fee. In purchases made with credit cards, there are 

also costs such as KKDF (Public Resources Support Fund) and BSMF (Bank Insurance Transaction 

Tax), account maintenance fee, annual card fee. The transaction commission for transactions involving 

electronic money is lower than other payment methods. In other words, in transactions to be made with 

electronic money, there will be a dramatic decrease in the costs of banking transactions. In electronic 

payment tools such as electronic money, debit cards and credit cards, communication costs constitute 

the majority of the cost per transaction (Er, 2006: 144). 

Authorization is required for payment transactions in debit and credit cards. However, since the 

use of electronic money does not require provision, it makes it advantageous as a cost per transaction 

and saves money. With the use of electronic money, there is no time element lost in the use of credit 

cards. Especially in small payments, problems such as writing card information, waiting for credit card 

permission make electronic money advantageous due to its features such as transferring electronic 

money from one account to another and not having transaction fee expenses, and transactions can be 

made fast and error-free with the use of electronic money (Çam, 2006: 8). 

 Another financial capability of holding cash in businesses is the increase in the interest 

burden. If businesses pay their term debt instead of holding cash assets, it will reduce the interest burden 

and this will positively affect the profitability of the business. (Aydın et al., 2003: 138) 

With the use of electronic money, significant savings are achieved on the storage and 

transportation costs incurred by banks and businesses as a result of the use of cash. For this reason, 

classical payment methods should be abandoned and the use of electronic money, one of the electronic 

payment methods of our age, should be replaced. On the other hand, in transactions made as a result of 

the use of electronic money and the use of checks and credit cards, the cost of collection will be 

compensated and the risk of unrequited payments will be eliminated. With the use of electronic money, 

risk and cost factors such as the theft of money will be eliminated, the cost of cash usage will decrease 

and efficiency will increase. Opportunity cost of holding cash will be eliminated, as the funds will be 

invested in banks in the electronic money system, so the interest yield will run automatically (Akgüç, 

1998). 
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 Effect Of Electronic Money On Financial Function 

 

  With the electronic money system, the use of cash will be eliminated as all funds will 

be evaluated through the banking system . The increase in deposits in banks will be used for investments 

at low cost for businesses, together with the increase in savings, the increase in investments will lead to 

the opening of new business sectors, the profitability of enterprises will increase, the employment 

problem will decrease, and there will be serious increases in GNP . With the use of electronic money, 

transactions will be carried out in a short time, so the time cost for businesses will be reduced and money 

loss will be prevented. 

With the entry of electronic money into the system, businesses will not keep monetary values 

for prudent purposes, so these funds will be used to take advantage of new investment opportunities, 

thus benefiting from interest costs. In the use of electronic money, the commission amount to be paid 

for transactions in transactions will be much lower compared to other payment tools. Transaction costs 

such as transaction commissions for transactions made with classical banking, usage fees paid for the 

use of electronic payment instruments such as debit cards and credit cards, expenses paid for 

authorization transactions for payment in debit and credit cards will be minimized by the electronic 

money system. Businesses will save money by minimizing these costs. 

With the electronic money system, businesses have the advantage of keeping and carrying costs 

compared to cash. In addition, it makes the use of electronic money advantageous, since instruments 

such as checks and credit cards face the risk of collection. The most important part of this cost advantage 

is that the payments are transferred to the other party on time and there is no risk of unrequited money 

in transactions made with electronic money . In case businesses carry cash, risks such as theft and loss 

will disappear with the use of electronic money. Electronic money quickly takes its place in the system 

with these advantages. With the use of electronic money, delays and errors in the collection of the 

receivables of the enterprises will be prevented, collections will accelerate and therefore negative cash 

flow will not occur. Since the receivables can be collected earlier in the periods when the cost of money, 

that is, the interest increases, the funds to be obtained can be used in the areas needed for the business. 

With the electronic money system, they will not be able to use the check and mailbox systems, 

which are the methods used by businesses to postpone their payments to a later date, as they will no 

longer function. Because with the electronic money system, cash flows will occur instantly. Although 

they cannot use the late payment advantage in terms of businesses, there will be no disadvantages due 

to their timely collection. 

E-commerce and electronic money systems will be born with faster business through the 

introduction of the monetary value of surplus funds short-term investments intermediate output will be 

used in s. This situation results in the electronic money with the company in the monetary value of no-
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addressed by business firms value their (firm value of and equity market value of debt is the difference 

between cash and marketable securities amounting to the total.) He luml to be change in direction. Since 

the amount of cash and marketable securities in the enterprises will decrease, the firm values of the 

enterprises will also increase. With the electronic money system, records will be kept electronically, so 

the time and effort of enterprises to spend on cash audits will be reduced. Human-factor safe errors and 

omissions will be reduced due to the electronic records. Businesses will have the advantage of taking 

advantage of more cash discounts , as they will not have a shortage of cash . 

The numerical results of electronic money have been tried to be expressed through the banking 

system. Except for the electronic money application and research and development expenses, there is a 

decrease in the other expense items of the banks, but also a decrease in the income items. However, the 

decrease in income does not mean that the profitability of the banks will decrease. Because the rate of 

decrease in expenses of banks is higher than the rate of income decrease. The profitability and efficiency 

of banks using electronic money compared to other payment instruments has increased even more. In 

addition, as the marketable securities held by banks will decrease, firm values will also increase. As a 

result, electronic money is a new system that needs to be evaluated, which can affect our banking, 

finance, economic and even social daily life. 

Discussion 

  Money has a dynamic structure. Financial and institutional changes in the economy force money 

and money-producing institutions to qualitatively change. At this point, it is almost impossible to come 

up with a monetary policy that is valid in the national conjuncture independent of space and 

time. Because both the money and the financial system are in a continuous transformation process. This 

change process changes or shrinks the amount of the central bank's money within the total liquidity of 

the economy. In this context, the transformation process of money and money producing institutions is 

parallel to the evolution process of monetary policy (Aktan, 1998). 

It is possible to say that the inclusion of electronic money in the market has a potential effect on 

both the formula of monetary policy and the demands related to monetary aggregates. Whether 

electronic money and monetary indicators in particular country following a policy based on the goal of 

causing change in the speed of circulation for a while the impact of monetary aggregates to less 

than l can t. The effect of electronic money on monetary policy depends on the effect of electronic 

money on reserve demand and on the capacity of the central bank in terms of reserve supply (BIS, 1996: 

6-7). 

During the development process of electronic money and in the process of finding an application 

area, the healthy functional structure of payment systems should not be at risk. It allows the use of tools 

that ensure effective earnings on a platform where electronic money payments are made 
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properly. However, the realization of this benefit is possible only if the electronic money user trusts that 

the security measures are taken and the electronic money is a safe derivative. In this context, the 

emergence of counterfeit products, technical failures, etc. adverse situations will adversely affect the 

reliability and credibility of electronic money products. This negative effect may expand further and 

cause a negative attitude towards card-based products. 

As a result, a possible increase in the use of electronic money will cause a decrease in the 

capacity of traditional payment systems. Accordingly, a negative situation that may arise during the use 

of electronic money will eliminate the potential of electronic money that can replace the traditional 

payment system. In other words, at any point of insecurity arising from the electronic money issuer, 

which can easily replace traditional payment instruments, it will lose its usage area in addition to its 

reliability (ECB, 1998: 14). In general, monetary authorities emphasize the idea that electronic money 

does not have an effect that can manage business functions as well as monetary policy ( Katafono , 2004: 

9-10). Despite these views, movements from the idea that electronic money is a candidate to replace 

cash in the future should be considered as a new system in the market. 

CONCLUSION 

  With the globalization process of the world, the transformation process in trade has caused the 

payment systems to change in parallel. Over time, paper money left its place to alternative payment 

instruments such as checks, but difficulties such as making payments between continents have been 

experienced, and with the development of technology, payment systems have been left to electronic 

payment instruments such as credit cards and debit cards. With the introduction of the Internet into our 

lives, parallel to the rapid development of technology, new payment tools have been needed and one of 

the new payment systems has become electronic money. 

An effective and efficient cash flow will be seen with the electronic money system. The cash 

flow estimation process will be made more comfortable and realistic, and there will be no imbalances 

between the predicted results and the actual implementation results. Safety margins for unexpected cash 

needs will not always need to be established and considered. Since the cash flows will occur regularly 

and on time, there will be little need for interest or restructuring studies on the debt profile. For 

businesses, they can more effectively anticipate and define their plans for new investments and savings 

for the future, and spend less time and effort in obtaining funds that can meet these expenses. Payments 

will be made on time, regularly and without disruption between the parties compared to conventional 

methods , and the senior management of the enterprises will be able to allocate more time to other basic 

functions of the enterprise, as the information about their cash needs will be realized faster and without 

error. 
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As a result, with the introduction of electronic money into the system, businesses will be able 

to make investment decisions faster and more accurately, turn to profitable investment areas, reduce the 

funding costs of their investments compared to the old systems, make the right financing decisions of 

their enterprises and increase their profitability by making their investments in the right areas. They will 

be able to provide more advantages by increasing their value. With the profitability achieved, the market 

shares of the enterprises will increase and the stability in their sales will increase. The loss of time will 

be reduced by collecting monetary values obtained as a result of business activities regularly and on 

time. Since the monetary values collected will not be kept in the company vaults, large amounts of cash 

will not be kept in the enterprises. 
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Öz 

Covid-19 salgını dünya üzerinde ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde 

2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkmıştır. Salgının ilk ortaya çıktığı dönemde salgının hem niteliğinin 

hem de etkileri henüz tespit edilememiştir. Ancak salgının ölümcül etkisi başta olmak üzere diğer 

olumsuz etkilerinin kısa sürede hızla yayılmaya başlaması salgının ciddiyetini ortaya koymuştur. 

Böylece 2020 yılının Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü bu salgını Covid-19 ismiyle küresel bir pandemi 

olarak ilan etmiştir. Günümüzde halen etkileri devam, sosyal ve ekonomik birçok küresel krize neden 

olan salgına karşı ülkeler mücadeleye girişmiştir. Dolayısıyla bu ülkelerden birisi de Türkiye’dir. 2020 

yılının Mart ayından itibaren Covid-19 salgının etkilerinin Türkiye’de hızla yayılmaya başlaması 

salgınla mücadelenin daha da arttırılmasını zorunlu kılmıştır. Çünkü toplumun bütününü etkileyen 

Covid-19 salgın hastalığı özellikle yaşlı, engelli, kronik hastalar gibi özel bakım ve koruma hizmetleri 

desteğine ihtiyaç duyan dezavantajlı grupları daha fazla etkilemiştir. Nitekim salgın sürecinde sağlık 

hizmetleri yanında sosyo-ekonomik ihtiyaçlar ile sosyal hizmet uygulamaları bu gruplar içinde oldukça 

önem arz etmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de dezavantajlı gruplara yönelik sosyal ve ekonomik amaçlı 

yardım ve destek hizmetleri sunularak salgının etkilerinin azaltılması hedeflenmiştir. Dolayısıyla 

çalışmada Türkiye’de Covid-19 salgınına karşı verilen mücadele kapsamında dezavantajlı gruplara 

yönelik sunulan sosyal ve ekonomik destek hizmetleri ile çeşitli sosyal hizmet uygulama çalışmaları 

sosyal hizmet perspektifinden ele alınarak değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sosyal Hizmet, Dezavantajlı Gruplar, Türkiye, Pandemi.  

 

EVALUATION FOR SOCIO-ECONOMIC SUPPORT SERVICES FOR DISADVANTAGED 

GROUPS IN TURKEY DURING COVID - 19 IN THE ASPECT OF SOCIAL WORK 

 

Abstract 

Covid-19 first broke out in the city of Wuhan located in Hubei State in China in December, 2019. During 

the first period of the outbreak, the characteristics and the effects of the pandemic were not clearly 

identified. However, in a very short time, its adverse effects, including mortality, and rapid spread 

proved it to be serious, causing World Health Organization (WHO) imply it to be a global pandemic in 

March, 2020. Almost all countries in the world have fought against the virus and its related social, 

economic and other global effects. Starting from March, 2020, Turkey have started combating against 

Covid-19 and increasing numbers of infected people have caused taking more compulsory and effective 

steps as the virus directly affects almost all people, especially disadvantaged people like elders, disabled, 

patients with chronic diseases and people requiring special care. Thus, in addition to health services, 

social work practices for social and economic needs of these people have also been necessary. During 

Covid-19, the government of Turkey provided social and economic help and support services for 

disadvantaged people to lower the effects of the virus and this study aims to find out and evaluate these 

social work practices offered to these people in the aspect of social work discipline.  

Keywords: Covid-19, Social Work, Disadvantaged People, Turkey, Pandemic. 
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GİRİŞ 

2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrindeki bir hayvan pazarında ilk kez 

ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) hastalığının olumsuz tüm etkileri dünyada görülmüştür. Hastalığın 

ölümcül etkilerinin hem önlenememesi hem de tüm dünyaya hızla yayılması sonucunda Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 hastalığı salgın olarak ilan edilmiştir. Dünya 

genelini etkisi altına alan ölümcül salgın hastalık Türkiye’de de etkilerini hızlı bir şekilde göstererek 

sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getirmiştir. Dolayısıyla Covid-19 salgın hastalığı insanların 

iş hayatlarını, günlük yaşam tarzlarını ile tutum ve alışkanlıklarını büyük oranda değiştirmesine neden 

olmuştur.  

Covid-19 salgınına karşı getirilen sıkı tedbirlerle salgının yıkıcı etkileri kırılmaya çalışılmıştır. Nitekim 

salgının yayılma riski ile olumsuz etkilerinin yüksek olduğu eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, toplu 

taşıma araçları gibi sosyal mekân ve ortamlarda çeşitli kısıtlamalar ile yeni uygulamalar getirilmiştir. 

Bu bağlamda uzaktan eğitimin başlatıldığı, iş hayatında evde çalışma modelinin getirildiği, sosyal 

hayattan izole olmuş günlük yaşamın olduğu ve getirilen bu tedbirlerin bütünü için “yeni normal yaşam” 

olarak adlandırılmış yeni bir yaşam biçimi toplum için hızla devreye sokulmuştur.  

Covid-19 salgını sadece toplumdaki sağlıklı bireyleri değil dezavantajlı birey ve grupları da derinden 

etkileyerek günlük yaşamları için ciddi riskler oluşturmuştur. Nitekim yaşamlarında sağlıklı normal 

bireylere kıyasla fırsat ve imkânlara erişmede çoğu durumda geri planda kalan dezavantajlı bireyler 

salgın döneminde daha fazla risk ve sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Öyle ki salgına karşı mücadele 

için getirilen sıkı tedbir ile kısıtlamalar yaşlı, engelli, kadın, çocuk, işsiz gibi dezavantajlı gruplar için 

salgın dönemi daha fazla risk taşıyan belirsiz bir sürece dönüşmüştür. Bu bağlamda Türkiye'deki Covid-

19 salgın süreci çeşitli dezavantajlı gruplar için sosyal hizmet açısından bir değerlendirilmesi bu 

çalışmayla ortaya konmuştur.   

1.Covid -19 Salgını Sürecinde Dezavantajli Gruplar 

 

Covid-19 salgınının başladığı ilk zamanlarda ülkelerin hazırlıksız bir şekilde olması salgına karşı 

alınacak tedbirler konusunda hem ülke idarelerinin hem de toplum ve bireylerin ciddi sıkıntılar 

yaşamasına neden olmuştur. Nitekim salgın sürecinde toplum içerisindeki dezavantajlı gruplar telafisi 

zor sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle yaşlı bireyler, engelliler, kadın ve çocuklar, işsizler ve 

işsiz kalan bireyler öne çıkmıştır. Çünkü hiç beklenmedik bir şekilde dünya genelinde ortaya çıkan 

Covid-19 salgını insanların günlük hayatlarındaki yaşam biçimlerini aniden ve hızlı bir şekilde 

bozmuştur. Bu ani ve riskli değişim sürecinde de bireyler sosyo-ekonomik kayıplar yaşamış, yoğun stres 

ve kaygı altında kalmış ve ciddi travmalar geçirmeye başlamıştır (Ayata ve Çamur, 2020: 22).  

1.1. Yaşlılar 

 

Genel olarak toplumlarda yeri ve konumu itibariyle önemli bir saygınlığı olan yaşlı bireyler sağlık 

alanında ise yüksek riskli gruplar arasında bulunmaktadır. Çünkü insan hayatının son evresi olan yaşlılık 

dönemindeki bu bireyler fiziksel, ruhsal ya da sosyal ve ekonomik olarak zayıf kaldığı bir yaşam 

dönemini sürdürmektedir. Dolayısıyla yaşlı bireyler bu dönem günlük yaşamlarında ciddi sağlık riskleri 

ile karşı karşıya kaldığı dönemdir. Nitekim Covid-19 salgın sürecinde hem ruhsal hem de beden sağlığı 

yönünden korunması oldukça zor olan dezavantajlı bireylerin başında yaşlılar gelmiştir.  

Küresel ölçekte salgının etkilerinin hızla görülmesi ülkelerin de hızlı bir mücadeleye girme çabasını 

doğurmuştur. Dolayısıyla salgınla mücadele kapsamında ülkeler bireylerin sosyal hayattan izole olması 
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ve zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları yönünde çeşitli tedbirler almıştır. Çünkü bulaşıcı ve ölümcül 

bir hastalık olan ve henüz tam bilinmeyen Covid-19 salgını karşısında bireylerin ilk yapması gereken 

zorunlu tedbirlerden bir tanesi de iş ve sosyal hayattan uzaklaşarak bireyselleşmeye dayalı bir izole 

hayata geçiş yapmak olmuştur (Ayata ve Çamur, 2020: 27). Nitekim böyle bir dönemde yaşadığı çevre 

ile ilişkileri zayıf olan ya da ilişkisi hiç olmayan yaşlı bireyler de günlük yaşamlarında daha da fazla 

izole olduğu bir yaşam şekline doğru sürüklenmiştir. 

Salgınla birlikte evlerin yalnız başına yaşamak zorunda kalanlar veya yalnız başına yaşayıp da günlük 

rutin hayatlarından tamamıyla izole olacak şekilde yaşadıkları mekânlara kapanan yaşlıların endişe ve 

korkularında artışlar yaşanırken bu tür sorunlarla baş edebilme becerileri ile ihtiyaçlarını giderme 

konularında da ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır (Tekindal vd,. 2020: 2). Dolayısıyla Covid-19 

salgını sürecinde bu bireylerin hem yalnızlıklarının giderilip duygusal yıpranmaların önüne geçilmesi 

hem de ihtiyaçlarının giderilmesi için destek ve iletişim kanallarının açık ve kolay ulaşılabilir olması 

salgın sürecinde daha fazla önem arz etmiştir. Çünkü sosyal yaşamında çevresine karşı izole olan yaşlı 

bireyler yaşadığı yalnızlık, ölüm korkusu, depresyon, özbakım, beslenme gibi sorunlar salgının 

oluşturduğu belirsizlik sürecinde daha da derinleşmiştir.  

1.2. Engelliler 

 

Salgın sürecinde ortaya çıkan belirsizlik süreci ile sorunlar karşısında oldukça güçlükler yaşan 

dezavantajlı gruplardan birisi de engellilerdir. Engeli bireyler yaşlılara benzer sorunlarla karşılaşmaları 

yanında içinde bulundukları şartlar gereği kendilerine özgü sorunlarla da karşılaşmışlardır. Özellikle 

tedavi olan, rehabilite edilen, eğitim gören, bakım ve sosyal destek alan ve diğer gereksinimleri 

karşılanan engelli bireyler salgın sürecinde bu tür sosyal hizmet desteklerinden mahrum kalmak zorunda 

kalmıştır.  

Covid-19 salgını eğitim, rehabilitasyon gibi çeşitli bakım ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan engelli 

bireylerin bu hizmetleri almalarına salgının başlarından itibaren engel olmuştur. Bu bağlamda da 

hizmetlerin kesintiye uğraması hem engellilerin hem de yakın çevrelerinin stres, korku, kaygı gibi 

travmaların oluşmasına ya da artmasına neden olmuştur. Çünkü Covid-19 sadece sağlıklı bireylerin 

yaşamlarını etkilememiş engelli bireyleri de etkileyerek ciddi riskler oluşturmuştur. Nitekim sağlıklı 

normal bireyler günlük yaşamlarında dahi sınırlı, kısıtlı ve engelli hale gelirken engelli bireylerin için 

ise belirsizlikler daha da fazla artmış ve risk unsurları normalinden daha fazla bir düzeye yükselmiştir 

(Kalaç vd., 2020: 7). 

Türkiye’de nüfusun yaklaşık % 12’sini engelli bireyler oluşturmaktadır. Bu bağlamda engelli bireyler, 

normal günlük yaşamlarında birçok sorunla mücadele içerisinde olmuşlardır. Ancak salgın sürecindeki 

olağanüstü durumla birlikte ortaya çıkan yeni sorunlarla da engelli bireyler mücadele etmeye 

başlamışlardır (Engelliler Konfederasyonu, 2021). Dolayısıyla engelli bireyler yaşadıkları bu süreç 

boyunca hem daha fazla sorunla karşı karşıya kalmış hem daha fazla mücadele çabasına girişmiş hem 

de daha fazla bakım ve sosyal hizmet desteleri aramak zorunda bırakılmıştır.  

1.3. Kadınlar 

 

Toplumun güçsüz ve savunmasız grupları arasında olan kadınlar Covid-19 salgını sürecinden olumsuz 

etkilenen bir diğer dezavantajlı bireydir. Özellikle salgın sürecinde kadınların hem aile içi ilişkileri hem 

de iş hayatları olmak üzere iki bağımsız şartları aynı anda ve zorluklar içinde yaşamak zorunda kalmıştır. 

Nitekim aile ortamında hem eş hem de anne rolü olan kadınlar iş hayatında ise bir çalışan ya da işveren 

konumunda olmuştur. Ancak Covid-19 sürecinde sosyal hayattan uzaklaşarak evlerinde izole olan 
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kadınlar iş ve ev yaşamlarını eş zamanlı olarak bir arada ve aynı mekân altında yürütmek zorunda 

kalmıştır (Plan International, 2020: 9). Dolayısıyla yaşanılan böyle bir ikili durumunda kadınlar normal 

zamanlara göre daha fazla zaman ve güç harcarken aynı zamanda bu iki sorumluluk arasında dengeyi 

de kurmak zorunda kalmıştır. Çünkü bu ikilemli yapı karşısında taraflardan birinin daha ağır kalması 

diğer tarafın daha fazla zarar görmesine ve psiko-sosyal ve ekonomik kayıpların oluşmasına zemin 

hazırlamıştır.   

Covid-19 salgının ortaya çıkması sonucunda salgının etkileri kadın üzerinde daha farklı boyutlarda 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda salgınla birlikte sosyal yaşamdan izole bir şekilde evde uzun süreli 

kalınmaya başlanması aile içi şiddet olayların artmasına neden olmuştur (Anadolu Ajansı, 2020). Çünkü 

çalışma hayatına devam edemeyen aile büyükleri ile eğitim ve sosyal hayatına ara vermek zorunda kalan 

çocuklar evlerinde günlerinde geçirmek zorunda kalmış ve bu süreçte bireyler arası çekişme ya da 

çatışmalara zemin hazırlamıştır. Nitekim salgının sosyo-ekonomik olumsuz etkilerine sosyal yaşamdan 

izole olmuş bir yaşam şeklinin de eklenmesi kadınlara yönelik aile içi şiddetin artmasına neden olmuştur 

(Abramson, 2020; (Ergönen vd., 2020: 50).   

Koronavirüs salgını sürecinde aile fertleri ile birlikte karantina süresinin uzaması kadınların evdeki iş 

yükü ile sorumluluklarının artmasına neden olmuştur. Böylece sosyal, psikolojik, fiziksel yönden 

kadınların daha fazla olumsuzluklarla karşılaşma ihtimalini daha da yükseltmiştir (Ünal vd., 2021: 2). 

Nitekim Covid-19 küresel salgını ile mücadelede kapsamında alınan tedbirlerden nedeniyle kadınlara 

yönelik şiddet olayları dünya genelinde artış göstermiştir. Bu nedenle şiddet olayları salgın dönemindeki 

önemli temel krizlerden biri olarak görülmüş ve Birleşmiş Milletler bu soruna yönelik çözüm üretme 

amacıyla kampanya yürütmüştür (UN Women, 2020).   

1.4. İşsizler ve İşsiz Kalan Bireyler 

 

Bireyin onur ve haysiyetine uygun bir yaşam biçimi elde etmesinde önemli bir işlevi olan maddi gelir 

işsizler için ciddi bir sorun olmuştur. Çünkü beslenme, barınma, giyim gibi temel fiziki ihtiyaçların 

karşılanmasından başarma, statü kazanma şeklinde kendi gerçekleştirme gibi (Yolcuoğlu, 2017: 338) 

çeşitli insani gereksinimler için maddi gelir birey için hem fırsat hem de motive kaynağıdır. Dolayısıyla 

bu imkânların yokluğu başta bireyin kendi refahı olmak üzere toplum için ciddi sosyo-ekonomik ve 

psikolojik açısından riskler doğurmaktadır.  

Normal yaşam döneminde ciddi sorunlar yaşayan işsizler, Covid-19 salgın döneminde daha da zor 

şartlar altında kalmıştır. Özellikle salgınla mücadele kapsamında uygulanan sıkı tedbir ve kısıtlamalar 

işsizlerin normal yaşamda erişebildikleri sınırlı desteğin de kaybolmasına neden olmuştur. Nitekim bu 

bireylerin aile veya çevrelerinden aldıkları destekler yasakların getirilmesi ve izole yaşama biçimine 

geçilmesi ile daha da ulaşılamaz hale gelmiştir. Çünkü virüsün dünyaya hızla yayılmaya başlaması 

sonucunda gelen sıkı sert tedbirler, ekonomik ve sosyal hayatı sekteye uğratmış (Yürekli, 2020: 35) ve 

kimi zaman durma noktasına kadar getirmiştir. Böyle bir süreçte normal geliri olan bireyler bile ciddi 

gelir kayıpları yaşamıştır. 

Salgın boyunca alınan tedbir ve kısıtlamalardan kaynaklı çalışamayan bireyler de bir süre sonra işlerini 

kaybetme riski ile karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla salgın sürecinde sağlık ya da tedbir kapsamında 

işini kaybedenler de işsizlerin yaşadığı benzer sorunlarla karşılaşmıştır. Bu bağlamda günlük gelir 

getiren işlerde çalışan çocuk ve bebek bakıcıları, garsonlar, seyyar satıcılar, tercümanlar, hasta 

bakıcıları, pazarlamacılar, müzisyenler gibi serbest meslek elemanları salgın sürecinde getirilen önem 

ve yasaklar neticesinde işlerinde çalışamamıştır. Dolayısıyla salgın birlikte yaşanan yeni hayat şeklinde 

yeni dezavantajlı grup veya bireylerin oluşmasına neden olmuştur. 
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2.Salgın Sürecinde Sosyal Hizmetin Yeri 

 

Covid-19 salgının ölümcül veya ciddi kalıcı hasarların görülmesi insan ve toplumlar üzerinde piskolojik, 

sosyal ve ekonomik yönlerden giderilmesi zaman alacak derin izler bırakmıştır. Özellikle koronavirüs 

salgın hastalığına yakalananlar ile çevresindeki bireylerde üzüntü, şok ve panikleme hali, endişe ve 

korku, sosyal güven kaybı gibi ciddi psikolojik durumlar ortaya çıkmıştır (Aassve, 2020: 840-843).  

Yardım ve destek mesleği olan sosyal hizmet kendi özgü bilgi, yöntem ve hizmet modelleri ile beceri 

ve değer dinamikleri birlikte toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler sunmaktadır. Bu 

bağlamda dezavantajlı kesimlerin korunması, pski-sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi, sosyal 

işlevselliğinin artması, toplumla bütünleşebilmeleri konularında profesyonel meslek elemanı olan sosyal 

hizmet uzmanları aracılığıyla fırsat ve olanaklar sağlanmaktadır. Dolayısıyla bir insan hakları mesleği 

olan sosyal hizmet Covid-19 salgını süreci ile sonrasındaki dönemlerde birey, aile, grup ve topluma 

yönelik destek ve koruma hizmetlerini sunabilmektedir.  

Dünyanın tamamına yakınını etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan sosyal, 

ekonomik, psikolojik yönlü birçok sorunun tespit edilmesi ve giderilmesinde sosyal hizmet mesleği 

önemli bir işleve sahiptir. Nitekim salgın sürecinde bireyden başlayan hastalığın ciddi olumsuz etkileri 

aile, yakın çevre ve topluma doğru yayılarak devam etmiştir. Bu süreçte Uluslararası Sosyal Hizmet 

Çalışanları Federasyonu Covid-19 salgınına yönelik sosyal hizmet mesleği ile profesyonel meslek 

elemanlarının yapması gereken mesleki çalışmaları şu şekilde belirtmiştir (IFSW, 2020):   

i. Dezavantajlı ve savunmasız bireylerin yapılacak planlamalar ile gerçekleştirilecek müdahaleye dahil 

edilmesini sağlamak,  

ii. Gıda ve temiz su gibi temel yaşam unsurlarının hazır olmasını sağlamak ve bunlar için kurum ve 

kuruluşları ve toplulukları organize etmek,  

iii. Fiziki mesafeyi sağlayan, sosyal yardımlaşma ile dayanışmayı sağlayıcı ve kolaylaştırıcı faaliyetleri 

öne çıkarmak ve bunları harekete geçirmede öncü, kolaylaştırıcı rollerde olmak, 

iv. Sosyal hizmetlerin sunulmasında, bu hizmetleri destekleyen organize ve topluluklarda ve savunmasız 

dezavantajlı grupları önceleyen politika ve durumlarda savunuculuk rollerini gerçekleştirmek,  

v. Bir meslek ve disiplin olarak, Covid-19 salgın hastalığına, virüsün ortaya çıkardığı olumsuzluklar ile 

eşitsizliğe ve bunların sonucunda ortaya çıkan sosyo-ekonomik zorluklara karşı koruma amaçlı sağlık 

hizmetleri ile sosyal hizmet uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve güçlendirilmesini 

savunmak.   

Koronavirüs salgın hastalığının ilk etkilerinin görülmeye başlandığı andan itibaren tedbir amaçlı 

kısıtlama ve yasaklar önem arz etmiştir. Bu nedenle salgınla mücadele sürecinde hem birey, gruplar ve 

toplumlar hem de kamu kurumları ile sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşlar birlikte hareket etmesi 

zorunludur. Dolayısıyla toplumdaki tüm bireylerin sosyo-ekonomik hakların korunması ve psiko-sosyal 

destek hizmetlerinin sağlanması konularında sosyal hizmet uygulamalarının daha işlevsel olabilmesi 

öne çıkmaktadır. Çünkü birey ve toplum üzerinde salgın hastalığının yıkıcı etkileri ile kalıcı hasarları 

bırakması kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle dezavantajlı birey ve grupların ihtiyaçlarına 

erişebilmesindeki güçlükler göz önüne alındığında sosyal hizmetin mesleki uygulama faaliyetleri salgın 

sürecinde kilit bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla Covid-19 salgın sürecinde sosyal hizmetin 

multidisipliner bir yapısından kaynaklı hem sağlık hizmetlerin sunumunda hem de psiko-sosyal ve 

ekonomik hakların korunması ile olası kayıpların desteklenmesinde başat bir rol oynadığı söylenebilir.  
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3.Salgın Sürecinde Türkiye’de Dezavantajli Gruplara Yönelik Sunulan Destekler  

 

Covid-19 salgının başlamasıyla birlikte birçok ülke kendi imkân ve kaynakları ile kapasiteleri 

çerçevesinde mücadele politikaları üretmeye başlamıştır. Bu ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Sağlık 

alanındaki hizmetlerin merkezde olduğu salgın döneminde sosyal ve ekonomik tabanlı desteklerde 

dezavantajlı bireyler ile koronavirüs salgınından etkilenen gruplara yönelik sunulmaya çalışılmıştır. 

Nitekim Covid-19 salgınıyla mücadele konusunda ilk girişimlerden birisi Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı (2021 Mayıs Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adını almıştır) ile İçişleri 

Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde (81 şehirde) “Vefa Sosyal Destek Grubu (Grupları)”nun 

kurulmasıdır.  

Koronavirüs salgın hastalığın ölümcül etkilerinin hasta bireyler ile 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde 

yüksek oranlarda görülmesi nedeniyle 65 yaş ve üzeri olan yaşlılar, kronik hastalığı olan bireyler ile 

bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç kullanan yaşlıların salgından korunması amacıyla 21 Mart 2020 

tarihinde sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Yasakla birlikte temel ihtiyaçlarını gideremeyen, 

gidermekte zorlanan yaşlılar, engelli bireyler, kronik rahatsızlığı olan hastalar ile bakmakla yükümlü 

olan bireylerin yaşadığını ailelerin ihtiyaçları bu gruplar tarafından giderilmiştir (Trt Haber, 2020).  

Yaşlılar, engelli bireyler, kronik hastalar ile bakmakla sorumlu olunan bireylerin yaşadığı ailelerin gıda, 

maske, eldiven, dezenfektan, ilaç ile çeşitli bakım malzeme ve ihtiyaçlarının giderilmesi, temini, 

ulaştırılması gibi çeşitli hizmetler “Vefa Sosyal Destek Grubu” sunmaya çalışmıştır. Bu destek grubu 

bünyesinde polis, bekçi, jandarma gibi emniyet mensupları, birçok kamu kurumu temsilcileri, sivil 

toplum kuruşları ile gönüllü bireyler bulunmuştur. Ayrıca tüm ihtiyaç sahipleri salgın sürecinde çağrı 

merkezleri aracılığıyla destek grubuna erişim sağlayarak hizmetlerinden faydalanmıştır (Trt Haber, 

2020). Dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılayamayan dezavantajlı bireyler ile geçici kısıtlama veya sağlık 

nedenlerinden dolayı dışarı çıkamayan bireylere yönelik sosyal hizmet amaçlı destek hizmetleri bu grup 

eliyle yürütülmeye çalışılmıştır. 

Covid-19 salgını sürecinde en çok desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların başında yaşlı bireyler 

gelmiştir. Özellikle, yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar salgınla 

birlikte daha çok hissedilmiştir. Evinde izole olan yaşlı bireyler kısıtlamalar sonucunda daha çok sorunla 

karşı karşıya kalmıştır. Nitekim salgının oluşturduğu belirsizlik sürecinde yaşlılar yaşadığı yalnızlık, 

ölüm korkusu, depresyon, özbakım, beslenme gibi sorunlar daha da derinleşmiştir.  

Yaşlı bireyler günlük normal hayatlarında yaptıkları dışarı parka çıkma, fatura ödeme, alış veriş yapma 

gibi günlük rutin işlerini yapamaz hale gelmişlerdir. Yakın çevreleri ile görüşmeleri, aile ve yakın 

çevreleri tarafından kendilerine yapılan ziyaretler sonlandırmak zorunda kalmıştır. Ayrıca huzur evleri 

ile bakım merkezleri gibi kurum bakımı altında kalan yaşlı bireyler de benzer sorunlarla karşılaşmıştır. 

Belirli bir dönemde kurum ziyaretleri sınırlandırılmış, sağlık ve bakım personeli çalışanlar dışında 

bakım merkezlerine giriş çıkışlar sıkı tedbirler altında gerçekleştirilmiştir (Anadolu Ajansı, 2021). 

Salgının ortaya çıkması ile birlikte 65 yaş üstü yaşlı bireylere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı bünyesinde telefon aracılığı ile psiko-sosyal destek hizmetleri sunulmuştur. Bu kapsamda 

sosyal hizmet uzmanları, psikolog, psikolog danışmaları gibi çeşitli meslek elemanları bireylerin Covid-

19 salgın hastalığı ile hastalıktan korunma yolları ve korunmak amaçlı kurallar hakkında bilgiler 

vermiştir. Ayrıca destek birimi ailevi, psiko-sosyal ve ekonomik bağlamda yaşanan sorunların 

analizlerini yaparak, ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmetleri sunmuş ve bu bireylerin 

hizmetlere erişimleri sağlanmıştır (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021). Ayrıca Sağlık Bakanlığı 

bünyesinde de bakanlığın 81 il müdürlükleri aracılığıyla “psiko-sosyal destek hattı” kurulmuş ve benzer 
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hizmetler sunulmaya çalışmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2021). Dolayısıyla hem yaşlılar hem engelli bireyler 

hem de sorunlarla karşı karşıya kalıp zorda kalan bireyler ile diğer dezavantajlı gruplar bu hizmetlerden 

yararlanmıştır. 

Normal yaşamın durma noktasına geldiği salgın sürecinde alınan sıkı tedbirlerden kaynaklı çalışma 

hayatı da olumsuz şekilde etkilenmiştir. Birçok küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapanması bireylerin 

ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmuştur. Bu nedenle sosyal yardımlarla birlikte geçici olarak 

işten çıkarılmanın yasaklanması, borç erteleme, vergi indirimi, kısa çalışma ödeneği, vergi öteleme, 

uygun kredi gibi ekonomik amaçlı destek hizmetleri de ihtiyaç sahiplerine sunulmuştur (Kardaş 

Ergezen, 2020: 323).   

SONUÇ 

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ilk süreç insanlığın ciddi risklerle 

karşı karşıya kaldığı bir zaman dilimi olmuştur. Nitekim salgının ilk zamanlarında birçok ülkenin 

hazırlıksız olması salgına karşı alınacak tedbirler konusunda belirsizliğin oluşmasına ve insanlarının 

ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olmuştur. Özellikle toplumdaki dezavantajlı bireyler telafisi oldukça 

zor olan risklerle karşı karşıya kalmıştır. Bu bağlamda da yaşlılar, engel bireyler, kadın ve çocuklar ile 

işsiz kalan bireyler salgın sürecinde daha fazla zarar gören dezavantajlı grup üyeleri olarak öne çıkmıştır. 

Covid-19 salgın hastalığının hiç beklenilmeyen bir zamanda meydana gelmesi ülkelerin hastalığa karşı 

hazırlıksız yakalanmasına neden olmuştur. Ayrıca salgının ölümcül etkilerinin dünyaya hızla yayılması 

salgına karşı alınacak tedbirler ile hizmet ve hazırlıkların nasıl olacağı konularının tam olarak 

planlanamadan uygulanmasına yol açmıştır. Bu bağlamda ülkelerin salgın boyunca sunabileceği 

hizmetlerin başında sağlık hizmetleri ile sağlına karşı alınan sıkı tedbir uygulamalarından daha fazlası 

olamamıştır. Dolayısıyla özel gereksinimleri olan dezavantajlı gruplar ile salgından kaynaklı özel 

ihtiyaçları doğan bireylere yönelik sosyal hizmet müdahaleleri tam olarak sunulamamıştır. 

Salgınla birlikte uygulanan hizmetlerin merkezinde sağlık hizmetleri bulunurken birey ve toplumların 

olağanüstü durumlardan kaynaklı ihtiyaç duyduğu psikososyal destek hizmetleri ikincil planda 

kalmıştır. Nitekim hazırlıksız yakalanılan salgına karşı sağlık alanında harcanılan yoğun hizmet sunumu 

yaşlı, engelli, kadın, çocuk gibi incinebilir gruplara yönelik gösterilememiştir. Özellikle Covid-19 

salgını döneminde meydana gelen ihmal, istismar, sosyal dışlanma, ayrımcılık, kaynaklara erişememe 

gibi olumsuzluklara karşı sunulması zorunlu olan sosyal hizmet müdahaleleri istenilen düzeyde 

sunulamamıştır.  

Sosyal hizmetin temel değerlerinden birisi olan hizmet ilkesi gereğince toplum içerisinde ihtiyaç duyan 

tüm birey ve gruplara yönelik hizmetlerin verilmesi zorunludur. Bu bağlamda Covid-19 salgını dönemi 

boyunca meslek elemanı olan sosyal hizmet uzmanlarının da yoğun olarak hizmet sunması gereken bir 

dönem olmuştur.  Dolayısıyla salgın boyunca yapılacak müdahaleler ile planlanan destek çalışmalarında 

sosyal hizmet uzmanlarının da olduğu profesyonel destek grupları oluşturulabilinmelidir. Kurulan bu 

destek grupları sayesinde hem dezavantajlı bireylerin salgından olabildiğince daha az etkilenmesi hem 

de toplumda olası yeni mağdur gruplar ile olumsuz durumların oluşması engellenebilinir.  

Sosyal hizmet mesleğinin hâlihazırda kendine özgü sunduğu psikososyal ve ekonomik destek hizmet 

uygulamalarının salgın sürecinde daha fazla yaygınlaştırılması ve yeni hizmet uygulamalarının da 

geliştirilmesi önem arz etmiştir. Özellikle dezavantajlı bireyler ile salgınla birlikte ortaya çıkan yeni 

mağdur grupların ihtiyaçlarının tespiti ile karşılanması konusunda sosyal hizmet uzmanlarına daha fazla 

imkân sunulmasının zorunluluğu orta çıkmıştır. Dolayısıyla covid-19 salgını gibi ortaya çıkabilecek 
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krizler ile şartlarını öngörülebilen, bu tür kriz dönemlerinde ihtiyaç duyulan hizmetlerden sorumlu olan 

tarafların içinde olduğu, sosyal adalet ile insan haklarını temel alan kapsamlı bir sosyal politika 

planlaması ile müdahale stratejilerinin geliştirilmesi gereklidir.  
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Öz 

2019 yılı aralık ayı itibariyle Çin’de başlayan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını 

küresel ölçekte bir krize neden olmuştur. Öncelikli olarak sağlık sektöründe etkisini gösteren bu kriz daha 

sonra ekonominin hemen hemen tüm alanlarında etkisini hissettirmiştir. Covid-19’un ekonomi üzerinde 

oluşturduğu bu etki küreselleşmenin de etkisiyle tüm sektörler ve ülkeler arasında hızla yayılmıştır. Dünya 

ülkelerinin genelinde yaşanan bu süreç Türkiye ekonomisi için 2020 yılı mart ayı itibariyle geçerli olmaya 

başlamıştır. Türkiye’de ilk vakanın görülmesi ile beraber alınan koruyucu ve önleyici tedbirler gereği hizmet 

sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde ekonomik faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Hane halkını ve 

firmaları korumak amacıyla ekonomik destekler sağlanmasına rağmen ekonomik sorunların derinleşmesinin 

önüne geçilememiştir. Dış ticarette özellikle ihracatın gerilemesine bağlı olarak yaşanan sıkıntılar, gelen turist 

sayısının azalması neticesinde seyahat gelirlerinin düşmesi ve akabinde ekonomik büyüme oranlarının 

gerilemesi yaşanan ekonomik sıkıntıların etkisini gösterme noktasında son derece önemlidir. Bir krizin 

ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirme noktasında makroekonomik göstergeler önemli bir kaynaktır. Bu 

sebeple bu çalışmada ekonomik büyüme, dış ticaret, istihdam verileri, enflasyon oranları, turizm gelirleri, 

bütçe verileri ve ekonomik güven endeksi verileri gibi makroekonomik göstergeler dikkate alınarak Covid-19 

salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Türkiye Ekonomisi, Makroekonomik Göstergeler 

 

EFFECTS OF COVID-19 OUTBREAK ON TURKISH ECONOMY: AN ASSESSMENT THROUGH 

MACROECONOMIC INDICATORS 

 

Abstract 

The Covid-19 outbreak, which started in China as of December 2019 and spread all over the world in a short 

time, caused a global crisis. This crisis, which primarily affected the health sector, later impacted almost all 

areas of the economy. This effect of Covid-19 on the economy has spread rapidly among all sectors and 

countries with the effect of globalization. This process, which is experienced throughout the world, has started 

to be valid for the Turkish economy as of March 2020. With the first case seen in Turkey, economic activities 

in all sectors, especially in the service sector, have come to a halt due to the protective and preventive measures 

taken. Although economic supports were provided to protect households and companies, the deepening of 

economic problems could not be prevented. The problems experienced in foreign trade, especially due to the 

decline in exports, the decrease in travel revenues as a result of the decrease in the number of tourists and the 

subsequent decline in economic growth rates are extremely important in showing the effect of the economic 

problems experienced. Macroeconomic indicators are an important resource for evaluating the effects of a 

crisis on the economy. For this reason, this study aims to examine the effects of the Covid-19 epidemic on the 

Turkish economy, taking into account macroeconomic indicators such as economic growth, foreign trade, 

employment data, inflation rates, tourism revenues, budget data, and economic confidence index data. 

 

Keywords: Covid-19, Turkish Economy, Macroeconomic Indicators 
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GİRİŞ 

İlk olarak 2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde görülen Covid-19 salgını tüm dünya 

ülkelerine hızla yayılmıştır. Sağlık sektöründe meydana gelen bu salgını önlemek adına alınan tedbirler, sosyal 

mesafe, izolasyon, seyahat yasakları, iş yerlerinin kapatılması, üretimin durması ekonomik anlamda oldukça 

ciddi boyutta bir krizle karşı karşıya kalınmasına neden olmuştur. Covid-19 salgınının sadece sağlık 

sektöründe değil aynı zamanda ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel pek çok anlamda etkilerinden bahsetmek 

mümkündür. 

Ekonominin küreselleşmesi Covid-19’un dünya genelinde hızla yayılmasının en önemli nedeni olarak 

görülmektedir. Küreselleşmeyle beraber sadece sermaye hareketleri değil emek göçü de hız kazanmıştır. 

Salgının başlamasıyla birlikte ülkeler tedbir amaçlı iş seyahati veya turizme yönelik sınırlandırmalar yapmış 

ve sınırlarını kapatmış olsalar da üretim sürecinde bir anda sınırlama yapmanın mümkün olmaması sebebiyle 

salgının yayılmasının önüne geçilememiştir. (Eroğlu, 2020: 213). Ekonominin küreselleşmesi Covid-19’un 

oldukça kısa bir süre içerisinde dünyayı etkisi altına almasına neden olmuştur.  

Ülkeler salgını tespit etme, önleme, bunlara yanıt verme kapasiteleri açısından büyük farklılıklar 

göstermektedir. Ülkelerin sadece bir kısmında acil durumlarda güçlü operasyonel hazırlık kapasitesinin 

mevcut olması salgın kontrolü için küresel anlamda hazırlığı güçlendirebilmek amacıyla ülkeler arasında 

kapasite geliştirme ve iş birliğine ihtiyaç olduğunu göstermiştir (Kandel vd., 2020). Bu anlamda dünya 

genelinde ülkelerin farklı niteliklere sahip olması salgının etkilerinin de farklı olmasına sebep olmuştur.  

Ekonomik anlamda oluşan etkiler daha çok salgının yayılmasını önlemek adına alınan tedbirler ile 

bağlantılı olarak gerçekleşmiştir. Sosyal mesafe kuralları, seyahat yasakları gibi uygulamalarla birlikte okullar 

kapanmış, mamül ürünlere olan ihtiyaç azalmıştır. Ancak bu süreçte tıbbi malzeme ihtiyacı önemli ölçüde 

artmıştır. Gıda sektöründe ise gıda ürünlerinin stoklanması gibi durumlarla karşı karşıya kalınması sebebiyle 

talep artışı söz konusu olmuştur (Nicola vd., 2020: 185).  

Güçlü bir şekilde entegrenin sağlanmış olduğu bugünün dünyasında Çin ekonomisinin üretim 

kesintileri sebebiyle yavaşlaması küresel tedarik işleyişinin bozulmasına neden olmuştur. Çin’den gelecek olan 

girdilere bağımlı olan dünya çapındaki şirketlerin üretimlerinde daralmalar meydana gelmiştir. Salgın 

sebebiyle ülkeler arasındaki ulaşımın sınırlandırılması küresel ekonomik faaliyetlerin son derece 

yavaşlamasına neden olmuştur. Tüketiciler ve firmalar arasında oluşan panik tüketim kalıplarını değiştirmiş, 

piyasadaki anormallikleri artırmıştır. Küresel finans piyasaları da bu değişikliklere tepki vermiş, küresel hisse 

senedi endeksleri gerilemiştir (McKibbin and Fernando, 2020: 45). 

Küresel anlamda arzın üretim zincirleri vasıtası ile talebin de yatırım ve tüketim harcamaları ile 

olumsuz yönde etkilenmesi sebebi ile dünya genelinde bir durgunluk süreci başlamıştır. Arz, talep ve finans 

şoklarının aynı anda meydana gelmesi bu krizin çok boyutlu bir hal almasına neden olmuştur. Ayrıca gelir 

dağılımı eşitsizliğinin sınıfsal, bölgesel anlamda ve cinsiyet bazında son derece yüksek olduğu, kamu 

hizmetlerine erişimin ticari bir nitelik kazandığı, yoksulluğun arttığı bir ortamda meydana gelmesi krizin 

derinliğinin artmasına da sebep olmuştur (Voyvoda ve Yeldan, 2020). Üretimin yeterli miktarda 

gerçekleşmemesi, talep daralması gibi nedenler krizin daha yoğun bir şekilde hissedilmesine yol açmıştır. 

Salgının yayılmasının önüne geçebilmek ve hızını kontrol edebilmek amacıyla alınan tedbirler hizmet 

sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri derinden etkilemiştir. Bu uygulamalar sebebiyle hizmet sektörüne 

yönelik bazı işyerlerinin kapanması, çalışanların işlerini kaybetmeleri, bazı hizmet sektörlerine yönelik de 

talebin azalması istihdamın azalmasına ve ekonominin daralmasına neden olmuştur. Ayrıca bu sürecin ve 

uygulamaların ne kadar süreceğinin belli olmaması bu anlamda belirsizliğin son derece yüksek olması ileriye 

dönük plan, program yapılamamasına neden olmaktadır.  

Belirsizliğin bu kadar yüksek olduğu bu ortamda salgının ekonomi üzerindeki etkilerini tespit 

edebilmek ise zorlaşmaktadır. Ancak bir krizin ekonomi üzerindeki etkisini en iyi yansıtan kaynak 

makroekonomik göstergeler olması sebebiyle bu çalışmada makroekonomik göstergeler vasıtası ile Covid-19 

krizinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılacaktır.  
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 1.Covid-19 Salgını Süresinde Makroekonomik Göstergelerle Türkiye Ekonomisi 

  Türkiye’de Covid-19 vakasının görülmeye başlandığı andan itibaren oldukça sıkı önlemler alınmıştır. 

Sağlık başta olmak üzere seyahat ve sosyal mesafe tedbirlerini içeren uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

sağlık sektöründe başlayan bu krizin ekonomiye yansımalarını engelleyebilmek adına üretimi ve istihdamı 

destekleme, finansal yükümlülükleri erteleme, sektörlere yönelik teşvik politikaları ile vatandaşa ekonomik 

destek sağlanmaya çalışılmıştır. Ekonomik anlamda gerçekleştirilecek olan bu tedbirlerin uygulanmasında 

maliye politikaları, para politikaları ve yapısal tedbirler uygulanmıştır (Eroğlu, 2020: 230). Alınan bu 

tedbirlere rağmen salgının neden olduğu krizin ekonomiye nasıl yansıdığı makroekonomik göstergeler 

vasıtasıyla değerlendirilmektedir. Bu sebeple Türkiye ekonomisi için Covid-19 salgınının neden olduğu 

ekonomik durum dış ticaret, istihdam, enflasyon, turizm sektörü, ekonomik büyüme, bütçe ve son olarak 

ekonomik güven endeksi verileri değerlendirilerek incelenmektedir. 

1.1.Dış Ticaret  

 Dünya genelinde özellikle Çin ve ABD’de salgına bağlı yaşanan ekonomik sıkıntılar neticesinde 

üretimin son derece düşmesi dış ticaret hacmini de önemli ölçüde etkilemiştir. Covid-19 salgını neticesinde 

alınan tedbirlere bağlı olarak yatırımın azalması, üretimin gerçekleşememesi arz ve talebin son derece 

düşmesine neden olmuştur. Dış ticaretin ana kalemlerini oluşturan ihracat ve ithalat da bu durumdan fazlaca 

etkilenmiştir. Salgınının küresel bir boyut kazanmış olması tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin de dış 

ticaretini olumsuz yönde etkilemiştir.  

Tablo 1: 2019 ve 2020 Yılına Ait Dış Ticaret Verileri (Bin Dolar) 

 İhracat (FOB) İthalat (CIF) Dış Ticaret 

Dengesi 

Dış Ticaret 

Hacmi 

Karşılama 

Oranı 

2019 180 832 722 210 345 203 -  29 512 481 391 177 924 86.0 

2020 169 650 994 219 514 861 -  49 863 867 389 165 855 77.3 

Kaynak: TÜİK 

 Dış ticaret hacmi 2019 yılında 391 milyar dolar iken 2020 yılında %0,5 azalarak 389 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret dengesi açsından son derece önemli olan ihracat verileri incelendiğinde 2019 

yılında 181 milyar dolar olduğu ancak 2020 yılına gelindiğinde ise 170 milyar dolara gerilediği görülmektedir. 

Bir önceki yılla kıyaslandığı zaman 2020 yılında ihracat %6,2 oranında azalmıştır. İthalat verileri 

incelendiğinde ise 2019 yılına göre %4,4 oranında artarak yaklaşık 220 milyar dolar olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılında %86 iken 2020 yılında bu oran biraz gerileyerek 

%77,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca 2019 yılında yaklaşık 30 milyar dolar olan dış ticaret açıkları 2020 

yılında 50 milyar dolara çıkmıştır.  

Şekil 1: 2020 Yılına Ait Aylara Göre Dış Ticaret Verileri 

 

Kaynak: TÜİK 
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 Covid-19 salgınının Türkiye’de görülmeye başlanmasıyla beraber kısıtlamaların gerçekleştirilmeye 

başlandığı mart ayı itibariyle özellikle ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre %18,3 oranında gerilediği, 

nisan ve mayıs aylarında bu durumun artarak devam ettiği görülmektedir. En çok gerileme ise %41,5 ile nisan 

ayında gerçekleşmiştir. Haziran ayında göreceli olarak bir toparlanma gerçekleşerek bir önceki yılın aynı ayına 

göre ihracat %15,7, ithalat ise %8,3 artmıştır. Ancak temmuz ve ağustos aylarında ihracat artış oranlarının 

negatif seviyelerde gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle ağustos ve eylül aylarında ithalatın bir önceki yılın 

aynı ayına göre sırasıyla %20,5 ve %23,1 oranlarında arttığı ve böylece ihracat ile aralarındaki mesafenin 

giderek açıldığı görülmektedir. Aralık ayında ise ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %16, ithalat ise %11,6 

oranında artış göstermiştir. 

1.2.İstihdam  

İşgücü piyasasına dair istihdam oranları, istihdamın hangi sektörde yoğunlaşmış olduğunun öneminin 

yanı sıra üretim ve verimlilik açısından işgücünün çalışma saatleri de son derece önemlidir. Dolayısıyla bu 

verilerin Covid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler, uygulanan politikalar neticesinde nasıl etkilendiği 

ekonomi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca istihdam verileri ekonominin diğer göstergeleri ile bir 

bütünlük içerisinde daha anlamlı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu anlamda ilk olarak 

istihdam edilenler sektörel bazda ve çeyrek dönemlik veriler ile incelendikten sonra fiili çalışma süreleri 

açısından incelenip son olarak da işsizlik oranları değerlendirilecektir. 

Tablo 2: Sektöre Göre İstihdam Edilenler (Bin Kişi) 

 
Çeyrek 

Dönemler 
Toplam Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler 

2
0
1
9
 

I 27 335 4 687 5 398 1 510 15 739 

II 28 221 5 185 5 554 1 555 15 927 

III 28 482 5 611 5 561 1 613 15 697 

IV 28 131 4 901 5 775 1 587 15 869 

2
0
2
0
 

I 26 699 4 150 5 603 1 386 15 559 

II 25 853 4 903 5 301 1 336 14 313 

III 27 364 5 367 5 408 1 729 14 860 

IV 26 823 4 480 5 670 1 685 14 988 

Kaynak: TÜİK 

 Toplam istihdam edilenler değerlendirildiğinde 2019 yılına göre 2020 yılında bir gerileme yaşandığı 

görülmektedir. 2020 yılında bir önceki yılla kıyaslandığında istihdamın en çok gerilediği dönem ikinci çeyrek 

olmuştur. 2019 yılı ikinci çeyrekte 28 milyon 221 bin kişi istihdam edilirken 2020 yılının söz konusu 

döneminde ise istihdam edilenlerin sayısı 25 milyon 853 bin kişiye gerilemiştir. Sektörel bazda 

değerlendirildiğinde istihdamın en çok olduğu sektör ortalama %56 ile hizmetler sektörüdür. Sanayi 

sektöründe istihdam oranları ise %20 civarında gerçekleşmektedir. Yıllar bazında bir karşılaştırma 

yapıldığında ise 2020 yılında tarım ve hizmetler sektöründe istihdam edilenlerin bir önceki yıla göre azaldığı 

görülmektedir. 2019 yılında tarım sektöründe istihdam edilenler ortalama %18,15 iken 2020 yılında bu oran 

17,7 seviyesine gerilemiştir. Hizmetler sektöründe ise 2020 yılı ilk çeyreğinde %58,3 oranında bir istihdam 

söz konusu iken bu oran yaşanan gelişmeler neticesinde ikinci çeyrekte %55,4, üçüncü çeyrekte %54,3 ve son 

olarak dördüncü çeyrekte ise %55,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.  

Tablo 3: İstihdam Edilenlerin Fiili Çalışma Süreleri 

 
Çeyrek 

Dönemler 

Toplam         

(Bin Kişi) 

İş Başında Olanlar 

(Bin Kişi) 

Haftalık Çalışılan 

Toplam Saat 

Haftalık Ortalama 

Fiili Çalışma Saati 

2
0
1

9
 

I 27 335 26 306 1 164 648 44.3 

II 28 221 26 863 1 196 963 44.6 

III 28 482 26 723 1 220 138 45.7 

IV 28 131 27 424 1 234 321 45.0 
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2
0

2
0
 

I 26 699 25 056 1 096 051 43.7 

II 25 853 20 841 828 623 39.8 

III 27 364 25 225 1 118 744 44.3 

IV 26 823 25 094 1 099 309 43.8 

Kaynak: TÜİK 

  İstihdam oranlarının olduğu kadar istihdam edilenlerin fiili çalışma süreleri de verimlilik açısından son 

derece önemlidir. Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına alınan tedbirler neticesinde özellikle 2020 

yılının ikinci çeyreğinde, istihdam edilmesine rağmen yaklaşık 5 milyon kişinin iş başında olmadığı 

görülmektedir. Ayrıca söz konusu tedbirlere bağlı olarak çalışma saatlerinde yapılan değişiklikler, pek çok 

işyerinin uzaktan, online iş yapması gibi düzenlemeler sebebiyle haftalık çalışma saatleri de özellikle ikinci 

çeyrekte son derece düşmüştür. 2019 yılı haftalık ortalama fiili çalışma saati 44,9 iken 2020 yılı ikinci 

çeyreğinde 39,8 iken yıl ortalaması ise 42,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Şekil 2: 2019 ve 2020 Yılları İşsizlik Oranları 

 

Kaynak: TÜİK 

 Aylık olarak 2019 ve 2020 yıllarına ait işsizlik oranlarının yer aldığı şekil incelendiğinde ilk çeyrekte 

işsizlik oranlarının 2019 yılında 2020 yılına göre daha fazla olduğu, ikinci çeyrekte ise her iki yılın işsizlik 

oranlarının da hemen hemen aynı düzeyde olduğu ve %13 civarında gerçekleştiği görülmektedir. Ancak 

ağustos ayı itibariyle ekim ayına kadar 2020 yılı işsizlik oranları 2019 yılına kıyasla daha düşük seviyededir. 

2019 yılı eylül ayında %14 olan işsizlik oranı 2020 yılı aynı ayında %12,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kasım 

ayında ise %12,9 işsizlik oranı ile eşitlik olduğu görülmektedir. Ancak dış ticaret hacminin daralması, üretim 

olanaklarının düşmesi, buna bağlı olarak ekonomik büyüme rakamlarının gerilemesi durumları göz önünde 

bulundurulduğunda işsizlik verileri ile ilgili daha gerçekçi yorumlar yapılabilecektir. Dolayısıyla Covid-19 

salgınına bağlı olarak gerçekleşen ekonomik problemlerin işgücünü de olumsuz bir biçimde etkilediği 

yorumunu yapmak doğru olacaktır.  

1.3.Enflasyon 

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlar olarak tanımlanan enflasyon oranları ekonomide son derece 

önemli makroekonomik göstergelerden biridir. Özellikle yüksek enflasyon oranları ekonomide gerçekleşen 

pek çok olumsuz durumun da sebebi olmaktadır. İhracatı olumsuz etkileyerek dış ticaret dengesi üzerinde 

negatif yönlü bir etki bırakmasının yanı sıra yatırımları, üretimi etkileyerek de ekonomik büyüme üzerinde 

olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Ayrıca farklı gelir grupları üzerinde de gelir dağılımının adaletsiz bir şekilde 

dağılımına neden olabilmektedir. Covid-19 salgını sebebiyle dünya genelinde arz ve talep değişikliklerine 

bağlı olarak gerçekleşen düşük enflasyon oranlarına rağmen kırılgan bir ekonomik yapıya sahip olan ve 

genellikle yüksek enflasyon sorunu yaşayan Türkiye’de ise enflasyon oranları bir önceki yılla kıyaslandığında 

birkaç puan gerilemiş olduğu görülse de gerçekleşen enflasyon oranlarının bu süreçte oldukça yüksek olduğu 
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görülmektedir. Enflasyon oranlarındaki değişimi inceleyebilmek adına tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri 

dikkate alınmıştır. 

Şekil 3: 2019 ve 2020 Yılı Aylık Enflasyon Oranları 

 

Kaynak: TÜİK 

 Şekil 3 incelendiğinde Türkiye’de enflasyon oranlarının gerek 2019 yılında gerekse 2020 yılında 

yüksek düzeylerde gerçekleştiği görülmektedir. 2019 yılında oldukça yüksek olan enflasyon oranları 2020 yılı 

itibariyle gerilemiştir. Ancak son çeyrekte 2020 yılı enflasyon oranları 2019 yılına göre daha yüksek 

oranlardadır ve aralık ayı itibariyle 2020 yılı enflasyon oranı %14,6 seviyesine gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 

zaten yüksek enflasyon problemi yaşayan Türkiye ekonomisinin Covid-19’un sebep olduğu ekonomik krizle 

beraber bu sorununun devam ettiği görülmektedir.  

Şekil 4: 2019 ve 2020 Yılları Aralık Ayı Verilerine Göre TÜFE Oranları   

 

Kaynak: TÜİK 

Tüketici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranlarının sektörel ve ürün bazında 

ayrıntılı olarak yer aldığı Şekil 4 incelendiğinde 2020 yılında özellikle gıda ve alkolsüz ürünler, sağlık, 

ulaştırma ve diğer çeşitli mal ve hizmetlerin tüketici fiyat endeksi oranlarının 2019 yılına kıyasla çok daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon oranı 2020 yılında bir önceki yıla göre 

%20,61 seviyesinde artış göstermiştir. Aynı artışın sağlık harcamalarında da gerçekleşmiş olduğu 

görülmektedir. 2020 yılında yaşanan gelişmelerle birlikte bu oran bir önceki yılın aynı ayına göre %16,67 

seviyesinde artmıştır. Ulaştırma sektöründe ise artış oranı 2019 yılına göre %21,12 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Benzer artışlar haberleşme, ev eşyası, eğlence-kültür sektörlerinde de yaşanmıştır. Ancak 
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alkollü içecek ve tütün ürünlerinde 2019 yılında bir önceki yıla göre %43,12 seviyesinde gerçekleşen fiyat 

artışlarının 2020 yılında sadece 0,65 oranında gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. Aynı şekilde giyim-

ayakkabı, eğitim ve kısmen lokanta ve oteller sektöründe de 2020 yılında bir önceki yıla oranla enflasyon 

artışları daha düşük düzeylerde gerçekleşmiştir. Ancak gıda, sağlık, ulaştırma ve haberleşme gibi hayati öneme 

sahip olan sektörlerde enflasyon oranlarının salgının etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği 2020 yılında 

ciddi oranda arttığı görülmektedir. 

1.4.Turizm Sektörü  

 Turizm sektörü ekonomik açıdan son derece önemli sektörlerden biridir. Ekonomiye katkısı 

yadsınamayacak derecededir. Öncelikle turizm gelirleri GSYH’nin önemli bir kalemi oluşturmaktadır. 

Yurtdışından gelen turistlerin ülkeye bıraktıkları döviz, rezervleri artırarak cari açığın finansmanında önemli 

bir kaynak olmaktadır. Bölgesel düzeyde değerlendirildiğinde rekabet edebilirliği artırabilmek adına turizm 

bölgelerine yönelik yatırımlar artmaktadır. Buna bağlı olarak üretim ve istihdam artmakta ve ülke ekonomisine 

pek çok açıdan katkı sağlamaktadır (Proença ve Soukiazis, 2008: 791). Bu kadar önemli olan ve ekonomiye 

bu kadar katkısı bulunan bir sektörün salgın sürecinde ne yönde etkilendiği de son derece önemlidir.   

Tablo 4: 2019 ve 2020 Yılı Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı ve Turizm Gelirleri (Bin Dolar) 

Aylar 
2019 Yılı  2020 Yılı  

Turist Sayısı Turizm Geliri Turist Sayısı Turizm Geliri 

Ocak 2 226 288  1 585 517  2 529 423  1 834 008 

Şubat 1 944 957  1 359 194  2 051 923  1 479 447 

Mart 2 473 147  1 684 968  1 058 068   787 750 

Nisan 3 266 256  1 996 446 - - 

Mayıs 4 219 837  2 639 675 - - 

Haziran 5 276 253  3 337 843 - - 

Temmuz 6 703 045  4 384 887   777 043   561 409 

Ağustos 8 167 150  5 244 124  2 192 917  1 622 303 

Eylül 6 741 769  4 402 111  2 634 195  1 860 644 

Ekim 5 437 494  4 101 484  2 355 124  2 054 889 

Kasım 3 005 517  2 138 195  1 262 757  1 051 951 

Aralık 2 398 329  1 645 890   964 816   806 918 

Toplam 51 860 042 34 520 332 15 826 266 12 059 320 

Kaynak: TÜİK 

Covid-19 salgını ekonominin tüm sektörlerini olduğu gibi turizm sektörünü de derinden etkilemiştir. 

Seyahat kısıtlamaları sebebiyle 2020 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı son derece azalmıştır. Bu azalma 

salgın sebebiyle tedbirlerin alındığı, kısıtlamaların başladığı mart ayı itibariyle gerçekleşmiştir. Ocak ve şubat 

aylarında 2019 yılına göre gelen turist sayısı daha fazla iken mart ayında 2019 yılına göre %57,2 oranında bir 

gerileme yaşanmış ve bu ayda 1 milyon 58 bin 68 turist gelmiştir. Ancak tedbirlerin çok yoğun olarak 

uygulandığı nisan, mayıs ve haziran aylarında hiç turist gelmezken temmuz ayında 777 bin 43 turistin gelmiş 

olduğu görülmektedir. 2019 yılında yıl içerisinde en fazla turist ağustos ayında gelmiş ve bu miktar 8 milyon 

167 bin 150 turist olarak gerçekleşmişken 2020 yılı ağustos ayında ise sadece 2 milyon 192 bin 917 turist 

gelmiştir. Eylül ve ekim aylarında da gelen turist sayısı 2 milyon 500 bin civarında seyrederken kasım ayı 

itibariyle turist sayısı azalmış ve aralık ayında 964 bin 816 turist gelmiştir. Turistin yoğun olarak geldiği yaz 

ayları başta olmak üzere yılın genelinde turist sayısındaki bu derece azalma turizm gelirlerini de doğrudan 

etkilemiştir.  
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Şekil 5: 2020 Yılı Turizm Gelirlerindeki Değişim Oranları (%) 

 

Kaynak: TÜİK 

 2020 yılında gelen turist sayısının büyük ölçüde azalmış olması turizm gelirlerinin de düşmesine neden 

olmuştur. GSYH içerisinde oldukça önemli bir yeri olan, döviz girişi sağlayan seyahat gelirlerinin azalması 

ekonomi açısından da son derece önemli etkiler oluşturmuştur. 2020 yılında elde edilen seyahat gelirlerinin 

2019 yılına göre değişim oranlarının yer aldığı Şekil 5 incelendiğinde mart ayı itibariyle gelirlerdeki değişim 

oranının negatif seviyelerde olduğu görülmektedir. Özellikle nisan ayı itibariyle seyahat gelirlerinde bir önceki 

yıla göre %100 oranında gerileme olmuştur. Bu oranlar normal koşullarda gelen turist sayısının ve buna bağlı 

olarak da turizm gelirlerinin oldukça yüksek olduğu yaz aylarında da devam etmiştir. Temmuz ayı itibariyle 

bir önceki yılın aynı ayına göre turizm gelirlerinin %87,2 oranında azaldığı, ancak yılın son çeyreğinde gelen 

turist sayısındaki artışa bağlı olarak bu oranın %50 civarında seyrettiği görülmektedir.  

1.5. Ekonomik Büyüme 

 

 Covid-19’a bağlı olarak meydana gelen ekonomik problemler, bu problemlere yönelik uygulanan 

politikalar, tedbirler ve söz konusu salgının ve dolayısıyla uygulanan tedbirlerin ne kadar süreceğinin net 

olmaması, piyasadaki belirsizlik sürecinin son derece yüksek olması ekonomik büyüme üzerinde de olumsuz 

etkiler meydana getirmiştir. Alınan tedbirler neticesinde iş yerlerinin kapatılması, üretimin durma seviyesine 

gelmesi, turizm gelirlerinin önemli oranlarda gerilemesi ekonomik büyüme oranlarının düşmesine neden 

olmuştur. 

Şekil 6: Bir Önceki Yılın Aynı Çeyreğine Göre GSYH’deki Değişim Oranları 

 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
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 2019 ve 2020 yıllarına ait çeyrek dönemlik GSYH büyüme rakamlarındaki bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre değişim oranlarının yer aldığı Şekil 6 incelendiğinde 2020 yılı ikinci çeyreğinde ekonominin 

%10,3 oranında daraldığı görülmektedir. Üçüncü çeyrekte %6,3 büyüme gerçekleşirken son çeyrekte ise bu 

oran %5,9 seviyesinde olmuştur. Yıl bazında değerlendirildiğinde ise ekonomi 2019 yılında %0,9 büyürken 

2020 yılında ise %1,8 oranında büyümüştür.  

Tablo 5: Sektörlere Göre Büyüme Hızları (GSYH Alıcı Fiyatlarıyla) 

Sektörler 
2020 

I II III IV Toplam 

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 1.8 3.7 6.0 4.0 4.8 

Sanayi 6.3 -16.5 7.3 10.3 2.0 

İmalat Sanayi 7.1 -18.3 8.6 10.5 2.1 

İmalat Hariç Sanayi 2.4 -7.7 1.5 9.3 1.6 

Hizmetler 3.2 -10.8 4.4 3.3 0.0 

İnşaat -2.8 -3.9 4.7 -12.5 -3.5 

Ticaret, Ulaştırma ve Konaklama 2.8 -25.7 0.1 4.6 -4.3 

Bilgi ve İletişim 10.9 12.2 15.7 15.1 13.7 

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 2.8 28.7 45.5 9.2 21.4 

Gayrimenkul Faaliyetleri 2.7 1.8 2.9 2.9 2.6 

Mesleki, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 3.3 -17.6 -6.7 0.0 -5.2 

Kamu Yönetimi, Eğitim, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet 

Faaliyetleri 
4.7 -2.3 2.4 6.2 2.8 

Diğer Hizmet Faaliyetleri 12.9 -18.1 4.8 7.9 2.5 

Sektörler Toplamı 3.8 -11.4 5.2 4.9 0.8 

Vergi ve Sübvansiyonlar 9.8 -1.6 14.9 13.4 9.4 

Alıcı Fiyatları ile GSYH 4.5 -10.3 6.3 5.9 1.8 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

 Sektörlere göre büyüme oranları incelendiğinde ikinci çeyrekteki daralmanın daha çok hizmetler 

sektöründe yer alan ticaret, ulaştırma ve konaklama sektöründe yaşanmış olduğu görülmektedir. Söz konusu 

sektörde ilgili dönemde %25,7 oranında bir küçülme yaşanmıştır. Ardından en fazla küçülme yaşanan ikinci 

sektör %18,3 ile imalat sanayi sektörüdür. Genel olarak sanayi sektörünün ise ikinci çeyrekte %16,5 oranında 

küçüldüğü görülmektedir. Bu sektörlerde gerçekleşen küçülmelere rağmen hizmetler sektöründe yer alan 

finans ve sigorta faaliyetlerinde ise ikinci çeyrekte %28,7 oranında, tarım sektöründe ise %3,7 oranında 

büyüme yaşandığı görülmektedir. Üçüncü ve dördüncü çeyrek itibariyle bir toparlanma süreci yaşanmış 

olmasına rağmen inşaat sektöründe son çeyrekte %12,5 oranında küçülme gerçekleşmiştir. Sektörel açıdan 

değerlendirildiğinde hizmetler sektörünün söz konusu krizden daha yoğun olarak etkilendiği görülmektedir. 

1.6. Bütçe 

 

 Kriz dönemlerinde devletin mali yüklerinin artması buna karşılık bütçe gelirlerinin azalması bütçenin 

açık vermesine neden olmaktadır. Covid-19 salgınından önceki dönemde Türkiye ekonomisinde döviz krizine 

bağlı gerçekleşen ekonomik sorunlara ek olarak salgın sürecinde üretici ve tüketici kesime yönelik 

gerçekleştirilen destekler bağlamında mali yüklerin artması, üretimin azalması, turizm gelirlerinin düşmesi, 

ekonominin önemli ölçüde daralması bütçe gelirlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Dolayısıyla kamu 

giderlerinin artması gelirlerin ise giderleri karşılayamaması sebebiyle bütçe dengesinin açık verdiği 

görülmektedir. 
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Tablo 7: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Aylık Gerçekleşmeleri (Milyon TL) 

Aylar Bütçe Gelirleri Bütçe Giderleri Bütçe Dengesi 

Ocak 122.170 100.669 21.501 

Şubat 86.136 93.499 -7.363 

Mart 47.443 91.162 -43.719 

Nisan 65.245 108.443 -43.198 

Mayıs 68.145 85.446 -17.301 

Haziran 66.272 85.643 -19.370 

Temmuz 86.529 116.225 -29.696 

Ağustos 108.566 80.345 28.220 

Eylül 78.916 108.580 -29.665 

Ekim 92.766 97.658 -4.892 

Kasım 109.746 96.316 13.430 

Aralık 97.559 138.250 -40.691 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

2020 yılına ait merkezi yönetim bütçesi aylık gerçekleşmelerine yönelik verilerin yer aldığı Tablo 7 

incelendiğinde bütçe gelirlerinin en fazla gerilediği ayın mart ayı olduğu görülmektedir. Bu ayda bütçe 43 

milyar 719 milyon TL açık vermiştir. Mayıs ayı itibariyle söz konusu açıklar bir miktar gerilemiş olsa da 

devam ettiği görülmektedir. Ağustos ayında ise bütçe 28 milyar 220 milyon TL fazla vermiştir. Ancak bir 

sonraki ay bütçe tekrar 29 milyar TL civarında açık vermiştir. Aralık ayında ise tekrar 40 milyar TL civarında 

bütçe açığı ile karşı karşıya kalınmıştır. 

1.7.Ekonomik Güven Endeksi  

 Ekonomik güven endeksi, ekonomideki üretici ve tüketicilerin genel ekonomik durumuna yönelik 

değerlendirmelerini ve beklentilerini ifade eden, tüketici, hizmet sektörü, inşaat sektörü, perakende ticaret 

sektörü ve reel kesim olarak imalat sanayi sektörü alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden 

oluşan, mevsim etkilerinden arındırılmış bir bileşik endekstir. Bu endeksin hesaplanmasında tüketici, reel 

kesim, hizmet, inşaat, perakende ticaret sektörlerinin toplam ağırlığı bu sektörlere ait toplam 20 alt endekse 

eşit dağıtılarak uygulanmaktadır. Güven endeksinin 100 ve üzerinde olması durumunda ekonomik duruma 

yönelik iyimserliğin hakim olduğu, daha düşük olması durumunda ise ekonomik duruma ilişkin kötümserliğin 

hakim olduğu yorumu yapılabilmektedir (TÜİK, Erişim Tarihi: 05.06.2021). Şekil 7’de 2019 ve 2020 yıllarına 

ait aylık ekonomik güven endeksi verileri yer almaktadır.  

Şekil 7: Aylık Ekonomik Güven Endeksi Verileri 

 

Kaynak: TÜİK 

88,7 88,7 91,3 92,6
87,7

92,4 90,1
93,7 92,8

96,1 96,9 99,2 99,3 98,4
94,8

58,4

69,0

81,2

90,1 92,3 94,3
97,2 95,9 94,7

O
C

A
K

 

ŞU
B

A
T

M
A

R
T

N
İS

A
N

M
A

YI
S

H
A

Zİ
R

A
N

TE
M

M
U

Z

A
Ğ

U
ST

O
S

EY
LÜ

L

EK
İM

K
A

SI
M

A
R

A
LI

K

O
C

A
K

 

ŞU
B

A
T

M
A

R
T

N
İS

A
N

M
A

YI
S

H
A

Zİ
R

A
N

TE
M

M
U

Z

A
Ğ

U
ST

O
S

EY
LÜ

L

EK
İM

K
A

SI
M

A
R

A
LI

K

2019 2020

Ekonomik Güven Endeksi



 
 

 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 

136 

 2019 ve 2020 yıllarına ait ekonomik güven endeksinin seyri incelendiğinde 2019 yılının ilk çeyreğinde 

ve ikinci çeyrekte özellikle mayıs ayında yaklaşık 80-90 civarında olduğu görülmektedir. Ancak diğer aylarda 

bu endeksin daha yüksek seviyelerde olduğu hatta yıl sonunda 98,4 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 

2020 yılının ocak ve şubat aylarında ekonomik güven endeksinin 2019 yılının aynı aylarına göre daha yüksek 

gerçekleşmiştir, ancak mart ayından itibaren düşme eğiliminin başladığı ve özellikle nisan ayında çok ciddi 

oranda gerilediği de görülmektedir. Söz konusu ayda 58,4 olan ekonomik güven endeksi sonraki aylarda yavaş 

yavaş artmış ekim ayında 97,2 seviyesine gerçekleşirken aralık ayında ise 94,7 seviyesine gerilemiştir. 

Şekil 8: 2020 Yılı Aylık Sektörel Güven Endeksi Verileri 

 

Kaynak: TÜİK 

 2020 yılına ait aylık sektörel güven endeksi incelendiğinde nisan ayında önemli bir gerileme yaşandığı 

görülmektedir. Özellikle hizmet sektöründe şubat ayından sonra mart ayı itibariyle görülen gerileme nisan 

ayında çok daha ciddi düzeylerde gerçekleşmiştir.  Nisan ayında hizmet sektöründe bir önceki aya göre %50, 

inşaat sektöründe %42 ve son olarak perakende ve ticaret sektöründe ise %26 oranında bir gerileme 

gerçekleşmiştir. Bu durumda nisan ayı verileri değerlendirildiğinde hizmet sektörü güven endeksi 58,7, inşaat 

sektörü 58,5 ve perakende ticaret sektöründe ise 84,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörel güven endeksinde 

nisan ayındaki bu gerilemeden sonra mayıs ayı itibariyle bir toparlanma yaşanmış ve temmuz ayında perakende 

ticaret için 123,6 ve inşaat sektörü için 100,9 olmak üzere yılın en yüksek güven endeksleri gerçekleşmiştir. 

Hizmet sektörü güven endeksi ise en yüksek seviyesini 100,4 ile eylül ayında yaşamıştır. Ancak yılın son 

ayında güven endeksinin her üç sektör için de gerilemiş olduğu görülmektedir. 

SONUÇ 

 Covid-19 salgını çok kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Küreselleşmenin etkisiyle hızla 

yayılan bu salgın alınan tedbirler sebebiyle ekonomi üzerinde de önemli etkiler oluşturmuştur. Salgının 

yayılmasını önlemek adına uygulanan sosyal mesafe kuralları, seyahat yasakları özellikle hizmet sektörünü 

olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum sadece hizmet sektörünün faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemekle 

kalmamış aynı zamanda ulaştırma sektöründen, haberleşmeye, konaklamaya, tarım ve hatta sanayi sektörüne 

kadar ekonominin tamamına yayılan bir etki oluşturmuştur.  

 Türkiye’de Covid-19 salgınının yayılmaya başlaması ile beraber salgının yayılma hızını azaltabilmek 

ve ekonomide oluşturduğu negatif etkiyi en aza indirebilmek amacıyla birtakım önlemler alınmıştır. Özellikle 

üretimi desteklemek adına yapılan faaliyetlerin yanı sıra halka ve üreticilere yönelik finansal yükümlülüklerin 

ertelenmesi, ekonomik destek politikaları, sektörlere yönelik gerçekleştirilen teşvik politikaları uygulanmış, 

bu anlamda maliye ve para politikaları gerçekleştirilmiştir. Ancak bu uygulanan destek politikalarına rağmen 

salgının yayılmasını önlemek adına gerçekleştirilen tedbirlere bağlı olarak makroekonomik göstergelerdeki 

gelişmeler ekonomide birtakım sorunların yaşandığını göstermektedir. 

Dünya ekonomilerinin genelinde yaşanan ekonomik daralmalar dış ticaret hacmini daraltmış, Türkiye 

ekonomisinin de ihracat rakamları gerilemiş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da düşmüştür. Ekonomik 
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anlamda önemli bir gelir kaynağı olarak nitelendirilen ve döviz rezervine katkı sağlayan turizm gelirlerinin 

özellikle ikinci çeyrek itibariyle %100’e varan oranlarda düşmüş olması hem ekonomik büyüme üzerinde hem 

de cari açıkların finansmanı konusunda olumsuz etkiler meydana getirmiştir. Ayrıca alınan tedbirler gereği 

işyerlerinin uzunca bir süre kapalı olması işsizliği artırdığı gibi ekonomik büyüme üzerinde de olumsuz etkiler 

oluşturmuştur. Ekonomi özellikle ikinci çeyrekte %10 civarında daralmış, yıl itibariyle ise sadece %1,8 

oranında büyümüştür. Bütçe verileri incelendiğinde ise bütçe açıklarının özellikle mart ve nisan aylarında 

artmış olduğu görülmektedir. Bütçedeki açıkların en önemli nedeni olarak salgının ekonomik etkilerini 

hafifletebilmek amacıyla gerçekleştirilen kamu harcamalarının artması gösterilebilir. Yaşanan ekonomik 

gelişmeler neticesinde son olarak üretici ve tüketicilerin genel ekonomik duruma yönelik değerlendirmelerini 

ifade eden ekonomik güven endeksinin ikinci çeyrekte özellikle hizmet sektöründe son derece düştüğü 

gözlenmiştir.  

Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan ekonomik problemler tek bir sektör üzerinde etkili olmayıp 

ekonominin tamamına yayılan bir özellik göstermektedir. Söz konusu problemlere yönelik en önemli 

konulardan biri de gelece dönük belirsizlik durumunun hakim olmasıdır. Bu belirsizlik durumunun varlığı 

ekonomik risk düzeyini de artırmaktadır. Bu sebeple belirsizlik sürecinin bir an önce sonlandırılması oldukça 

önemlidir. Ayrıca ekonomiyi yeniden dengelemek ve canlandırmak için orta ve uzun vadeli planlamaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ekonomiyi canlandırma noktasında devamlılığı sağlayabilmek için özellikle sektörel bazda 

girişimciliği ve buna bağlı olarak da üretimi teşvik eden geniş çerçeveli bir sosyo-ekonomik kalkınma planı 

gerçekleştirilmelidir. Ayrıca uygulanan tüm ekonomi politikalarının etkin ve verimli olabilmesi için adaletli 

bir şekilde gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.  
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Öz  

Asya’nın en doğu kıyılarından başlayıp Asya, Avrupa ve Atlas Okyanusu’nun kıyılarını birbirine bağlayacak 

olan Çin’in ‘’ Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road, OBOR)’’ projesi, Küresel ekonomiyi derinden 

etkilemesi beklenmektedir. Bir trilyon dolarlık yatırım ve yaklaşık üç milyar nüfusu kapsayacak olan projenin 

hâlihazırda 65 ülkeden fazla üye sayısına ulaşılmıştır. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 7 Eylül 2013 

tarihinde ilk kez Kazakistan’ın Nazarbaev Üniversitesinde ilan edilmesi Projenin Orta Asya için büyük önem 

arz etmektedir. Diğer taraftan Orta Asya ülkelerinin Çarlık Rusya ile başlayan ilişkileri Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği(SSCB) ile bütünleşen ve nihayetinde Rusya Federasyonunun ‘’Avrasyacılık projesi’’ 

ile ticari, askeri ve askeri teknik işbirliği ile gelişerek devam etmektedir. Çin ve Rusya Orta Asya’da güç ve 

nüfuz mücadelesi verirken aynı zamanda Batıya karşı bir birleri ile yeni dostluk ve işbirliği anlaşmaları 

imzalamaktadırlar.  

Bu çalışmada; Çin ve Rusya’nın Orta Asya ülkelerindeki nüfuz mücadelesi ve iki ülkenin bir biriyle olan dış 

politikası ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bir Kuşak Bir Yol, Avrasyacılık, Orta Asya, Stratejik Denge 

 

         SEEKING STRATEGIC BALANCE; CHINA AND RUSSIA IN CENTRAL ASIA 

 

Abstract  

China's “One Belt One Road (OBOR)” project, which will start from the easternmost coasts of Asia and 

connect the coasts of Asia, Europe and the Atlantic Ocean, is expected to deeply affect the global economy. 

The project, which will cover an investment of one trillion dollars and a population of approximately three 

billion, has already reached the number of members from more than 65 countries. It is of great importance for 

Central Asia that the Project was announced by the President of China, Xi Jinping, for the first time on 

September 7, 2013, at Nazarbaev University in Kazakhstan. On the other hand, the relations of the Central 

Asian countries, which started with Tsarist Russia, continue with the commercial, military and military 

technical cooperation with the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) and eventually with the 

"Eurasianism project" of the Russian Federation. While China and Russia are struggling for power and 

influence in Central Asia, they are also signing new friendship and cooperation agreements with each other 

against the West.  

In this study, the struggle for influence of China and Russia in the Central Asian countries and the foreign 

policy of the two countries are discussed. 

Keywords: One Belt One Road, Eurasianism, Central Asia, Strategic Balance. 

 

GİRİŞ  

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin( SSCB) dağılmasından sonra Çin Halk Cumhuriyeti’nin(ÇHC) Orta 

Asya politikasında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Büyüyen ekonomisine enerji kaynaklarının temini, 

Orta Asya bölgesini ÇHC için daha önemli hale getirmiştir. Diğer taraftan Güney Asya ülkelerinde Amerika 

Birleşik Devletlerinin(ABD) varlığı, Çin’in Orta Asya bölgesi alternatif kara ve demir yolu açısından dış 

dünyaya çıkış noktası olarak görülmektedir. Çin Halk Cumhuriyetinin kurulduğu 1949 yılından SSCB’nin 

dağılmasına kadarki süreçte iyi komşuluk ilkeleri üzerine kurulan ilişkiler, Sovyetlerin dağılmasıyla yeni bir 

evreye taşınmıştır.  Yüzyılı aşkın Orta Asya’daki Rus hâkimiyeti Çin’i Moskova’yla ilişkileri sürdürülmesine 
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zorlamıştır. 1991 yılından SSCB’nin dağılmasıyla Çin’in bölge devletleriyle ilişkileri doğrudan yürütülmeye 

başlanmıştır.  

Çin Halk Cumhuriyeti ‘’Tek Kuşak Tek Yol’’ projesiyle Orta Asya ülkelerini kendi küresel pazarı kapsamına 

dâhil ederek nihayetinde Avrupa’yı da küresel ticari alanına dâhil etmeyi hedeflemektedir.  2013 yılı itibari ile 

teorik temelleri atılan projenin Şi Cinping ve kurmayları tarafından yoğun siyasi ve ekonomik işbirliklerine 

zemin aramaktadır. Sovyetlerin dağılmasıyla oluşan boşluktan yararlanarak eski Sovyetler Birliği Ülkeleri olan 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ı açık pazarı haline getirmesi ve söz konusu 

ülkelerden enerji kaynaklarını Çine doğru aktarımı hedeflenmektedir. Orta Asya Ülkelerine dış borç olarak 

büyük enerji ve altyapı projelerinde finansman sağlayan Çin Halk Cumhuriyeti, diğer yandan Rusya açık 

ekonomik sahasında etkinliğini artırmayı planlamaktadır. Çarlık Rusya ile başlayan Rus- Orta Asya Devletleri 

(Türki Cumhuriyetleri) ilişkileri günümüzde özellikle siyasi, askeri ve askeri- teknik destek olarak devam 

etmektedir. Rusya liderliğinde kurulan Avrasya Ekonomik Birliğine üye olan söz konusu ülkeler, Çinin 

hegemonik tehditlerine karşı denge politikasını uygulamaya çalışmaktadır.  

1.Orta Asya’nin Stratejik Önemi 

 

Büyük bir bölümü yüksek dağ, çöl ve bozkırlarla kaplı olan bölge, zengin petrol yatakları, doğalgaz, uranyum 

ve altın rezervlerini barındırmaktadır. Asya ve Avrupa’yı bir birine bağlayan tarihi ticaret güzergâhı olan ’’İpek 

Yolu’’ nun merkezinde yer alması, Orta Asya’yı önemli hale getirmektedir. Uzak Doğu ve Avrupa kavşağında 

yer alan Orta Asya tarihin hemen hemen her döneminde önemini korumuştur. Yeraltı kaynakları, enerji nakil 

hatların güvenliği, stratejik bir konumda yer almasından dolayı da Orta Asya’nın önemini artırmaktadır. 

SSCB’nin döneminde büyük pamuk üretim merkezleri bakımında da dikkat çekmektedir. Dar anlamda; 

Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Tacikistan’ın yer aldığı coğrafyayı tanımlarken, geniş 

anlamda ise Moğolistan, Afganistan, Pakistan’ın kuzeyi, Doğu Türkistan ve Rusya’nın bir kısmını ifade 

etmektedir.  Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölge, günümüzde de Rusya, Çin ve ABD’nin 

nüfuz mücadele sahnesi olarak dikkat çekmektedir.  

2.Çin- Orta Asya Ülkeleri İle İlişkileri 

 

1949 yılından SSCB’nin dağılmasına kadar olan süreçte Çin’in Orta Asya Ülkeleri ile ilişkileri direkt Moskova 

ile yürütülmüştür. ÇHC 1991 yılından itibaren bağımsızlıklarını kazanan söz konusu ülkelerle doğrudan ilişki 

kurmaya başlamıştır. 1996 yılında kurulan Şangay İşbirliği Örgütü ile tüm üye ülkelerle ilişkileri artarak devam 

etmeye çalışılmaktadır. Moskova ve Pekin arasında bazı ihtilaflı alanlar meydana gelse de, Batının Rusya ve 

Çine karşı olumsuz tutumlarından dolayı eski iki komünist ülke politikalarında temkinli davranmaya 

zorlamıştır. Çin’in Rusya’yı karşısına almadan eski Sovyet topraklarında daha fazla yumuşak güç olarak nüfuz 

elde etmeye çalışmaktadır. Uzun yıllar Çin ve Rusya’nın komünist politikalar izlenmesinden dolayı iki ülke 

ilişkileri de yakın ve işbirlikçi olarak sürmeye devam etmiştir. Rusya’nın gelişmiş askeri ve uzay 

tekniklerinden yararlanmak isteyen Çin, uluslararası arenada Rusya’yı destekleyici politikalar izlemiştir( 

Şustov.2019). 

Her ne kadar iki komünist ülkenin bir biriyle olan ilişkileri olumlu görünse de Orta Asya üzerinde nüfuz 

mücadelesi hep var olmuştur. Özellikle SSCB’nin dağılmasıyla Çin’in Orta Asya ülkeleriyle doğrudan temasa 

geçmesi Rusya’yı Orta Asya da etkili kılacak politikalar uygulanmaya hız vermesine yol açmıştır. Rusya bu 

kapsamda Gümrük Birliği, Avrasya Ekonomik Birliği vb. birliklere öncülük etmiştir.  

Bölge Ülkelerin toprak bütünlüğünü savunan Pekin, Rusya ve ABD den farklı olarak daha fazla ekonomik 

girişimlerle ilişkilerini sürdürmek istemektedir. Orta Asya da az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin siyasi 

problemlerinden çok ekonomik problemlerine destek sağlama yolunu seçen Pekin, Rusya rekabetinde önemli 

avantajlar elde etmektedir. Aynı zaman da kendi iç problemi olarak gördüğü Doğu Türkistan meselesinden 

dolayı Müslüman ve soydaş Türk Cumhuriyetlerinden dolayı Söz konusu Ülkelerin siyasi meselelerinden uzak 

durmaya çalışmaktadır (Zhenpeng. 2017). 

Çinin hızla büyüyen ve modernleşen ekonomisi için Orta Asya bölgesini hammadde temini, üretimi için yeni 

pazarlar ve lojistik alternatif yollar aramaya devam etmektedir.   
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Doğalgaz rezervi bakımında dünyada dördüncü sırada bulunan Türkmenistan’la 8 milyar dolarlık yapan Çin 

Halk Cumhuriyeti, yaklaşık 1800 km’lik gaz boru hattını döşemiştir. Dönem dönem Rusya ve İran’la gaz satış 

anlaşmalarında sorun yaşayan Türkmenistan, ÇHC ile sürekli yeni anlaşmalara imza atmaktadır. Rus Gazprom 

şirketi ile Avrupa’ya taşınan Türkmen gazı, son yıllarda en büyük alıcısı Çin olmuştur. Çin ve Türkmenistan 

arasında 2038 yılına kadar ikili gaz anlaşması yapılmış ve artan gaz ihtiyacına karşın yeni anlaşmalarda 

yapılmak istenmektedir.  

Bölgenin en önemli merkezlerinden birisi olan Özbekistan, 2017 yılından itibaren Mirzoyev’in yeni 

Cumhurbaşkanı seçilmesiyle dışa açılma politikalarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu tarihten 

itibaren Çin’in Özbekistan’la ilişkileri hız kazanmıştır. Çin, doğalgaz, petrol, uranyum ve pamuk başta olmak 

üzere birçok mal ve doğal kaynak alıcısı durumuna gelmiştir. Orta Asya’nın en kalabalık ülkelerinden biri olan 

Özbekistan, Çin malları için yeni bir Pazar alanı olmuştur. Petrol ve doğalgaz arama şirketleri başta olmak 

üzere irili ufaklı 500 den fazla Çin şirketleri Özbekistan’da faaliyet göstermektedir. Bölge ülkelerinin hemen 

hemen çoğunda büyük yatırmaların azlığı ve yetersiz sermayeden dolayı Çin şirketlerine taviz vermesine yol 

açmaktadır. Özellikle Rusya’nın Çin karşısındaki ekonomik gücünün yetersizliği bölge ülkelerinde Çin 

nüfuzunu artırmaktadır. 

Ekonomik gelişmişlik ve doğal kaynaklar bakımından bölgenin en zengin ülkesi konumundaki Kazakistan’ın 

Çin ile ticaret hacmi 15 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. Kazakistan’ın en büyük doğalgaz ve petrol alıcısı 

konumunda olan Çin, büyük alt yapı ve enerji şirketlerine de ortak olmaktadır. Çin mallarının Kazakistan 

üzerinden Orta Asya bölgesi, Rusya ve Avrupa’ya taşınmasından dolayı Kazakistan’ı Çin için daha da önemli 

hale getirmiştir. 

Kırgızistan’ın sahip olduğu altın madeni ve doğal su kaynakları bakımından Çin’in dikkatini çekmektedir. 

Tarihi İpek Yoluna sahip olması ve Bölgenin merkezinde yer almasından dolayı sürekli Çin firmalarının 

bölgede yatırım yapma iştahını kabartmıştır. Alt yapı yetersizliği ve engebeli bir coğrafyaya sahip olan Ülke, 

büyük yatırım, yol, köprü vb. alanlarda Çin’den kredi almaya itmiş ve büyük borç altına sokmuştur.  

Tacikistan ise ekonomik gelişmişlik ve alt yapı yetersizliğinden dolayı Çin’in açık pazarı haline gelmiştir. 

Yaklaşık 2 milyar dolar Çine borçlanan Ülke, ülke topraklarının bir kısmını borç karşılığında Çine vermiştir.  

Bölge ülkelerindeki ekonomik sıkıntılarından dolayı Çin’in büyük yatırımları ve finansal destekleri söz konusu 

ülkelerin zaman zaman egemenliklerinden endişe duyulmasına da sebep olmaktadır.  

Çin Halk Cumhuriyeti bölgede Rusya’nın varlığından dolayı askeri olarak yer almamasına rağmen, söz konusu 

ülkelere 2000’li yıllardan sonra ciddi anlamda insansız hava araçları ve teçhizatlarını satmaya başlamıştır. İkili 

anlaşmalar çerçevesinde belirli aralıklarla askeri tatbikatlar gerçekleştirmektedir. Doğu Türkistan’daki 

sorundan dolayı bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak iç işlerindeki orunlardan uzak durmayı 

tercih etmektedir.  

Planlı bir ekonomiden kapitalist ve küresel bir ekonomi politiğine geçişten sonra tüm Dünyada olduğu gibi, 

Orta Asya politikasında da temel hedef ekonomik ilişkilerdir. Tüm ilişkiler ekonomi üzerinde yürütülse de 

siyasi ve kültürel anlamda da yumuşak gücü kullanmaktan geri durmamaktadır. ve özellikle bölge halkının 

çoğunluğu Türk-Suni Müslüman olmasından dolayı Doğu Türkistan’daki soydaşlarıyla bağlantı kurmasını 

engelleyen politikalar uygulamaktadır. 

Son yıllarda Çin Komünist Partisinin Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlali ve yoğun asimile ve yıldırma 

politikalarından dolayı bölge ülkeleriyle sıkıntılar meydana getirmektedir. 
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2.1.Tek Yol Tek Kuşak Projesi 

 

Tablo 1. Bir Kuşak Bir Yol Projesi Güzergâhları. 

 

Kaynak: iktibasdergisi.com 

Tablo 1 ‘de OBOR’ a üye Devletleri arasında demir, deniz, kara yollar, dijital bağlantılar, havalimanları, 

doğalgaz boru hatları, limanlar ve büyük tesislerin yer almaktadır. Kara güzergâhında toplamda 6 koridor 

mevcut olup sırasıyla; 

1. Çin-Hindiçini Yarımadası Ekonomik Koridoru (CİCPEC) 

2. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) 

3. Çin –Orta ve Batı Asya Ekonomik Koridoru (CCWAEC) 

4. Çin-Bangladeş-Hindistan-Myanmar Ekonomik Koridoru (BCİMEC) 

5. Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru (CMREC) 

6. Yeni Avrasya Kara Köprüsü Ekonomik Koridoru ( NELBEC) 

Tarihi İpek yolu olarak da anılan bu devasa projenin az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri ayağa 

kaldırılması öngörülmektedir. Diğer taraftan Çinin Uzak Doğu ve Güney Asya’dan başlayarak Rusya’dan da 

Batıya kadar tüm ekonomik pazarlara ulaşılması hedeflemektedir. Bölge Ülkelerinin yetersiz sermayesinden 

dolayı bu projeden yararlanması ve büyük iş imkânları sağlamasından dolayı hemen hemen tüm ülkelerde 

olumlu karşılanmaktadır (iktibas.2018:7). 

2.2.Tek Kuşak Tek Yol Projesi Olası Etkileri 

 

i.Ekonomik Boyutu 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan Orta Asya Ülkeleri için büyük alt yapı projeleri ve enerji kaynaklarının üretime 

koşulması ile genel ekonomi üzerinde olumlu etkileri beklenmektedir. Orta Asya ülkelerinin sınırlı ticari 

kapasitesi ve Rusya güdümlü bir ekonomi politikasından liberal ve alternatif bir politikaya geçmesi 

öngörülmektedir. Mal ve hizmet ticaretinde sürekli Çin’in lehine gelişen ekonomik ilişkiler söz konusu ülkeleri 

ağır borç altında bırakılmaktadır. 
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ii. Siyasi Boyutu 

SSCB’nin dağılmasından sonra Orta Asya’da heterojen bir yapı varlığı devam etmektedir. Suni ve tartışmalı 

bölge sorunlarından dolayı ve kardeş halklar arasındaki anlaşmazlıklar Rus etkin gücüne bağlılığı devam 

etmektedir. Ayrıca Çin’in hegemonik politikalarına karşı, Orta Asya ülkelerinin Rusya güdümlü hareket 

etmeye zorlamaktadır.  

iii. Kültürel Boyutu 

Son yıllarda Orta Asya da her alanda Çin varlığı artmaktadır. Öğrenci değişim programları, Konfüçyüs Eğitim-

Kültür faaliyetleri adı altında bölge ile bağ kurulması hedeflenmektedir. Yoğun Çin yatırımlarından dolayı 

bölge insanlarının o alanda çalışabilmesi için Çin dilini öğrenme istekleri her geçen gün etkinliğini 

hissettirmektedir. Çin Devletinin yurt dışında ticaret, kültür, eğitim ve ekonomik faaliyetler adı altında yapılan 

desteklerden dolayı, çevre ülkelerde yoğun bir Çinli nüfusun yerleşme çabaları görülmektedir ( Abdıldaeva, 

Özbay, 2007; 3). 

3.Rusya- Orta Asya İlişkileri  

 

Çarlık Rusya ile başlayan Orta Asya Ülkeleriyle ilişkiler Moskova’nın hâkim ve başat güç olarak devam 

etmiştir. 1922 ile SSCB bünyesinde ortak devletler olarak varlığını sürdürmüştür. 1991 ile SSCB’nin fiilen 

dağılması Bağımsız Devletler Topluluğu olarak yakın ilişki içerisinde kalmayı başarmıştır. Çin ve Batıya karşı 

eski Sovyetler Birliği Ülkeleri ve Özelliklede Orta Asya, Rusya için önemli bir müttefik olmuştur. Uzun yıllara 

dayanan birliktelik; Eğitim-Kültür-Dil faktörü Orta Asya Ülkeleri ve Rusya’yı önemli bir aktör olmasında rol 

oynamaktadır. Hemen hemen tüm eski SSCB ülkelerinde bulunan Rus askeri kuvvetleri, Rusya’yı söz konusu 

coğrafyada etkin bir güç olarak etkisini devam etmektedir. Ayrıca Rusya’nın denetiminde oluşturulan 

uluslararası ekonomik, askeri ve ticari organizasyonlar, Rusya’nın bölgede nüfuz sahibi olduğunu 

göstermektedir ((Paramonov, Strokov ve Stolpovskiy, 2008, 42).  

Moskova’nın Orta Asya’da en büyük rakibi konumundaki Pekin, ekonomik ve finansal yardımlarla nüfuzunu 

artırmaya çalışmaktadır. 2000’li yıllardan itibaren Moskova Orta Asya Devletleriyle ilişkilerini sıklaştırırken, 

Çinin Orta Asya’da söz sahibi olmasını engellemek için önemli askeri destekler sağlamaktadır. 1991 de 

Sovyetlerin yıkılmasını bir felaket olarak gören V. Putin, iktidara geldiğinden itibaren tekrardan yönünü 

doğuya çevirmiştir. Özellikle Orta Asya’da yönetime gelmek isteyen siyasilerin mutlaka Moskova ile iyi 

ilişkilerin olması gerektiği fikri gün gittikçe daha ağır basmaktadır. Söz konusu ülkelerin ekonomik ve askeri 

gelişmişlik düzeyinin artması ile Rusya’ya bağımlılıklarını azaltırken, tersi durumda ise Rusya’ya bağımlılığı 

artırması görülmektedir. Nitekim Kazakistan daha bağımsız politikalar izlerken diğer devletler daha çok 

Moskova endeksli hareket etmektedir. Kazakistan’ın Latin harflerine geçmesi ve uluslararası düzeyde bazı 

İnisiyatifler alması dikkat çekmektedir.   

Moskova’nın Avrupa Birliğine alternatif olarak geliştirdiği Avrasya Ekonomik Birliği ile bölge ülkeleriyle 

ilişkilerin düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Özellikle 2000’lerden sonra Rusya’nın bölgeye yoğun olarak 

işbirliği geliştirme ve çok kapsamlı projelerle yeniden aktif rol aldığı görülmektedir.  

Bölge Ülkelerinin bir yandan Rus hâkimiyetinden kurtulma çabaları sürerken diğer yandan olası Çin istilasına 

karşı, Rusya’yı önemli müttefik olarak görme eğilimi artmaktadır.  

SONUÇ 

Çin, Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında, Asya’dan Avrupa’ya kadar olan tüm ekonomileri etkisi altına 

almayı hedeflemektedir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan Orta Asya ülkelerinin yeniden dizayn 

edilmesinde önemli rol almayı planlamaktadır. Pekin, SSCB’nin dağılmasından sonraki süreçte bölge 

ülkeleriyle yoğun ticari ve siyasi faaliyetlerine başlamıştır. Bölgede Çin-Rus iki gücün nüfuz mücadelesi Orta 

Asya ülkelerine kolay ve alternatif finansal ve proje bazlı kaynak teminini sağlamaktadır. Çin’in dış dünyaya 

açılmak istemesi ve Güney Asya’da ABD’nin varlığından dolayı, söz konusu bölgenin önemi daha da 

artmaktadır. Yetersiz sermaye birikiminden dolayı lojistik, altyapı ve büyük yatırımların Çin kredileriyle 

finansmanı Orta Asya için fırsatlar yaratmıştır. Ancak sürekli verimli ve etkin olarak kullanılmayan krediler 

artması bölgede Pekin’in söz sahibi olmasının yolunu aralamaktadır. Özellikle Çin’in yayılmacı politikalarına 

karşın tarihi ve kültürel bağlarının yanında Rusya’nın caydırıcılık askeri gücünden dolayı Bölge Ülkelerini 
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Rusya’ya yakın tutmaya zorlamaktadır. Ayrıca uzun yıllar boyunca Orta Asya en büyük güç olan Moskova, 

Çin’e karşı sosyal, ekonomik ve askeri birlikler gibi organizasyonlara öncülük ederek Çin’e karşı set 

oluşturmaktadır. Çin ve Rusya’nın batıya karşı ortak tavır tıkanırken, bölge ülkeleriyle olan ilişkileri tam zıt 

durumu ifade etmektedir. Bölge ülkelerinin Çinin hegemonik tavırlarına karşın Rusya ya yakınlaştırmaktadır. 

Rusya da önemli oranda Orta Asyalı vatandaşların bulunması söz konusu devletlere önemli döviz akışını 

sağlamaktadır.  Bölge Devletlerinde bulunan Rus askeri üslerin varlığı da Moskova’ya önemli avantajlar 

sağlamaktadır.  

Orta Asya Ülkelerine dış borç olarak büyük enerji ve altyapı projelerinde yer alan Çin Halk Cumhuriyeti, diğer 

yandan Rusya açık ekonomi sahasında etkinliğini artırmayı planlamaktadır. 
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 Öz 

 Enerji tüm dünyanın temel ihtiyaçları arasındadır. Arz güvenliği bakımından ciddi önem taşıyan enerji; 

endüstri, tarım, ticaret ve refah için zorunlu bir kaynaktır. Ayrıca ekonomik büyümenin temel faktörü olarak 

toplumsal gelişmeyi desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı artan nüfus ile birlikte ortaya çıkan enerji 

ihtiyacının makroekonomik göstergelerle ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Dünya enerji 

politikalarının şekillenmesinde ülkelerin enerji kaynaklarına erişim imkanlarına göre değişen hedefler vardır. 

Ülkeler genellikle kendi kaynakları yetersiz olduğundan dışa bağımlıdır ve enerji tedarikinde güvenliği 

sağlamaya yönelik olarak tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışmaktadır. Enerji, ekonomik kalkınma ve 

büyümenin temelidir. Ancak tüm dünyada artan enerji talebi fosil yakıt tüketimini de artırmaktadır. Bu durum 

kömür, petrol ve doğalgaz gibi yenilenemeyen enerji kaynakları bakımından bir tehdit unsurudur. 

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının yok olma tehlikesinin yanı sıra, aşırı kullanımından doğan bir çevre 

kirliliği söz konusudur. Bu sebeple son yıllarda alternatif enerji ihtiyacı dünya genelinde dikkat çekmektedir. 

Küresel boyutta meydana gelen bu sorunun çözümü bireylerin bilinçlendirilmesi ve tüm ülkelerin işbirliği ile 

mümkündür. 

Anahtar kelimeler: Enerji, Nüfus, İstihdam, Kalkınma, Çevre. 

AN ASSESSMENT MACROECONOMIC ON ENERGY IN TURKEY 

 

Abstract 

 Energy is among the basic needs of the whole world. It is of great importance in respect of security of 

supply. It is an essential resource for industry, agriculture, trade and prosperity. It also supports social 

development as the main factor of economic growth. The aim of this study is to examine the energy need 

emerging with the increasing population with macroeconomic indicators. It is also to evaluate its effects on 

the country's economy. There are targets in the shaping of the world energy policies, depending on the access 

opportunities of the countries to energy resources. Countries are generally dependent on foreign sources as 

their own resources are insufficient. They try to diversify their supply sources in order to ensure security in 

energy supply. Energy is the foundation of economic development and growth. However, the rising energy 

demand in the world also increases the fossil fuel consumption. This situation is a threat in respect of non-

renewable energy sources such as coal, oil and natural gas. They are in danger of extinction. In addition, there 

is an environmental pollution arising from excessive use. For this reason, the need for alternative energy has 

attracted attention worldwide in recent years. The solution of this global problem is possible with the awareness 

of individuals, and the cooperation of all countries. 

Keywords: Energy, Population, Employment, Development, Environment. 

GİRİŞ 

Enerji ülkelerin gelişimine önemli katkılar sunan, hayati faaliyetlerin devamlılığı bakımından 

dünyanın en temel ihtiyaçlarından olup, ekonomik büyüme ile toplumsal gelişmeyi desteklemektedir. Bu 

kapsamda gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasında ciddi farklılıklar vardır. Enerji talebi üzerinde 

hızlı nüfus artışı, sanayileşme ile birlikte teknoloji kullanımının artması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi 

etkili olurken; ülkelerin enerji rezervleri aynı değildir. Enerji kaynağı yetersiz olan ülkeler dışa bağımlı hale 
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gelerek ithalat yoluyla enerji temin etmektedir. Enerji politikalarının temel amaçları arasında yer alan arz 

güvenliği, çevre ve maliyet faktörü farklı istihdam alanları da yaratmaktadır.  

 Enerji, ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişiminin başlıca gereksinimlerindendir (Yılmaz, 2012a). Bu 

bakımdan ekonomik büyüme, kalkınma ve toplumsal gelişmelerin sürekliliğinin sağlanmasında enerji hem 

ülkemizde hem de dünyada oldukça önemli bir yere sahiptir (Demir ve ark., 2015; Doğan ve Gürbüz, 2017).  

 Enerji ekonomik ve sosyal açıdan incelendiğinde dünya hayat standartlarında, ülke gelişimi ve 

kalkınmasında ilerlemeye önemli katkılar sunmaktadır. Sanayi alanındaki büyük gelişmeler ve değişimler ile 

birlikte küresel nüfus artışı, enerji ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır (Koç ve Şenel, 2013).  Enerji talebi 

küreselleşmenin artması, nüfus artışının hızlanması, şehirleşme, teknolojik gelişme ve modern yaşam tarzında 

ilerleme ile birlikte artış göstermektedir (Orhan, 2007). Ancak her ülke ekonomisi enerji ihtiyacını 

karşılayabilecek düzeyde rezerve sahip olmamakla birlikte, artan küresel enerji tüketimi de mevcut enerji 

kaynaklarını tehlikeye atmaktadır. Yetersiz enerji kaynağına sahip ülkeler ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

amacıyla enerji ithalatına yönelmektedir. Ülkelerin enerji konusunda dışa bağımlı olması enerji güvenliğini ve 

cari dengeyi de olumsuz etkilemektedir (Yılmaz ve Kalkan, 2017; Arslan ve Solak, 2019). Cari açığı 

azaltmanın en önemli yolu ise yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının arttırılmasıyla 

mümkündür (Boran ve Pınar, 2013). Geleneksel enerji kaynaklarının arz güvenliği endişeleri ve çevresel 

etkileri sebebiyle yenilenebilir enerji gün geçtikçe önemi artmaktadır (Alkan ve ark., 2014; Yürük ve 

Erdoğmuş, 2015; Erdoğan ve ark., 2018). Yenilenemez kaynaklara olan yüksek bağımlılık gelecekte enerji arz 

güvenliği tehlikesi ile karşı karşıya kalınacağını göstermektedir (Durgun ve Durgun, 2018; Erkan, 2013). 

Ayrıca enerji fiyatlarının da yüksek ve döviz cinsinden olması dış ticaret açıklarına dikkat çekmektedir 

(Cologni ve Manera, 2008). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme yavaşlayacak, refah düzeyi 

olumsuz etkilenecek ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında sorun teşkil edecektir. Enerji 

politikalarının hedefi ekonomideki üç temel sektörün (tarım, sanayi ve hizmet) gereksinim duyduğu enerjiyi, 

yeterli miktar ve kalitede, makul fiyattan ve çevre ile dost olacak şekilde temin etmektir (Yılmaz, 2012b). 

Enerji politikalarının, birincil hedefleri arasında olan arz güvenliği, çevresel etkiler ve maliyet gibi faktörlerin 

yanında, enerji sektörü ile yaratılan doğrudan istihdam ve ihracatın yanısıra, ürün geliştirme, endüstriyel 

mühendislik, üretime geçiş, teknoloji geliştirme ve ilerleme, istihdam kaynakları yaratmaktadır (Lund, 2009). 

 Dünya ekonomileri hızla artan enerji gereksinimini karşılamak için enerji politikalarını yenilenebilir 

enerji kullanımının arttırılması ve bu yönde teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını 

sürdürmektedir. Enerji kaynakları açısından dışa bağımlı olan ülkemizde de ithal enerji kaynaklarına olan 

bağımlılığın azaltılması için yerli kaynakların kullanımına zemin hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, dünya 

enerji talebinin genellikle fosil kaynaklardan karşılanmasına bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliklerinin 

önüne geçilmesi için, yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru yönelimi zorunlu kılmaktadır (Seydioğulları, 

2013; Arslan ve Solak, 2019).  

 İnsanların ve hatta canlıların yaşamsal standartlarını devam ettirdiği her alanda yer alan enerji, 

geçmişte fosil kaynakların (kömür, petrol vb.) kullanımı ile elde edilirken, günümüzde daha çok yenilenebilir 

ve dönüştürülebilen (rüzgar, güneş, hidrolik vb.) enerji kaynakları ile  üretilmekte ve tüketilmektedir (Yağlı 

ve ark., 2016). Nüfus, gelir ve enerji talebi artışı son yıllarda, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde enerji ve 

doğal kaynaklara olan talebin artacağını göstermektedir (Voigt ve ark., 2014).  

 Bu çalışmanın amacı dünya toplam enerji üretimi, tüketimi ve enerji yoğunluğunu değerlendirerek, 

enerjinin makroekonomik göstergeler bakımından etkilerini örneklerle ortaya koymaktır. 

 

1.Dünya Toplam Enerji Üretimi 

 
 Dünya’da üretilen enerjinin önemli bir kısmı fosil yakıtlardan oluşmaktadır. Yeryüzünde 2018 yılında 

toplam enerji üretiminin %32’sini petrol, %26 kömür, %23 doğalgaz, %9 elektrik ve %10 biyokütle 

oluşturmaktadır. Dünya enerji üretimi 2018'de (% 2.8) tarihsel eğiliminin üzerinde büyüme göstermiştir 

(enerdata, 2019). 

 Dünya’da toplam enerji üretiminde ilk sırada Çin, ABD, Rusya yer alırken; Portekiz, Tayvan, Belçika 

gibi ülkeler en düşük enerji üreten ülkeler arasındadır. Toplam enerji üretiminde geri planda olan Türkiye, 43 

Mtoe ile en düşük enerji üreten 12. ülke olarak karşımıza çıkmaktadır (Tablo 1). Bu değerin %45’i kömür, 

%8’i petrol, %33’ü elektrik, %1’i doğalgaz, %6’sı biyokütle ve %6’sı ise ısı enerjisidir (enerdata, 2019).  
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Tablo 1. Dünya toplam enerji üretimine ait 2018 yılı değerleri (Mtoe) 

Ülkeler En yüksek Ülkeler En düşük 

Çin 2534 Portekiz 6 

ABD 2175 Tayvan 10 

Rusya 1492 Belçika 12 

Suudi Arabistan 676 Şili 13 

Hindistan 588 Yeni Zelanda 15 

Kanada 526 Romanya 25 

Endonezya 441 Çek Cumhuriyeti 28 

Avustralya 426 Hollanda 31 

İran 428 İspanya 34 

Brezilya 292 İtalya 36 

Nijerya 256 İsveç 37 

Irak 241 Türkiye 43 

Kaynak: enerdata,2019 (https://www.enerdata.net) 

 Dünya’da toplam enerji üretiminde 1990-2018 yılları arasında ciddi artışlar görülmüş olup, yaklaşık 

son 30 yılda neredeyse 2 katına çıkmıştır. Toplam enerji üretiminin ülke gruplarına göre dağılımına 

bakıldığında Asya, Kuzey Amerika ve Ortadoğu önde gelmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Dünya toplam enerji üretiminin yıllar itibariyle ülke gruplarına göre dağılımı (Mtoe) 

Ülke Grupları 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Avrupa 1133 1207 1239 1192 1118 1047 1043 

Bağımsız Devletler Topluluğu  1656 1215 1256 1155 1692 1769 1933 

Kuzey Amerika 1923 2007 2040 2033 2126 2498 2701 

Latin Amerika 620 719 845 969 998 1021 921 

Asya 1669 1995 2184 2918 3722 4060 4171 

Pasifik 176 207 254 283 343 409 455 

Afrika 679 763 874 1074 1163 1101 1154 

Ortadoğu 940 1138 1325 1518 1629 1898 2091 

Toplam 8796 9251 10017 11142 12791 13803 14469 

Kaynak: enerdata,2019 (https://www.enerdata.net) 

 Küresel enerji üretiminde özellikle ABD ve Çin önemli rol oynamaktadır. Bu ülkeler ekonominin en 

önemli gücünü elinde tutarken, dünya enerji piyasasında da söz sahibidir. 

2.Dünya Toplam Enerji Tüketimi 

 Dünya’da elektrik ve doğalgaz talebindeki artış nedeniyle 2018'de (+% 2.3) enerji tüketiminde hızlı 

artışlar gerçekleşmiştir (enerdata, 2019). Dünyada toplam enerji tüketimi en yüksek ülkeler sırasıyla Çin, ABD 

ve Hindistan olurken; en düşük enerji tüketen ülkeler ise Yeni Zelanda, Portekiz ve Norveç olarak devam 

etmektedir. Türkiye’de ise enerji üretiminin aksine, enerji tüketimi oldukça yüksektir. Hatta 148 Mtoe değeri 

ile yüksek enerji tüketimine sahip ülkeler arasında değerlendirmek bile mümkündür (Tablo 3). Bu durum 

Türkiye’de enerji açığı olduğunun en açık göstergesidir. 

Tablo 3. Dünya toplam enerji tüketimine ait 2018 yılı değerleri (Mtoe) 

Ülkeler En yüksek Ülkeler En düşük 

Çin 3164 Yeni Zelanda 21 

ABD 2258 Portekiz 22 

Hindistan 929 Norveç 29 

Rusya 800 Romanya 32 

https://www.enerdata.net)/
https://www.enerdata.net)/
https://www.enerdata.net)/
https://www.enerdata.net)/


 
 

 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 

147 

Japonya 424 Kuveyt 36 

Güney Kore 307 Kolombiya 39 

Almanya 301 Şili 40 

Kanada 301 Özbekistan 40 

Brezilya 290 Çek Cumhuriyeti 43 

İran 265 Venezuela 47 

Endonezya 251 İsveç 50 

Fransa 243 Belçika 53 

Türkiye 148 

Kaynak: enerdata,2019 (https://www.enerdata.net) 

 Dünya toplam enerji tüketimi yaklaşık son 30 yılda önemli artışlar göstermiştir. 1990 yılında 8.561 

Mtoe dünya enerji tüketimi varken, 2018 yılında 13.978 Mtoe’ye çıkmıştır. Üretimde olduğu gibi tüketimde 

de Asya, Kuzey Amerika önde gelirken 3. sırada ise Avrupa gelmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4. Dünya toplam enerji tüketiminin yıllar itibariyle ülke gruplarına göre dağılımı (Mtoe) 

Ülke grupları 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Avrupa 1785 1781 1853 1965 1927 1807 1847 

Bağımsız Devletler Topluluğu  1372 960 898 963 1008 1004 1081 

Kuzey Amerika 2121 2296 2523 2592 2481 2474 2558 

Latin Amerika 462 519 598 679 784 845 822 

Asya 2113 2561 2886 3762 4825 5473 5859 

Pasifik 104 112 129 135 150 151 158 

Afrika 381 432 487 583 689 779 850 

Ortadoğu 223 322 372 487 647 758 803 

Toplam 8561 8983 9746 11166 12511 13291 13978 

Kaynak: enerdata,2019 (https://www.enerdata.net) 

3.Dünya Enerji Yoğunluğu 

 

 Dünya enerji yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkeler Ukrayna, Rusya ve Tayvan olarak devam 

ederken; en düşük yoğunluğa sahip ülkeler Kolombiya, Birleşik Krallık ve Romanya’dır. Türkiye enerji 

yoğunluğu 0.066 (koe/$2015p) değeri ile en düşük enerji yoğunluğuna sahip 4. ülke konumundadır (Tablo 5). 

Tablo 5. Dünya’da enerji yoğunluğunun ülkelere göre dağılımı (koe/$2015p) 

Ülkeler En yüksek Ülkeler En düşük 

Ukrayna 0.238 Kolombiya 0.054 

Rusya 0.215 Birleşik Krallık 0.062 

Tayvan 0.198 Romanya 0.065 

Güney Afrika 0.187 Türkiye 0.066 

Kazakistan 0.181 İtalya 0.067 

Özbekistan 0.176 Portekiz 0.069 

Kanada 0.176 İspanya 0.070 

İran 0.164 Almanya 0.072 

Güney Kore 0.157 Endonezya 0.076 

Venezuela 0.156 Mısır 0.078 

Nijerya 0.141 Japonya 0.079 

Çin 0.131 Meksika 0.080 

Kaynak: enerdata,2019 (https://www.enerdata.net) 

https://www.enerdata.net)/
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 Küresel enerji yoğunluğu (GSYİH birimi başına toplam enerji tüketimi), 2018'de tarihsel eğiliminin 

biraz altında %1.3 oranında azalma göstermiştir. Enerji yoğunluğu seviyeleri ve eğilimleri, ekonomik yapı ve 

enerji verimliliğine göre dünya genelinde büyük farklılıklar bulunmaktadır. Çin’in enerji yoğunluğu, 2000 ve 

2018 yılları arasında yaklaşık %40 ve enerji yoğun sektörlere odaklanan enerji verimliliği politikaları 

nedeniyle geçen yıl %2,7 oranında artmıştır. Ayrıca Çin, enerji yoğunluğu yüksek sanayilere enerji yoğunluğu 

azaltma hedefleri geliştirmiş ve uygulamış olup, enerji verimliliği hizmetleri için güçlü bir talep getirmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enerji yoğunluğu ise, 1990-2017 yılları arasındaki azalma eğilimine (% -

1,9/yıl) kıyasla 2018'de (%0,6) artmıştır. Dünyanın en düşük enerji yoğunluğuna sahip bölge ise Avrupa’dır. 

Avrupa Birliği'nde enerji verimliliği iyileştirmeleri devam ederken, 2000-2017 döneminde ölçülen yıllık (% -

1.8/yıllık) azaltma oranı ile karşılaştırıldığında 2018'de %-3.1 olmuştur. Bununla birlikte, hava koşulları 

(ılıman kış) BDT bölgesindeki enerji yoğunluğu 2000'den bu yana sürekli azalma (%-2.7/yıl) göstermiştir. 

BDT, Orta Doğu, Çin ve diğer Asya gelişmekte olan ülkelerindeki yüksek enerji yoğunluğu, enerji yoğun 

endüstrilerin, emtia ihracatı temelli ekonomilerin ve enerji verimliliğini teşvik etmeyen düşük enerji 

fiyatlarının hakimiyeti ile açıklanmaktadır (enerdata, 2019). 

Tablo 6. Yıllar itibariyle Dünya ve Türkiye’nin enerji yoğunluğuna ait değerler (koe/$2015p) 

Yıllar Dünya Türkiye 

1990 0.176 0.080 

1995 0.166 0.080 

2000 0.150 0.082 

2005 0.143 0.072 

2010 0.134 0.077 

2015 0.120 0.066 

2018 0.114 0.066 

Kaynak: enerdata,2019 (https://www.enerdata.net) 

 Dünya’da 2018'de enerji yoğunluğundaki yavaşlama % 1,3 oranında azalmıştır. 

4.Makroekonomik Göstergelere İlişkin Literatür Araştırması 

 

 Çağıl ve ark. (2013) Enerji verileri ile makroekonomik değişkenler arasında ilişki olduğunu, ancak 

farklı ülkelerde yapılan araştırmaların ilişkinin derecesi ve yönü bakımından farklılık gösterdiğini 

belirtmiştir. 

 Sancar ve Polat (2015) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de 1984-2011 dönemi için uzun dönemde 

enerji tüketimi ve ithalattan GSYH’ya doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunurken, kısa 

dönemde enerji tüketimi ve ithalattan GSYH’ya doğru tek yönlü; enerji tüketimi ile ithalat arasındaysa 

çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu açıklamıştır. 

 Yürük ve Erdoğmuş (2015) tarafından yapılan çalışmada; artan nüfusla birlikte fosil kökenli yakıtların 

sınırlı olduğunu, çevreye verdiği zararlar nedeniyle yeni enerji kaynakları arayışının başladığını; 

sürekli, yenilenebilir ve çevreye zararsız enerji kaynaklarının önem kazandığını belirtmiştir.  

 Bhattacharya ve ark. (2016) 1991-2012 yıllarına ait verilerle seçilen ülkelerin ekonomik büyüme 

sürecinde, ülkeler arasında kesitsel bağımlılık ve heterojenlik oluşturduğunu, uzun vadeli çıktı 

esnekliklerinden elde ettikleri sonuçların yenilenebilir enerji tüketiminin seçtikleri ülkelerin %57’si 

için ekonomik çıktı üzerinden önemli pozitif etkisinin olduğunu belirtmiştir. 

 Khodeir (2016) çalışmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik küresel bir eğilim 

olduğunu; bu eğilimin ekonomik çeşitlilik istihdam ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alanda 

makro katkılarının olduğunu; ayrıca kısa ve uzun dönemdeki etkileri belirlemek için Otoregresif 

Dağıtılmış Gecikme (ARDL) yaklaşımını kullanarak (1989-2013) döneminde, hipoteze uzun vadede 

ulaşıldığı; nedeninin ise yenilenebilir enerji projelerinin kuruluş aşamalarında sermayeye 

https://www.enerdata.net)/
https://www.enerdata.net)/
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odaklandığını belirtirken; bu kapsamda sermayeye olan ihtiyacın, işgücünden daha çok olduğu 

saptanmıştır. 

 Khobai ve ark. (2017a) yılında 1990-2013 yılları arasında Brics ülkelerinde ekonomik büyüme, enerji 

tüketimi, istihdam ve dış ticaret açığı arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu, ekonomik büyümeden 

enerji tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik olduğunu bildirmiştir. 

 Khobai ve ark. (2017b) tarafından yapılan yine başka bir çalışmada, 1990-2014 yılları için Güney 

Afrika’da yenilenebilir enerji tüketiminin uzun vadede işsizlik üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisin 

olduğunu, istihdam seviyelerini yükseltmek için yenilenebilir enerji üretim ve tüketiminde artışa 

gidilmesi gerektiğini savunmuştur.  

 Brini ve ark. (2017) çalışmalarında Tunus için 1980-2011 dönemi verilerini kullanarak enerji tüketimi, 

uluslararası ticaret, petrol fiyatı ve ekonomik büyüme arasında kısa vadede yenilenebilir enerji 

tüketimi ile dış ticaret arasında çift yönlü bir ilişki olduğunu, yenilenebilir enerji ile petrol fiyatları 

arasında tek yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

 Beşel (2017) tarafından yapılan çalışmada, Gregory-Hansen eşbütünleşme testi ve Toda-Yamamoto 

nedensellik testi kullanılarak 1980-2015 döneminde Türkiye için enerji tüketimi ile işsizlik arasında 

uzun dönemli bir ilişki olduğu,  enerji tüketiminden işsizlik oranlarına doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisinin varlığı, böylelikle enerji tüketimindeki değişikliklerin işsizlik oranları üzerinde etkili olduğu 

ve bu konuda politika yapıcılar tarafından enerji tüketiminin işsizlik oranları üzerinde etkili olduğunun 

dikkate alması gerektiğini vurgulamıştır. 

 Armeanu ve ark. (2017) tarafından yapılan çalışmada, 28 AB ülkesinde yenilenebilir enerji 

kullanımının ekonomik büyümeye olan katkısını 2003-2014 yılları arasında eşbütünleşme 

yaklaşımıyla incelemiş olup, yenilenebilir enerji tüketiminin toplam gayri safi enerji tüketimi içindeki 

payının %15 olduğu ve tüketimde meydana gelecek %1’lik artışının ekonomik büyümeyi %0.05/0.06 

oranında artıracağı belirtilmiştir. 

 Durgun ve Durgun (2018) tarafından yapılan çalışmada, 1980-2015 dönemine ait kişi başına GSYH 

ile kişi başına yenilenebilir enerji tüketimi (hidroelektrik dahil) arasındaki nedensellik ilişkisine göre, 

yenilenebilir enerji tüketimindeki artışların ekonomik büyüme sağlayacağını; yenilenebilir enerji 

potansiyeli yüksek olan Türkiye ekonomisinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi hem enerji 

arz güvenliği riskini hem de cari açığı azaltıcı etki göstereceğini bildirmiştir. 

 Arslan ve Solak (2019) etki/tepki fonksiyonları, yenilenebilir enerji kullanımındaki artışın ithalatı da 

etkilediğini savunmuştur. 

 Bayraç ve Özarslan (2018) tarafından yapılan çalışmada artan dünya nüfusundaki artışla beraber 

oluşan enerji ihtiyacını karşılanmasında, fosil yakıtların yetersiz kalmasıyla yenilenebilir enerji 

kaynaklarının önemini vurgulamıştır. Ekonomik büyüme ile biyokütle enerjisi arasındaki ilişkinin 

durumu, 1991-2015 yıllarına ait verilerini ARDL modeli ile incelemiş olup, biyokütle enerjisi, reel 

sabit sermaye yatırımları ve işgücü değişikliklerin reel GSYH üzerindeki etkisinin pozitif olduğunu 

savunmuştur. Nüfus artışı, sanayileşme, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin artması sonucu, enerji 

harcamalarının GSYİH içindeki payının da giderek arttığını belirtmiştir. 

 Khobai ve ark. (2020) çalışmasında yenilenebilir enerji tüketiminin öneminin son yıllarda büyük 

ölçüde arttığını, çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve daha yüksek ekonomik büyüme konusunda 

yenilenebilir enerji kullanımının önemli olduğunu; ancak, yenilenebilir enerji tüketiminin işsizlik 

üzerindeki etkisine de dikkat çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, 1990-2014 döneminde Güney 

Afrika'da yenilenebilir enerji tüketimi ile işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yenilenebilir enerji 

tüketiminin uzun vadede işsizlik üzerinde olumsuz ve önemli bir etkisi olduğunu, kısa vadede 

değişkenler arasındaki ilişkiyi önemsiz bulduğunu belirterek, istihdam seviyelerini artırmak için 

yenilenebilir enerji üretimi ve tüketiminde artış olması gerektiğini bildirmiştir. 

 Yakut (2021) araştırmasında Türkiye’nin dünyadaki yerinin çok değişkenli analiz teknikleri ile 

irdeleyerek, Türkiye ile benzer yapı sergilediği saptanan ülkeler için değişkenler arasındaki doğrusal 

ve doğrusal olmayan ilişkiler zaman serisi ekonometrisi teknikleri ile incelemiştir. Enerji ve başlıca 
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makroekonomik göstergeler konulu 5 değişken arasında ilişkiler ağı olduğu Spearman Korelasyon 

Analizi ile belirlenmiş olup; kişi başına GSYİH, karbondioksit emisyonu ve enerji kullanımı 

değişkenlerini temsil eden bir yapay değişken mevcut iken, enflasyon ve dış ticareti temsil eden farklı 

bir yapay değişken bulunduğu faktör analizi ile saptanmıştır. Bu bulgu, analizde 5 değişken arasındaki 

ilişki yapısının daha detaylandırılmış göstergelerinden biri olarak değerlendirilmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Enerji tüm dünyanın temel ihtiyaçları arasında yer alan, arz güvenliği bakımından ciddi önem taşıyan; 

endüstriyel, ticari ve toplumsal refah için zorunlu olan bir kaynaktır. Ayrıca ekonomik büyümenin temel 

faktörü olarak toplumsal gelişmeyi desteklemektedir. Dünya enerji politikalarının şekillenmesinde ülkelerin 

enerji kaynaklarına erişim imkanlarına göre değişen hedefler vardır.  Ülkeler genellikle kendi kaynakları 

yetersiz olduğundan dışa bağımlıdır ve enerji tedarikinde güvenliği sağlamaya yönelik olarak tedarik 

kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışmaktadır. Enerji, ekonomik kalkınma ve büyümenin temelidir. Ancak tüm 

dünyada artan enerji talebi fosil yakıt tüketimini de artırmaktadır. Bu durum kömür, petrol ve doğalgaz gibi 

yenilenemeyen enerji kaynakları bakımından bir tehdit unsurudur. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının yok 

olma tehlikesinin yanı sıra, aşırı kullanımından doğan bir çevre kirliliği söz konusudur. Bu sebeple son yıllarda 

alternatif enerji ihtiyacı dünya genelinde dikkat çekmektedir. Küresel boyutta meydana gelen bu sorunun 

çözümü bireylerin bilinçlendirilmesi ve tüm ülkelerin işbirliği ile mümkündür.  
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Öz 

Bu sempozyum sunumu, tarih bilimine doğru yakınlaşarak iktisat tarihi biliminin doğuşunda taraflardan birisi 

olan (diğeri tarihtir) klasik iktisadi düşüncenin (iktisat bilimi), ekonomi politik önerilerinin uygulamadaki 

başarısızlıkları sonucunda ortaya çıkan teorik bunalımını, bazı ülkelerin 19. yüzyıldaki ekonomik 

göstergelerinden hareketle ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır. Sunumun temel sorusu, iktisat teo-

risinin (düşüncesinin) tarih bilimine yakınlaşmak suretiyle iktisat tarihi biliminin doğmasına neden olan 

dönüşümünde ekonomi politik önerilerinin başarısızlığının bazı Avrupa ülkelerinin ekonomik 

göstergelerindeki yansımaları nelerdir ya da iktisat teorisinin (klasik iktisadi düşüncenin) uygulama alanındaki 

bahsedilen başarısızlıklarının izleri ekonomik göstergelerden izlenebilir mi şeklinde formüle edilebilir. Söz 

konusu amaca ulaşmak ve soruları cevaplamak için 18. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın birinci yarısına 

kadar klasik iktisadi düşüncenin (teorinin) özellikle rant, nüfus, ücret, ekonomik denge, ekonomik kriz ve gelir 

dağılımı konularındaki ekonomi politik önerilerinin pratik dünyada uygulanması sonucunda uygulamaların 

ekonomik göstergelere nasıl yansımış oldukları tespit edilecektir. Bu sunumun sonucunda elde edilmesi umu-

lan muhtemel sonuç, klasik iktisadi düşüncenin teorik önerilerinin pratikte uygulanması ile ABD, İngiltere, 

Fransa ve Almanya gibi ülkelerde ortaya çıkan olumsuz sonuçların ekonomik göstergelere yansıdığı 

şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler: İktisat Tarihi, Ekonomi Politik, İktisat Teorisi, Teorik Kriz. 

 

 

CLASSICAL ECONOMIC THOUGHT CRISIS IN THE BIRTH OF ECONOMIC HISTORY AND 

THE REFLECTION OF THIS CRISIS ON ECONOMIC INDICATORS 

 

Abstract 

This symposium presentation is penned with the aim of examining the economic indicators of certain countries 

in the 19th century and thereby demonstrating the theoretical dismay of the classical economic thought (the 

science of economics), which became one of the influential parties in the birth of the science of economic 

history by drawing near to the science of history (the other party is history), caused by the failure of the political 

economy recommendations in practice. The main question of the presentation can be formulated as: What are 

the reflections of the political economy recommendations’ failure during the transformation where economic 

theory (thought) caused the birth of the science of economic history by drawing near to the science of history 

on the economic indicators of certain European countries?  Or, can the traces of economic theory’s (classical 

economic thought) said failures in the field of application be tracked through economic indicators? In order to 

answer these questions and reach the goal of the study, it will be established how applying the political 

economy recommendations of the classical economic thought (theory) from the second half of the 18th century 

to the first half of the 19th century especially regarding the issues of rent, population, fee, economic balance, 

economic crisis, and distribution of income in the practical world was reflected on economic indicators. The 

anticipated and probable conclusion of this presentation is that the negative results caused by the practical 

application of classical economic thought’s theoretical recommendations in countries like the USA, England, 

France and Germany were reflected on economic indicators. 

Keywords: Economic History, Economy Politic, Economic Theory, Economic Economic Crah. 
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GİRİŞ 
Kapitalist iktisadi sistem, 12. yüzyıldan itibaren kişilik bulmaya başladığından bu bugüne değin iki doktrine 

sahip olmuştur. İlki, kapitalizmin ticari biçiminin doktrini olan merkantilizm, ikincisi ise kapitalizmin sanayi 

biçiminin doktrini olan klasik iktisadi düşünce veya liberalizmdir. İkincisi yani, klasik iktisadi düşünce Marx’a 

göre İngiltere’de William Petty ve Fransa’da P. Boisguilbert ile başlayan, İngiltere’de David Ricardo ve 

Fransa’da S. de Sismondi ile son bulan iktisadi düşünürler tarafından temsil edilmektedir. Ancak bu 

sınıflandırma daha sonraları biraz dönüşmüş ve Adam Smith’in Ulusların Zenginliği (1776) kitabı ile başlayıp 

J. S. Mill’in Politik Ekonominin İlkeleri (1848) kitabın ile son bulan dönemdeki iktisatçılar klasik iktisatçılar 

olarak tanımlanmaya başlanmıştır. (Selik, 1973: 175). 

Adam Smith 1776 yılında kısa ismi Ulusların Zenginliği olan kitabını yayınladığında daha önceden skolastik 

felsefe ve bir kilise hukuku olan kanonist düşünce içinde değerlendirilen iktisadi düşünceler bağımsız bir 

kitapta ele alınmış ve iktisadın bilim olması yolunda önemli bir yol kat edilmiş oldu. Adam Smith’in bütün 

amacı Newton’un çekim yasalarında olduğu gibi ahlâk dünyasının, hukuk dünyasının ve ekonomi dünyasının 

kendiliğinden işleyiş yasalarının neler olduğunu bulabilmekti.  (Küçükkalay, 2019: 112). Ulusların Zenginliği 

ve Ahlaki Duygular Teorisi kitapları ile ahlâk ve ekonomi dünyasındaki kendiliğinden işleyişin yasaların 

bulmuş gibi görünüyordu ama hukuk dünyasındaki yasaları keşfetmek için ömrü yetmeyecekti.1 Klasik iktisadi 

düşüncenin D. Ricardo, T. R. Malthus, J. B. Say ve J. S. Mill gibi temsilcileri, toplumun ekonomik dünyasına 

müdahale edilmemesi gerektiği ve özgürlük temelinde kendi kendine bir toplumsal ekonomik düzenin 

oluşabileceği konusunda Adam Smith ile aynı kanaati paylaşıyorlardı. 

Klasik iktisatçılar, diğer filozofların pek çoğunda olduğu gibi amaçları sadece soyut düşünceler geliştirmek 

değil aynı zamanda ekonomi politik önerileri ile pratiği değiştirmekti. Bu nedenle de onların düşünceleri 

siyasetçiler ve parlamentolar tarafından pratiğe aktarılarak iktisadi dünyanın problemlerinin çözümünde 

ekonomik politikanın araçları olarak kullanılmaya başlandı. Bu düşünceler değer, rant, nüfus ve ücret, ekono-

mik denge, istihdam, ekonomik kriz, dış ticaret, para ve devletin ekonomiye müdahalesi gibi ana başlıklar 

altında toplanıyor ve her bir ana başlık kendi içinde uzun felsefi ve politik incelemelere tabi tutuluyordu 

(Kazgan, 1989: 67-112). 

Klasik iktisadi düşüncenin kuramları İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da ve bazı diğer Avrupa ülkeleri ile 

birlikte ABD bile uygulamaya aktarıldılar. Uygulamadan beklenen sonuç, dışsal hiçbir müdahale olmadan 

ekonominin kendi kendisine dengeye geleceği, fazlalıkların süpürüleceği ve bireylerin özgür iradeleri ile baş 

başa bırakılmalarının gerektiğiydi. Nitekim özgürlük, ekonomik yapının kendiliğinden işleyişinin temel aktörü 

oluyordu. Bu nedenle de liberalizm yani bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler (laises faire laises passer) 

mantığı esastı. 

Ancak 19. yüzyıl bağlamında bakıldığında klasik iktisadi düşüncenin dört temel kuramının, (a) rant, (b) nüfus 

ve ücret, (c) ekonomik denge, kriz ve istihdam ile (d) gelir dağılımına yönelik kuramlarının uygulama 

sonuçlarının bir başarısızlıkla sonuçlandığı gözlemlenmiştir (Savaş, 2000: 353-355). Hatta bu başarısızlık 19. 

yüzyılın ekonomik göstergelerine de yansıyarak klasik iktisadi düşüncenin teorik ve düşünsel başarısızlığın 

somut göstergesi olmuştur. Söz konusu bu başarısızlık ise iktisat biliminin yönteminin, felsefesinin ve pratikte 

ortaya koyduğu sonuçların eleştirilmesine hatta klasik iktisadi düşüncenin (iktisat biliminin) tarih bilimine 

yaklaşarak iktisat tarihi biliminin doğmasına yol açmıştır. 

Bu sunumda klasik iktisadi düşüncenin bazı önemli teorilerinin aslında pratikte büyük ölçüde başarısız 

olduğunu bu başarısızlığın yansıdığı ekonomik göstergelerden hareketle ortaya koymak ve sonuç itibariyle 

iktisat biliminin tarih bilimine yaklaşmak suretiyle iktisat tarihinin doğuşunda taraflardan birisi olarak rol 

oynadığını göstermek için kaleme alınmıştır. Bu amaçtan hareketle önce klasik iktisadi düşüncenin temel ö-

nermeleri özet halinde incelenerek bunların uygulanması sonucunda elde edilen başarısız sonuçların 19. 

yüzyıldaki ekonomik göstergelere nasıl yansıdığı ve bu başarısızlığın iktisat bilimini tarih bilimine nasıl yak-

laştırdığı ve iktisat tarihinin doğuşuna bir taraf olarak müdahil olduğu gösterilecektir. 

                                                           
1 Adam Smith her iki kitabını birlikte düşünmüş gibiydi ve ahlak dünyasındaki işleyişi kişinin empati (duygudaşlık) yapma ve 

sempati (toplumdan onay görme), duygularına, ekonomi dünyasında ise kişinin kendi çıkarını düşünmesine ve çıkarının peşinden 

gitmesine bağlamıştı. 
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1.Klasik İktisadi Düşüncenin Bazı Temel Düşünceleri 

 

Klasik iktisatçıların her birisi değişik konularda düşünceler ileri sürmelerine ve hatta bunlardan bazılarının 

sonradan eleştirilmiş ve dönüşüme uğramış olmasına rağmen dört konudaki düşüncelerin uygulama sonuçları 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu durum ekonomik göstergelere de yansımıştır. Bu dört nokta rant teorisinden, 

nüfus ve ücret teorisinden, ekonomik kendiliğinden denge ve kriz düşüncesinden ve son olarak da gelir dağılımı 

düşüncesinden oluşuyordu. 

Rant teorisi klasik düşüncede D. Ricardo ile özdeşleşmişti. Ona göre rant, toprağın özgür ve yok edilemez 

güçlerini kullanmanın karşılığında, mahsulden toprak sahibine ödenen paydı. Örneğin donanımlı (teçhiz 

edilmiş) topraklara, teçhiz edilmemiş olanlara kıyasla bir fazlalık ödenmelidir. Rantın ilk türü nüfusun artması 

ile birlikte gittikçe daha verimsiz topraklar üretime açıldığı için verimli topraklara ödenen fazlalıktan oluşan 

rant türüydü. Rantın ikinci türü ise aynı toprak parçası üzerinde kullanılan sermayenin artırılması ile elde edilen 

ürünün artması ile ortaya çıkan rant türüdür (Ricardo, 2013: 43-48). 

Ricardo, Malthus’un nüfus yaklaşımını da benimseyerek aslında tarımsal alanların artan nüfus nedeniyle 

üretime açılacağını, maliyetlerin yükseleceğini, gıda fiyatlarının artacağını, işçi ücretlerinin yükseleceğini, 

kârların artıp, rant ödemelerinin (toprak kirası) artacağını ileri sürüyordu (Dodd, 2005: 110-111). Bu teori ile 

Ricardo, bir yandan Malthus’un nüfus yasasını benimsiyor, bir diğer yandan ücretlerin asgari bir geçimlik 

düzeye doğu gideceğini ileri sürüyor, bir yandan dış ticaretin serbestleşmesini gerektiğini savunuyor (rantların 

artıp kârların azalmaması için) bir yandan da azalan verimler yasasını sisteme dâhil ederek ileride bu yasanın 

ekonomiye genelleştirilmesine öncülük ediyordu. 

Klasik iktisadın ikinci temel ilkesi nüfus ve buna bağlı olarak geliştirilen ücret teorisiydi. Nüfus teorisi 

Malthus’un nüfus ve gıda malları artışı arasındaki oransızlığın (Lewis, 1949: 263-264), fakirlerin ve düşük 

ücretlerin temel nedeni olduğu yolundaki iddiasına dayanıyordu. Nüfus geometrik ve gıda maddeleri aritmetik 

olarak artarlardı. Bu nedenle de kısa dönemde emeğin değeri olan ücret, emeğin arz ve talebine bağlı olarak 

belirirdi. Ancak emeğin uzun sürede ortaya çıkacak olan doğal fiyatı nüfus tarafından belirlenecekti. Bu 

nedenle de uzun dönemde ücret ile nüfus miktarının karşılıklı salınımı sonucunda ücret geçimlik düzeyde 

belirecekti. Yani ücret düzeyi kendiliğinden, üstelik nüfus miktarı gibi bir doğal unsur tarafından 

belirlenecekti. Zira Smith, her canlı türünün kendisini hayatta tutacak besin miktarına bağlı olarak artıp 

azalacağını söylüyordu (Smith, 2009: 88-89).  

Klasik iktisadın üçüncü temel ilkesi, ekonominin kendi işleyişi ile dengeye geleceği, bir kriz ya da eksik 

istihdam durumunun oluşmayacağı düşüncesiydi. Bu düşünce daha çok J. B. Say’de kişilik bulmuştu. Ona 

göre piyasa, emek de dâhil olmak üzere, bütün kaynakların tamamen kullanıldığı bir dengeye, yani hem 

emeğini hem de sınai kapasitenin tam istihdamının söz konusu olduğu bir dengeye doğru kendini otomatik 

olarak düzelteceği yolundaki inancıydı. Smith, Ricardo ve Bentham da benzer durumun rekabet aracılığı ile 

olacağını ileri sürmelerine rağmen bu durum daha sonradan Say Kanunu ya da mahreçler yasası olarak 

bilinegeldi (Hunt ve Lautzenheiser, 2016: 212). Her arzın kendi talebini yarattığı aksiyomuna göre efektif talep 

yetersizliği veya başka bir deyişle arz fazlası söz konusu olmazdı. Ekonomide, durgunluk nedeniyle ortaya 

çıkan işsizlik, işgücünün kendi içindeki rekabeti sonucunda ücretlerin düşmesi ile ortadan kalkacaktı (Smith, 

2009: 77-78). Bu nedenle de işsizlik gayri iradi değil iradi olmak durumundaydı. Yani piyasadaki cari ücret 

düzeyinden çalışmak isteyen herkes iş bulabilirdi. Para bir aracı olarak kabul edilip piyasadaki alım satıma 

aracılık edecek miktarda tutulduğu sürece bir enflasyonist krizden ve Say Kanunu gereğince işsizlik ve 

resesyonist bir krizle yüz yüze gelmek söz konusu olmazdı. 

Klasik iktisadi düşüncenin dördüncü temel ilkesi gelir dağılımı düşüncelerinden oluşmaktaydı. Klasik iktisadi 

düşünceye göre gelir, rant, kâr, ücret ve faiz arasında bölüşülürdü. Yani milli gelir bir ülkedeki dört sınıf 

arasında paylaşılırdı. Bir malın satış değeri şayet o malın doğal fiyatı ise her grup bu fiyattan kendi hakkını 

alır ve çekilirdi. Nitekim Smith’e göre bir malın doğal değeri, o malın üretimine harcanan kârı, rantı, emeğin 

ücretini ve sermayenin faizini karşıladığı zaman doğal fiyattan satılırdı (Smith, 2009: 60). Piyasa fiyatı kısa 

dönemde bu düzeyin üzerinde ve altında olabilirdi. Ama uzun dönemde bu düzeye gitme eğiliminde olurdu. 

Gelirin dağılımında bu nedenden dolayı da bir adaletsizliğin olduğundan bahsetmek mümkün değildi. Çünkü 

üretime katılan bütün faktörler üretime kattıkları değerleri çıktıdan alıyorlardı.  
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Kâr, bir üretim sürecine sermaye malını dâhil eden birisinin, kendisine ait olan bu sermaye malı için çıktıdan 

aldığı bir pay, faiz ise milli gelirden kendisine düşen kısmı tüketmeyip onu başkalarına kullandıran birisinin 

tüketimden vazgeçmesinin bedeli olarak aldığı paydı. Yani faiz borç verilebilir fon arzı ile borç verilebilir fon 

talebinin kesiştiği noktada, yatırımlar ve faizleri eşitleyen bir orandır. Ücretler ise söylendiği gibi işgücü arzı 

ve talebinin kesiştiği noktada oluşurdu. Bunun artmasının ise iki koşulundan birisi arz sabitken işgücüne olan 

talebin artması, ikincisi ülkedeki sermaye birikiminin artması, yani ücret ödemeleri için ayrılan fonun (ücret 

fonu) büyümesi ile mümkün olabilirdi (Hunt ve Lautzenheiser, 2016: 46-48). 

 

2.Klasik İktisadın Düşünceleri ve Ekonomik Göstergelere Yansıması 

 

İktisat biliminin şekillenmesinde önemli bir başlangıç olan klasik iktisadi düşüncenin rant konusundaki 

yaklaşımları önemli eleştirilere maruz kaldığı gibi pratikteki gelişmeler de teorinin ileri sürdüğü gibi 

olmamıştı. Bir kere rant teorisi önceden belirlenmiş mantıksal varsayımlara dayanıyordu. Nüfusun gıda 

maddelerinden hızlı artması, toprakların verimli olandan verimsiz olana doğru kullanılması, toprakların kiraya 

verilmesi ve gıda ürünlerinin piyasada tek bir fiyattan satılıyor olması bu mantıksal varsayımları oluşturmuştu. 

Bu varsayımların pratikte geçerlilik bulmasındaki aksaklık bir yana, tarımsal üretimdeki verimlilik yeni 

toprakların üretime açılmasına gerek olmayacak düzeyde artış gösteriyordu. Nitekim 1913 yılı 100 olarak 

kabul edildiğinde 1850 yılında 20,4 olan gıda üretimi 1900 yılına gelindiğinde neredeyse dört kat artarak 74,6 

olmuştu. (Fontana, 2006: 200). 1700’den 1800’e kadar Avrupa’daki tarımsal verimlilik de artış içinde olmuştu.  

1800 yılı İngiltere’si 100 kabul edildiğinde, 1700 yılında tarımsal verimlilik Belçika’da 83,9; Hollanda’da 

86,7; Fransa’da 51,7; İspanya’da 60,8; Almanya’da 37,8 olmuştu. Aynı rakamlar 1800 yılına gelindiğinde 

sırasıyla 77,6; 100,7; 58; 49; 46,9’du (Broadberry, 2010: 150). Birazdan verilecek bazı rakamlar da ücretlerin 

yükselmediğini ve kâr marjlarının düşmediğini ortaya koyacaktır. 

Klasik iktisadın ikinci kuramı nüfus ve bununla ilgili olarak ücretin oluşumu üzerine kurulmuştu. Ancak klasik 

iktisadi düşüncenin iddia ettiği gibi nüfusun onu geçindirecek gıda miktarına (yani ücret düzeyine) bağlı 

olduğu önermesi gerçekleşmemişti. Gerçekte Avrupa’da nüfus artışı devam ediyordu. Oysa ücretlerin 

düşüklüğüne paralel olarak nüfus artışının da duraklaması gerekliydi. Tablo 1’de Avrupa’daki büyük kentlerde 

nüfusun artışı gösterilmektedir.  

Klasik teoriye göre ücretler de geçimlik bir düzeyde dengeye gelme eğilimi içinde olacaktı. Ama nüfus 

artışının yukarıdaki gibi seyrettiği ve ücretler ile nüfus arasındaki döngüsel nedenselliğin kırıldığı bir durumda 

ücretlerin artışa geçmesini beklemek beyhude olurdu. Daha dramatik olan yön ücret=ücret fonu/nüfus olarak 

formüle edilen ve sermaye birikimi ile birlikte artacak olan ücret fonunun ücret düzeyini artıracağı mantıksal 

varsayımı da geçerlilik alanı bulmamıştı. 

Tablo 1: Avrupa’da Bazı Kentlerin Nüfusu (1800–1913), (000) 

Kentler 1800 1850 1880 1910 

Hamburg 130 132 290 931 

Amsterdam 217 224 326 574 

Barselona 115 179 346 587 

Berlin 172 419 1.122 2.071 

Birmingham 74 233 437 840 

Bürüksel 66 251 421 720 

Budapeşte 54 178 371 880 

İstanbul 600 — — 1.200 

Dresden 60 97 221 548 

Glasgow 77 357 587 1.000 

Leipzig 30 63 149 590 

Liverpool 80 376 553 753 

Londra 1.117 2.685 4.770 7.256 

Madrid 160 281 398 600 
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Manchester 90 303 462 714 

Marsilya 111 194 360 551 

Milan 135 242 322 579 

Münih 40 110 230 596 

Moskova 250 365 748 1.533 

Napoli 327 449 494 723 

Paris 587 1.053 2.269 2.888 

Roma 163 175 300 542 

St. Petersburg 336 485 877 1.962 

Varşova 100 160 339 872 

Avusturya 247 444 1.104 2.030 

Kaynak: Luigi G. Fontana. 2006. The Economic Development of Europe 

in the 19th Century (III), An Economic History of Europe, (Ed. A. Di 

Vittorio), New York: Roudledge Press, s. 163. 

Tablo 2: Avrupa’nın Nüfusu (1400–1950), (000) 

Tarihler Nüfus 

1400 52.000 

1500 67.000 

1600 89.000 

1700 95.000 

1800 146.000 

1900 295.000 

1950 395.000 

Kaynak: F. Crouzet. 2001. A History of European Economy 

1000-2000, ABD: Virginia University Press, s. 11. 

1840’lardan itibaren işçilerin ve çalışanların durumunda bazı iyileşmeler olsa da alt sınıf ve üst sınıf arasında 

gelir, yaşam ve sağlık koşulları açısından büyük farklar vardı. Örneğin 1913-1914 gibi geç tarihlerde bile 

yetişkin bir erkek, 54 saatlik haftalık çalışma süresi karşılığında 30 shilling, yani 1/3 sterlin kazanıyordu (1 

sterlin=20 shilling). Şayet çalışma bir yıl devam ediyorsa yıllık gelir 77 sterline ulaşıyordu yetişkin bir kadın 

işçi bu tutarların yarısını ancak alabiliyordu. Londra ve York’da yapılan bir ankete göre gelir düzeyinin en 

tabanında, çalışanların %40’ının haftalık aile gelirinin 18-21 shiling arasında olduğu görülmüştü ki bu gelir 

fakirlik geliri olarak belirlenmişti. Ancak orta sınıfın üstünde yer alan 1 milyon 750 bin aile yılda 700 sterlinin 

üzerinde kazanç sağlıyordu. Çok az sayıdaki zengin ise gerçekten zengindi. 1901-1902 yıllarında 4.000 kişi 

19 milyon sterlin değerinde servet bırakmıştı. 149 ölmüş kişi ise 62 milyon sterlinlik bir servet bırakarak 

ölmüşlerdi (Rider, 1995: 233). Van Zanden’in 20 Avrupa kentindeki inşaat işçilerinin günlük ücretlerini gram 

gümüş cinsinden yaptığı hesaplamaya göre 1680’den 1800’e kadar bu ücretlerin Londra, güney İngiltere ve 

Varşova dışında önemli artışlar kaydetmediği hatta Viyana, Belçika Ghent ve Milan’da azalması söz konusu 

olmuştu (Zanden, 1999:181).  

Klasik iktisadi düşüncenin ekonomik dengeye otomatik olarak gelineceği ve ekonomide bir kriz oluşmayacağı 

düşüncesi de pratik dünyada geçerlilik alanı bulmamıştı. Nitekim 19. yüzyılın başından başlayan ve en büyüğü 

1929 yılında gerçekleşen bir dizi ekonomik kriz Avrupa’da ve ABD’de genellikle fazla üretim bunalımları 

olarak ortaya çıkmıştı. Bu ise Say Yasası’nın açık bir şekilde karşılık bulmadığı anlamına geliyordu. Kitle 

üretimi, düşük gelirli geniş nüfusların tüketemeyeceği bir boyuta ulaşmış durumdaydı. Tablo 3’de yıllar 

itibariyle kapitalizmin bunalımları gösterilmektedir. 

19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan krizlerde bir yandan küçük işletmeler piyasadan çekilerek sermayenin 

dönemsel temizlenmesi gerçekleşiyor, bir yandan da işsizliğin artarak reel ücretlerin düşmesi ile işçi kesiminin 

talebi azalıyor ve kriz derinleşiyordu. Bu, bir sonraki dönemde bol ve düşük maliyetle işçi istihdamı anlamına 

geliyordu. Kriz dönemlerinde fiyatların düşüşü ile birlikte üretimde de düşüş gerçekleşiyordu. Örneğin 

1873’den 1869 yılına kadar olan krizde toptan eşya fiyatları endeksi Büyük Britanya’da %32, Almanya’da 
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%40, Fransa’da %43 ve ABD’de %45 oranında düşüş kaydetmişti (Beaud, 2003: 185). Benzer oluşum ve 

sonuçlar dünya tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birisi olan 1929 krizinde de görülüyordu. 1929’da 

103,3 milyar $ olan ABD GSMH’sı sırasıyla 1930 yılında 92,3; 1931’de 76,6; 1932’de 58,8 ve 1933 yılında 

56,4 milyar $’a gerilemişti (Walton, 2005: 427). 

Tablo 3: Dünyadaki Önemli Ekonomik Krizler 

Krizin Tarihi Krizin Dönemi 

1825 1818-1832 

1836 1832-1842 

1847 1842-1848 

1857 1852-1861 

1866 1861-1869 

1873 1865-1876 

1882 1876-1885 

1890 1886-1896 

1907 1879-1908 

1913 1908-1913 

1929 1929-1933 

Kaynak: Beşir Hamitoğulları. 1986. Çağdaş İktisadi Sistemler, 4. 

Baskı, Ankara: Savaş Yayınları, s. 243. 

Klasik iktisadi düşüncenin vadettiği, zenginliğe ve refaha dayanan gelecek de geçen zamana rağmen 

ortalıklarda görünmüyordu. Zira Say’a göre bütün malların bir gün parasız olacağı şeklindeki bildik önermesi 

gerçekleşmemişti. Smith’in sermaye birikimi ile ortaya çıkacak olan ekonomik büyümeye yönelik iyimserliği 

ise kısmen gerçekleşmemişti ve bu gelişmeler rakamlara yansımıştı. Örneğin, İngiltere, Fransa, Almanya, 

Avusturya, Belçika ve Rusya’da 1820’den 1900’e kadar kömür üretimleri artmıştı. 1820’de Fransa’da 1,1 

milyon ton; İngiltere’de 17,7 milyon ton, Almanya’da 1,2 milyon ton ve Avusturya’da 0,1 milyon ton olan 

kömür üretimi 1900 yılına gelindiğinde sırasıyla 33; 230,4; 157,3 ve 38,8 milyon ton olmuştu (Parasız, 2014: 

156). İngiltere’de mısır, et, yün ve peynir üretimi 1700 ile 1850 arasında yaklaşık %400 oranında artış göster-

mişti (Berg, 1994: 68). 1800 ile 1913 arasında Avrupa’da demir, pamuk ve kömür üretimi sırasıyla 0,6 milyon 

tondan 45,9 milyon tona; 0,04 milyon tondan 2,79 milyon tona; 12,9 milyon tondan 646,8 milyon tona çıkmıştı. 

1830 yılında bütün Avrupa’da yalnızca 175 kilometre olan demiryolu uzunluğu 1913 yılına gelindiğinde 

362.200 kilometreye ulaşmıştı (Fontana, 2006: 178). 1700-1840 döneminde İngiltere’deki istihdam rakamları 

bu artışları destekliyordu. Bu dönemde tarımdaki erkek istihdamı azalırken endüstrideki artmıştı. Buna paralel 

olarak tarımdaki gelir azalırken endüstrideki gelir artışa geçmişti. Gelire göre tüketim azalırken, gelire oranla 

yatırım ve ihracat rakamları 2 ile 2,5 kat arasında artmıştı (Berg, 1994: 12). Dünya ticaret hacmi 1851 yılı 100 

kabul edildiğinde 1860’da 190; 1880’de 424; 1900’de 662; 1910’da 907 ve 1913 yılında 1.074 olarak yaklaşık 

elli içinde %1000 gibi devasa bir oranda büyümüştü (Hamitoğulları, 1982: 197). Bütün Avrupa’da 1850 ile 

1910 arasındaki dönemde taşımacılıkta kullanılan gemi tonajları da 1850 yılında 186.000 ton iken 1910 yılında 

19.045.000 ton olmuştu (Heaton, 1985: 159). 1850 ile 1913 döneminde ABD’nin tarım, endüstri, ticaret ve 

sanayileşme rakamları da benzer gelişme eğilimlerine hatta daha fazlasına sahip olmuştu (Küçükkalay, 2016: 

523-527). 

16 ve 18. yüzyıllarda görece sınırlı bir rota izleyen değişim 19. ve 20. yüzyıllarda hızlandı. İster dünya 

ölçeğinde kişi başına düşen gelir olsun isterse zengin ülkelerde kişi başına düşen gelir olsun hızlanma çok 

belirgindi. Nitekim 19. yüzyılın başından 20. yüzyılın sonuna kadarki dönemde kişi başına gelir altı kat 

artmıştı. Bu arada dünya nüfusu da bir milyardan altı milyara yükselmişti. Toplam dünya üretimindeki artış 

tam 36 kattı ki, bu insan toplumlarının tarihinde bu kadar kısa bir dönemde hiç gerçekleşmemiş bir rakamdı 

(Beaud, 2003: 185). 1750 ile 1913 yılları arasında göstergeler iyiydi ama bazı rakamlardaki iyileşmeler 

toplumların yaygın refah düzeylerine yansımıyordu. Örneğin söz konusu dönemde Belçika, Fransa, Almanya, 

İtalya, Rusya, İngiltere ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde ve ABD’de kişi başına düşen sermayede 

%1000’lere varan yükselmeler olmuştu (Mckay, 2000: 760). 
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Sanayi Devrimi döneminde İngiltere’de ama özelde Londra’da gelir dağılımı ve çalışanların durumu son 

derece kötüydü. Fakirlik, sefalet, yoksulluk, düşük ücretler, kirli ve dumana boğulmuş bir kent söz konusuydu. 

İktisat tarihçisi Arnold Toynbee 19. yüzyılın ilk yarısının en az diğer dönemler kadar talihsiz ve korkunç 

olduğunu iddia etmişti. Çünkü zenginlikteki muazzam artışın yanı sıra yoksullukta da önemli bir patlama ol-

muştu ve serbest rekabetin sonucu olan geniş ölçekli üretim sınıflar arasında derin uçurumlar oluşmasına ve 

üretime katkısı bulunan geniş kesimlerin sefaletine yol açmıştı (Nasar, 2013: 45). İstihdam alanında erkek 

işçilerden daha itaatkâr, kontrol edilebilir ve uysal olduklarından, üstelik daha etkin çalıştıklarından kadınlar 

ve çocuklar tekstil istihdamında tercih ediliyordu. 1750’lere kadar bu nedenle tekstildeki istihdamın %75’i 

kadınlar ve çocuklardan oluşuyordu. Üstelik bunlar düşük ücretli işçilerdi. Altı yaşındaki çocuklar istihdam 

ediliyordu ve bunlar ya yetimlerdi ya da aileleri fakir olan çocuklardı. 19. yüzyılın sonuna kadar işçilerin 

çalışma koşullarında da bir iyileşme gözlenmiyordu. On dört saat çalışma sıradan olup çoğu durumda, yani 

üretimin yoğun olarak yapıldığı dönemde bu saati aşma eğilimi içindeydi (Rider, 1995: 198). 

İngiltere, Almanya ve Fransa’da gelir dağılımı adaletsizliğinin servet farklılıklarına da yansıması belirgindi. 

1870 yılından 1910 yılına gelene kadar bu üç ülkedeki özel sermayenin toplam değeri yine bu ülkelerin milli 

gelirleri toplamlarının 6-7 katına eşit büyüklükteydi (Piketty, 2014: 28). 1600-1900 yılları arasında örneğin 

İngiltere’deki inşaat işçilerinin saat başı ücretleri değişiklik göstermemişti (Clark, 2013: 300). 1800 ile 1913 

yılları arasında dünyadaki nüfus ve gelirlerin toplam içindeki yüzde paylarına bakıldığında sanayi devrimi ile 

birlikte eşitsizliğin küreselleşmeye başladığını da görmek mümkündür. Tablo 4’de bu eşitsizliğin bölgeler 

itibariyle nasıl oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 4: Dünyada Nüfus ve Gelir İlişkisi (1800–1913), (%) 

Kentler 1800 1870 1913 

 Nüfus Gelir Nüfus Gelir Nüfus Gelir 

Batı Avrupa 11 24 15 17 14 31 

Kuzey Amerika ve Okyanusya 1 3 4 10 6 20 

Doğu ve Güney Asya 64 47 56 31 56 24 

Latin Amerika 2 4 3 4 4 4 

Afrika 7 9 7 7 5 4 

Kaynak: Clark, s. 350. 

1820-1913 döneminde sadece Avrupa ile dünyanın diğer belgeleri arasında değil Avrupa’nın kendi içinde de 

gelir eşitsizlikleri var olmuştu. 1820, 1870 ve 1913 yılları Batı Avrupa’nın kişi başına GSYİH’ları 100 kabul 

edildiğinde Güney Avrupa’da sırasıyla 62, 53 ve 47; Doğu Avrupa’da ise 60, 51 ve 46 olmuştu (Berend, 2011: 

51). 

İşçilerin 1800’lü yıllarda içinde bulundukları koşullar da kötüydü. Bu sefaleti Henry Mayhew isimli bir ga-

zetecinin The Morning Chronicle isimli gazetede 1849 yılında yayınladığı seksen sekiz bölümlük yazı 

dizisinde en net ve berrak şekliyle görmek mümkündü. Pislik, sefalet ve yoksulluk her yeri sarmıştı. Londra’ya 

sürekli nüfus akması nedeniyle ücretler düşüyordu. Mayhew’in tespitine göre 14.000 dokumacı kadın işçinin 

aldığı parça başına ücret genellikle açlık sınırının altında kaldığından bu kadınlar hayatta kalabilmek için ya 

hırsızlık, ya yankesicilik ya da fahişelik yapmak zorunda kalıyorlardı. Thomas Charlye buna ilişkin olarak arz 

ve talep, bırakınız yapsınlar, serbestlik ilkesi, en iyi ilaç zamandır gibi yasalara uyacağız. Ta ki İngiliz sanayisi 

büyük suratlı pis kokular saçan, zehirli ve hastalıklı bir bataklığa dönüşene dek hem maddi hem ahlaki açıdan 

devasa bir bataklık diyordu (Nasar, 2013: 49-50). 

19 yüzyıl boyunca loncalar genellikle yasaklanıyordu. Çalışma koşulları son derece ağırdı. Çalışma günü 

bazen 14-18 saate kadar çıkıyordu. Ne bayram ne dinlenme tatili vardı. Kadınların ve çocukların çalıştırılması 

genel bir ilke halini almıştı. İşçiler, Fransa ve İngiltere’de, çalışma karneleri aracılığı ile sıkı denetim 

altındaydılar. Patronunu bırakıp giden işçi hapis cezası ile cezalandırılmaktaydı. Fransa tekstil sanayisinde 

çalışmak, 6-8 yaşlarındaki çocuklara uygulanan bir eziyetti. Kötü beslenen bu çocukların çalıştıkları atölyelere 

zamanında ulaşabilmek için sabahın çok erken saatlerinde yola çıkarak akşam geç vakitlerde dönmeleri 

gerekmekteydi. Genç kızlar ise sabahın saat beşinde başladıkları işi akşam 22-23 gibi bırakıyorlardı. O 

dönemdeki tıbbi bir raporun tespitlerine göre bu koşullar altında iki yıl çalışan bir kızın sağlığını ve güzelliğini 

yitirmesi normaldi (Hamitoğulları, 1982: 2785). 
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3.İktisat ve Tarihin İzdivacı: İktisat Tarihinin Doğuşu 

 

İktisat biliminin içine düştüğü bu krize paralel olarak tarih bilimi de 19. yüzyılda kendi içinde bir krize düşmüş 

gibi görünüyordu. W. von Humboldt 1810 yılında Berlin Üniversitesini kurmuştu ve 1825 yılında L. von 

Ranke’yi bu üniversiteye davet etti. Ranke’nin buradaki amacı tarih bilimini profesyonellerin icra ettiği bir 

bilim dalına dönüştürmek olmuştu. Bunun için de tarihsel çalışmaların merkezine arşiv malzemelerini koydu. 

(Iggers, 2000: 23-26) Tarih çalışmalarında, merkeze arşiv kaynaklarının oturtulması ve biraz da arşiv 

kaynaklarının fetişleştirilmesinde ve tarihin devlet merkezli olarak incelenmesinin bazı nedenleri bulunuyordu. 

Bir kere tıpkı iktisat biliminde olduğu gibi tarih bilimi de kendisini pozitif bir bilim olarak takdim edebilmek 

için pozitifleştirmek amacıyla kendisini arşive adamıştı. Buna ulusal monarşilerin ve milliyetçiliğin güç 

kazanması ile birlikte devletin ve devlet eylemlerinin merkeze alınması eşlik etti. Bu ikisini destekleyen bir 

diğer unsur Antik Yunan döneminden beri gelen, neden ve sonuç bağlılığının tekliğine dayalı doğrusal tarih 

anlayışına olan bağlılıktı (Sönmez, 2010: 25-32). Bu da tarih bilimini diğer bilimlere yaklaştırmak zorunda 

bıraktı. 

İktisat biliminin bunalımı için 19. yüzyılda ileri sürülen üç görüş bulunuyordu. Gruplardan ilki H. Fawcett, J. 

E. Cairnes ve H. Sidgwick gibileri tarafından temsil ediliyordu. Bunlar, politik iktisadın en üst düzey olgunluğa 

erişmiş ve sorulabilecek bütün soruları sorarak bunları cevaplamış olduğunu düşünüyorlardı. Düşüncelerden 

ikinci grubu neredeyse tek başına S. W. Jevons temsil ediyordu. Ona göre politik ekonomideki durgunluğun 

nedeni ve temel sorumlusu D. Ricardo ve J. S. Mill’in özellikle değer ve üretim maliyetleri konusundaki 

düşüncelerinin egemenliğiydi. Bunalım konusundaki üçüncü görüşü ise bunalımın nedenini Ricardo’da 

somutlaşan tümdengelim yöntemine bağlayan İngiliz ve Alman tarihçi okullarının düşünceleri oluşturacaktı 

(Scott, 1993: 212-227,505-517). 

Bu okullarla birlikte doğumu gerçekleşen iktisat tarihi bilimi ve bu bilimin iktisat ve tarih bilimleriyle olan 

ilişkisi en net biçimde Mehmet Genç’in şu metaforik tespiti ile ifade edilebilir. Mehmet Genç bu konuda şöyle 

demektedir: “İktisat tarihi akademik bir disiplin olarak 19. yüzyılın sonlarında doğmuş nispeten yeni bir 

alandır. Kendisinden yaklaşık yüz yıl kadar önce doğmuş olan iktisat ile yaşı yüzlerce yılı aşan tarih 

disiplininin ortak bir ürünü olarak melez bir bilgi dalıdır. Kaynağını oluşturan iki ebeveyn disiplinle kuşaklar 

arası çatışma türünden ihtilaflı ilişkiler içindedir. Esasen tarihçilik geçmişe, iktisat ise günümüze ve geleceğe 

yönelik disiplinler olarak birbirleri ile uzlaşması zor, hatta giderek zıtlık derecesinde farklılaşan bu iki kutup 

arasında gerilen iktisat tarihi çelişkili ve problemli bir alandır. Kendi başına bağımsız bir hayat sürmesini 

zorlaştıran bu gerilmeden kurtulmak üzere kutuplardan kâh birine, kâh diğerine yönelme eğilimindedir. Ancak 

birine yönelme, diğerinden kopma derecesine vardığı zaman iktisat tarihi ciddi hayati tehlikeler içine 

girmekten de kurtulamaz” (Genç, 2004: 287). 

SONUÇ 

Bu sunum sonucunda elde edilen ve tartışmaya açılan en önemli sonuç, iktisat tarihi biliminin 

doğuşunda, iktisat biliminin ekonomi politik teorik önermelerinin özellikle Kıta Avrupası’nda, İngiltere’de ve 

kısmen de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulamalarının en azından rant teorisi, nüfus ve ücret teorisi, 

istihdam ve denge teorileri ile gelir dağılımı teorilerinde başarısız olduğu ve bu başarısızlığın ekonomik 

göstergelere yansıdığıdır. Bunu doğrulayan bir başka gösterge, heterodoks okullar diyebileceğimiz Marksist 

iktisadi düşüncenin, kurumcu iktisadi düşüncenin, milliyetçi ve hümanist iktisadi düşünceler ile tarihçi 

okulların bu başarısızlığın nedenlerine karşıt olarak ortaya çıkmış olmalarıdır. 
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Öz 

Bu çalışmada, 2005:Q1-2021:Q1 arasındaki dönemde Türkiye’de para talebi fonksiyonunu belirleyen 

değişkenler ve para talebi istikrarı Johansen (1988) eş bütünleşme yöntemiyle incelenmiştir. Para 

talebini etkileyen değişkenlerin doğru belirlenmesi para otoritelerinin karar alması için oldukça 

önemlidir. Bu nedenle para talebi fonksiyonunu analiz etmek için dar ve geniş anlamda parasal büyükler 

olan M1, M2, M3 ve gelir, faiz, enflasyon, döviz kuru değişkenlerini içeren çeşitli modeller tahmin 

edilmiştir. Para otoriteleri bu bilgiler ışığında ekonomide para balansları üzerinde kontrol sağlayarak 

makroekonomik büyüklükleri etkilemektedir. Bu kapsamda, çalışmanın bir diğer amacı da ekonomik 

karar birimlerinin para tutum davranışını etkileyen değişkenlerin belirlenmesidir. Ampirik bulgulara 

göre, para talebinin belirleyicileri gelir, faiz, döviz kuru ve enflasyon değişkenleridir. Yapılan 

çalışmada, söz konusu değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunmuş olup; tahmin edilen 

katsayıların istatistiki olarak anlamlı ve teorik beklentilerlerle uyumlu olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Para talebi, Para politikası, Eş bütünleşme Analizi 

 

DETERMINATION OF MONEY DEMAND FUNCTION: THE CASE OF TURKEY 

 

Abstract 

In this study, variables that determine the money demand function in the period between 2005:Q1-

2021:Q1 and the stability of Money demand have been analyzed by the Johansen (1988) cointegration 

method. Accurate determination of the variables affecting money demand is crucial for monetary 

authorities to take decisions. Therefore, in order to analyze the money demand function, various models, 

including the narrow and broad monetary terms M1, M2, M3 and variables of income, interest, inflation 

and exchange rate, have been estimated. Using this information, monetary authorities influence 

macroeconomic magnitudes by controlling the money balances in the economy. In this context, another 

aim of the study is to determine the variables that affect the money attitude behaviour of economic 

decision-making units. According to the empirical analysis result, the determinants of the money 

demand is found as income, interest, exchange rate and inflation variables. In the study, a cointegration 

relationship was found between the said variables; It was determined that the estimated coefficients were 

statistically significant and consistent with theoretical expectations. 

Keywords: Money demand, Monetary policy, Cointegration Analysis 

 

GİRİŞ 

Para talebi bir ekonomide tüm bireylerin ve kurumların farklı amaç, hedef ve güdü ile ellerinde 

bulundurmak istedikleri para veya para benzeri ödeme aracı olarak kullanılan finansal varlıkların 

toplamından oluşmaktadır. Para talebi teorisi mikro bağlamda bireylerin makro bağlamda ekonomik 

sistemin neden ve ne miktarda para tutmak istediklerini analiz etmektedir. Ekonomik karar birimlerinin 

ellerinde bulunan para reel veya nominal olabilir fakat Para talebi teorisi reel para miktarı yani paranın 

satın alma gücü ile ilgilenmektedir. Para otoritelerinin ekonomik birimlerin para talebini doğru analiz 

etmesi; ekonomideki çıktı, faiz oranı ve fiyat düzeyi arasındaki ilişkileri değerlendirmesi bakımından 
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önemlidir. Bu analizler sonucunda ekonomik karar otoriteleri piyasadaki para miktarını bir politika 

olarak etkin bir biçimde kullanmaktadırlar. 

Para talebini belirleyen değişkenlerin incelemesinde, fiyatlar genel seviyesinde ve faiz 

oranlarında değişiklik beklentileri, yasal sınırlamalar, ekonomik gelişme ve değişmelerdeki belirsizlik 

ve likitidenin sağladığı kolaylıklar gibi nedenler para talebi fonksiyonunun oluşturulmasında çeşitli 

yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yaklaşımların başında Geleneksel Para Talebi 

teorileri yer almaktadır. Geleneksel para talebi teorilerine göre, bireylerin ve kurumların para tutma 

sebebi paranınn mübadele fonksiyonu gereğidir ve alışkanlıklara, gelir düzeyine, kurumsal 

yapılanmalarına ve teknolojik gelişmelere bağlı değişkenlik göstermektedir. 1929 Ekonomik 

Buhran’ına kadar parasal analizlere iki temel görüş hakim olmuştur. Bu görüşlerden ilki ekonomideki 

para miktarı ile fiyatlar genel düzeyi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu öne süren Cantillon ve Hume 

tarafından geliştirilen dolaysız mekanizmadır (Aktan ve diğ., 1998; 64) Bir diğer görüş ise; faiz 

mekanizmasını da içeren Ricardo ve Thornton tarafından ileri sürülen Dolaylı mekanizmadır (Kazgan, 

1991: 103). 

Para talebi teorilerinin başında Klasik iktisatçıların oluşturduğu para ile fiyatlar arasındaki 

ilişkiyi ele alan Miktar Teorisi gelmektedir. Miktar Teorisi ekonomi biliminin en eski ve temel 

teorilerinden biri olmasının yanı sıra kantitatif yöntemlerle incelenen en eski teori olarak bilinmektedir 

(Bocutoğlu, 2013). Klasik iktisat teorisinde, kısa dönemli ekonomik dalgalanmaların hangi nedenlerden 

kaynaklandığı ve uzun dönemde fiyatlar genel düzeyinin nasıl belirlendiği konusu para temelinde 

tartışılmıştır. Bu dönemde birçok ekonomist para ile enflasyon arasındaki ilişkiyi Miktar Teorisi ile 

açıklamış ve para miktarında yaşanan sürekli bir artışın fiyatlar genel düzeyinde eşit oranlı bir artışa 

neden olacağını, dolayısıyla sabit bir enflasyona yol açacağını belirtmiştir (Ajuize, vd., 2008). Paranın 

yansızlığı kavramı olarak tanımlanan bu görüşün (Bullard, 1994), uzun dönemde geçerli olduğu 

benimsenmiştir. Miktar teorisinin bu denli önemli olmasının sebebi Merkez Bankasının ekonomik 

sistemi düzenlemek adına gerçekleştirdiği para politikasının şekillenmesindeki rolüdür (Graff, 2008). 

Ancak, söz konusu teoriye ilişkin ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalarda, bir görüş birliğinin 

oluştuğunu söylemek zordur.  

Miktar teorisi kapsamında, Para teorisinde bakıldığında iki ana görüş söz konudur: Bu 

görüşlerden ilki Fisher tarafından 1911 yılında öne sürülen ‘’Paranın Satın Alma Gücü’’çalışmasıdır. 

Bu çalışmada, Miktar Teorisine dayalı olarak ekonomideki fiyat düzeyinin para miktarı tarafından 

belirlendiği ortaya çıkarılmış ve ekonomideki para miktarının belirli bir oranda artması halinde fiyat 

düzeyinin de aynı oranda artması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Fisher denkleminde tam istihdam 

düzeyi ve paranın dolaşım hızı veri iken, ekonomide üretilen mal miktarı sabit kabul edilmişken;  para 

miktarı ve fiyat düzeyi sabit olmayan değişkenler olarak belirlenmiştir (Fisher, 1911, s. 172).  

Fisher denkleminde değişkenler arasındaki nedenselliğin yönü belirtilmemiştir. Ancak, New 

York şehri için Fisher’in (1911, 172) yaptığı analizde, fiyat düzeyini ekonomideki mevcut para 

miktarının etkilediğini, ekonomik sistemdeki para miktarını ise fiyat düzeyinin etkilemediği sonucuna 

ulaşmıştır. 

Klasik Miktar teorisinin  bir diğer önemli yaklaşımı ise; A.C. Pigou ve A. Marshall tarafından 

geliştirilen Cambridge Yaklaşımıdır (Paya, 1994 : 44). Bu yaklaşımda paranın değerinin 

belirlenmesinde para talebi ön plana çıkmıştır ve bireylerin ne kadar para tutmak istediği üzerinde 

durulmuştur. Cambridge yaklaşımında para işlem güdüsünün yanı sıra ihtiyat güdüsü içinde talep 

edilmektedir. Bu nedenle para ve diğer alternatif servet saklama araçlarının getirilerinde meydana gelen 

değişimlerin para talebi üzerindeki değişimleri de incelenmiştir. Cambridge yaklaşımında nominal gelir 

ve nominal servet arasında istikrarlı bir ilişki vardır. Bu yüzden para talebi nominal gelirin belirli bir 

kısmından oluşmuştur. 

Klasik teoriye göre; para, yalnızca mübadele aracı olarak kullanılmaktadır (Macedo e Silva, 

2004: 12). Bu yüzden klasiklerin tanımı en dar para tanımıdır ve şu şekilde formüle edilmiştir: 

M = C + DD 

M = Para arzı 
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C = Dolaşımdaki Para  

DD = Vadesiz Mevduat  

Keynesyen iktisadi görüş para talebi kavramının yerine Likitide Tercihi kavramını kullanmıştır 

(Aren, 1998: 90). Bu teoriye göre para muamele, ihtiyat ve spekülasyon amacıyla talep edilmektedir. 

Keynes’in spekülasyon motifi ile para talebini analiz etmesi ile; geleneksel yaklaşımda ön görülen 

istikrarlı ilişkiler yok olmuştur. Keynesyen iktisadi akıma göre, ekonomik karar birimlerinin ihtiyat ve 

işlem amacıyla para talep etmesi halinde bireylerin geliri arttıkça para talebi artacağından para gelirin 

pozitif yönlü bir fonksiyonu, bireylerin spekülasyon amaçlı para talep etmesi halinde ise, faiz oranları 

arttığında para talebi düşeceğinden, para talebi piyasa faiz oranının negatif yönlü bir fonksiyonudur.  

William Baumol(1952) ve James Tobin(1956) İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirmiş 

olduğu analiz sonucunda ekonomide yeni bir para talebi modeli oluşturmuşlardır. Tobin’e göre 

ekonomik karar birimleri portföylerinde hangi aktif değerin bulunacağına karar verirken yalnızca bir 

aktifin diğer bir aktif karsısında ki getirisini değil, aktiflerin taşıdıkları riskleri de dikkate alır. Baumol 

ve Tobin’nin yaklaşımında para tutmanın kolaylık ve rahatlık gibi faydaları vardır ve ekonomik karar 

birimleri günlük yaşamlarının devamını sağlamak için harcama gerçekleştirir ve bu nedenle para talep 

ederler ancak elde tutulan paranın maliyeti ise, paranın elde tutulmaması halinde kazanılacak olan faiz 

geliridir. Bu modelde ekonomik karar birimlerinin bu fayda ve maliyetler arasında nasıl tercih yaptığı 

incelenmiştir. Tobin’e göre bireyler risk almaktan kaçınırlar. Bu yüzden yatırımcılar portföylerini 

oluştururken belirli bir miktar para tutarak, portföylerinde ortaya çıkacak riski azaltırlar.  

Monetarist iktisadi akımın öncülerinden Milton Friedman(1956) Para talebini Modern Miktar 

Teorisi perspektifinde açıklamıştır. Modern Miktar Teorisi analizinde, bireylerin sahip olduğu toplam 

servetini, para, tahvil, maddi varlıklar, hisse senedi ve beşeri servet arasında nasıl paylaştırdığı üzerine 

çalışılmıştır. Friedman’a göre; ekonomik sistem içerisinde para talebi ve para arzındaki denge fiyatlar 

genel seviyesinde meydana gelen değişimler ile kurulmuştur. Ekonomide para arzının artması 

durumunda harcamalar uyarılır ve buna bağlı olarak fiyatlar genel seviyesinde bir artış yaşanır ve 

sonuçta bireylerin para talebi genişler. Friedman’a göre; para talebi teorisinde para talebini belirleyen 

en önemli faktör sürekli gelirdir. 

Monetarist görüş paranın değer saklama aracı olma fonksiyonunu dikkate almış ve bu nedenle Klasik 

iktisatçıların para arzı tanımına ek olarak farklı amaçlarla bankada tutulan ve değişim amacıyla serbestçe 

kullanılmayan vadeli mevduat (TD) değişkenini para arzı tanımına dahil etmiştir. Günümüzde vadeli 

mevduatın para arzı oluşturmadaki önemi ve rolü giderek artmaktadır. 

 

M = C + DD + TD 

M = C + DD 

M = Para arzı 

C = Dolaşımdaki Para  

DD = Vadesiz Mevduat 

TD = Vadeli Mevduat 

1963 yılına gelindiğinde Para Talebinin döviz kuru duyarlılığı ve maliye ve para politikalarının 

etkinliği adlı çalışması ile Mundell döviz kuru değişkeninin para talebi denklemindeki yerine ilişkin 

tartışmaları başlatmıştır (Mundell, 1963:484). 

Arango ve Nadiri(1981) gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında para talebi denklemine diğer 

ekonomistlerden farklı olarak döviz kuru değişkenininde yer alaması gerektiğini savunmuşlardır. Bunun 

nedeni ise, küreselleşme ile birlikte ülkelerin daha bütünleşik bir yapıda bulunması ve ülkeler arası 

yaşanan sermaye hareketliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Para talebi ile ilgili ekonomistlerin tartışma konularından bir diğeri ise; Golfeld (1973) 

tarafından vurgulanan Para talebinin istikrarlılığıdır. Bu bağlamda para talebinin istikrarlılığı 

belirlenmeye çalışılmış ve makro ekonomik büyüklükler için tahmin edilebilir ve doğrulanabilir sağlıklı 

ilişkilerin olması açısından istikrarlılığın önemini vurgulamıştır. 

Tüm bu bilgiler ışığında şu sonuçları çıkarmak mümkündür. Para talebi olgusu ile birçok 

ekonomist farklı görüş ve model oluşturmuş ve birbirinden farklı para talebi modeli geliştirmişlerdir. 

Aynı zamanda para talebi fonksiyonu çeşitli ülkeler içinde farklılık arz etmektedir. Bu durumda sabit ve 

evrensel bir para talebi denkleminin olmadığı sonucuna ulaşmak mümkündür (Halaç ve Kuştepeli, 2003, 

s. 88). Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için para talebi fonksiyonun değişkenleri belirlenmiş aynı 

zamanda değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkilerin olup olmadığı analiz edilmiştir.  

Para talebindeki değişiklikler ekonomide önemli boyutlarda sorunlara ve çeşitli istikrarsızlıklara 

yol açmaktadır. Para talebinin değişimi ekonomik sistem içerisindeki bireylerin ve karar birimlerinin 

harcama düzeyini etkilediği için, bu durum beraberinde enflasyon ve işsizlik gibi makro sorunlara yol 

açmaktadır. Para talebinin doğru analiz edilmesi ve incelenmesi bu sebeple çok önemlidir. 

1.Para Talebi Fonksiyonunun Analizi 

Para talebi teorilerinde bahsedildiği gibi, bireyler işlem ihtiyat ve spekülasyon güdüsüyle para 

tutmaktadırlar. Bu bilgiler ışığında yapılan analizlerde reel para stoku değişkeni reel gelir değişkeni ile 

pozitif yönde paraya alternatif varlıkların getiri oranları yani faiz ile negatif yönde ilişkili olarak tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda bireylerin geliri arttığında para talebi artarken, ekonomide faiz artışı olması 

durumunda paranın alternatif maliyeti artacağı sebebiyle bireylerin para talebinde azalmaya yol 

açmaktadır (Maraviç ve Palic, 2005, 4-5). Bu değişkenlerin dışında kullanılacak değişkenlerde para 

talebi üzerine yapılan çalışmalarda ortak bir karar bulunamamıştır.  Her ülkenin kendi makro ekonomik 

yapısına göre para miktarı ile ekonominin reel sektörü arasındaki etkileşimi belirleyen değişkenler 

belirlemesi önemli bir noktadır. Nitekim doğru bir tahminci belirlenmemesi durumunda piyasada 

uygulanan politikalar başarısız olacaktır.  

Ampirik analizler incelendiğinde Türkiye’de para talebi tanımlarını 2 grupta toplamak 

mümkündür. Dar anlamda bakıldığında M1 ve geniş anlamda para arzı tanımları M2 ve M3 parasal 

büyüklükleri ile ifade edilmektedir  (Borchert, 1998: 51). 

M1 = Dolaşımdaki para (Çıkarılan Kağıt Para ve Madeni Para - Banka Kasaları) + 

 Vadesiz Mevduat (TL, YP) 

M2= M1+Vadeli Mevduat (TL, YP) 

M3= M2+Repodan Sağlanan Fonlar+Para Piyasası Fonları +Çıkarılan Menkul Kıymetler 

Veya  

M1 = C+DDTL,YP (dar para tanımı) 

M2 = M1+TDTL,YP (geniş para tanım) 

M3 = M2+Repo+PPF+ÇMK (en geniş para Tanımı) şeklinde ifade edilebilir. 

Denklemlerde yer alan; M : Para Arzı; YP : Yerleşiklerin yabancı para mevduatları döviz tevdiat 

hesabını; ÇMK : Çıkarılan Menkul Kıymetleri (mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarınca yurt 

içinde TL üzerinden çıkarılan ve orijinal vadeleri iki yıla kadar olan tahvil bonolarını ve  PPF ise, Para 

piyasası fonlarını (B tipi likit fonlar) temsil eder. 

Gelişmekte olan ülkeler analiz edildiğinde ampirik çalışmalarda dar anlamda para tanımının 

kullanılmasının geniş anlamda para talebi tanımına oranla daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 

Bu durumun temel sebebi gelişmekte olan ülkelerdeki zayıf bankacılık sistemi ve zayıf finansal sistemin 

bulunmasına ek olarak düşük gelişmişlik seviyesi ile açıklanabilmektedir (Pradhan ve Subramanian, 

2003).  
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Ericson ve Sharma (1996), dar anlamda parasal tanımların politika otoriteleri tarafından kolay 

kontrol edilebildiğini fakat bunun yanı sıra bu tanımların politika uygulamalarında kullanışsız olduğunu 

ileri sürmüştür.  Kullanışsız olmasının nedenine bakıldığında dar anlamda para tanımı ile nominal gelir 

arasında ilişkilerin değişkenlikler göstermesi sonucuna ulaşılmıştır Bu bilgilerden hareketle geniş 

anlamda para tanımlarının nominal gelirle ilişkisine bakıldığında istikrarlı olduğu sonucuna ulaşılmış 

fakat politika otoriteleri tarafından kontrollerinin dar anlamda para tanımına göre güçlükler içerdiğini 

belirtmişlerdir (Sriram, 1999, 19). Bu bağlamda bakıldığında para talebinin ve buna bağlı para 

politikasının uzun dönemli etkileri analiz edildiğinde geniş anlamda para talebi tanımının kullanılması 

daha iyi sonuçlar vermektedir (Hafer ve Jansen, 1991, 166). 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için para talebi fonksiyonunun belirleyenleri analiz edilmiş ve 

para talebi fonksiyonu elde edilmiştir. Reel gelir, yurt içi faiz oranı, enflasyon ve döviz kuru değişkenleri 

kullanılarak oluşturulan farklı modeller kapsamında çalışmanın amacına uygun olarak optimal para 

talebi denklemi belirlenerek değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkilerin varlığı test edilmiş ve ayrıca 

değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri analiz edilmiştir. 

Para talebindeki teoriler ve literatür dikkate alınarak reel para talebi denkleminin tahminine 

yönelik oluşturulan modeller aşağıda verilmiştir; 

Model  1 : Md = f (Y, R) 

Model  2 : Md = f (Y, R, enf) 

Model  3 : Md = f (Y, R, exc) 

Model  4 : Md = f (Y, R, enf, exc) 

Y : Reel GSYİH; R : 3 ay vadeli mevduat faiz oranını; enf : enflasyon oranını; exc : nominal döviz 

kurunu temsil eder. 

Modellerin tümünde bulunan reel gelir değişkeni bireylerin para tutumunun en üst sınırını ifade 

etmektedir. Üç ay vadeli mevduat faiz oranı değişkeni ise bireylerin paraya alternatif varlıkların 

getirisini temsil etmektedir. Ekonomik bilgiler ışığında, bireylerin gelirinde bir artış yaşanması 

durumunda yani başka bir ifade ile, reel gelirde bir artış yaşanması durumunda reel para talebi 

artmaktadır. Ek olarak bir ekonomik sistemde faiz oranlarında bir artış yaşanması durumunda bireylerin 

elinde para tutmanın mmaliyeti artmakta ve bu nedenle bireylerin reel para talebi azalmaktadır. Bu 

bağlamda reel gelir değişkenine ait kat sayının pozitif olmasını, yurt içi faiz oranı değişkenine ilişkin 

kat sayının ise negatif olması beklenmektedir (Bahmani-Oskooee vd., 1998, 608). 

Ekonomistler tarafından para talebini denkleminde en önemli değişkenlerden biri olan gelir 

değişkenin kat sayısı hakkında ekonomide ortak bir görüşe varılamamıştır. Monetarist iktisatçılara göre 

bu katsayı 1 olmalıdır ve para arzı ile çıktı düzeyinin aynı anda artması kavramını ifade etmektedir. 

Baumol ve Tobin’e göre ise bahsedilen bu katsayı 0.5 olmalıdır ve bu görüşe göre monetarist akımın 

ifade ettiği 1 olma durumu geçersiz kılınmakta ve değerin 1’den küçük olması piyasada ölçek 

ekonomilerinin varlığını ifade etmektedir (Arize vd., 2005, 61). 

Para talebi denkleminde bulunan gelir değişkenin kat sayısı hakkında ülkelerin ekonomik 

durumuna göre farklı görüşler getirilmiştir. Finansal piyasaları iyi durumda olan gelişmiş ülkeler 

açısından bakıldığında para talebinin gelir esnekliğinin bir olması beklenirken finansal piyasaların iyi 

olmadığı gelişmekte olan ülkelerde ise para talebinin gelir esnekliğinin birden büyük olması 

beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bu durumun temel sebebi bireylerin geliri artsa dahi 

bireylerin para yerine yöneleceği alternatif finansal varlıkların bulunmamasıdır (Özmen, 2002, 70). 

Para talebi denkleminde bulunması hakkında sıkça tartışmalara sebep olan bir diğer değişken 

enflasyon değişkeni olarak karşımıza çıkmıştır. Monetarist akımın öncülerinden olan Friedman, 

ekonomide gerçekleşen yüksek enflasyon beklentisinin bireyleri fiziksel mal alımına yönlendireceğini 

ve bu yüzden para talebi fonksiyonunun enflasyonu içermesi gerektiğini savunmuştur (Sriram, 2002, 

342). Bu bilgiler ışığında bakıldığında enflasyonun artacağı yönünde bir beklenti olması durumunda 

ekonomideki karar birileri gelecekte daha az mal satın alacağını düşüneceği için para talebini 
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artırmaktadırlar. Bu duruma göre enflasyon ile para talebi arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu 

söylenmektedir (Sriram, 1999, 25). 

Son olarak analizlerde para talebinin belirleyenleri arasında döviz kuru değişkeni yer 

almaktadır. Literatür incelendiğinde döviz kuru değişkeninin kat sayısı hakkında farklı görüşler 

bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda döviz kuru değişkeni kat sayısı pozitif olmasına karşın bazı 

çalışmalarda negatif olarak bulunmuştur. Ekonomik sistemde bir ülkede para ikamesinin olması 

durumunda nominal döviz kuru değişkeninin esneklik değeri negatif olmaktadır fakat kurda bir artış 

yaşanması ve bu gerçekleşen artışın servet artışı olarak algılanması durumunda gelir değişkeninde 

olduğu gibi  kat sayının pozitif olması beklenmektedir. Bu bağlamda bakıldığında analiz sonuçlarında 

ortak bir görüş ve sonucuna ulaşılamamıştır ve döviz kuru değişkeninin esneklik değeri yapılan ampirik 

analiz doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir (Bahmani Oskooee ve Chi Wing Ng, 2002, 149).  

Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın ikinci bölümü literatür taramasından oluşmaktadır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde veri seti ve yöntem, dördüncü bölümde ampirik analiz bulguları ve son 

bölümde ise, sonuç ve değerlendirme yer almaktadır. 

2.Ampirik Literatür  

Para talebinin belirleyenleri üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır: Koğar (1995), Türkiye için 

1978–1990 dönemi üçer aylık verilerle reel gelir, faiz oranı, döviz kuru değişkenlerini kullanarak analiz 

etmiştir. Analiz sonuçlarına göre değişkenler arasında istikrarlı ve uzun dönemli bir ilişki tespit 

edilmiştir. 

Bahmani- Oskee (2001), 1964-1996 dönemi üçer aylık veriler kullanarak yapmış oldukları 

çalışmada, Japonya için para talebi fonksiyonunu M2 para arzı, gelir, faiz ve döviz kuru değişkenleri 

yardımıyla analiz etmiştir. Amapirik bulgulara göre, değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşik ve 

istikrarlı bir ilişki tespit edilmiştir.  

Akinlo (2005), M2 para arzı, faiz oranı, gelir ve döviz kuru değişkenlerini kullanarak 

gerçekleştirdiği analizde Nijerya için 1970- 2002 dönemini ARDL – Sınır Testi Yaklaşımı ile analiz 

etmiştir. Gerçekleşen analize göre; değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunmuş ve 

değişkenlerin kat sayılarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu, ek olarak teorik beklentiyle aynı yönde 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Hacıoğlu ve Uğur (2005), Türkiye için 1950-2002 dönemini Gelişmekte olan OECD ülkelerinde 

kullanılan para talebi denklemini kullanarak analiz etmiştir. Para arzını ifade eden M1 ve bu değişkene 

ek olarak reel gelir, faiz oranı, döviz kuru gibi değişkenleri kullanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre para 

talebi denkleminde, değişkenler arasında istikrarlı ve eş bütünleşik bir ilişki söz konusudur. 

Bahmani- Oskooee ve Karaçal (2006), Türkiye için 1987- 2004 yılları arasındaki dönemi 8 

farklı para talebi denklemi oluşturarak analiz etmiştir. Para arzı olarak M1 ve M2, reel gelir, faiz oranı, 

döviz kuru, enflasyon oranı değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda faiz değişkeni istatiksel 

olarak anlamsız bulunmuştur. ve aynı zamanda dar anlamda para talebinin beklenildiği gibi gelirle 

pozitif enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı değişkenleri ile negatif yönde ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Çatık (2007), 1989-2011 dönemi için çeyreklik veriler kullanarak Türkiye’nin para talebi 

fonksiyonunu analiz etmiştir. Çalışmada yapısal kırılmalı birim kök testleri ve eş bütünleşme analizini 

kullanmış ve para talebinin istikrarsız olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Sevüktekin ve Nargileçekenler (2007), M1 ve M2 para arzı değişkenlerinin yanı sıra reel hisse 

senedi fiyatı, reel gelir, faiz oranı ve döviz kuru değişkenlerini kullanarak yapmış oldukları analizde M1 

para talebi denklemi üzerinde reel gelir, reel hisse senedi ve faiz gibi değişkenlerin daha etkili olduğu 

sonucuna ulaşırken, M2 para talebi üzerinde döviz kuru değişkeninin etkili olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 1988-2006 yılları arasını kapsayan bu analizde Johansen Eş Bütünleşme yöntemi 

kullanılmış ve para talebinin reel gelir, reel hisse senedi ve döviz kuru değişkenleri ile pozitif faiz 

değişkeni ile negatif ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Narayan (2008), 1954-2004 yılları arası için Amerika için para talebinin istikrarlılığını ARDL 

Sınır Testi yöntemi ile analiz etmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre M2 geniş anlamda para 

talebi ve faiz oranı, reel gelir değişkenleri arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme ilişkisinin olduğu 

sonucuna ulaşmıştır.  

Altıntaş (2008), Geniş anlamda para talebi ile faiz oranı, döviz kuru ve reel gelir arasındaki uzun 

dönemli ilişki olup olmadığını ve para talebinin istikrarını analiz etmiştir. Analizde 1985-2006 yılları 

arasındaki dönem çeyreklik veriler kullanılarak test edilmiştir. Amprik sonuçlara bakıldığında kat 

sayılar beklenen işaretlere sahip ve anlamlı olarak bulunmuştur. 

Samreth (2008), 1994- 2006 yılları arasında Kamboçya’yı aylık veriler ile ARDL Sınır Testi 

yaklaşımı ile analiz etmiştir. Yapılan analizde Cusum ve Cusumq testleri ile dar anlamda para talebi 

olan M1 para tanımının istikrarlı olduğunu tespit etmiştir. Çalışmada reel geliri ifade etmek için sanayi 

üretim endeksi enflasyonu ifade etmek için tüketici fiyat endeksi değişkeni ve nominal döviz kuru 

değişkenleri kullanılmıştır. 

Achsani (2010), yılına ait çalışmasında 1990- 2008 dönemleri arası Endonezya için Para talebi 

denklemini ve Para Talebi denkleminin istikrarını analiz etmiştir. Analizde geniş anlamda para arzını 

ifade eden M2 para talebi, faiz oranı ve reel gelir değişkenleri ile ARDL testi yapılmıştır. Analiz 

sonucunda istikrarlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Algan ve Gencer (2011), Türkiye için para talebinin belirleyicilerini ve para talebinin istikrarlı 

olup olmadığını 1987-2007 arası dönem için Eş bütünleşme analizi ile incelemiştir. Analizde dar 

anlamda para arzı olan M1 geniş anlamda para arzı olan M2 enflasyon, faiz oranı, gelir ve döviz kuru 

değişkenleri ile çeşitli modeller kurulmuştur. Elde edilen bulgularda M1 para arzı ve diğer değişkenler 

arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı sonucuna ulaşılmıştır.  

3.Veri Seti ve Yöntem 

Bu çalışmada, para talebinin belirleyenleri, para talebinin istikrarı eş bütünleşme yöntemi 

yardımıyla temelde tek denklemli ve çok denklemli olmak üzere iki yaklaşıma ele alınmıştır. Tek 

denklemli kalıntı değişkenlerinin incelendiği yöntem Engle Granger (1987) tarafından ortaya çıkarılmış, 

sonrasında Philips- Ouliaris (1990) tarafından geliştirilmiştir.  

Türkiye için para talebi fonksiyonun belirleyenleri sistem yaklaşımı olarak bilinen tam bilgi ve 

maksimum olabilirlik yönteminin genelleştirilmesi olan Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) 

çok değişkenli eş bütünleşme yöntemiyle incelenmiştir. Ampirik analizde  2005:Q1 – 2021:Q1 dönemi 

için üçer aylık verileri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan, M1 para arzı, M2 para arzı, faiz oranı, döviz 

kuru, ve sanayi üretim endeksine ilişkin veriler, TCMB’nin elektronik veri dağıtım sisteminden (EVDS) 

elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan model şöyle tanımlanmıştır: 

LnM2t = β0 + β1lnY + β2it + β3lnDkt + β4lnEnft + εt                                                              (1) 

(1) nolu denklemde, M2 finansal yenilik ve gelişmeleri, parasal büyüklüğü, teknolojik değişimleri diğer 

para arzı tanımlarından daha iyi yansıtması sebebiyle (Altıntaş, 2008), para talebini temsilen 

kullanılmıştır. Gelir değişkeni için sanayi üretim endeksi modele dahil edilmiştir. Faiz değişkenini 

temsilen 3 ay vadeli ağırlıklandırılmış mevduat faiz oranı tercih edilmiştir. Döviz kuru değişkenini Türk 

Lirası cinsinden ABD dolar kuru satış fiyatı modele dahil edilmiştir.  ve son olarak tüketici fiyat 

endeksini temsilen TÜFE değişkeni kullanılmıştır. Faiz değişkeni dışındaki bütün değişkenler in 

logaritmik dönüşümü yapılmıştır. Modelde yer alan εt                                                              modelin hata 

terimini β0  modelin sabit terimini  β1 , β2 , β3 , β4    ise ilgili oldukları değişkenin kat sayısını ifade 

etmektedir. 

Modelde işlem güdüsüyle para talebi dikkate alınarak bakıldığında β1 ‘in pozitif ve anlamlı 

olması beklenmektedir. Ayrıca faiz değişkeni için iktisadi bilgiler ışığında ekonomik birimlerinin parayı 

elde tutmasının alternatif maliyeti finansal varlıkların getirileri olduğu düşünüldüğünde β2 kat sayısının 

negatif olduğu yönünde beklentiler söz konusudur. Döviz kuru değişkenin katsayısı β3  daha önce de 

değinildiği gibi, para ikamesinin olduğu ve olmadığı duruma göre pozitif ve negatif değer 

alabilmektedir.önceki çalışmalarda bir çok yorum vardır. Arango ve Nadiri (1981) ile Bahmani– 
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Oskooee ve Karacal (2006) tarafından yapılan analizde ulusal paranın değer kaybetmesi durumunda 

döviz kurunda yaşanan artış ülke vatandaşlarının sahip olduğu dış varlıkların değerini artırmaktadır. 

Döviz kurunda yaşanan bu artış sebebiyle ekonomik karar birimlerinin bu artışı servet artışı şeklinde 

yorumlaması sebebiyle bu servet artışının etkisiyle ulusal para taleplerinde bir artış yaşanması söz 

konusu olmaktadır. Bu durum dikkate alındığında β3 kat sayısının pozitif olması beklenmektedir. 

Enflasyon değişkenine gelindiğinde ise; enflasyonist ortamda bireyler kendi ulusal parasını daha az talep 

etmektedir bunun nedeni ulusal paranın değer kaybetmesidir. Bu nedenle β4 kat sayısının negatif ve 

anlamlı olması beklenmektedir. 

Türkiye ekonomisi üzerinde para talebinin belirleyenlerini belirlemek amacıyla sırasıyla birim 

kök testi ve eş bütünleşme testi uygulanmıştır. Birim kök testi için Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) 

testleri kullanılmış ve sahte regresyondan kaçınmak adına analizde kullanılan değişkenlerin her biri için 

ayrı ayrı durağanlık testi yapılmıştır. Sonrasında eş bütünleşme testi için Johansen Çok Değişkenli Eş 

Bütünleşme Yöntemi kullanılmış ve sonrasında uzun dönem için Hata Düzeltme Modeli kurulmuş ve 

Error Correction Terimi yorumlanmıştır. 

Tablo 1: Analizde Kullanılan Değişkenler ve Sembolleri 

Değişken Sembol 

M2 M2 Para talebi 

Y Gelir 

İ Nominal Faiz 

Dk Döviz Kuru 

Enf Enflasyon 

LnM2 Logaritması alınmış M2 para talebi 

LnY Logaritması alınmış Gelir 

LnDk Logaritması alınmış Döviz Kuru 

LnEnf Logaritması alınmış Enflasyon Değişkeni 

  

 3.1.ADF Birim Kök Testi  

Eş bütünleşme analizinin yapılması için serilerin aynı derecede durağan olması zorunludur. Bu 

nedenle ilk olarak değişkenlerin durağanlığı Genişletilmiş Dickey Fuller (1979) birim kök testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur: 

Tablo 2 : ADF Birim Kök Test Sonuçları 

 Değişken ADF Testi Kritik Değerler 

 %1 %5 %10 

 LnM2 -2.291564 -3.536587 -2.907660 -2.591396 

 LnY -0.973947 -3.544063 -2.910860 -2.593090 

I(0) İ -2.401040 -3.538362 -2.908420 -2.591799 

 LnDk 2.242013 -3.536587 -2.907660 -2.591396 

 LnENF 2.258321 -3.536587 -2.907660 -2.591396 

 ∆ LnM2 -7.409172 -3.538362 -2.908420 -2.591799 

 ∆ LnY -3.726424 -3.544063 -2.910860 -2.593090 

I(1) ∆ İ -5.752913 -3.538362 -2.908420 -2.591799 

 ∆ LnDk -6.696822 -3.538362 -2.908420 -2.591799 

 ∆ LnENF -5.715092 -3.538362 -2.908420 -2.591799 
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Zaman serilerinin durağanlığı belirli dönemlerde serilerin belirli bir değere yaklaşması olarak 

ifade edilmektedir. Tablo 2’deki sonuçlara bakıldığında tüm seriler için %1, %5, %10 anlamlılık 

düzeylerinde ADF kritik değerlerinden mutlak olarak daha küçük bir değer aldığı için Ho : ‘’ Birim kök 

vardır ‘’ hipotezi reddedilememekte ve serilerin düzey değerinde durağan olmadıkları anlaşılmaktadır. 

Fakat serilerin farkı alındığında Ho hipotezi reddedilerek birim kök olmadığı yani serilerin I(1)’de 

durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Değişkenlerin durağanlık sınamasından sonra Johansen Eş bütünleşme yöntemine başlamadan 

önce uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi amacıyla, standart bir VAR modeli tahmin edilmiş ve 

uygun gecikme uzunluğunun Tablo 3’de de görüldüğü gibi, LR ve FPE kriterlerine göre dört olduğuna 

karar verilmiştir. Dört gecikmeli model model, doğrulama testleri açısından değerlendirilmiş ve 

otokorelasyon, değişen varyans sorunlarına rastlanmamıştır. Tablo 4 ve Tablo 5’de raporlanan sonuçlara 

göre, hem otokorelasyon hem de değişen varyans değerlerinin tümü %5 den büyük bulunmuştur. 

Dolayısıyla, dört gecikmeli model etkin ve tutarlı bir modeldir. 

Tablo 3 : VAR Gecikme Uzunluğu Kriteri 

Gecikme Uzunluğu LogL LR FPE AIC SC HQ 

 -79.00283 NA 1.13e-05 2.800094 2.974623 2.868362 

1 278.3171 643.1759 1.76e-10 -8.277237 -7.230065* -7.867630 

2 320.7299 69.27418 1.00e-10 -8.857662 -6.937846 -8.106717* 

3 355.1927 50.54548 7.63e-11 -9.173090 -6.380630 -8.080805 

4 391.1590 46.75626* 5.78e-11* -9.538635 -5.873532 -8.105012 

5 416.6503 28.89009 6.62e-11 -9.555010* -5.017264 -7.780048 

*: Kritere göre gecikme derecesini gösterir. 

(Bu testte LR: Sequential Modified LR Test Statistic, FPE: Final Prediction Error, SC: Schwarz Bilgi 

Kriteri, AIC: Akaike Bilgi Kriteri, HQ: Hannan-Quinn Bilgi Kriteri adı verilen beş kritere göre gecikme 

uzunlukları belirlenmektedir.) 

Tablo 4: Model Doğrulama Testleri Otokorelasyon Testi 

Lags LM-Stat Prob 

1 29.35521 0.2540 

2 24.95709 0.4699 

3 36.95585 0.0604 

4 18.68591 0.8147 

 

Tablo 5: Model Doğrulama Testleri Değişen Varyans Testi 

Chi-sq Df Prob. 

675.4255 660 0.3301 
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3.2.Eş Bütünleşme Analizi  

Çalışmada zaman serileri arasındaki uzun dönem ilişkisinin varlığı Johansen Eş  bütünleşme 

testi ile sınanmıştır. Maksimum Olabilirlik Tekniğine dayalı bu yöntem, seriler arasında eş bütünleşik 

vektör sayısının belirlenmesini bu vektörlerin tahmin edilmesini ve bu tahminlerden çıkarımlar 

yapılmasını sağlamaktadır. Ampirik analizlerde eş bütünleşik vektör sayısının belirlenmesi ve bu vektör 

parametreleri hakkında ekonomi bilimi çerçevesinde yorumlanması önemli bir olgudur (Ericsson, 1998, 

307).  Çalışmada kullanılan değişkenler arasında eş bütünleşme tespit edilmesi durumunda eş bütünleşik 

vektör parametrelerinin zaman içerisinde sabit olup olmadığının da test edilmesi gerekmektedir 

(Bahmani-Oskooee ve Economidou, 2005, 462).  Parametrelerin istikrarlılığını test etmek üzere Hata 

Düzeltme Modeli (HDM ) tahmin edilir ve buradaki sonuçlar değerlendirilir (Ericsson, 1998, 299).  

   Tablo 6 : Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

 

Hipotez Özdeğer(Eigenvalue) Trace İstatistiği %5 Kritik Değer Olasılık(Prob)* 

None* 0.491710 92.30335 79.34145 0.0038 

At most1 0.351907 51.70120 55.24578 0.0991 

At most2 0.278033 25.67791 35.01090 0.3448 

At most3 0.096817 6.131370 18.39771 0.8585 

At most4 0.000359 0.021539 3.841466 0.8832 

 

 Özdeğer(Eigenvalue) 

Max-

Eigenİstatistiği %5 Kritik Değer Olasılık(Prob)* 

None* 0.491710 40.60215 37.16359 0.0193 

At most1 0.351907 26.02328 30.81507 0.1724 

At most2 0.278033 19.54654 24.25202 0.1858 

At most3 0.096817 6.109831 17.14769 0.8059 

At most4 0.000359 0.021539 3.841466 0.8832 

Tablo 6’da yer alan Trace ve Max-Eigen istatistiği test sonuçlarına göre None* değerinde Ho 

hipotezi reddedilmektedir. Bu duruma göre, en az bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığı kabul 

edilmektedir. Tablo 7’de sunulan bulgulara göre, gelirde %1’lik artış para talebi %0.37  artırmaktadır. 

Bu sonuç teorik beklentiyle uyumlu ve istatistiki olarak anlamlıdır. Faizde %1’lik bir artış para talebini 

%0.01 azaltmaktadır. Teorik beklentiyle uyumlu olan bu değer istatistiki olarak anlamlıdır. Döviz kuru 

değişkeni için bakıldığında, kurda %1’lik bir artış para talebini %0.12 oranında artırmaktadır. Bu durum, 

ekonomik birimlerin kurdaki artışı servet artışı olarak algılamasından kaynaklanmaktadır. Son olarak 

para talebinin belirleyenleri arasında yer alan enflasyon değişkeninin kat sayısı istatistiki olarak anlamlı 

ve teorik beklentiyle uyumlu bulunmuştur. Enflasyon %1 arttığında para talebi %0.54 oranında 

azalmaktadır. 

Tablo 7 : Johansen Eşbütünleşme Uzun Dönem Sonuçları 

LnM2 =  27.32280 + 0.370349 LnY - 0.013209I + 0.121377LnDK -0.54097LnENF  

                                   (0.13087)            (0.00307)       (0.02344)            (0.29322) 

                                   [-2.82995]          [ 4.30186]       [-5.17899]          [1.84493]  

3.3. Hata Düzeltme Modeli 

Değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra hata düzeltme modeli (Vector 

Error Correction Model, VECM) tahmin sürecine geçilmiştir. Tablo 8’de sunulan hata düzeltme modeli 

tahmin sonuçlarına göre, hata düzeltme terimi katsayısı teorik beklentiyle uyumlu olarak negatif ve 

istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Değişkenler arasında ortaya çıkan kısa dönem sapmalarının 

yüzde 33’ü her dönem ortadan kalkarak uzun dönem dengesine yakınsar. Sapmaların tümü yaklaşık 3 

dönem sonra sonra tamamen ortadan kalkar. 
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Tablo 8 : VECM Hata Düzeltme Modeli Sonuçları  

Değişkenler ECt-1 D(LnY) D(I) D(LnDK) D(LnENF) 

 -0.331008 0.192044 -8.172266 0.493796 -0.138329 

(0.13883) (0.33405) (6.15178) (1.10767) (0.07321) 

[-2.38420] [ 0.57490] [-1.32844] [ 0.44580] [-1.88958] 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye’de para talebi fonksiyonunu belirleyen faktörler 2005:Q1– 2021:Q1 

dönemi için üçer aylık veriler kullanılarak Johansen eş bütünleşme yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Elde edilen bulgulara göre, para talebini temsilen kullanılan M2 parasal büyüklüğü ile gelir, faiz 

oranı, döviz kuru ve enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

sonucun yanı sıra yapılan analizde değişkenlerin para talebini nasıl etkilediğinin bilinmesi de 

uygulanacak politikalar için karar birimlerinin değerlendirmesinde önemli bir rol almaktadır. Bu yüzden 

ilk olarak gelir değişkeni ve para talebi arasındaki ilişki incelendiğinde teorik beklenti bir ülkede para 

talebi fonksiyonuna göre gelir arttığı zaman para talebinin de artması yönündedir. Nitekim tahmin edilen 

eş bütünleşme denkleminde görüldüğü gibi iktisadi beklentimizle uyumlu ve pozitif bir ilişki 

bulunmuştur. Gelirde yaşanan %1’lik artış olması durumunda para talebi %0.37 birim artmaktadır. Para 

talebi fonksiyonunun önemli belirleyenlerinden biri de faiz değişkenidir. Faiz ve para talebi arasında 

geçmişten günümüze kadar yapılan çalışmalara bakıldığında teorik beklentimiz faiz değişkeninin 

negatif olması yönündedir. Yapılan ampirik analiz sonuçlarına göre; faizde %1’lik bir artış olduğunda 

para talebi %0.01 oranında azalmaktadır. Faiz değişkeninin kat sayısı anlamlı, negatif ve iktisadi 

beklentimizle uyumlu bulunmuştur. Döviz kuru değişkeni için bakıldığında kurda bir artış yaşanması 

durumunda ekonomik birimlerin servet artışı olarak algılaması dolayısıyla döviz kuru değişkeni pozitif 

bulunmuştur. Döviz kurunda %1’lik bir artış olması durumunda para talebi %0.12 oranında artmaktadır. 

Son olarak para talebinin belirleyenleri arasında yer alan enflasyon değişkeninin katsayısı istatistiki 

olarak anlamlı ve teorik beklentiyle uyumlu bulunmuştur. Enflasyon %1 arttığında para talebi %0.54 

oranında azalmaktadır. Enflasyonist bir ortamda iktisadi aktörler ulusal parayı değer kaybı nedeniyle 

daha az talep etmektedirler. Sonuç olarak Türkiye ekonomisinde para talebi gelir, döviz kuru, faiz ve 

enflasyon bağlıdır. 
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Öz 

1980 yılına kadar ithal ikameci politikaları benimsemiş, dışa kapalı bir ekonomiye sahip olan Türkiye, 

1980 itibariyle tüm dünyada hâkim olmaya başlayan küreselleşme olgusunun da etkisiyle dışa açık bir 

ekonomi haline gelmiştir. Bu yeni dönem ise kapalı ekonomilerde görülmeyen yeni bir sorunu yani cari 

açık sorununu beraberinde getirmiştir. Cari açığı etkileyen birçok değişken vardır ancak ekonominin 

dışa açılmasına paralel olarak artan ihracat ve ithalat, sorunun en önemli belirleyicileri olmuştur. 

Türkiye’deki cari açığın temel nedeni; ithalattaki artışın ihracattan daha fazla olması yani bir dış ticaret 

açığının söz konusu olmasıdır. Türkiye gibi üretimde dışa bağımlı ülkelerde, dış ticaret açığının 

kapatılabilmesi için ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretiminin yapılması, ihraç edilen ürünlerin 

üretiminin desteklenmesi ve ihracatın özendirilmesi gerekmektedir. Karar organları bu kapsamda 

ihracatı teşvik etmek amacıyla çok sayıda politika uygulamaya koymuştur. Bu çalışmada Türkiye’nin 

1980-2020 yılları arasındaki cari açık ve dış ticaret rakamları incelenmiş, bu açığı iyileştirmek için 

uygulanan ihracata yönelik politikalar açıklanmıştır. Çalışma sonucunda, dış ticaret ile cari açık arasında 

pozitif bir korelasyon olduğu, dış ticaret dengesinde oluşan açığın/fazlanın cari açığı 

arttırdığı/kapatmaya yardımcı olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, İhracat, İthalat, Politika, Dış Ticaret Açığı 

 

EFFECT OF FOREIGN TRADE ON TURKEY'S CURRENT DEFICIT PROBLEM AND 

EXPORT ORIENTED POLICIES 

 

Abstract 

Until 1980 having adopted import substitution policies and having a closed economy, Turkey became 

an open economy with the effect of globalization, which started to dominate the whole world by 1980. 

This new period brought about a new problem that is not seen in closed economies, namely the current 

account deficit. There are many variables that affect the current account deficit, but the increase in 

exports and imports parallel to the opening of the economy has been the most important determinants 

of the problem. The main reason for the current account deficit in Turkey; The increase in imports is 

higher than exports, that is, there is a foreign trade deficit. In countries that are dependent on foreign 

production in production such as Turkey, in order to close the foreign trade deficit, it is necessary to 

produce imported products domestically, to support the production of exported products and to 

encourage exports. In this context, decision-making bodies have implemented many policies in order to 

encourage exports. In this study, Turkey's current account deficit and foreign trade figures between 1980 

and 2020 were examined, and the export-oriented policies applied to improve this deficit were explained. 

As a result of the study, it is seen that there is a positive a correlation between foreign trade and current 

account deficit, and the deficit / surplus in the foreign trade balance increases / helps to close the current 

account deficit. 

 

Keywords: Current Account Deficit, Export, Import, Policiy, Foreign Trade Deficit 
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GİRİŞ 

Ödemeler bilançosu ya da ödemeler dengesi, en basit tanımlama ile ülkeler arasındaki ekonomik ve 

ticari ilişkilerin kaydedildiği istatistiki tablodur. Küreselleşme ile ülkeler arasındaki ilişkilerin artması, 

ödemeler bilançosunu önemli bir gösterge haline getirmiştir. Türkiye’de ödemeler bilançosunun önemi 

ise 24 Ocak 1980’de alınan kararlar doğrultusunda ekonominin dışa açılmasıyla artmıştır.  

Ödemeler bilançosu; cari işlemler hesabı, sermaye ve finans hesabı, resmi rezervler hesabı ve net hata 

noksan olmak üzere dört ana hesap grubundan oluşmaktadır (Ülker, 2019: 6). Bir ülkenin uluslararası 

piyasalarda gerçekleştirdiği ekonomik ilişkileri gösteren cari işlemler hesabı, hacminin genişliği 

sebebiyle bilançonun en önemli hesap grubudur.  

Cari işlemler hesabı mal ticareti, hizmet ticareti, uluslararası faktör gelirleri ve giderleri ile tek yanlı 

(karşılıksız) transferler olmak üzere dört alt gruba ayrılmaktadır (Seyidoğlu, 2015: 344). Bu hesap 

gruplarında gelir ve giderler toplanıp, bu toplamlar arasındaki fark alındığı zaman; gelirler giderlerden 

fazlaysa cari işlemler fazlası, gelirler giderlerden azsa cari işlemler açığı yani cari açık meydana 

gelmektedir. Özetle cari açık, cari işlemler hesabının tüm kalemlerini kapsamaktadır. 

Cari açık, gelişmiş ya da gelişmekte olan birçok ülkenin en önemli sorunlarından biridir. Cari açığa 

sebep olan çok sayıda değişken (ekonomik büyüme, dış ticaret açıkları, reel döviz kuru politikaları, 

tasarrufların yetersizliği, genişletici para ve maliye politikaları, enerjide dışa bağımlılık) vardır ancak 

bu değişkenler arasında en belirleyici olan dış ticaret açıklarıdır (Konak, 2018: 167). Yani ülkenin 

ürettiğinden çok daha fazla tüketmesidir. Ülkelerin üretimde dışa bağımlı olması, ihracata paralel olarak 

ithalatın da artması sonucunu doğurmaktadır.  

Türkiye yüksek oranda büyüme hedefine sahip olan bir ülkedir. Ancak bu hedefi, üretim sürecinde 

yüksek oranda dışa bağımlı olması nedeniyle cari işlemler açığının artmasına sebep olmaktadır. Genel 

olarak bakıldığında; 1980’lerden günümüze kadar olan süreçte cari işlemler açığı, ülkemizde kronik bir 

sorun olarak varlığını devam ettirmektedir. 

Uzun yıllar devam eden cari açık sorunu, enflasyondan ekonomik krize kadar birçok risk taşımaktadır. 

Cari açığın iyileştirilmesinde, dış ticaret açığının azaltılması büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda karar 

organları, üretkenliğin yüksek olduğu sektörlerde ihracatı arttırmak amacıyla pek çok politika 

uygulamaya koymaktadır.  İhracatın arttırılması hem ekonomik gelişmenin sağlanabilmesi hem de cari 

açığın azaltılabilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin dışa açılması ile başlayan ve günümüze kadar gelen süreçte cari açık 

sorununun seyri ile bu soruna dış ticaretin etkisini incelemek ve Türkiye’de ihracatı arttırmaya yönelik 

olarak uygulanan politikaları açıklamaktır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma kapsamında, 1980-2020 yılları arasındaki dönem baz alınmıştır. Çalışmanın bu dönemleri 

kapsama sebebi; 1980 yılının Türkiye ekonomisi için yeni bir dönemi başlatmış olmasıdır. Çalışmada, 

daha önce yapılan akademik araştırmalar, sektörel raporlar ve kurumlar tarafından açıklanan son 

verilerden yararlanılmıştır. Dolayısıyla araştırma ikincil kaynaklara dayanmaktadır. Verilere internet 

üzerinden ulaşılmış ve çalışmanın amacına uygun olarak yorumlanmıştır.  

LİTERATÜR TARAMASI 

Cari açık, Türkiye ekonomisinde kronik bir sorun olduğu için araştırmacılar bu alana yönelmiş ve soruna 

ilişkin çözüm odaklı çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmada, cari açık ve dış ticaretin cari açığa etkisine 

odaklanan belirli sayıda araştırmaya yer verilmiştir. Yapılan çalışmalar alfabetik sıraya göre 

sıralanmıştır:  

Altunöz (2014), yaptığı çalışmada Türkiye’ de cari açık sorununun temel nedenlerini ve 

sürdürülebilirliğini araştırmıştır. Sürdürülebilirlik, VAR analizi kullanılarak Johansen eşbütünleşme 

yöntemiyle test edilmiştir. Türkiye’nin cari açık sorununun zayıf bir şekilde sürdürülebilir olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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Eşiyok (2012), yaptığı çalışmada Türkiye ekonomisinde cari açık sorunu ve nedenlerini araştırmıştır. 

Çalışmada, 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği antlaşması, enerjide dışa bağımlılığın artması, 

dahilde işleme rejimi ve Türk lirasının aşırı değerlenmesinin, 2000 yılından sonra Türkiye’de cari açığı 

hızlı bir şekilde arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Has (2021), yaptığı çalışmada Türkiye’de finansal dışa açıklık ile cari açık arasındaki ilişkiyi 

araştırmıştır. Granger nedensellik testinin kullanıldığı çalışmada cari açık ile finansal dışa açıklık 

arasında çift yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kınaytürk (2006), yaptığı çalışmada ekonomik krizlerin KOBİ’ler üzerindeki etkisini araştırmıştır. 

Çalışmada krizlerin KOBİ’lerde üretim düzeylerinde düşüş, tüketimlerinde azalma, işsizlik artışı ve 

yatırımların azalması şeklinde olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Mazlum (2020), yaptığı çalışmada 1980-2018 döneminde Türkiye ekonomisinin durumunu ve dış 

ticaretin gelişimini araştırmıştır. Çalışmada, 1980-2018 yılları arasında Türkiye’ de dış ticaret hacminin 

arttığı, dış ticaret açığının ise dalgalı bir seyir izlediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Şaşmaz ve Karamıklı (2018), yaptıkları çalışmada Türkiye’de ihracatı teşvik etmek amacıyla yürütülen 

uygulamaları ve bu uygulamaların ihracat potansiyelini nasıl etkilediğini araştırmıştır. Çalışmada 

Türkiye’nin ihracatı desteklemek amacıyla çok sayıda ihracat teşvik politikası uyguladığı ve bu 

uygulamaların Türkiye’nin ihracatında olumlu etkiler meydana getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE CARİ AÇIK 

1. Ödemeler Bilançosunun Tanımı ve Yapısı 

Ödemeler bilançosu ya da ödemeler dengesi, bir ülkede yerleşik kişilerin yabancı ülkelerde yerleşik 

kişilerle yaptıkları ekonomik işlemleri gösteren bir kayıt biçimidir. Tanımda ‘ekonomik işlem’ ve 

‘yerleşik olma’ unsurları dikkat çekmektedir. Uluslararası ekonomik işlemler, ele alınan ülke ile dış 

alem arasındaki mal, hizmet ve faktör (emek, sermaye, teknoloji) akımlarını içerir. Ekonomik işlemlerin 

sonucunda çoğunlukla parasal bir ödeme söz konusudur. Mal, hizmet ya da teknoloji ihraç eden ya da 

yabancı sermaye ithal eden ülkeye döviz girişi olurken tersi durumlarda ülkeden döviz çıkmaktadır 

(Seyidoğlu, 2015: 339). Yerleşik olma ise bir ekonomide devamlı olarak bir yıldan fazla süre ile ikamet 

eden, o ekonomi içinde faaliyette bulunan kişileri ve kurumları ifade etmektedir (TCMB, 2013: 4). 

Yerleşik olma kavramı yurttaşlık ile aynı anlama gelmemektedir. Farklı ülkenin vatandaşı olsalar bile 

kişiler, sürekli olarak ikamet ettikleri ya da işlerini yürüttükleri yerde yerleşik kabul edilirler. 

Uluslararası her ekonomik işlem, söz konusu ülkelerden birine mal veya hizmetlerin aktarımını, diğerine 

ise bunların karşılığı olan parasal tutarı talep etme hakkı vermektedir. Mal veya hizmet ihraç eden ülke 

ödemenin yapılmasını, ithalatçı ülke ise malın gönderilmesini isteme hakkına sahiptir. Genellikle 

uluslararası ekonomik işlemlerde böyle bir ikilik söz konusudur. Ödemeler bilançosu tutulurken, kayıt 

yöntemi olarak Çift Kayıtlı Muhasebe Sistemi kullanılır. Bu yöntemde, ikilik özelliği göz önüne alınarak 

kayıt yapılır. Örneğin; bir borçlu işlem, söz konusu hesabın borçlu tarafına kaydedildikten sonra başka 

bir hesabın da alacaklı tarafına kaydedilir. Aynı şekilde bir alacaklı işlem de söz konusu hesabın alacaklı 

tarafına kaydedildikten sonra başka bir hesabın borçlu tarafında gösterilmektedir. Bu şekilde aynı 

işlemin iki ayrı hesabın ters taraflarına kaydedilmesi, bunların denkleştirilmesi sonucunu doğurur 

(Seyidoğlu, 2015: 342). 

Ülkelerin, diğer ülkelerden sağlamış olduğu gelirlerin, diğer ülkelere yapacağı ödemelere denk olması 

yani bilanço denkliği arzu edilen durumdur. Ancak söz konusu denkliğin sağlanamaması yani 

bilançonun açık ya da fazla vermesi, söz konusu ülkenin uluslararası arenada mali ve ekonomik 

itibarının bir göstergesi olabileceği gibi ekonomik büyüme, döviz kuru, enflasyon, istihdam gibi birçok 

değişkeni de etkileyebilmektedir (Yıldırım, Karaman ve Taşdemir, 2014: 73).  

Ödemeler bilançosu hem hükümetlerin başarılarının göstergesidir hem de uygulanacak politikalar için 

bir yol haritası niteliğindedir. Ödemeler bilançosu, uygulanan politikaların sonucudur ve pozitif değere 

sahip bir bilanço o hükümetin politika uygulamadaki başarısını göstermektedir. Ayrıca detaylı olarak 
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göstergelerdeki değişiklikleri göz önüne sermesi, karar organlarına yol göstererek, daha kolay karar 

almalarını sağlamaktadır. 

Ödemeler bilançosu kayıtları genellikle bir yıllık olarak hazırlanır ancak bazı ülkeler gelişmeleri 

yakından takip edebilmek için üçer aylık ya da beşer aylık kısa zaman dilimlerinde bilanço kayıtlarını 

oluşturabilmektedir (Yiğit, 2018: 4).  Ödemeler bilançosunun kısa sürelerde hazırlanmasındaki temel 

amaç; göstergelerdeki değişmelere bağlı olarak zamanında alınan kararlar ile doğru politikaları 

uygulayabilmektir. 

Ödemeler bilançosunda belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen işlemlerin gösterilmesi, bunun bir 

stok değil akım değişken olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin; ödemeler bilançosu bir ülkenin 

birikmiş dış borç ya da varlıklarının tutarını göstermez ama bu borç ya da varlıklarda meydana gelen 

yıllık değişmeleri izleme imkânı tanır (Seyidoğlu, 2015: 339). 

Ödemeler Bilançosu Hesap Grupları 

Ödemeler bilançosunun ya da ödemeler dengesinin kolayca anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için 

söz konusu ülkenin dış alem ile yaptığı alacaklı ya da borçlu işlemler, ortak özelliklerine göre belirli 

hesap gruplarına kaydedilirler. Ödemeler bilançosu; cari işlemler hesabı, sermaye ve finans hesabı, 

resmi rezervler hesabı ve net hata ve noksan hesabı olmak üzere dört temel hesaptan oluşmaktadır 

(Konak, 2018: 167).  

 Cari İşlemler Hesabı: Bir ülkenin uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ekonomik ve mali ilişkileri 

gösteren cari işlemler hesabı, dış ticaret hesabı, hizmetler hesabı, yatırım gelirleri hesabı ile tek yanlı 

(karşılıksız) transferler hesabı olarak dört alt hesap grubuna ayrılmaktadır. Dış ticaret hesabı, ülkenin 

dış alem ile yaptığı mal ticaretini; hizmetler hesabı, dış alem ile gerçekleştirilen hizmet (dış turizm, 

taşımacılık, bankacılık ve sigortacılık, inşaat hizmetleri, lisans bedelleri  vb.) işlemlerini; yatırım 

gelirleri hesabı, yurt içindeki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişilerden elde ettikleri faiz ve 

temettü gelirleri ile yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içindeki yatırımlardan elde ettikleri faiz ve temettü 

gelirlerini; cari (tek yanlı) transferler hesabı ise ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde yapılan işlemleri 

kapsamaktadır (Has, 2021: 5).  Cari işlemler hesabı, hacminin genişliği sebebiyle bilançonun en önemli 

hesap grubudur. Ülkenin hem ihracat ve ithalatını hem de genel ekonomik performansını 

yansıtmaktadır. Cari denge olarak da tanımlanan cari işlemler dengesi; ihracat ile ithalat arasındaki 

dengeyi gösteren dış ticaret dengesinin, hizmet alımları ile hizmet satımları arasındaki dengeyi gösteren 

hizmetler dengesinin, dış yatırım gelirleri ile dış yatırım giderleri arasındaki dengeyi gösteren yatırım 

(net faktör) dengesinin ve karşılıksız olarak elde edilen dış gelirler ile karşılıksız olarak elde edilen dış 

gelirler arasındaki dengeyi gösteren cari (tek yanlı) transfer dengesinin toplamından meydana 

gelmektedir (Erdil Şahin, 2011: 48).   

Sermaye ve Finans Hesabı: Bir ülkenin dış alem ile gerçekleştirdiği tüm sermaye ve finans işlemleri 

ödemeler bilançosunun sermaye ve finans hesabına kaydedilmektedir. Sermaye işlemleri çoğunlukla bir 

ülkede yerleşik olan kişi veya kuruluşların, başka bir ülkeye yaptıkları tesis açma, arsa satın alma, bina 

yaptırma gibi fiziki yatırımları ile tahvil, hisse senedi, hazine bonosu alım-satımı, yabancı bankalarda 

mevduat hesabı açtırma gibi gerçekleştirdikleri yatırımlar neticesinde sınır ötesine aktardıkları mali 

fonlardan oluşur. Finansal niteliğe sahip uluslararası sermaye akımları ise finans hesabında 

gösterilmektedir (Seyidoğlu, 2015: 348). Sermaye hesabının temelini ticaret hesabındaki dengesizlikler 

oluşturmaktadır. Cari işlemler hesabında bir açık varsa finansal sermaye akımları bu açığın finansmanını 

sağlar ve sermaye hesabı o dönemde eksi bakiye verir (Ordu, 2008: 13).  Hesabın eksi bakiye vermesi 

sermaye çıkışını, artı bakiye vermesi ise sermaye girişi olduğunun göstergesidir. Ödemeler bilançosu 

tarafından bakacaksak olursak, dış alemden ülkeye sermaye girişi bir alacak işlemi iken ülkeden 

sermeyenin çıkışı ise bir borç işlemidir. Bu kapsamda sermaye ve finans hesabının en önemli özelliği 

döviz hareketlerini göstermesidir. Sermeye ve finans hesabına giren işlemler, vadesinin bir yıldan az ya 

da fazla olmasına göre sınıflandırılabilir. Vadesi bir yıldan az olan işlemler kısa vadeli sermaye 

işlemleri, bir yıldan fazla olan işlemler ise uzun vadeli sermaye işlemleridir (Has, 2021: 6). Cari işlemler 

hesabı ile sermaye ve finans hesabı birlikte incelendiğinde söz konusu ülkenin genel ekonomik 

durumunu göstermektedir. 
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Resmi Rezervler Hesabı: Cari işlemler ile sermaye işlemlerinden kaynaklanan bir açık söz konusu 

olduğunda, Merkez Bankasının bu açıkları finanse edebilmek için bulundurduğu ödeme araçlarından 

oluşmaktadır (Dinler, 2014: 594). Resmi rezervler; döviz, altın, IMF kaynakları olan net alacaklı rezerv 

pozisyonları ve Özel Çekme Hakları-SDR ‘den oluşmaktadır. Ancak döviz dışındaki varlıkların, yani 

altın ve IMF kaynaklarının finansman kaynağı olarak kullanılabilmesi için öncelikle o an geçerli olan 

kur üzerinden dolar, euro gibi bir dövize dönüştürülmesi gerekmektedir (Seyidoğlu, 2015: 351). Bir 

ülkenin cari işlemler açığı varsa, açık öncelikle sermaye hesabı fazlası ile finanse edilir. Sermeye 

hesabının cari açığı kapatmada yetersiz kaldığı durumlarda ise Merkez Bankası rezervleri devreye 

girerek finansman aracı olarak kullanılır (Yiğit, 2018: 24). 

Net Hata ve Noksan Hesabı: Ödemeler bilançosu çift taraflı muhasebe sistemine göre tutulmaktadır. 

Bu nedenle yapılan işlemler ilgili hesaba kaydedilirken ters kaydının da yapılması gerekir. Alacak ve 

borç kayıtlarının eşit olması yani dengenin sağlanması esastır. Ancak verilerin elde edilme, ölçülme, 

değerlendirilme ya da kaydedilme zamanlarının farklı olması, eşitliğin sağlanamamasına sebep 

olabilmektedir. Net hata ve noksan hesabı, ödemeler bilançosunu, muhasebe kayıtları anlamında 

denkleştirmek için kullanılan ve tek kalemden ibaret olan bir hesaptır (Doğan,2014: 8). 

Teorik olarak ödemeler dengesinin sağlanabilmesi için bilançoda yer alan bu dört hesabın toplamının 

sıfır olması gerekmektedir. Arzu edilen bilançonun bu şekilde dengede olması, açık vermemesidir. 

Ancak gerçekte bu denge durumu her zaman sağlanamamakta, ekonominin gidişatı dengeyi bozarak 

bilançonun açık vermesine sebep olmaktadır. Açık, bilançodaki kalemlerin birbirini finanse etmesi 

yoluyla kapatılmakta, temel ilke olan ödemeler dengesine tekrar ulaşılmaktadır. 

Tablo 1: Ödemeler Bilançosunun Yapısı 

Ödemeler Dengesi (Balance Of Payments)  

İşlem Grupları  

  

Alacak  

  

Borç  

A- Cari İşlemler Hesabı  

1. İhracat  

2. İthalat  

Mal Dengesi  

3. Hizmet Gelirleri  

4. Hizmet Giderleri 

Mal ve Hizmet Dengesi 

5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 

6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 

7. Dengesi İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 

B- Sermaye Hesabı 

C- Finans Hesabı 

8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi  

9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu  

10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi  

11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu  

12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi  

  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  

  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  

  (-)  

  (-)  

  (-)  

  (-)  

  (-)  

  (-)  

  (-)  

  (-)  

  (-)  

  (-)  

  

  

  

  (-)  

  (-)  

  (-)  
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13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu  

Rezerv Varlıklar  

14. Resmi Rezervler  

15. Uluslararası Para Fonu Kredileri  

16. Ödemeler Dengesi Finansmanı  

 D- Net Hata Noksan  

Genel Denge  

  (+)  

  

  (+)  

  (+)  

  (+)  

  

  (+)  

  (-)  

  (-)  

  (-)  

  

  (-)  

  (-)  

  (-)  

  

  (-)  

Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri 

2. Cari Açık Kavramı  

Bir ülkenin, dış dünya ile yaptığı mali ve ekonomik işlemler ödemeler bilançosunda gösterilmektedir. 

Ödemeler bilançosunun en önemli ve en büyük hacme sahip hesap grubu olan cari işlemler hesabı daha 

önce de belirtildiği üzere; dış ticaret hesabı, hizmetler hesabı, yatırım gelirleri hesabı ile tek yanlı 

(karşılıksız) transferler hesabı olarak dört alt hesap grubuna ayrılmaktadır. Cari denge olarak tanımlanan 

cari işlemler dengesi, bu dört hesap grubunun toplamından oluşmaktadır. Teoride gerçekleşen bu denge, 

realitede her zaman sağlanamamakta, cari işlemler hesabı açık ya da fazla verebilmektedir. Bir ülkenin 

cari işlemler sonucu elde ettiği gelirler, cari işlemleri gerçekleştirirken yaptığı ödemelerden fazlaysa bu 

durum cari işlemler fazlası (cari fazla); daha azsa cari işlemler açığı (cari açık) olarak 

nitelendirilmektedir (Erdil Şahin, 2011: 49). Cari açık denildiğinde akla ilk gelen ithalat ve ihracat 

arasındaki ilişkilerdir ancak cari açık, cari işlemler hesabının alt gruplarının tamamını kapsamaktadır.  

Cari işlemler hesabında meydana gelen bir açık doğrudan ödemeler bilançosunu da etkilemekte ve 

ödemeler dengesinin bozularak, bilançonun açık vermesine sebep olabilmektedir (Konak, 2018: 165).  

1980 itibariyle küreselleşme kavramının tüm dünyaya hâkim olmaya başlaması cari açığı, birçok ülkenin 

en önemli sorunu haline getirmiştir. Oluşan açıklar, ülke ekonomilerini zayıflatarak dış etkenlere karşı 

savunmasız kalmalarına sebep olmaktadır. Bu risk cari açık sorununun nedenleri üzerine daha da 

yoğunlaşılmasını gerektirmiştir.  

Cari açığa sebep olan birçok değişken vardır. Bu değişkenleri ayrıntılı olarak açıklamak, sorunun analizi 

açısından yararlı olacaktır. 

a. Dış Ticaret Açığı: Mal, hizmet ve sermayenin dış dünyaya akışı anlamına gelen dış ticaretin, ihracat 

ve ithalat olmak üzere iki unsuru vardır. Dışsatım olarak da adlandırılan ihracat; bir ülkede üretilen mal 

ve hizmetin diğer ülkelere satılması işlemine denir. Dışalım yani ithalat ise yurtdışında üretilen ürünlerin 

satın alınması işlemidir.  Bir ülkenin gerçekleştirdiği ihracat ile ithalat arasındaki fark pozitif olduğunda 

dış ticaret fazlası, negatif olduğunda ise dış ticaret açığı oluşmaktadır. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde; ihracatın ithalata bağımlı olması yani ithalatın sermaye malı veya ara malı şekline 

gerçekleşmesi dış ticaret dengesi aleyhine olan bir durumdur (Küçüksucu, 2012: 67). Cari açık sorununa 

neden olan en büyük etken dış ticaret açıklarıdır.  

b. Reel Döviz Kuru Politikaları: Döviz kuru politikaları, cari işlemler hesabı ve uluslararası rekabet 

gücü açısından stratejik bir araç olarak görülmekte ve çoğunlukla döviz kurunda meydana gelen 

hareketlerin cari açığı etkilediği kabul edilmektedir (Yiğit ve Açıkalın, 2019: 327). Reel döviz kuru, 

döviz kurunun enflasyon etkisinden arındırılmış halini ifade etmektedir. Ülkeler arasında 

gerçekleştirilen mal ve hizmet akımlarında ödeme aracı olarak kullanılan dövizin reel değeri, doğrudan 

ithalat ve ihracatı dolayısıyla da cari işlemler hesabını etkilemektedir. Reel döviz kurunun düşmesi, 

yabancı mal ve hizmetleri yerli mal ve hizmetlere oranla ucuzlatarak ithalatı cazip hale getirecek ve 
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arttıracak, reel döviz kurunun yükselmesi ise tam tersi bir etki ile ithalatı azaltarak, ihracatı attırma 

imkânı sağlayacaktır (Tapşin ve Karabulut, 2013: 191). 

c. Ekonomik Büyüme: Kişi başına düşen reel gelirin artışı olarak da tanımlanabilen ekonomik büyüme, 

bir ülkede üretilen mal ve hizmet miktarının zaman içerinde artış göstermesidir (Has, 2021: 10).  

Büyüme gelir artışı anlamına geliyorsa bu iç talebin artması sonucunu doğuracaktır. İç talep, eğer yurt 

içi üretim ile temin edilemezse ithalat ihtiyacı ortaya çıkacak ve bu durum ithalat artışına sebep olarak 

cari işlemler dengesinin açık vermesiyle sonuçlanacaktır (Küçüksucu, 2012: 66). Bu kapsamda 

ekonomik büyüme ile cari açık arasında doğru yönlü bir ilişki olduğu söylenebilir. 

d. Tasarrufların Yetersizliği: Cari açık, özel ve kamu kesimi toplam yatırımları ile özel ve kamu kesimi 

tasarrufları arasındaki fark tarafından belirlenmektedir. Yatırım ile tasarruf arasındaki fark negatif ise 

bu durum iç tasarrufların yetersiz olduğunu ve dış kaynaklara gereksinim olduğunu göstermektedir. Yurt 

içi tasarrufların yetersizliği, yeni yatırımlar için yabancı tasarruflara olan talebi arttırmakta bu durum ise 

cari açığın artmasıyla sonuçlanmaktadır (Doğan, 2014: 92). 

e. Genişletici Para ve Maliye Politikaları: Para politikası, ülkelerin makroekonomik hedeflerine 

ulaşabilmek için paranın teminini, hacmini, elde bulundurma maliyetini etkilemeye yönelik olarak 

alınan kararları içeren ve merkez bankası tarafından uygulanan politikalardır (Arıcan ve Okay, 2014: 4). 

Maliye Politikası ise devletin mali araçlarını (kamu harcamaları, vergiler, borçlanma) kullanarak 

makroekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmasını sağlayan politikalardır (Kocadağ, 2010: 50). 

Genişletici para ve maliye politikaları, kamu borçlanmasını arttırarak faiz oranlarının yükselmesine 

sebep olmaktadır. Artan faiz oranları, piyasayı yabancı yatırımcılar için cazip kılar. Ulusal paraya talep 

artacağından dolayı yerli para aşırı derecede değerlenir. Yerli paranın değerlenmesi ithalatı 

ucuzlamasına, ihracatın pahalılaşmasına sebep olur. Bu durum ise dış ticaret dengesinin açık vermesine 

paralel olarak cari açığın oluşmasıyla sonuçlanır (Has, 2021: 14). 

f. Enerjide Dışa Bağımlılık: Sanayi devriminden sonra makinelerin kullanılmaya başlamasıyla enerji, 

tarihin en önemli ihtiyacı olarak karşımıza çıkmakta, üretimde girdi olarak kullanılması ise ihtiyacı daha 

da arttırmaktadır. Sanayi devriminden itibaren kullanılan kömüre dayalı enerji kaynakları, günümüzde 

doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlarla daha da çeşitlenmiştir (Yiğit, 2018: 71). Enerji kaynakları birincil 

ve ikincil enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birincil enerji kaynakları; kömür, petrol, 

doğalgaz gibi fosil yakıtlardan ve nükleer enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi kaynaklardan 

oluşurken, ikincil enerji kaynakları; birincil enerji kaynaklarının birtakım işlemlere maruz kalarak yeni 

bir enerji biçimine (elektrik gibi) dönüşmesi sonucu oluşmaktadır (Uysal vd., 2015: 65). Enerji üretimde 

en temel girdidir. Üretim yaparken enerjide dışa bağımlı olan ülkeler, üretimin artmasına bağlı olarak 

enerji ithalatını arttıracak ve sonuçta cari açık verecektir. 

g. Dış Borç Stoku Yüksekliği: İç tasarrufların yetersiz kaldığı durumlarda yeni yatırımlar için dış 

kaynaklara olan talebin artması, cari açığı arttırıcı bir etki oluşturmaktadır. 

h. İthal Edilen Malların Talep Esnekliğinin Büyüklüğü: Üretim yaparken sermaye ve ara malının 

yetersiz olduğu durumlarda, bu malların ithal edilerek üretimin gerçekleştirilmesi, adeta ihracatı ithalata 

bağlı hale getirmektedir. Bu durum ithalat oranının artışını dolayısıyla cari açığı tetikleyen önemli bir 

sebeptir. 

Bir ülkenin cari işlemler hesabında meydana gelen değişiklikler, söz konusu ülkenin en önemli 

ekonomik göstergelerinden birisi olduğu için kararların ve beklentilerin oluşmasında belirleyici rol 

oynamaktadır. Bu nedenle cari açık veren bir ülkede, açığın sebebi kadar bu açığın ne kadar süreceği de 

önemli bir konudur. 

Sürdürülebilirlik, iktisadi değişkenlerin politika değişikliği veya dışsal bir etki olmadan sınır değer 

şartlarına ulaşamama durumu olarak tanımlanabilir (Has,2021: 29). Cari finanse edilebiliyor olması 

onun sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.  Cari açığın finansmanı temelde yabancı sermaye 

yatırımları ve borçlanma olmak üzere iki temel kaynaktan sağlanmaktadır. Cari açık, borç oluşturmayan 

doğrudan yabancı kaynaklar ile finanse ediliyorsa sürdürülebilir kabul edilirken, borç oluşturan kısa 

vadeli dış kaynaklarla finanse ediliyorsa sürdürülemez olduğu öngörülmektedir (Mercan ve Göçer, 
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2011: 6). Finansman kaynaklarından hangisinin kullanılacağını, karar organları, ülkenin dışa açıklık 

derecesi ve dış alemdeki gelişmelere bağlıdır. 

Cari açığın sürdürülebilirliği kavramı, bir kriz yaşamadan önce cari açığın ne kadar sürdürülebileceği 

ya da krizin ne kadar önceden öngörülebileceği üzerinde durmaktadır. Yani burada temel amaç; krizi 

önlemek değil, kriz oluşturmadan cari açığın ne kadar sürdürülebileceğinin ve krizin önceden tahmin 

edilmesidir (Turan ve Barak, 2016: 71).  

Cari açığın sürdürülebilirliğini ölçmek için; cari açığın GSYH’ ya oranı, bütçe açığının GSYH’ ya oranı, 

ithalatın GSYH’ ya oranı, ihracatın GSYH’ ya oranı, rezervlerdeki değişim, sermaye akımlarındaki 

değişim ve ticaret açığının GSYH’ ya oranı gibi farklı kriterler kullanılabilmektedir (Göçer, 2013: 225). 

Sürdürülebilirliğin en önemli göstergesi cari açığın GSYH’ ya oranıdır. Bu oranın %5 ve daha büyük 

bir değere ulaşması ekonomi için risk göstergesidir (Has, 2021: 47). Böyle bir durumda cari açığın 

sürdürülebilirliği zordur. 

Küreselleşme, ülkelerin birbirleriyle etkileşimini arttırarak cari açığı kaçınılmaz hale getirmiştir. Çünkü 

ülkelerin ihtiyaç duydukları teknoloji, enerji, ara malı ve yatırım mallarını ithal etmek zorunda 

kalmaktadırlar. Bu durum ise ithalatın artmasına bağlı olarak cari işlemler hesabının açık vermesine 

sebep olacaktır. Sonuçta gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke cari açık sorunuyla yüzleşmek 

zorunda kalmıştır. Buradan hareketle önemli olan cari açığın var olması ya da büyüklüğü değil, açığın 

sürdürülebilir olmasıdır.  

TÜRKİYE’NİN CARİ AÇIK SORUNUNA DIŞ TİCARETİN ETKİSİ (1980-2020) 

Türkiye, 1980 öncesi dönemde, öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılamayı, kendi üretimini yapıp, satışları 

yurt içinde gerçekleştirmeyi öngören korumacı politikalar izlemiştir. Ancak bu politikalar rekabetin 

olmadığı bir sanayi yapısı meydana getirmiştir. İzlediği ithal ikameci politikalarla dışa kapalı bir 

ekonomiye sahip olan Türkiye, 24 Ocak 1980’de ekonomiyi düzeltmek için bir istikrar programı 

uygulamaya başlamış ve bu programda alınan kararlar doğrultusunda dışa kapalı olan ülke ekonomisi, 

ihracata yönelik sanayileşme stratejileri benimsenerek dışa açık hale gelmiştir (Has, 2021: 43). Özetle 

1980 yılı, Türkiye ekonomisi için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Ekonomide yaşanan bu yeni 

dönem, olumlu etkileri kadar olumsuz etkileri de beraberinde getirmiştir. En önemli olumsuzluk ise 

1980 yılına kadar Türkiye ekonomisinde var olmayan bir sorun yani cari açık sorununun ortaya çıkmış 

olmasıdır (Doğan, 2014: 53). Türkiye’nin ara malları üretimi ve enerjide dışa bağımlı olması, ithalatın 

her zaman ihracattan fazla olmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda, cari açığın en belirgin nedeni, dış 

ticaret açıklarıdır. 

Bu bölümde; Türkiye’nin cari açık sorununda dış ticaretin etkisini daha detaylı inceleyebilmek için 

1980-2020 arasındaki dönem; 1980-1990, 1991-2000, 2001-2010 ve 2010 sonrası dönem olmak üzere 

dört başlık altında ele alınacaktır. 

1980-1990 Arası Dönem 

1970’lerde yaşanan petrol krizi, 1974 yılının sonuna doğru tüm dünyada durgunluğa sebep olmuştur. 

Kötüye giden ekonomik konjonktür 1977 yılında Türkiye’nin dış ticaret göstergelerini yıkıcı bir şekilde 

bozmuş ve ekonomiyi darboğaza sürüklemiştir. 1979 yılının sonuna gelindiğinde ise ekonomik bunalım, 

ülkedeki tüm kesimleri derinden etkilemiştir. Kötüye giden Türk ekonomisini içine düştüğü 

darboğazdan kurtarabilmek amacıyla 24 Ocak 1980 ‘de ’24 Ocak Kararları’ olarak da anılan İstikrar 

Programı yürürlüğe konulmuştur (Ülker, 2019: 67). İstikrar Programı ile beraber ekonomi dışa açılmış 

ve ihracata dayalı sanayileşme stratejileri uygulanmaya başlamıştır. İhracata yönelik stratejilerin etkisi 

hızla kendini göstermiş ve ihracatta belirgin olarak artışlar gözlemlenmiştir. Ancak dışa açılma süreci, 

gerekli hukuki ve yapısal düzenlemeler yapılmadan başlatıldığı için ihraç edilen malın fazlasının ithal 

edilmesi yani dış ticaret açığı ile sonuçlanmıştır (Göçer, 2013: 215). 24 Ocak kararlarına, Aralık 1983 

ve Ocak1984’te enflasyonu önüne geçmek, kamu harcamalarını azaltmak, ihracatı artırmaya bağlı 

olarak dış dengeyi sağlamak ve ekonomide serbest piyasa koşullarını oluşturmak amacıyla ek kararlar 

belirlenmiştir. 1987’ ye kadar alınan ek kararların da etkisi ile büyüme oranı artmıştır. 1988-1990 

arasında büyüme hızı yavaşlarken, ülkede enflasyon artmış ve gelir adaletsizlikleri baş göstermeye 
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başlamıştır. 1990 yılında çıkan Körfez Savaşı’nın oluşturduğu kaos ortamı Türkiye’yi de olumsuz 

etkilemiştir (Mazlum, 2020: 55-56).  

Tablo 2: 1980-1990 Dönemi Dış Ticaret Göstergeleri ve Cari Denge (Milyon Dolar) 

YILLAR 
İHRACAT 

(Milyon $) 

İTHALAT 

(Milyon $) 

DIŞ TİCARET 

DENGESİ 

(Milyon $) 

CARİ DENGE 

(Milyon $) 

1980 2.910 7.513 -4.999 -3.408 

1981 4.703 8.567 -4.230 -1.936 

1982 5.890 8.518 -3.096 -952 

1983 5.905 8.895 -3.507 -1.923 

1984 7.134 10.044 -3.623 -1.439 

1985 7.959 10.935 -3.385 -1.013 

1986 7.457 10.475 -3.648 -1.465 

1987 10.190 13.396 -3.967 -806 

1988 11.662 13.475 -2.673 1596 

1989 11.625 15.815 -4.167 938 

1990 12.959 22.407 -9.342 -2.625 

Kaynak: SBB ve TÜİK, 1980-1990 

1980 sonrasında Türkiye’nin dışa açılmasıyla birlikte sermayenin serbestçe hareket edebilmesi cari 

dengeyi etkilemiştir. 1980-1982 yılları arasında cari dengede olumlu gelişmeler görülmektedir. Ancak 

1982 yılında bankacılar ile bankerler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık (bankerler krizi) cari dengeyi 

olumsuz etkileyerek açık vermesine sebep olmuştur (Ülker,2019: 70). 1983-1987 yıllarında cari işlemler 

dengesi açık vermeyi sürdürmüş, 1988’den itibaren fazla vermeye başlamıştır. Bu durum 1990 yılına 

kadar devam etmiştir. Dış ticaret verilerine bakıldığında ise 1980’den itibaren uygulanan ihracata 

yönelik stratejilerin etkisi görülmeye başlamış ve ihracat sürekli bir artış trendine geçmiştir. Ancak 

ülkemiz dışa bağımlı olduğu için ihracat ile birlikte artan ithalat rakamları, dış ticaret açıklarına sebep 

olmuştur. Dış ticaret açıkları ise cari işlemler hesabının da açık vermesi sonucunu doğurarak ödemeler 

bilançosunu olumsuz etkilemiştir. 1990 yılına gelindiğinde, Irak’ın Kuveyt’e saldırmasıyla ortaya çıkan 

Körfez Savaşı, Türkiye ekonomisini olumsuz etkilenmiş, dış ticaret dengesinin ve cari işlemler 

dengesinin açık vermesine sebep olmuştur (Mazlum, 2020: 56). 

1991-2000 Arası Dönem 

Türkiye ekonomisi, 1990’lara geldiğinde genişleme dönemi yerini durgunluğa bırakmıştır. 1990 yılında 

yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından gereken tedbirler alınamamış ve sorunlar daha da artarak 

ekonomi bir krize doğru sürüklenmeye başlamıştır. 1994 yılının nisan ayına gelindiğinde ise Türkiye 

kriz gerçeğiyle yüzleşmiştir. Bu dönemde ülkeye sermaye girişlerinin durması, krizin etkisini arttırarak 

sorunları daha da derinleştirmiştir. Krizin ilerlemesini yavaşlatmak ve mücadele edebilmek için ‘5 Nisan 

Kararları’ olarak ifade edilen, Ekonomik Önlemler Uygulama Plânı 1995 yılında yürürlüğe 

konulmuştur. Alınan kararlar doğrultusunda uygulanan önlemler ekonominin kısa vadeli de olsa 

toparlanmasını sağlamıştır (Has, 2021: 45-46). 

Tablo 3: 1991-2000 Dönemi Dış Ticaret Göstergeleri ve Cari Denge (Milyon Dolar) 

YILLAR 
İHRACAT 

(Milyon $) 

İTHALAT 

(Milyon $) 

DIŞ TİCARET 

DENGESİ 

(Milyon $) 

CARİ 

DENGE 

(Milyon $) 

1991 13.593 20.883 -7.453 250 

1992 14.715 22.791 -8.156 -974 

1993 15.345 29.426 -14.083 -6.433 

1994 18.106 22.273 -5.164 -2.631 

1995 21.636 34.788 -14.072 -2.339 
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1996 32.067 42.331 -20.402 -2.437 

1997 32.110 47.158 -22.297 -2.638 

1998 30.852 44.779 -18.947 2.000 

1999 29.135 38.802 -14.084 -925 

2000 30.923 52.882 -26.727 -9.920 

Kaynak: SBB ve TÜİK, 1991-2000 

1990 yılının olumsuz etkisi ile 1991 yılında ihracat 13,5 milyar dolar, ithalat ise 21 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 1990’lı yıllarda kamu finansman problemi yaşadığı için Türk lirasının 

değerlenmesine izin verilen politikaların uygulandığı bir dönem olmuştur. Bu durum ithalatı arttırırken, 

ihracatı düşürmüştür (Doğan, 2014: 58). 1990 yılında 9,5 milyar dolar açıklanan dış ticaret açığı da 

ekonominin daralmasıyla 1991 yılında gerileyerek 7,5 milyar dolar olmuştur.  Körfez Savaşı nedeniyle 

1991 yılında düşen turizm gelirleri ve tekrar artma eğilimi gösteren dış ticaret açığı sonucunda 1992 

yılında cari açık tekrar yükselmeye başlamıştır. 1993 yılında gerçekleşen 14 milyar dolarlık dış ticaret 

açığı, beraberinde cari açığı da rekor düzeye ulaştırmıştır. Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere, 

rekor cari açık da eklenince 1994 yılında kriz kaçınılmaz olmuştur. 5 Nisan 1994’te krizden çıkış yolu 

olarak istikrar tedbirleri açıklanmış, 1995’te uygulamaya konulmuştur. İstikrar tedbirleri ile amaçlanan 

Türk lirasının istikrarını sağlamak, ihracatı arttırmak, ödemeler dengesi açığını azaltmaktır (Kınaytürk, 

2006: 46). Alınan tedbirler kısa vadede olumlu etkilerini göstermiştir. Olumlu etkiler 1995 yılında 

devam edememiş ve dış ticaret açığı tekrar 14 milyar dolara yükselmiştir. Tüm olumsuzluklara rağmen, 

1995 yılından sonra cari açığın, 1993 ‘te gerçekleşen seviyenin altında kalması ve 1995 yılı sonunda 

uluslararası rezervlerin tarihinin en yüksek düzeyine ulaşması yeni bir ekonomik krizin oluşmasını 

önlemiştir (Doğan, 2014: 62). 1996 yılında AB ile imzalanan Gümrük Birliği antlaşması kapsamında 

dış ticarette korumacılığın azaltılması, 1996 yılında ihracatta bir önceki yıla oranla artış gözlenmiştir. 

Gümrük Birliği antlaşması her ne kadar dış ticaret açığını iyileştirse de cari açıklar devam etmiştir. 1997 

yılında ekonomimizde Asya krizinin olumsuz etkileri görülmüştür (Ülker,2009: 75). Asya Krizinin 

etkileri ve TCMB'nin uyguladığı istikrarlı reel kur politikası neticesinde 1998 yılında ithalattaki düşüş, 

dış ticaret açıklarının azalmasını sağlamış, bununla birlikte 1998 yılında cari işlemler hesabı 2 milyar 

dolar fazla vermiştir. 1999 yılında yaşanan Marmara depremi, Rusya krizi ve 1997-1999 Uzakdoğu ve 

Asya krizlerinin yaşanması Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etki oluşturmuştur. 1990-1999 

yıllarına bakıldığında cari açıkların genel olarak sorun oluşturacak seviyede olmadığı ancak 1994 krizine 

benzer bir krize alt yapı hazırladığı söylenebilir (Doğan,2014: 63). Ekonomiye olan güvenin sarsılması, 

Marmara depreminin oluşturduğu hasar ve maliyet için dış kaynak kullanımına başvurulması mali 

sistem ve cari açık üzerindeki baskıyı arttırmıştır (Çetin ve Savrul, 2016: 527). 2001 krizine sebep olan 

cari açık miktarı 2000 yılında yaklaşık 10 milyar dolar gerçekleşmiştir. 

2001-2010 Arası Dönem 

5 Nisan 1994’te alınan istikrar kararlarından sonra, 1999 yılında yaşanan olumsuzluklar, dış kaynak 

kullanımı ve artan cari açık, Kasım 2000 ve Şubat 2001 tarihlerinde cumhuriyet tarihinin en büyük iki 

krizine sebep olmuştur. Kasım 2000 likidite krizi, Şubat 2001 ise döviz krizi olarak ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’de Türk lirasına ve dövize artan talep ile bu talebin iç piyasadan karşılanamaması sonucunda 

faiz ve kurların hızlı bir şekilde yükselmesi Kasım 2000 krizinin temel sebebidir. Artan likidite talebini 

karşılamak amacıyla gereken kaynak IMF’den karşılanarak kur ve faiz yükselmesi engellenebilmiştir. 

Ancak bu krizi önleyememiş sadece üzerini kapatmayı sağlamıştır (Yiğit, 2018: 61).  Döviz krizi 

şeklinde ortaya çıkan Şubat 2001 krizi ise üzeri kapatılarak tam atlatılamayan Kasım 2000 krizinin 

devamı olmuştur. Kısa sürede derinleşen ve panik havasıyla dış sermayenin iç piyasadan çekilmesine 

sebep olan krizin önlenmesi için yine IMF’den yardım istenmiştir. Ancak 2001 krizinde gecelik faizlerin 

%6200’e kadar artış göstermesi ve Merkez Bankası döviz rezervlerinin hızla eriyerek kaybın 5,36 milyar 

dolara ulaşması sonucu Merkez Bankası, para ve kur politikalarından vazgeçmiş, sabit kur rejimini terk 

ederek dalgalı kur sistemine geçildiğini duyurmuştur (Ülker, 2009: 76). 2001 krizinden sonra ekonomi 

%9,4 küçülmüş, küçülmenin etkisiyle ithalat azalarak, ihracat artış eğilimine girmiştir. Dış ticaret açığı, 

2000 yılında 26,7 milyar dolar seviyesindeyken, 2001 yılında 10 milyar dolara düşmüştür. Cari işlemler 
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dengesi ise 2000 yılındaki rekor açıktan sonra, ithalattaki azalış ve ihracattaki artışında etkisiyle 2001 

yılında 3,7 milyar dolar fazla vermiştir (Doğan, 2014: 68). 

Tablo 4: 2001-2010 Dönemi Dış Ticaret Göstergeleri ve Cari Denge (Milyon Dolar) 

YILLAR 
İHRACAT 

(Milyon $) 

İTHALAT 

(Milyon $) 

DIŞ TİCARET 

DENGESİ 

(Milyon $) 

CARİ DENGE 

(Milyon $) 

2001 34.810 38.092 -10.064 3.760 

2002 40.705 47.109 -15.494 -626 

2003 52.472 65.883 -22.086 -7.554 

2004 68.833 91.271 -34.372 -14.198 

2005 78.509 111.445 -43.297 -20.980 

2006 93.778 134.672 -54.041 -31.161 

2007 115.379 162.210 -62.791 -36.946 

2008 140.906 193.823 -69.936 -39.425 

2009 109.732 134.494 -38.785 -11.360 

2010 120.991 177.317 -71.661 -44.620 

Kaynak: T.C. Merkez Bankası ve TÜİK, 2001-2010 

Şubat 2001 krizinden sonra, krizin etkilerinin azaltılarak atlatılabilmesi için Mayıs 2001’ de IMF 

destekli Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) adında bir ekonomik program yürürlüğe girmiştir 

(Mazlum, 2020: 57). Ancak bu program da büyüme rakamları, enflasyon ve faiz oranlarında pozitif bir 

etki oluştururken cari açık ve dış ticaret üzerinde negatif etki oluşturmuştur (Karabulut ve Danışoğlu, 

2006: 48). GEGP’nın temel amacı, uluslararası piyasalara yüksek faiz oranları sunarak, dış sermayeyi 

ülkemize çekmekti. Sonuçta 2002 sonrasında Türkiye, sermaye akışının gerçekleştiği bir ülke haline 

geldi. Ülkeye giren dış kaynaklar ile tüketim düzeyi ve büyüme oranı artmıştır.  Bu durum ise cari açığın 

artmasına sebep olmuştur (Öztürk, 2013: 72). 2002 yılından sonra cari açık giderek artmaya devam 

etmiş ve Türkiye’nin en önemli ekonomik problemlerinden biri olmuştur. 2002 yılından 2008 yılına 

kadar ihracat ile birlikte ithalatın da arttığı ve dış ticaret dengesinin sürekli açık verdiği görülmektedir. 

Cari açığın artmasında bu önemli bir faktördür. GEGP’nın etkisiyle 2001-2007 yılları arasında cari 

denge ve dış ticaret dengesinin kötüleşmesi dışında ekonomide yaşanan iyileşmeler, 2008 krizi ile 

sekteye uğramıştır. Krizin etkilerinin, ihracatımızın yüzde 50’sini oluşturan Avrupa Birliği bölgesinde 

daha fazla hissedilmesi, ihracat performansımızı önemli ölçüde düşürmüştür. İhracattaki bu düşüş, 

üretimi de olumsuz etkilemiştir (Yılmaz, 2013: 233). Krizin ilk yılında ithalatın ihracattan daha yüksek 

düşüş göstermesi sonucunda dış ticaret açığında, dolayısıyla cari açıkta önemli bir azalma görülmüştür. 

2010 yılında ise ekonomi tekrar toparlanma sürecine girmiş, ithalattaki artışın ihracattan fazla olması 

sebebiyle dış ticaret açıkları artmış, bu durum cari açığı da etkilemiştir. 

2010 Sonrası Dönem  

Ekonominin toparlanıp, büyümeye başladığı dönemlerde ithalatta da ciddi artışlar olduğu, kriz 

durumlarında ya da ekonominin zayıfladığı dönemlerde ise ithalat performansında düşüşler 

görülmüştür. Bu kapsamda ekonomik büyümenin yaşandığı yıllarda ithalat ile ihracat arasındaki fark 

artmakta ve dış ticaret açığı meydana gelmektedir (TİM, 2014: 170). Cari işlemler dengesi de bu açıktan 

olumsuz etkilenmektedir. Nitekim ekonominin toparlanma sürecine girdiği 2010-2011 yıllarında da bu 

durum yaşanmıştır. 2010 yılında 71,6 milyar dolar seviyesine çıkan dış ticaret açığı, 2011 yılında da 

artmaya devam etmiş ve 105,9 milyar dolar olmuştur. Bu artışlar beraberinde cari açığın da artması 

sonucunu doğurmuştur. 2011 yılında cari açığın riskli bir noktaya gelmesiyle olası bir krizin önüne 

geçebilmek için, büyüme hızını düşürerek cari açığın azaltılması yönünde bir politika uygulama yoluna 

gidilmiştir (Yiğit, 2018: 65). 2011 yılından sonra dış ticaret açığının ve bundan etkilenen cari işlemler 

açığının dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Cari açık en yüksek seviyesini 74,4 milyar dolar ile 

2011 yılında görmüştür. Öndeki yıllara göre düşüş göstererek, 2015 yılında 62,6 milyar dolar, 2016 

yılında ise 52,9 milyar dolar gerçekleşen dış ticaret açıkları nedeniyle cari açıkların da 2015 yılında 27,3 

milyar dolar, 2016 yılında 27 milyar dolara düştüğü görülmektedir. 2017 yılında ise önceki yıla oranla 



 
 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 
 

 

186 

dış ticaret açığı ve buna paralel olarak cari açık artmıştır. 2019 yılına gelindiğinde ise 2001 yılından bu 

yana ilk kez cari işlemler hesabının fazla verdiği görülmektedir. Ekonomistler, cari fazla verilmesinde 

ithalatın yüzde 9,1 daralmasının, ihracatın yüzde 7,1 artmasının ve turizm gelirlerindeki yüzde 17’lik 

artışın etkili olduğunu belirtmektedir (AA, 2020). 2019 yılının aralık ayında ilk kez Çin’in Wuhan 

eyaletinde ortaya çıkan ve üç ay gibi kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak ülkelerin 

ekonomilerini durma noktasına getiren Covid-19, Türkiye’nin de ekonomisini olumsuz etkileyerek 2019 

yılında fazla veren cari işlemler hesabının 2020 yılında tekrar açık vermesine sebep olmuştur. 

 Tablo 5: 2011-2020 Dönemi Dış Ticaret Göstergeleri ve Cari Denge (Milyon Dolar) 

YILLAR 
İHRACAT 

(Milyon $) 

İTHALAT 

(Milyon $) 

DIŞ TİCARET 

DENGESİ 

(Milyon $) 

CARİ DENGE 

(Milyon $) 

2011 142.392 231.552 -105.934 -74.402 

2012 161.948 227.315 -84.084 -47.960 

2013 167.397 249.282 -99.341 -55.858 

2014 173.293 239.865 -84.637 -38.848 

2015 154.865 203.874 -62.637 -27.314 

2016 152.645 192.568 -52.942 -27.034 

2017 169.214 227.789 -74.220 -40.813 

2018 178.909 219.635 -53.983 -21.473 

2019 182.246 198.997 -29.512 6.759 

2020 168.414 206.280 -49.863 -37.264 

Kaynak: T.C. Merkez Bankası ve TÜİK, 2011-2020 

1980-2020 yılları arasındaki dönem incelendiğinde, Türkiye’nin cari açık probleminin temel 

belirleyicisinin dış ticaret açıkları olduğu görülmüştür. Dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesi 

arasında pozitif korelasyon söz konusudur. Yani dış ticaret dengesinde meydana gelen bir açık cari 

işlemler hesabının da açık vermesine yol açacak, dış ticaret dengesinde meydana gelen bir fazlalık ise 

cari işlemler dengesinde oluşan açıkların kapanmasına yardımcı olacaktır.  

Türkiye üretimde dışa bağımlı bir ülkedir. Yani genel olarak mal ve hizmet ithalatının, ihracattan fazla 

olduğu bir yapıya sahiptir. Bu nedenle yıllar itibariyle ihracattaki artışları, ithalattaki artışların takip 

ettiği görülmüştür. İthalatın ihracattan fazla olması ise dış ticaret dengesinin sürekli açık vermesine 

sebep olarak dolaylı yoldan cari açığı olumsuz etkilemektedir. 

Türkiye’ nin cari açık sorunundan kurtulmak için mutlaka dış ticaret açığının önüne geçmesi gerekir. 

Bunun yolu ise ihracatı arttırıp, ithalatın azaltılmasıdır. İthalatın azaltılması, üretimde kullanılan ithal 

girdilerin yurt içinde üretilmesiyle mümkündür. Bu kapsamda ithal edilen ürünlerin üretimini 

gerçekleştirmek için gereken finansman kaynaklarını Türkiye’ye çekecek politikalar uygulanmalıdır 

(Konak, 2018: 176). İhracatın arttırılması ise getirisi yüksek olan ürünlerin, üretimine ve ihracatına 

ağırlık verilmesini gerektirir. Karar organları bu kapsamda ihracatı teşvik etmek amacıyla çok sayıda 

politika uygulamaya koymuştur.  

TÜRKİYE’DE İHRACATA YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALAR 

Bir ülkenin ekonomik olarak kalkınması ve cari açık probleminden kurtulabilmesi, dış ticaret dengesi 

ile doğrudan ilişkilidir. Dış ticaret açığının var olduğu bir ekonomide, bu açığı azaltmanın yolu; ithalatı 

azaltıp, ihracatı arttırmaktır. Türkiye gibi üretimde dışa bağımlı ülkelerde, ithalatın azaltılabilmesi için 

ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretiminin yapılması gerekir. İhracatın arttırılabilmesi için de ihraç 

edilen ürünlerin üretimi desteklenmeli, geliri yüksek olan ürünlerin üretimi ve ihracı özendirilmeli ve 

ihracatçıya gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. 

Devletin, ihracatı arttırmak amacıyla ihracatçılara sağladığı her türlü imkân ve kolaylığa ‘ihracat teşviki’ 

denir.  Firmaları ihracata yönlendiren en önemli uygulama, ihracata yönelik teşvik politikalarıdır 

(Yayman, 2020: 413). Her ülke kendi ekonomik yapısına ve gelişmişlik düzeyine uygun teşvik 

politikaları uygular. Türkiye’nin de ihracata yönelik teşvikleri oldukça fazladır. Devletin ekonomiye 
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müdahale araçlarından biri olan ihracat teşvikleri, uluslararası ticareti olumsuz etkilediği için gerek 

Dünya Ticaret Örgütü gerekse Avrupa Birliği tarafından kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu 

kapsamda Türkiye’nin 1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olması ve 1996 yılında AB ile 

arasında Gümrük Birliği antlaşmasının yapılmasıyla doğrudan parasal teşvikler uygulamadan 

kaldırılmış, uluslararası antlaşmalara aykırı olmayacak devlet destekleri uygulanmaya başlamıştır 

(Atayeter ve Erol, 2011: 2). 

Türkiye’de ihracatın teşvikine yönelik olarak yapılan çalışmalar ve uygulanan yöntemler; ihracatta 

devlet yardımları, vergi, resim, harç istisnası, dahilde işleme rejimi (DİR), hariçte işleme rejimi (HİR), 

KDV istisnası ve Eximbank kredileridir. 

 

1) İhracatta Devlet Yardımları 

İhracata yönelik devlet yardımlarının amacı; getirisi yüksek yani teknoloji yoğun ürünlerin ihracatını 

arttırmak suretiyle firmaların rekabet gücünün arttırılması, ülkeye daha fazla sermaye girişinin 

sağlanması ve bunun sonucunda ülke ekonomisinin geliştirilmesidir. Türkiye’de ihracata yönelik devlet 

yardımları, bu yardımların veriliş amacını, şeklini ve miktarını belirleyen Para-Kredi ve Koordinasyon 

Kurulu Tebliğleri ile düzenlenmektedir (Mete ve Akyazı, 2017: 86). İhracata yönelik devlet yardımları 

kapsamında farklı programlar bulunmaktadır. 

 Ar-Ge Yardımları: Bu yardımların amacı; ticari değeri yüksek olan yeni bir ürünün oluşturulması 

veya mevcut ürünlerin rekabet gücünü arttırmaya yönelik üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin 

araştırılması ve geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerine destek vermektir. Bu program projelere 

destek sağlamakta ve Stratejik Odak Konuları Projeleri (SOKP)’ne dair giderleri karşılamaktadır 

(Yüksek, 2011: 5-6). 

 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi: Uluslararası nitelikteki yurt 

içi ihtisas fuarlarına uluslararası katılımın arttırılması için dış tanıtımının yapılmasını sağlayan bir 

programdır (Mete ve Akyazı, 2017: 101) 

 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi: Programın amacı; 

KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), SDŞ’ler (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri) ve 

diğer firmaların yurtdışında düzenlenecek fuar ve sergilere katılım düzeylerini arttırmak ve böylece 

üretim ile ihracat artışını sağlayabilmektir (Yüksek, 2011: 12). 

 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği: Devletin Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunan 

firmalara, pazar payını arttırabilmek, ihracata başlamalarını sağlamak ve pazara giriş faaliyetlerini 

desteklemek amacıyla verdiği desteklerden oluşmaktadır (Soylu ve Demirci,2021: 25) 

 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE Desteği): Bu destek türünde amaç; 

bazı firmaların, kamu kurum ve kuruluşlarının, ihracatçı firmaların rekabet gücünü arttırmaya 

yönelik proje, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesidir (Mete ve Akyazı, 2017: 93). 

 İstihdam Yardımı: Bu destek ile “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” ünvanına sahip işletmelerin dış 

ticarete ilişkin çalışmalarını sürdürebilmek için yüksek öğrenimli ve tecrübe sahibi yönetici ve 

eleman istihdamı sağlanması amaçlanmıştır (Şaşmaz ve Karamıklı, 2018: 2848). 

 Pazara Giriş Belgeleri ve Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Desteği: Bu destek 

kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya 

avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini veya sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini 

gösterir işaretleri; tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini veya test/analiz raporlarına ilişkin 

harcamalarının belirli bir kısmı karşılanmaktadır. Ayrıca küresel tedarik zincirine daha etkin bir 

tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına 

yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümü de bu tebliğ kapsamında karşılanmaktadır 

(Soylu ve Demirci,2021: 26). 

 Tasarım Desteği: Amaç; Türkiye’ de tasarım ve yenilik kültürlerinin oluşturulması ve 

yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcıların ve tasarımlarının yurt dışı pazarında tanıtılmasına, 

pazarlanmasına katkıda bulunmaktır (Ticaret Bakanlığı, 2019: 38). 

 Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve 

Turquality Desteği: Amaç; uluslararası piyasalarda markalaşma potansiyeline sahip Türk 
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markalarının, pazara girişini ve tutunmasını sağlayacak yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine ilişkin 

giderlerinin desteklenerek firmanın markasıyla uluslararası pazarda küresel bir oyuncu olmasını ve 

bu şekilde o marka üzerinde Türk malı imajını oluşturabilmektir (Ticaret Bakanlığı, 2019: 43). 

 Yurtdışı Birim, Marka Tescil Tanıtım Desteği: Bu program kapsamında, firmaların ve iş birliği 

kuruluşlarının yurt dışı tanıtım faaliyetleri, yurt dışı birimlere ilişkin kira giderleri, marka tescil 

giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin giderlerinin bir bölümü desteklenmektedir (Soylu ve 

Demirci,2021: 26). 

 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı: Bu program ile işlenmiş tarım ürünlerinin uluslararası 

piyasalarda rekabet gücü kazanması ve ihracat hacminin arttırılabilmesi amacıyla firma giderlerinin 

azaltılması hedeflenmektedir (Mete ve Akyazı, 2017: 4) 

2) Vergi, Resim Harç İstisnası 

Vergi, resim ve harç istisnası ile amaç hem ihracatçı firmaların ihracatlarını geliştirmek hem de ihraç 

ürünlerine uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlamaktır. İhracata konu olan mamullerin maliyetinde 

etkili olan vergi, resim, harç gibi ekonomik değerlerden muaf tutulması, firma maliyetlerini 

azaltmaktadır. Böylece, bu teşvik yöntemiyle ihracata konu olan pazarların geliştirilmesine kolaylık 

sağlanmış olmaktadır (Şaşmaz ve Karamıklı, 2018: 2855). 

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin 

finansmanında kullanılmak kaydıyla bankalarca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası 

krediler ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi bu kapsamda sayılabilir. 

İhracatla ilgili işlem yapan bankaların, faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer 

kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili 

olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa 

olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri, 

Dâhilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların 

finansmanı amacıyla kullanılan krediler,  

İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı 

hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar,  

İstisna kapsamında yer alır, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Damga Vergisi, harç ve 

diğer kanunlarda yazılı olan vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmaktadırlar (Ticaret Bakanlığı,2019: 

105). 

3) Dahilde İşleme Rejimi (DİR) 

Dahilde işleme rejimi, ihracatı yapılacak ürünlerin üretiminde kullanılacak girdilerin, vergiden muaf 

tutulup, teşviklerden faydalandırıldığı bir rejim türüdür. DİR’ in temel hedefi; Dünya piyasa 

fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda 

rekabet gücü ve avantajı kazandırmak, ihracat pazarlarını geliştirerek ürün çeşitliliğini arttırmaktır 

(Ticaret Bakanlığı, 2019: 99). Dahilde işleme rejimi, şartlı muafiyet sistemi ve geri ödeme sistemi olarak 

ikiye ayrılır. 

a- Şartlı Muafiyet Sistemi: Dahilde işleme izin belgesi olan işletmelerin, ihraç ürünlerinin, üretiminde 

kullanılan girdiler (hammadde, yarı mamul madde veya ambalaj malzemeler) için ödeyecekleri miktar 

kadar teminat yatırmaları halinde yurt dışından gümrüksüz olarak ithal etme imkânı tanıyan bir 

sistemdir.  

b- Geri Ödeme Sistemi ise ihraç ürünlerinin ithal edilmesi durumunda alınan verginin geri ödenmesidir 

(Yayman, 2020: 420). 

 

4) Hariçte İşleme Rejimi (HİR) 

Hariçte işleme rejimi, serbest dolaşımdaki bir eşyanın daha sonra işlenmek, tamir edilmek veya 

yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve 
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bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest 

dolaşıma girmesidir (Ticaret Bakanlığı, 2019: 103). Bu rejimin temel amaçları;  

 Yurtdışındaki ucuz işgücü maliyetlerden faydalanmak,  

 Kalite standartları ve teknolojiden yararlanmak,  

 İthal edilen eşyaların tamirini üreticisine yaptırmak,  

 Üreticileri üretimlerinde yerli ürün kullanmaya teşvik ederek nihai ürün için ödenecek ithalat 

vergilerini azaltmaktır (Soylu ve Demirci, 2021: 28).  

Hariçte işleme izin ve izin belgesinin süresi en çok 12 aydır. Ancak firmanın gerekçeli talebi üzerine bu 

sürelerin uzatılma imkânı da vardır (Resmî Gazete, 2007/5 sayılı tebliğ). 

5) KDV İstisnası 

Uluslararası ticarete konu olan bir malın dolaylı vergilendirme hakkı ithalatçıya aittir. Bundan dolayı 

ihracat istisnası getirilmiştir. Bu şekilde mal ister yurt içinde ister yurt dışında üretilmiş olsun tüketildiği 

yerde vergilendirileceği için sadece bir kere vergiye maruz kalacaktır. Sonuç olarak mal, ihracatçı 

ülkede herhangi bir vergiye tabii olmayacak ve vergi konusunda rekabette tarafsız kalacaktır 

(Akgündüz, 2010:68). 

İhracatçı, malın satışını KDV’siz yaptığı için KDV tutarını kendisi yüklenmiş olur. İhracatçı firmanın 

katlandığı bu maliyet daha sonra ihracatçıya tekrar iade edilmektedir. Malın KDV’si tekrar iade edildiği 

için ihracatçı daha ucuza satışını gerçekleştirmiş olur. Mal ve hizmet ihracatında KDV istisnasından 

yararlanabilmek için malın gümrük bölgesinden çıkarak yurt dışındaki bir noktaya ulaşması, hizmetin 

ise yırt dışındaki bir müşteriye sunuluyor, o hizmetten yurt dışında yararlanıyor olması gerekmektedir 

(Şaşmaz ve Karamıklı, 2018: 2857). 

6) Eximbank Kredileri 

24 Ocak 1980 kararları ile dışa açık bir kalkınma modelinin benimsenmesi sonucunda gelişme kaydeden 

ihracata süreklilik kazandırabilmek için bir finansman kaynağı ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç 

doğrultusunda 1987 yılında kurulan Türk Eximbank, ihracatın ve ihraç edilen ürün çeşitliliğinin 

arttırılması, ihraç mallarının yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak, ihracatçıların uluslararası piyasalarda 

payını arttırmak gibi her yönden ihracatın geliştirilmesini sağlayamaya yönelik ihracatçılara çeşitli 

finansal hizmetler sunmaktadır. Türk Eximbank; ihracat kredisi, garanti ve sigorta politikaları 

kapsamında finansman desteği sağlamaktadır (Eximbank, 2021). Eximbank amacına ulaşmak için 

ihracatçılara üç tür kredi sağlamaktadır: Bunlar kısa vadeli ihracat kredileri, orta ve uzun vadeli ihracat 

kredileri ve döviz kazandırıcı hizmet karşılığında sağlanan kredilerdir.  

Kısa Vadeli İhracat Kredileri: İhracatçı işletmelere ya da ihracata yönelik üretim yapanlara ihracata 

hazırlık sürecinde verilen destek kredileridir. 

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredileri: Bu krediler ise işletme yatırım kredisi, yurt dışı mağazalara 

sağlanan kredi gibi ihracatın finansmanına yönelik olarak sağlanan kredilerdir. 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Karşılığında Sağlanan Krediler: Turizm kredisi, uluslararası nakliyat 

pazarlama kredisi gibi ülkeye döviz kazandırmaya yönelik hizmetler için sağlanan kredilerdir (Şaşmaz 

ve Karamıklı, 2018: 2858). 

 

SONUÇ 

1980 yılı Türkiye ekonomisi için yapısal reformların gerçekleştiği ve dış ticarette önemli adımların 

atıldığı bir yıl olmuştur. 1980 itibariyle küreselleşme olgusunun tüm dünyaya hâkim olması, dış ticaretin 

hem küresel hem de ulusal ekonomi içerisindeki önemini arttırmıştır. Bu tarihe kadar ithal ikameci 

politikalarla dışa kapalı olan Türkiye ekonomisi, 24 Ocak kararları ile dışa açılmış ve ihracata yönelik 

sanayileşme stratejisini benimsemiştir. Bu adım Türkiye’de daha önce var olmayan cari açık sorununun 

başlangıç noktası olmuştur 
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Cari açığa sebep olan çok sayıda faktör vardır ama aralarında en belirleyici olan dış ticaret açıklarıdır. 

Cari açık ile dış ticaret dengesi arasında pozitif bir korelasyon vardır. Yani dış ticaret dengesinde 

meydana gelen bir açık cari işlemler hesabının da açık vermesine yol açacak, dış ticaret dengesinde 

meydana gelen bir fazlalık ise cari işlemler dengesinde oluşan açıkların kapanmasına yardımcı olacaktır.  

Türkiye ekonomisi, üretimde ithal girdi kullandığı yani üretimde dışa bağımlı olduğu için yıllar itibariyle 

artan ihracat rakamlarını, ithalat rakamları takip etmiştir. İthalatın ihracattan fazla olması ise dış ticaret 

dengesinin sürekli açık vermesine sebep olarak dolaylı yoldan cari açığı olumsuz etkilemektedir. 

Cari açık, Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarından birisidir ve bu duruma sebep olan en önemli etken 

dış ticaret açıklarıdır. Nitekim, araştırma konusu olan 1980-2020 yıllarına ait cari denge - dış ticaret 

dengesi verileri bunu açıkça ortaya koymaktadır. Dış ticaret açıklarının arttığı (azaldığı) yıllarda, cari 

açığın da arttığı (azaldığı) görülmektedir. 

Ayrıca Türkiye ekonomisinde oluşan 1994 ve 2008 krizleri ile ABD’ de ortaya çıkan 2008 krizlerinin 

dış ticaret dengesi üzerindeki etkisi büyük olmuştur. Kriz dönemlerinde ithalat bıçak gibi kesildiğinden 

dolayı dış ticaret dengesinde geçici düzelmeler görülmüştür. Ekonominin tekrar toparlanmaya başlaması 

ise dış ticaret açıklarını dolayısıyla cari açığı tekrar arttırmıştır. 

Cari açığın artması ekonomik krizlerin alt yapısını oluşturmaktadır. Bu nedenle politika yapıcılar, cari 

açığın sebeplerine odaklanmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Türkiye’nin cari açığına sebep belirleyici 

etken ithalatın ihracattan fazla olmasıdır. Buradan hareketle cari açığın azaltılabilmesi için ithalatın 

azaltılıp, ihracatın arttırılması gerekmektedir. 

İhracat artışı hem ülke ekonomilerinin kalkınması hem de dış ticaret açığı kaynaklı cari açığın 

azaltılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda devlet, ihracatı arttırmaya yönelik çok 

sayıda politika uygulamaya koymuştur.  Türkiye’de ihracatın teşvikine yönelik olarak yapılan çalışmalar 

ve uygulanan yöntemler; ihracatta devlet yardımları, vergi, resim, harç istisnası, dahilde işleme rejimi 

(DİR), hariçte işleme rejimi (HİR), KDV istisnası ve Eximbank kredilerinden oluşmaktadır. Hazırlanan 

devlet yardımları ve ihracat teşvikleri ihracatın arttırılmasına ve dış ticaret dengesindeki açıkların 

azaltılmasına büyük katkı sağlamaktadır. 
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Öz 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını kısa sürede yayılarak Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından salgın ilan edilmiştir. Tarih boyunca salgınlar sadece insan sağlığını değil ekonomi, psikoloji 

ve sosyoloji gibi alanlar üzerinde de olumsuz etkiler bırakmıştır. Dünya ekonomisini de olumsuz yönde 

etkileyerek hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapılarından olumsuz etkilere 

neden olmuştur.  

Çalışmada Covid-19 salgının gerek dünya gerekse Türkiye üzerindeki ekonomik etkileri ele alınıp 

incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda daha çok veri analizi yapılmış ve uluslararası kuruluşların 

yapmış oldukları çalışmalardan alınan veriler analiz edilerek ülkeler bazında karşılaştırmalar 

yapılmıştır.  Veri analizleri yapılırken, enflasyon, işsizlik, cari denge, reel GDP gibi makro ekonomik 

göstergeler ön plana çıkmıştır. Analiz sonucunda 2020 yılında salgın hemen hemen bütün ülkelerde 

olumsuzluklara yol açarken, IMF’in hazırladığı raporda 2021 yılından itibaren bazı göstergelerde 

düzelme görülebileceği öngörülmektedir. 

A COMPARATIVE EVALUATION OF THE ECONOMİC EFFECTS OF THE COVID-19 

EPIDEMIC ON TURKEY AND DEVELOPED COUNTRIES 

 

Abstract 

Covid-19, which appeared in Wuhan, China first, spread over the world in a very short time and was 

declared to be a global pandemic by the World Health Organization. Throughout the history, pandemics 

have left negative impacts on not only the human health but also on fields such as economics, 

psychology, and sociology. Having a negative influence on the world economy, they have led to 

damaging effects on the economic structures of both the developed and the developing countries. 

In the scope of the study, it has been aimed to analyse the effects of the Covid-19 pandemic on not only 

Turkey but also the other world countries. In this context, a more comprehensive data analysis has been 

executed by scrutinising the data attained form international institutions so as to make a comparison on 

the country basis. While realising the data analysis, macro-economic indicators such as inflation, 

unemployment, current account balance and real Gross  

Domestic Product have come into prominence. The results of the analysis demonstrate the fact that the 

pandemic has led to problems in almost all countries, whereas the IMF report envisages an improvement 

in some of the indicators beginning from 2021. 

Jel Codes: E24, E31 
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GİRİŞ 

 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını kısa sürede yayılarak Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından salgın ilan edilmiştir. Covid-19, vaka ölüm oranına göre mevsimsel gripten üç ila otuz kat 

daha ölümcül bir virüs olarak tespit edilmiştir.. Ayrıca SARS'tan en az on kat daha bulaşıcı olmasının 

yanı sıra hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde dünya çapında halk sağlığına zarar verme 

potansiyeli çok büyük olmuştur (Loayza ve Fernando, 2020: 1). Koronavirüsler, soğuk algınlığından 

Orta Doğu Solunum Sendromu ve Ağır Akut Solunum Sendromu gibi ağır enfeksiyon hastalıklara kadar 

uzanan geniş bir virüs ailesidir. Covid-19, hastalık çeşitliliği açısından hem geniş hem de vakaların 

yaklaşık %80’inde hafif reaksiyona sebep olduğu için diğer koronavirüslerden farklılık göstermektedir. 

Hastalığı taşıyan ancak belirti göstermeyen birçok kişi hastalığın yayılma hızını artırdığı gibi virüsün 

kontrol altına alınmasını da zorlaştırmaktadır (Ulun, 20201: 91-92).  

Halk sağlığına bir tehdit niteliğinde olan Covid-19 salgınının yayılımının önlenmesi için ülkeler birçok 

önlemler almıştır. Bu önlemler; ülkeye giriş ve çıkışların kapatılması, cafe, restoran, spor salonları, 

kuaförler gibi bulaş riskinin fazla olduğu alanların kapatılması, sokağa çıkma yasakları gibi birçok 

karantina önlemleri alınmıştır. Bu önlemler halk sağlığını iyileştirici nitelikler taşırken aynı zamanda da 

küresel ekonomiyi de sarsıcı özellikte olmuştur. Birçok iş yerinin kapanması, şirket ve firmaların home-

office geçmesi ve örgün eğitimin yerini uzaktan eğitimin alması ile başta tarım ve turizm sektörü olmak 

üzere bütün sektörlerde durgunluk yaşanmıştır. Arz ve talebin buluştuğu alanlar sağlanamadığı için 

piyasa mekanizması çalışmamıştır ve bunun sonucunda talep ve arz şokları yaşanmıştır. Aynı zamanda 

paranın dolaşım hızının düşmesi ile finans sektörü de olumsuz etkilenmiş ve yatırımcılar varlıklarını 

satma eğilimine girmişlerdir. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkeler işten çıkarılmasının yasaklanması, işsizlik parası, destek 

paketleri vb. gibi önlemler almasına rağmen salgın tüm ekonomileri olumsuz etkilemiştir. Ancak 

salgından bazı ülkeler daha az hasar alırken bazı ülkeler ise daha kötü senaryolara maruz kalmıştır. 

Çalışmamızda Covid-19 salgınının ekonomiye olan etkileri gelişmiş ekonomiler ve Türkiye açısından 

karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.  

1.Covid-19’un Yayılması 

 

COVID-19'un küresel bir salgın olarak ilan edilmesinden bu yana geçen bir yıl korkunç bir can ve geçim 

kaybı yılı olmuştur. Dünya çapında işsiz kalan milyonlarca insan küresel topluluğun hala karşı karşıya 

olduğu sosyal ve ekonomik zorluğun acımasız yönlerini göstermektedir. Günümüzde salgının izlediği 

yol belirsizlikler taşısa da hem sağlık hem de ekonomik krizden çıkış yolu giderek daha görünür hale 

gelmektedir. Bilim camiasının yaratıcılığı sayesinde, enfeksiyonların şiddetini ve sıklığını azaltabilecek 

birden fazla aşı bulunmaktadır. Ayrıca salgın hayatına uyumla genel hareketliliğin azalmasına rağmen 

küresel ekonominin iyi durumda olmasını sağlamıştır ve bölgeler arasında ortalama olarak beklenenden 

daha güçlü bir toparlama süreci yaşanılmıştır (IMF, 2021: 13b).  

2.Tarihsel Süreç  İçinde Salgınlar ve Ekonomik Etkileri 

 

Tarih boyunca salgınlar sadece insan sağlığını değil ekonomi, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlar 

üzerinde de olumsuz etkiler bırakmıştır. Kronolojik olarak salgınların ekonomi üzerindeki olumsuz 

etkilerine bu başlık altında değinilmiştir. Veba ya da Ortaçağ’ın Kara Ölümü adıyla bilinen salgının 

etkileri istatistiksel olarak ölçülmesi zor olsa da tarihin akışını değiştirmiştir. Kara Ölüm işçi sınıfının 

rolünü değiştirmiş ve sermaye birikimi yapısı ile refah dağılımının yenilenmesine öncülük etmiştir. Aynı 
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zamanda Amerika’nın keşfine yol açtığı gibi işgücü arzının azalmasına ve feodal hükümetlerin merkezi 

sisteme geçmesine yol açmıştır. Bu gelişmelere rağmen Kara Ölüm’ün etkileri ölçülememektedir 

(Ceylan, vd., 2020: 818). 

İspanyol Gribi olarak da bilinen 1918 Küresel Grip dünya çapında 40 milyon insanın ölmesine 

neden olmuş ve dünya nüfusunun üçte birini enfekte etmiştir (Fernandes, 2020: 4). İspanyol Gribi sadece 

ölümcül olmakla kalmayıp Birinci Dünya Savaşı’na denk geldiği için 20. Yüzyılın siyaset ve ekonomi 

üzerinde de izler bırakmıştır. İspanyol Gribi GSYİH ve tüketim üzerinde sırasıyla %6 ve %8 civarında 

ekonomik kayba neden olmuştur. (Ceylan, vd., 2020: 118-119). 2002-2003 yıllarında Şiddetli Akut 

Solunum Sendromu Salgını SARS Çin’deki Guangdong’dan diğer Asya ülkelerine yayılmıştır. Salgın 

kontrol altına alındığında ise 8000’den fazla kişi enfekte olmuş ve 900’den fazla kişi de yaşamını 

yitirmiştir. Bu durum Çin’in büyümesinde %5 ile 1 puanlık azalmaya yol açmıştır. Dünya Bankası’na 

göre SARS’ın küresel ekonomiye maliyetinin 54 milyar dolar olduğu tahmin edilmiştir (Fernandes, 

2020: 7). Kuş gribi olarak da bilinen H5N1 virüsü ise kümes hayvanlarından insana yayılmanın 

önlenmesi halinde kayıp sadece kümes hayvancılığı sektöründe yaşanmış ve %0,1 ile %0,4 arasında bir 

ekonomik kayıp yaşanmıştır. H5N1’in bir sonucu olarak kümes hayvancılığı sektöründe küçülme 

nedeniyle küresel GSYİH’da %0,1 ile %0,7 arasında düşüş kaydedilmiştir (Ceylan vd., 2020: 119). 

2013-2016 yıllarında ortaya çıkan Ebola virüsü hastalığı yaklaşık 11.300 insanın hayatını kaybetmesine 

neden olmuştur. Batı Afrika’da ekonomik ve sosyal olarak 53 milyar dolar ekonomik kayba sebep olmuş 

ve Sierro Leone GSYİH’sinde %20 düşüş yaşanmıştır. Ebola virüsünün etkisi diğer virüslere göre daha 

sınırlı olmasına rağmen ekonomik sonuçları yıkıcı ve uzun süreli olmuştur (Fernandes, 2020: 5).  

Covid-19 salgını "Siyah Kuğu" olarak ifade edilmiş ve ekonomiye etkisi bu kavrama benzetilmiştir 

(Nicola, vd., 2020: 185). "Siyah Kuğu" kavramı 17. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış olan ve ‘var 

olmayan ya da imkânsız olan’ durum ve olayları ifade etmek için kullanılmıştır. Bu isimle ifade 

edilmesinin sebebi o güne kadar görülen tüm kuğuların renginin beyaz olması ancak 17. Yüzyılın 

sonlarına doğru Avustralya’da siyah kuğuya rastlanması bu kavramın siyah kuğu ismini almasına neden 

olmuştur. Koronavirüs salgını hiç kimsenin daha önce öngörememesi ve küresel piyasalarda bir şok 

etkisi yaratması sebebi ile iktisatçılar nezdinde böyle değerlendirilmektedir (Onaran ve Asoy, 2020: 7-

8). 

İkinci Dünya Savaşı sahnelerini aratmayan salgın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 30 Ocak 2020 

tarihinde küresel bir salgın olarak ilan edilmiştir. Başta dünyanın büyük ekonomilerini oluşturan ülkeler 

olmak üzere tüm hükümetler sınır kapatma, seyahat kısıtlamaları ve karantina uygulamalarına gitmiştir. 

(Nicola, vd., 2020: 185). Halk sağlığı için alınan bu önlemler başta ticaret ve turizm olmak üzere tüm 

sektörlerde olumsuz durumlar yaratmıştır. Günümüzde ekonomi çalışanların, finans kuruluşlarının, 

firmaların, tedarikçilerin, tüketicilerin ve ülkelerin birbirleri ile bağlı olduğu bir yapıdadır. Bu yüzden 

herhangi bir sektördeki bir kriz diğer sektörleri dolaylı ya da doğrudan etkilemektedir ve Covid-19 

salgını da küresel ekonomide ciddi derecede olumsuzluklar yaratmış ve durgunluk kaçınılmaz bir hal 

almıştır (Canbay ve Cura, 2021: 85).  

Tüm bu gelişmeler yaşanırken 20 Şubat 2020’de Uluslararası Para Fonu (IMF) büyüme için tahminler 

geliştirmiştir. IMF’nin revize edilen tahminlerine göre Çin’in ekonomik büyümesinin %0,4 puan 

yavaşlayacağı ve küresel büyümenin ise %0,1 puan yavaşlayacağı öngörülmüştür (Fernandes, 2020: 3). 

2020 yılının ilk çeyreğinde minimum 65 milyar dolar kayıpla Çin ekonomisi yavaşlamıştır. Dünya 

ekonomisi Covid-19’dan ciddi şekilde etkilenmiştir. Günlük rekor borsa düşüşleri ve rekor seviyelerde 

işsizlik oluşmuştur. 2020 yılının Nisan ayında ABD’de bir hafta içerisinde 5,2 milyon kişi işsizlik parası 

için başvurmuştur. Ekonomistler Covid-19’un ekonomi üzerindeki etkisinin sadece 2007-2008 Küresel 
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Krizi’nden değil 1929 Büyük Buhran’dan da daha kötü olacağı tahmininde bulunmuşlardır (Bambra vd., 

2020: 966). 

IMF’nin Nisan 2021 Raporu’na göre küresel ekonomide daralma %3,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

2021’de küresel ekonomide toparlanma görülse de 2020’de kadınlar, gençler, yoksulluk sınırı altında 

yaşayanlar, kayıt dışı çalışanlar ve yoğun temaslı sektörlerde çalışanlar üzerinde ciddi olumsuz etkilere 

yol açmıştır. Aşıdaki gelişmeler salgında geri dönüşe dair umutlar yeşertse de virüsün yenilenen 

dalgaları ve yeni varyantları yeni endişeler yaratmaktadır. Belirsizlik durumu da dikkate alınarak 2021 

küresel ekonomide %6 ve 2022’de ise %4 büyüme olacağı öngörülmüştür (IMF, 2021a).  

COVID-19 pandemisinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen, artan aşı kapsamı artırılsa 

da vaka sayılarının artması endişeleri artırmaya devam etmektedir. Belirsizliğin yüksek olması öncelikle 

pandeminin izlediği yol ile ilgili olarak küresel ekonomik görünümü çevrelenmektedir. Salgını geri 

püskürtmek ve ekonomiler arasında kişi başına düşen gelir farklılıklarını ve ülkeler içindeki 

eşitsizlikteki kalıcı artışları önlemek için yapılması gereken çok politikanın takip edilmesi 

gerekmektedir.(IMF, 2021: 15b).  

 

 3.Covid-19’un Türkiye’de Farklı Kategorideki Tüketim Malları Üzerine Etkisi 

 

COVID-19 virüsü Türkiye’de ilk olarak 10 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Koronavirüsün 

görülmesinden sonra ekonomik, sosyal ve toplumsal tedbirler alınmıştır. İlk olarak 12 Mart 2020’de 

eğitim ve öğretime ara verilmiş ve uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Özellikle Avrupa ülkelerine 

yönelik seyahat kısıtlamaları uygulamaya konmuştur. 17 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de koronavirüsten 

ilk ölüm geçekleşmiş, koronavirüsün özellikle 65 yaş ve üzeri kişiler üzerinde etkisinin daha fazla 

olduğunun tespitinin ardından 22 Mart 2020’de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilere sokağa 

çıkma kısıtlaması getirilmiştir. Özellikle salgının tüm dünyaya yayılması ve seyahat kısıtlamalarının 

hayata geçirilmesi sonucunda turizm hareketliliği de en ağır hasarı almıştır. Turizm gelirleri daralmış, 

turizme dayalı sağlık harcamaları, konaklama harcamaları, uluslararası ulaştırma harcamaları 

daralmıştır. Turizm sektöründeki durgunluğa paralel olarak incelenen dönemde turizm giderleri de 

azalmıştır. (Soylu, 2020: 175-177). 

Deloitte’nin (2020) küresel Covid-19 salgınının Türkiye’deki farklı kategoriler üzerindeki etkilerini 

tüketici değişimi yönünden analiz etmiştir. Bu çalışma internet trafik verileri, sosyal medya 

etkileşimleri, arama motoru sonuçları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerle oluşturulmuştur. 

Yapılan çalışmada 42 alt kategori incelenmiş ve çalışmanın sonuçları aşağıda  özetlenmiştir.  (Deloitte, 

2020).  Buna göre Covid-19 un etkileri negatif ve pozitif etkiler olmak üzere iki kategoride inceleme 

konusu olmuştur. 

3.1.Pozifif Etkilenen Kategoriler 

 

Pozitif kategoriye ilişkin ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır 

-EnYüksek Pozitif Etkilenen Kategoriler: Uzaktan eğitim ve çalışma, sağlık destek ürünleri, ulusal 

market zincirleri, hobi 

-Yüksek Pozitif Etkilenen Kategoriler: İnternet TV, çocuk/bebek ürünleri, kıyafet, ayakkabı, medya, 

evcil hayvan, oyun 
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-Pozitif Etkilenen Kategoriler. Kişisel bakım ve kozmetik, iç giyi, kitap,  indirim marketleri, benzin 

-Düşük oranda pozitif Etkilenen Kategoriler: Ev gereçleri/Yapı malzemeleri, sosyal medya, 

elektronik 

3.2.Negatif Etkilenen Kategoriler 

 

Negatif kategoriye ilişkin ulaşılan sonuçlarda aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. 

-En düşük oranda negatif etkilenen kategoriler: Bankacılık, eğitim kurumları,kargo 

-Düşük oranda negatif etkilenen kategoriler: Pazaryerleri, kamu, mobilya, sopor alışveriş 

-Yüksek oranda negatif etkilenen kategoriler: Emlak, otomobil, yurtdışı pazaryerleri, yemek siparişi, 

havayolu,kariyer, diğer durumsal hizmetler. 

-En yüksek oranda negatif etkilenen kategoriler: Sağlık, ev hizmetleri, spor medyası, oto kiralama, 

mücevher ve takı, bahis, diğer ulaşım, otel-konaklama, kültür-sinema  

Yapılan bu araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, indirim, kampanyaları, sağlık alanında 

eldiven-maske gibi ürünler, bal, vitamin ve aktar ürünlerinde yüksek bir talep artışı görülmüştür. 

Çalışanlar ve öğrencilerin uzaktan eğitim ve çalışmaya hızlı uyum sağlamış, e ticaret gelişmiş ve  bu 

konuda yeterli olan firmalar ön plana çıkmıştır. Pandemiye rağmen yapılan indirim kampanyalarına 

bağlı olarak elektronik gibi dayanıklı tüketim malları ile, kıyafet, ayakkabı gibi kategorilerde de tüketim 

artmıştır(Deloitte, 2020). 

Türkiye ekonomisinde Covid-19 kısıtlamaları iktisadi faaliyet üzerinden ciddi bir yük oluşturmuştur. 

İhracat gelirlerinde ve turizm gelirlerinde daralmalar yaşanmış, hane halkı tüketim davranışları 

değişmiştir. Türkiye’ni en önemli sorunları arasında yer alan işsizlik pandemi ile daha da yüksek 

seviyelere ulaşmış ve hissedilen işsizlik aşağıda tablolarda yer alan  işsizlik oranlarına göre daha fazla 

olduğu tahmin edilmektedir.  

4.Covid-19’un Türkiye ve Gelişmiş  Ülke Ekonomileri Üzerine Etkisi 

 

Covid-19’un gelişmiş ekonomiler üzerine ekonomik etkileri, son 100 yıl içerisinde yaşanmış olan 

salgınlar, büyük buhran ve 2008 global krizinin ortak etkilerini de barındırmaktadır. Söz konusu olan 

ortak etkiler: salgınların fazla görüldüğü ülkelerde sağlık sisteminin aşırı zorlanması, büyük buhrandaki 

gibi işsizlik sayısının artması ve özellikle tedarik zincirinin hasar görmesi sonucu paranın dolaşımının 

yavaşlaması ile finansal sektörünün zarar görmesi şeklindedir. Covid-19 salgınının 2008 krizi ile 

benzerlikleri olduğu gibi farklılıkları da mevcuttur. 2008 Küresel Krizi piyasa şoku ve bununla başlayan 

bir finansal sektör çöküşü şeklinde olurken; Covid-19 salgını ise büyük bir hızla talep düşüşü ve arz 

tarafında ise firmaların nakit depolama yönündeki davranışları ile maliyetlerin artmış ve arz şokları 

oluşmuştur. 2008 Krizinden diğer bir farkı da talep potansiyelinin olmasına rağmen arz ve talebi 

buluşturacak piyasa mekanizmasının olmamasıdır. Dünya genelinde sokağa çıkma, seyahat kısıtları vb. 

nedenlerle piyasa mekanizması çalışamadığı için hem Avrupa hem Asya hem de Amerika kıtasında 

salgının olumsuz etkileri giderek yayılmıştır. Finans sektörü de yatırımcıların varlıklarını satması 

piyasalarda sert düşüşlerin yaşanmasına yol açmıştır (Eryüzlü, 2020: 12-13). 

Küresel ekonomide yaşanan durgunluk birçok ülkede işsizliği hızla artırmış, GSYH’da negatif 

büyümeler yaratmış, tedarik zincirinin bozulması ile ekonomik dengeler alt üst olmuştur. 
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Tablo 1. En Büyük 20 Ülkenin Reel GSYH, Tüketici Fiyatları, Cari İşlemler Dengesi ve İssizlik 

Verileri  

 Reel GSYH Tüketici Fiyatları Cari İşlemler Dengesi İşsizlik 

 2019 2020 2021* 2022* 2019 2020 2021* 2022* 2019 2020 2021* 2022* 2019 2020 2021* 2022* 

Almanya 0,6 -4,9 3,6 3,4 1,3 0,4 2,2 1,1 7,1 7,1 7,6 7,0 3,2 4,2 4,4 3,7 

Fransa 1,3 -8,2 5,8 4,2 1,3 0,5 1,1 1,2 -0,8 -2,3 -2, -1,8 8,5 8,2 9,1 9,2 

İtalya 0,3 -8,9 4,2 3,6 0,6 -0,1 0,8 0,9 3,0 3,6 3,5 3,4 10,0 9,1 10,3 11,6 

İspanya 2,0 -11 6,4 4,7 0,7 -0,3 1,0 1,3 2,0 0,7 1,0 1,9 14,1 15,5 16,8 15,8 

Hollanda 1,8 -3,8 3,5 3,0 2,7 1,1 1,4 1,5 10,9 10,0 9,0 8,9 3,4 3,8 4,9 4,7 

İngiltere 1,4 -9,9 5,3 5,1 1,8 0,9 1,5 1,9 -3,8 -3,9 -3,9 -4,0 3,8 4,5 6,1 6,1 

İsviçre 0,9 -3,0 3,5 2,8 0,4 -0,7 0,1 0,3 12,2 3,8 6,7 7,5 2,3 3,1 3,5 3,4 

İsveç 1,2 -2,8 3,1 3,0 1,7 0,7 0,5 1,2 3,9 5,2 5,0 4,7 6,8 8,3 8,7 8,4 

Norveç 1,2 -0,8 3,9 4,0 2,2 1,3 2,2 2,0 4,0 2,5 5,4 4,8 3,7 4,6 4,3 4,0 

Rusya 1,3 -3,1 3,8 3,8 4,5 3,4 4,5 3,4 3,8 2,2 3,9 3,3 4,6 5,8 5,4 5,0 

Türkiye 0,9 1,8 6,0 3,5 15,2 12,3 13,6 11,8 1,1 -5,1 -3,4 -2,2 13,7 13,1 12,4 11,0 

Japonya 0,7 -4,8 3,3 2,5 0,5 0,0 0,1 0,7 3,6 3,3 3,6 3,2 2,4 2,8 2,8 2,4 

Kore 2,0 -1,0 3,6 2,8 0,4 0,5 1,4 0,9 3,7 4,6 4,2 4,0 3,8 3,9 4,6 4,1 

Çin 6,1 2,3 8,4 5,6 2,9 2,4 1,2 1,9 1,0 2,0 1,6 1,3 3,6 3,8 3,6 4,1 

Hindistan 4,2 -8,0 12,5 6,9 4,5 6,2 4,9 4,1 -1,1 1,0 1,2 -1,6 - - - - 

ABD 2,3 -3,5 6,4 3,5 1,8 1,2 2,3 2,4 -2,3 -3,1 -3,9 -3,1 3,7 8,1 5,8 4,2 

Kanada 1,6 -5,4 5,0 4,7 1,9 0,7 1,7 2,0 -2,0 -1,9 -0,8 -1,3 5,7 9,6 8,0 6,5 

Meksika -0,1 -8,2 5,0 3,0 3,6 3,4 3,5 3,1 -0,2 2,5 1,8 1,0 3,3 4,4 3,6 3,3 

Brezilya 1,1 -4,1 3,7 2,6 3,7 3,2 4,6 4,0 -2,7 -0,9 -0,6 -0,8 11,9 13,2 14,5 13,2 

Kaynak: IMF World Economic Outlook April 2020; IMF Outlook Economic Outlook 2021 April 

*Tahmin 

Tablo 1’de yer alan tüm ülkelerin GSYH’ları incelendiğinde Meksika hariç tabloda yer alan diğer ülkeler 

2019 yılını pozitif büyüme ile kapatmışlardır. Ancak  2020 yılında Türkiye, Çin, hariç negatif  bu 

ülkelerde negatif büyüme gerçekleşmiştir. Karantinalar nedeniyle arz ve talep şokları ülke 

ekonomilerine rakamsal olarak da yansımıştır. Tablo 1’de yer alan 2020 yılı büyüme verilerinde 

görüldüğünü üzere İsveç, Norveç, İsviçre gibi Avrupa ülkeleri diğer güçlü ekonomilere göre daha az 

hasarla atlattığı söylenebilir. Tablo 1.’de yer alan 2020 yılına ait büyüme oranlarında Asya’ya 

baktığımızda ise Güney Kore’nin diğer Asya ülkelerine göre daha az hasarla atlatıldığı görülmektedir. 

Tablo 1.’de yer alan 2021 ve 2022 büyüme tahminleri IMF’e göre ülkelerin aşılama ile tekrar eski 

büyüme oranlarına ulaşacaklarını öngörmektedir. 

Tüketici fiyatları karşılaştırıldığında, talepteki azalışın yani talebin ve arzın buluştuğu alanların 

kapatılması ile oluşan talep ve arz şokları enflasyonu düşürdüğün görülmektedir. Tablo 1.’deki 2019 

yılına ait enflasyon oranları ile 2020 yılına ait tüketici fiyatları karşılaştırıldığında Hindistan hariç tüm 

ülkelerde bu oranın düştüğü görülmektedir. IMF’nin 2021 ve 2022 yılı tahminlerinde  enflasyon oranının 

bazı ülkelerde artacağı, bazı ülkelerde ise azalacağı tahmin edilmektedir.  Bunun sebebi ise sağlıktaki 

gelişmelerle birlikte tekrar ticaret ve turizm sektörünün canlanması, karantinaların kaldırılması, seyahat 

izinlerinin çıkması gibi gelişmeler neticesinde piyasa mekanizmasının canlanması ile olacağı 

öngörülmektedir. Piyasa mekanizması salgın öncesi dönemdeki gibi canlanıp paranın dolaşım hızı 

arttığında tüketici fiyatları da artacaktır.  

Diğer bir makroekonomik veri ise cari hesap dengesidir ve Tablo 1. İncelendiğinde özellikle 2020 

yılında Türkiye, İngiltere ve Fransa’nın olumsuz etkilendiği görülmektedir. Bu üç ülkenin ortak yönü 
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borç stokunun fazla olmasıdır. Pandemi öncesi borç yükü fazla olan ülkeler salgınla gelen ekonomik 

krizde daha da sürdürülmesi oldukça zor borç yükü altına girmiş ve bu durum da cari hesap dengesini 

olumsuz etkilemiştir.  

İşsizlik verilerine baktığımızda ise 2020 yılında tıpkı büyümedeki gibi tüm ülkelerde işsizlik oranlarının 

hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Ele alınan ülke grupları içinde  can kaybının da fazla olduğu İtalya 

ve İspanya’da işsizlik oranları iki haneli seviyelere ulaşmıştır. Diğer bir Euro bölgesi ülkesi olan 

Fransa’da da işsizlik seviyelerinin yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye ise 2019 ve 2020 yılları 

karşılaştırıldığında   %13.7 den % 13.1 e düştüğü görülmektedir. 2021  ve 2022 yıllarında, işsizlik 

oranlarının daha da düşme eğilimine gireceği IMF raporlarında tahmin edilmektedir. Bu bağlamda IMF 

Türkiye için oldukça iyimser bir tablo ortaya koymaktadır.  Buna rağmen Türkiye, İspanyadan sonra en 

yüksek işsizlik oranına sahip ülke konumundadır. 

Tablo 1.’de yer alan 2021 ve 2022 verilerine baktığımızda tüm dünya genelinde bir toparlanma sürecinin 

olacağı ve ekonominin yine eski seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir. Ancak gelişmiş ekonomilerde, 

virüsün yeni türlerinin ilerlemesini durdurmak için zaman zaman bölgesel kısıtlamalar muhtemelen 

gerekli olacaktır. Korunmasız nüfus aşılandıkça, 2020'de biriken tasarruflarla finanse edilen bastırılmış 

talep sayesinde temas yoğun faaliyetlerin yeniden başlaması ve büyümede önemli bir artış sağlaması 

beklenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021'in ilk yarısında ve Japonya'nın ikinci yarısında 

2019 sonu faaliyet seviyelerine dönmesi beklenmektedir. Euro bölgesinde ve Birleşik Krallık'ta 

faaliyetin 2022'ye kadar 2019 sonu seviyelerinin altında kalması IMF tarafından öngörülmektedir. 

Avrupa ülkeleri (örneğin, Kıbrıs, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya), 2020 ortalarında yeniden açarak yaz 

turizm sezonunun bir kısmını kurtarmayı başarmıştır ancak 2020'nin son aylarında 2021'e taşınan 

enfeksiyonlarda bir artış yaşanmış ve karantinalar ve tedbirler tekrar zorunlu kılınmıştır (IMF, 2021: 10-

11b). 

Tablo 2:.Dünya Ekonomisinin Görünümü 

Kaynak: IMF World Economic Outlook April 2020; IMF Outlook Economic Outlook 2021 

*Tahmin 

 

 

 

 

 Reel     GSYH TüketiciFiyatları Cari İşlemler Dengesi İşsizlik 

 2019 2020 2021* 2022* 2019 2020 2021* 2022* 2019 2020 2021* 2022* 2019 2020 2021* 2022* 

Avrupa 1.6 -5.2 4.5 3.9 3.0 2.0 3.1 2.7 2.3 1.8 2.2 2.1 - - - - 

Gelişmiş Avrupa 1.3 -6.8 4.5 4.0 1.3 0.4 1.4 1.3 2.5 2.2 2.5 2.4 6.6 7.1 8.0 7.8 

Yükselen ve Gelişmekte Olan Avrupa 2.1 -2.0 4.4 3.9 6.5 5.4 6.5 5.4 1.4 0.0 0.6 0.4 - - - - 

Asya 4.6 -1.5 7.6 5.4 2.7 2.5 2.0 2.3 1.8 2.6 2.2 1.8 - - - - 

Gelişmiş Asya 1.2 -3.1 4.1 3.0 0.7 0.2 0.7 1.0 4.3 4.6 4.6 4.3 3.1 3.6 3.7 3.3. 

Yükselen ve Gelişmekte Olan Asya 5.5 -.1.0 8.6 6.0 3.2 3.1 2.3 2.7 0.6 1.7 1.0 0.7 - - - - 

Yükselen ve Gelişmekte olan Diğer 

Asya Ülkeleri 

6.3 -1.1 4.5 5.7 5.6 5.2 5.0 5.3 -2.6 -2.0 -1.5 -2.4 - - - - 

Kuzey Amerika 2.0 -4.1 6.1 3.5 2.0 1.4 2.3 2.4 -2.2 -2.8 -3.4 -2.7 - - - - 

Güney Amerika -0.1 -6.6 4.4 2.8 9.1 8.1 9.2 8.4 -2.3 -0.6 -0.4 -0.8 - - - - 

,Orta Amerika 2.4 -7.2 5.6 4.1 2.2 1.9 3.1 2.8 -1.4 0.4 -1.6 -1.8 - - - - 

Orta Doğu ve Merkez Asya 1.2 -2.9 3.7 2.8 8.5 10.2 11.2 8.1 0.4 -3.0 0.3 0.1 - - - - 

Petrol İhracatçıları -0.2 -4.2 4.6 3.4 7.5 8.2 10.4 7.8 2.4 -2.7 2.1 1.7 - - - - 

Petrol İthalatçıları 3.7 -0.7 2.4 4.4 10.4 13.3 12.5 8.6 -5.5 -3.8 -4.4 -4.2 - - - - 
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Grafik 1. Dünya Genelinde Reel GSYİH ve Tahminleri 

 

Kaynak: IMF World Economic Outlook April 2020; IMF Outlook Economic Outlook 2021 April 

Grafik 1. detaylı olarak incelendiğinde 2019 yılına ait büyüme oranlarında ülke gruplarına göre 

dalgalanmalar olmasına rağmen Güney Amerika ve petrol ihraç eden ülkeler hariç hiçbir ülke grubunda 

negatif büyüme olmadığı görülmektedir. Ancak 2020 yılına ait rakamlara bakıldığında  bütün  ülke 

gruplarında büyümenin pozitiften negatife dönüştüğü görülmektedir. Özellikle  yükselen ve gelişmekte 

olan Avrupa, yükselen ve gelişmekte olan Asya, Orta Doğu ve Merkez Asya ve petrol ihracatçısı olan 

ülkelerin pandemiden en fazla hasarı aldıkları 2020 yılına ait grafikte görülmektedir. Pandemi ile birlikte 

piyasa dengelerinin bozulması, karantinalar ve kısıtlamalar nedeniyle ulaşımın aksaması birçok sektörü 

etkilediği gibi petrole duyulan talebi de etkilemiştir. Özellikle petrole duyulan talebin azalması petrol 

fiyatlarını düşürdüğü gibi büyüme kaynağını petrole dayandıran ülkeleri de olumsuz etkilediği 

görülmektedir. Grafik 1.’e göre diğer bir ifadeyle dip noktası olarak adlandırılan 2020 yılının getirmiş 

olduğu negatif etkiler, aşılama ile bağışıklığın kazanılması ve aynı zamanda alınan önlemlerin de vaka 

sayılarını düşürmesi sonucunda 2021 yılında bu etkilerin azalması beklenmektedir. 2021 yılına 

bakıldığında ülkelerin büyüme oranlarının 2019 yılı büyüme oranlarından daha fazla artacağı tahmin 

edilmektedir. Aynı şekilde 2022 yılı büyüme oranlarının da 2021 yılı büyüme oranları gibi keskin 

dalgalanmalar yaratmayacağı tahmin edilmektedir. Aşılama ile halk sağlığını iyileştirilerek tekrar 

piyasaların canlanması beklenmektedir. Dolayısıyla piyasadaki bu canlılık ekonomik büyümeye de katkı 

sağlayacağı için 2021 ve 2022 yıllarının büyüme verileri tahmini olarak pozitif yönde olacaktır. 
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Grafik 2. Dünya Genelinde Tüketici Fiyatları ve Tahminleri 

 

Kaynak: IMF World Economic Outlook April 2020; IMF Outlook Economic Outlook 2021 April 

Grafik 2.’de tüketici fiyatları incelendiğinde tüketici fiyatlarında 2019 gibi çok keskin düşüşler 

olmamasına rağmen genel olarak 2020 yılına ait verilerin Petrol ithalatçısı ülkeler, Doğu ve Merkez 

Asya  hariç, 2019 yılı rakamlarına göre daha düşük olduğu görülmektedir. 2020 yılında bir önceki yıla 

göre fiyat artışları hız kesmiştir. Pandeminin en fazla etkilediği yıl olan 2020’de piyasa dengesinin 

bozulması, alıcı ve satıcının bir araya geleceği yerlerin halk sağlığı açısından kapanması nedeniyle talep 

şoklarının yaşanması piyasada arz fazlası yarattığını ve fiyatları 2019 yılına göre düşürdüğü 

görülmektedir. 2021 ve 2022 yıllarına ait tahmini rakamlar  ise   genel olarak fiyatların  pandemi öncesi 

seyretmiş olduğu seviyeye geleceğini hatta bazı ülkelerde fiyat artışlarının 2019 yılına göre daha fazla 

artacağını göstermektedir.  
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Grafik 3. Dünya Genelinde Cari İşlemler Dengesi ve Tahminleri 

 

Kaynak: IMF World Economic Outlook April 2020; IMF Outlook Economic Outlook 2021 April 

Grafik 3.’te cari işlemler dengesi yer almaktadır ve her ülke grubunda  farklı etkiler karşımıza 

çıkmaktadır.  2019 yılına bakıldığında Yükselen ve Gelişmekte olan diğer Asya Ülkeleri, Petrol 

İthalatçısı ülkeler, Kuzey, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde cari işlemler dengesi negatif değerler 

alırken, 2020 yılında da hemen hemen aynı ülke gruplarında bu açık devam etmektedir. Bu durumun 

2021 ve 2022 yıllarında da devam edeceği tahmin edilmektedir. Adı geçen bu ülke grupları dışındaki 

ülke gruplarında ise cari işlemler dengesi pozitif değerler almaktadır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDIRME  

Çalışmamızda Covid-19 salgın hastalığının ekonomilere olan etkileri gelişmiş ekonomiler ve Türkiye 

ekonomisi perspektifinde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Geçmişten günümüze olan salgın 

hastalıkları incelendiğinde (Büyük Veba, İspanyol Gribi, Ebola Salgını) ekonomilere vermiş olduğu 

hasar hep fazla olduğu görülmektedir. Ancak Covid-19 salgını hem bulaşma hızının yüksek olması hem 

de çok fazla can kaybının yaşanması nedeniyle benzeri görülmemiş etkiler bırakmıştır. Ülkeler halk 

sağlığını korumak için sosyalizasyon politikalarına gitmişlerdir. Bu politikalar karantina ve kapanma 

şeklinde olduğu için birçok sektör durma noktasına gelmiş ve finans sektörü de sert düşüşler yaşamıştır. 

Tablolar halinde karşılaştırılmaların olduğu çalışmada tüm ülkelerin (Orta Asya, Avrupa) 2020 yılı 

büyümelerinde eksi büyüme kaydettikleri görülmüş ve aynı zamanda işsizlik oranları da artmıştır. 

Ülkeler ekonomik zararların minimize edilmesi için birçok ekonomik paket açıklamışlardır ancak ülke 

ekonomilerindeki kayıplar kaçınılmaz olmuştur.  

Günümüzde aşılama çalışmaları ile salgın kontrol edilmekte ve piyasa mekanizması salgın öncesi 

dönemdeki gibi çalışma eğilimine girmektedir. IMF bu gelişmeler neticesinde 2021 ve 2022 yılı 

verilerini özellikle güçlü ekonomiler çerçevesinde iyimser bir şekilde tahminlerde bulunmuştur. Bu 
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tahminlerin gerçekleşmesi, kriz süresince ülkelerin açıklamış olduğu faiz oranlarındaki düşüş sonucu 

yatırımların teşvik edilmesi, işsizlik tazminatlarının artırılması ve devamlılığı, vergi indirimleri, çiftçi, 

küçük esnaf kredi ve borçların dondurulması ve hibe destekleri, KOBİ’lere yönelik hibe ve borçların 

ertelenmesi, ihracat finansmanın sağlanması gibi önlemlerin devamlılığı  krizin gelecek yıllarda 

etkilerinin azalması ve ortadan kalması sonucunu doğurabilir ve iyimser tahminlerin gerçekleştirilmesi 

mümkün olabilir. 
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Öz 

Yoksulluk, tüm dünya da var olan bir olgu olmasıyla en çok etkilenen dezavantajlı grup ise çocuklardır. 

Göç, hızlı şehirleşme gibi değişkenler sebebiyle kırdan kente gelişin kentte açtığı yoksulluk çocuklar 

açısından etkileri ağır olmaktadır. Çocukların yaşamı ile de birçok sorunu beraberinde getirmiştir. 

Çalışmanın amacı, kentsel yoksulluğun çocukların üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışma literatür 

taranarak yapılmıştır. Elde edilen bulgular ise, Dünya ve Türkiye de kentlerde yaşayan çocukların 

yoksullukla ağır şartlarda mücadele ettiği ve olumsuz sonuçları doğurduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, 

çocukların kent yoksulluğu ile mücadele de devlet politikalarıyla desteklenmesinin gerektiği, kent 

düzenlerinin daha yaşanabilir bir düzeyde olması gerektiği saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Yoksulluğu, Kent Yoksulluğu, Göç  

 

URBAN POVERTY AND CHİLD POVERTY 

 

Abstract  

The disadvantaged group, which is affected by poverty as a phenomenon that exists all over the world, 

is children. Variables such as immigration and rapid urbanization are heavier in the dormitories of the 

countries where the arrival from the rural to the city has been lost. It has brought many problems with 

the lives of children. The aim of the study is to investigate poverty. The study was conducted by scanning 

the literature. If the available evidence, the World and Turkey fought in the harsh conditions of poverty 

and living in urban areas it has emerged as the negative lead. As an interview, the fight against faced 

urban poverty may also be living in the bedside with state policies.  

Keywords: Child, Child Poverty, Urban Poverty, Migration  

   

GİRİŞ  

Yoksulluk, tarihin her döneminde bir sorun olarak kendisine yer bulurken, kentsel alanda sanayileşme 

ile hayatını idame ettirmek için göçle kente gelen kır sakinlerinin yoğunluğunun ve yerel halk ile 

yakınlığının artmasıyla, eşitsizlik ve tabakalaşma görünür hale gelmiştir. Dünya üzerinde var olan 

eşitsizliklerden en fazla çocuklar etkilenmekte; hangi toplumda olurlarsa olsunlar yoksulluğun olumsuz 

etkilerine en açık, en korunmasız durumda olan grubu oluşturmaktadırlar. Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nde çocuğun en yüksek yararının gözetilmesi dikkat edilirken dünya çocuklarının yarısından 

fazlasının yoksulluk, çatışma gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları gözlemlenmiştir. Yoksulluğun 

çocukları yaşama, büyüme ve gelişme açısından ihtiyaç duydukları imkânlardan yoksun bıraktığı 

saptanmıştır. Çocukluk döneminde yaşanan yoksulluk çoğu zaman yetişkinlik döneminde yaşanan 

yoksulluğun habercisi olmaktadır. Çalışmanın amacı, kent yoksulluğu ve çocuk yoksulluğu arasındaki 

bağı araştırmaktır. Kentlerdeki çarpık kentleşme ve yapılan göçlerden ailelerin yoksul olması, çocuklar 
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üzerindeki etkileri açısından çalışma önemlidir. Çalışmanın yöntemi, literatür taranarak yapılmıştır. 

TÜİK ve OECD İstatistikleri kullanılmıştır. Çalışma çocukların eğitim, sağlık ve beslenme, sokak ve 

yargıyla tanışma, çocuk emeği ve sosyal dışlanma sorunu ile sınırlandırılmıştır.  Çalışmanın genel 

özetinin yapıldığı giriş kısmı, kavramsal çerçevenin yapıldığı ikinci bölüm, eğitim, sağlık ve beslenme, 

sosyal dışlanma, çocuk emeği ve sokak ve yargıyla tanışma sorununun analiz edildiği üçüncü bölüm, 

beş yoksunluk ve çocuk yoksulluğu göstergelerinin ilişkisinin anlatıldığı dördüncü bölüm, kent ve çocuk 

yoksulluğu için sosyal politikaların analiz edildiği beşinci bölüm sonuç olmak üzere altı bölümden 

oluşmaktadır.  

1.Kavramsal Çerçeve  

 

1.1.Kent Yoksulluğu Nedir?  

 

Bağımsız piyasa rekabeti içinde fazlalaşan otorite ve yaşamlarını sürdürebilecek kadar maddiyata 

ulaşamayan kırsal kesimden kente gelerek çalışan nüfusun değişen yaşam koşulları ve gelenek ve örf 

adet gibi değerlerinin değişmesi, göç ile gelen nüfusun iş imkânlarını zorlayarak talebi 

arttırmalarından oluşan yoksulluk olarak tanımlanabilmektedir. Tarım, hayvancılık sektörünü bırakıp, 

kentlerde sanayi ve hizmet sektöründe iş bulma imkânlarının azlığı yoksulluğu arttırmakta ve 

derinleştirmektedir(Ergun, 2013: 367; Yılmaz ve Bulut, 2009: 5).  Kent yoksulluğu birçok alanda 

birlikte değerlendirilmelidir. Bunlar; eğitim, sağlık, güvenlik alanları, barınma ve beslenme gibi 

örnekler oluşturulabilmektedir.  

1.2.Çocuk Yoksulluğu Nedir?  
 

Yoksullukla beraberinde hayatında yaşamak çocuklar için, yaşam, büyümek ve gelişmek açısından 

zorunluluk duydukları fırsatlardan mahrum kalmaktadırlar. Bu fırsatlardan mahrum kalmak 

çocuklarda, fiziki, beyin fonksiyonları, psikolojik ve sosyal gelişimlerini negatif yönde etkilemektedir. 

Dolayısıyla yoksullukla mücadele eden çocuklar ergenliklerinde de yoksullukla karşılaşma riskleri 

açısından yüksek riskli gruba dâhil edilmektedir. Bu da kendi çocukları açısından yoksulluk riskini 

teşkil etmektedir. Yoksulluğun çocuklar üzerindeki negatif etkileri düşük ücret devam ettikçe 

edecektir. Çocukların yaşları da küçüldükçe yoksulluk riskleri artacaktır. (UNICEF, 2014b.)  

2.2.1. Dünya da Çocuk Yoksulluğu Oranı  

  Oran (%)    Oran (%)  

Türkiye  33  Fransa  19  

Romanya  32.2  İsveç  18.6  

Bulgaristan  29.2  İrlanda  17  

İtalya  26.4  Almanya  15.2  

İngiltere   21.3  Macaristan  14.8  

Portekiz  20.7  Polonya   14  

 Slovakya  19.9  Danimarka  0  

Kaynak: OECD, 2021        

  

Seçilmiş ülkelerden toplanmış verilere baktığımızda Türkiye’nin %33 oranında çocuk yoksulluğu ile 

birinci sırada yer aldığını, Danimarka da 2017 yılı için çocuk yoksulluğunun bulunmadığı 

saptanmıştır.  
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2.2.2.Türkiye de Çocuk Yoksulluğu Oranı  

YIL  TOPLAM  

YOKSULLUK  

YETİŞKİN  

YOKSULLUĞU  

ÇOCUK  

YOKSULLUĞU  

2006  26.7  21.9  36.2  

2007  24.7  20.4  34.3  

2008  24.7  20.5  34  

2009  25.3  20.9  35.2  

2010  24.4  20.2  33.7  

2011  23.5  19.3  32.5  

2012  23.7  19.1  33.9  

2013  23.1  18.3  33.7  

2014  23  18.5  33.3  

2015  22.5  18.1  32.8  

2016  22.8  18.7  33.4  

2017  22.2  17.9  33  

Kaynak: TÜİK,  

2019  

      

Tablodan da anlaşılacağı üzere çocuk yoksulluğu, toplam yoksulluk ve yetişkin yoksulluğundan daha 

fazladır. Bu oranlardaki açık fark, kamu sosyal faaliyetlerinin yatırımlarının çocukları yoksulluktan 

çekmelerinin gerçekleşmediğinin önemli göstergelerindendir.  

2.Dünyada Kent/Kirsal Nüfus Oranlari  

 

YIL  KENT  KIR (Milyon)  

2014  33  18  

2019  37  17  

2024  42  16  

2029  43  15  

2034  47  13  

Kaynak: csb.gov.tr      

    1950 yıllarından bu yana insanların %70’i kırsal kesimlerde, %30’u kentlerde yaşamaktaydı. 2007 

yılında ilk olarak kent kesim kırsal kesim nüfusunu aşmıştır. Kent nüfusu da günümüze kadar 

büyümeye devam etmiştir. 2050 için ise öngörülen kent nüfusunun %68 olacağı kırsal nüfusun 

%32lere kadar gerileyeceğidir.  

 3.Türkiye’de Kent/Kirsal Nüfus Oranlari  

 

YIL  KENT  KIR  

1990  57  43  

2000  60  40  

2010  65  35  

2012  67  33  

2017  78  22  

Kaynak: TÜİK, 2017      

 Türkiye nüfusu da dünya nüfusundan farklı olmamakla birlikte, 2017 yılında kentte yaşayan nüfus 

düzeyi 75 milyona yaklaşmıştır. 2017 yılında büyükşehir de yaşayan nüfus sayısı ise 63 milyon 

olmuştur. Bu da tüm nüfusun %78’ini oluşturmaktadır.  
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4.Kent Yoksulluğu ve Çocuk  

  

 

4.1.Çocuk Emeği Sorunu 

 

Kent yoksulluğu, çocukların çalışmasını tetikleyen bir olgudur. Dolayısıyla çocuk işçiliği gün geçtikçe 

artmakta, zor şartlar altında çalıştırılan, düşük ücrete maruz kalan ve en önemlisi ağır koşullarda 

çalışan çocuklarda çocuk emeği sorunları ile karşılaşılmaktadır. UNİCEF  

Raporunda, Türkiye de çocukların sanayi sektörlerinde ve hizmet sektörlerinde ağır işler de 

çalıştıklarını bu durumun çocuklara psiko-sosyal, fiziksel, duyusal etkilerini zedeleyeceğini 

belirtmiştir. Çocukların çalışmalarının onların geleceği içinde negatif sonuçlar yaratacağı 

öngörülmektedir. Eğitimden mahrum kalma, arkadaşları ile ilişkilerinden ayrı kalma gibi durumlar 

yaratacağı bu durumlarında çocuk üzerinde ruhsal sorunlar yaratacağı saptanmıştır.   

5.1.1.Dünya da Çalışan Çocuğun İşgücü Anketleri  

 YAŞ  ÇOCUK İŞGÜCÜ (%)  

5-11  8.3  

12-14  11.7  

15-17  10.5  

Kaynak: İLO, 2016    

  İLO 2016 Çocuğun Durumu Raporu’na göre, %11.7 ile çalışan çocuğun en yüksek olduğu yaş grubu 

12-14 yaş grubudur. Bunu takiben %10.5 ile 15-17 yaş arası ve %8.3 ile de 5-11 yaş arası gruptur.  

 5.1.2.Türkiye de Çalışan Çocuğun İşgücü Anketleri  

YAŞ  ÇOCUK İŞGÜCÜ (%)  

5-11  4.4  

12-14  15.9  

15-17  79.7  

Kaynak: TÜİK Çocuk İşgücü Anketleri, 2019    

    TÜİK 2019 Çocuk İşgücü Anketleri İstatistiklerine göre, %79.7 ile çalışma hayatında bulunan yaş 

gurubu 15-17 yaş arasıdır. Bunu takiben 12-14 yaş arası %15.9 ile 5-11 yaş arası %4.4 ile gelmektedir.  
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5.1.3.Dünya da Ekonomik Faaliyette Bulunan Çocuğun Okula Devam Durumu  

YAŞ  OKULA DEVAM EDEN  

(%)  

OKULA DEVAM  

ETMEYEN (%)  

5-11  71.40  28.60  

12-14  63.30  36.70  

15-17  68.40  31.60  

Kaynak: İLO, 2016      

Dünya da Tabloda da görüldüğü üzere İLO 2016 Raporu’na göre okula devam durumunun en yüksek 

olduğu grup 5-11 yaş arası olmakla birlikte 15-17 yaş arasında %68.40, 12-14 yaş arası %63,30’dur. 

15-17 yaş arasının 12-14 yaş grubuna göre devam durumunun daha yüksek olduğu görülmüştür.  

5.1.4. Türkiye de Ekonomik Faaliyette Bulunan Çocuğun Okula Devam Durumu  

CİNSİYET  OKULA DEVAM EDEN  

(%)  

OKULA DEVAM  

ETMEYEN (%)  

KADIN  66.1  33.9  

ERKEK  65.6  34.4  

TOPLAM  65.7  34.3  

Kaynak: TÜİK, 2019      

TÜİK 2019 Çocuk İşgücü Anketleri İstatistiklerine göre, kadınların eğitime devam durumu erkeklerden 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. Oranları ise, kadınlarda %66.1 erkeklerde ise     

%65.6’dır. Bunun sebebi ataerkil düzen, erkek çocuklarının aile bakma zorunluluğu, kadınların ev içi 

hizmetlerde erkeklerin ev dışı hizmetlerde çalışması anlayışı gibi birçok değişkene bağlanabilmektedir.  

5.1.5. Çalışan Çocuğun Yaş ve Çalışma Nedenleri  

YAŞ  

GRUBU  

Hane  

halkının 

gelirine  

katkıda 

bulunmak  

Hane  

halkının 

ekonomik  

faaliyetine  

yardımcı 

olmak  

İş  

öğrenmek, 

Meslek 

sahibi 

olmak  

Ailelerin  

İsteği  

Kendi  

ihtiyaçlarını 

karşılama  

Diğer  

Toplam  41.4  28.7  15.2  6  6.8  1.8  

6-14  29.8  48.6  5.5  12  3.1  1  

15-17  46.9  19  20.1  3  8.7  2.2  

Kent  45.5  10.5  25.3  4.5  11  3  

6-14  39.2  29.1  13.9  8.9  7.6  0  

15-17  46.9  5.9  28.3  3.1  11.8  3.7  

Kır  37.9  43.4  7.1  7.3  3.4  0.8  

6-14  26.2  56.1  2.3  13.1  1.4  0.9  

15-17  47  33.7  10.8  2.9  5  0.4  

Kaynak:  

TÜİK, 2019  

            

Kentlerde ve kırsal kesinde 6-14 yaş ve 15-17 yaş arası çocukların çalışma hayatında neden oldukları 

TÜİK 2019 Çocuk İşgücü Anketleri İstatistiklerinden alınmıştır. Kent yaşamında olan 6-14 yaş arası 

çocuklar %39,2 ve 15-17 yaş arası çocuklar %46,9 ile hane halkının gelirine katkıda bulunmak 



 
 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 
 

 

209 

istediklerinden dolayı çalışmakta; kırsal kesime bakıldığında 6-14 yaş arası çocuklar %56.1 ile hane 

halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak istediği için çalıştığını beyan etmiştir. Tablodan da 

anlaşılacağı üzere kırsal kesimde tarım ve hayvancılık sektörünün geçim kaynağı olması ile aileler 

çocukları ile birlikte çalışma hayatında bulunmaktadırlar. Kent kesimde yaşayan çocuklar daha çok 

sanayi ve hizmet sektöründe çalıştıklarından hane halkının gelirine katkıda bulunma dolayısıyla 

çalıştıklarını beyan etmiştir.  

4.2.Beslenme ve Sağlık Sorunu  

 

Yoksul çocuklar güvenli bir yaşam alanları olmaması sebebiyle yaşam alanları yönünden sağlıksız ve 

kalabalık yerlerde yaşamaya mahkûm edilmektedir. Dünya da otuz bin yoksul çocuk sağlıksız ve kötü 

yaşam şartları sebebiyle yaşamlarını yitirmektedirler (Kalkınma Bakanlığı, 2014: 3).  TÜİK Sağlık 

Araştırmasına göre; kent çocuklarının kırsal kesimde yaşayan çocuklara göre 8 tür hastalık türlerinde 

daha fazla hasta oldukları, sağlıksız oldukları saptanmıştır.  

5.2.1.Dünya da Beş Yaş Altı Ölüm Hızı  

Yaş  Ölüm Hızı (Binde)  

0-1 Ay  47  

2-11 Ay  28  

1-4 Yaş  25  

Kaynak: UNICEF,2018    

Dünya da bebek ölümlerinin en çok 0-1 ay arasında %47 ile yaşandığı görülmüştür. Bunun başlıca 

etkenlerinde bebeğin yatacağı ortamda çok kişinin yer alması, aşırı soğuk ya da aşırı sıcak ortam gibi 

kentsel sorunlar gelmektedir. Kentsel faktörler dışında özellikle annenin sigara ve alkol kullanımı gibi 

faktörler bebeğin ani ölüm riskini arttırmaktadır.  

5.2.2.Türkiye de Beş Yaş Altı Ölüm Hızı  

YIL  BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI (Sayısı)  

2009  22.364  

2010  19.492  

2011  18.609  

2012  18.586  

2013  17.371  

2014  17.938  

2015  16.515  

2016  15.745  

2017  14.717  

2018  14.213  

2019  13.259  

Kaynak: TÜİK Ölüm ve Ölüm Nedeni 

İstatistikleri, 2019  

  

TÜİK 2019 Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerine göre; 2009 yılından beri düşüş göstermektedir. 2018 

yılında binde 11.3 olan beş yaş altı ölüm hızı 2019 yılında 11.2’ye düşmüştür. Sağlık sistemlerinin 

teknoloji ile yenilenmesi, kamu harcamalarının sağlık üzerine yatırım yapılması gibi değişkenler 

sebebi ve bilinçli anneler oluşması ve kentlerin yaşanabilir hale getirilmesi için oluşturulan projeler ile 

yıllar geçtikçe ölümler azalmaya devam edecektir.  
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5.2.3.Dünya da İlk 6 Ayda Anne Sütünde En İyi 5 Ülke  

ÜLKELER  YÜZDE (%)  

Ruanda  86.9  

Burundi  82.3  

Sri Lanka  82  

Solomon Adaları  76.2  

Vanuatu  72.6  

Kaynak: UNICEF,2018    

İlk 6 ay anne sütü kullanımında en iyi ülke %86.9 ile Ruanda’dır. Ruanda’nın kadına verdiği değer ve 

anne bebek sağlığı üzerine yatırımlarından kaynaklı bebek sağlığı açısından en iyi ülke konumuna 

sahiptir.  

5.2.4.Türkiye de Anne Sütü Kullanımı  

YAŞ  ANNE SÜTÜ KULLANIMI (%)  

0-6 AY  29  

7-12 AY  22  

13-18 AY  20  

19-24 AY  23  

25-72 AY  6  

Kaynak: TÜİK,2019    

Türkiye de bebeklerin %29’u 0-6 ay anne sütü ile beslenmektedirler. Bunu takiben 19-24 ay bebekler 

gelmektedir. Türkiye de yoksulluk sınırı yüksek olduğundan ve bilinçsiz ebeveynler oluştuğundan 

bununla beraber kent hayatının getirdiği zor yaşam koşulları sebebiyle anneler bebeklerini 

emzirmekten çekinmektedirler. Kentin baskısı ile anneler de psikolojik sorunlar da baş göstermiştir.  

  5.2.5. Düşük Doğum Ağırlığı ve Anne Ölüm Oranları  

Ülkeler  Düşük Doğum Ağırlığı /2018  

Finlandiya  4.1  

Yunanistan  9.6  

İrlanda  5.7  

Türkiye  7.6  

Kaynak: OECD, 2021    

Düşük doğum ağırlığında İskandinav ülkelerinden ve çok yüksek insani gelişmişlik endekslerinden biri 

olan Finlandiya ve İrlanda örnek alınmış olup; geleneksel ve kültürel değerler ve coğrafi yakınlık 

açısından Yunanistan örnek alınmıştır. Finlandiya ve İrlanda gibi gelişmiş ülkelerin ve yoksulluk sorunu 

yaşamayan ülkelerin düşük doğum ağırlığı Türkiye ve Yunanistan’a göre daha az olduğu görülmüştür. 

Yunanistan Türkiye’den de bu konu da gelişmemiş kalmaktadır.  

Ülkeler  Anne Ölüm Oranları (100.000 kişi başına) /2018  

Finlandiya  4.2  

Yunanistan  11.3  

İrlanda   0  

Türkiye  13.6  

Kaynak: OECD,2021    

Anne ölümleri istatistiklerine göre düşük doğum ağırlığındaki sonuç kısmen burada da geçerlidir. 

İrlanda anne ölümlerini 2018 yılı itibariyle sıfıra düşürmüştür. Finlandiya da Türkiye ve Yunanistan’a 

kıyasla önde olduğu görülmüştür. Fakat Türkiye anne ölümleri açısından Yunanistan’ın gerisinde 

kalmıştır.  
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4.3.Eğitim Sorunu  

Bir çocuğun eğitimden dışlanmasıyla ev içi gelirleri arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu UNİCEF 

Raporu’nca saptanmıştır. Okula başlamayan veyahut zamanında başlamayan ve okulu bırakan 

çocukların sosyo-ekonomik açıdan düşük gelirli ailelerin çocukları olduğu saptanmıştır. Açlık, yetersiz 

beslenme, kötü sağlık koşulları doğrudan eğitim masraflarını karşılayamayan ve çocuklarına bir gelecek 

sağlayamayan aileler ile bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir.  

5.3.1.Dünya da Okula Devam Edememe Nedenleri  

OKULA DEVAM EDEMEME NEDENLERİ  

Eğitim Kurumlarına Yönelik Saldırılar  

Çocuk İşçiliği  

Çocuk Evliliği  

İklim Değişikliği  

Savaş/Çatışma  

Engellilik  

Maddi Kaynak  

Cinsiyet  

Açlık  

Kaynak: OECD,2019  

 Dünya da okula devam edememe nedenleri olarak; eğitim kurumlarına yönelik saldırılar, çocuk 

işçiliği, çocuk evliliği, iklim değişiklikleri, savaş, engellilik, maddi kaynak, cinsiyet ve açlık 

sıralanmaktadır. Eğitim kurumlarına yönelik saldırılara örnek olarak, pandemi dolayısıyla online 

eğitimin getirdiği sistem dolayısıyla siber güvenlik sistemlerinin bulunmadığı ABD’ye saldırı 

gösterilebilmektedir.  

5.3.2. Türkiye de Okula Devam Edememe Nedenleri  

Eğitimde Yaşanan  

Sorunlar  

Devlet Okulu (%)  Özel Okulu (%)  

Eğitim Masrafları  45  58.9  

Okuldaki Eğitimin Kalitesi  29.3  16.4  

Eğitim Araçlarının  

Niteliği/Sayısı  

29.3  8.7  

Sınıflardaki Öğrenci Sayısı  32.5  5.8  

Okul ve Çevresi Güvenlik  12  2.2  

Okula Ulaşım/Servisler  18.8  21.3  

Okul İdaresinin Genel  

Yaklaşımı  

17.4  10.5  

Okulların Isınma,  

Temizlik vb. Koşulları  

9.9  2.6  

Öğretmenlerin Öğrencilere  

Yaklaşımı  

12.5  7.9  

Okula Kayıt İşlemleri  9.2  7.2  

Kaynak: TÜİK,2019      
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TÜİK 2019 verilerine göre, devlet okulu ve özel okul da eğitimde yaşanan en temel sorun sırasıyla 

%45 ve %58.9 olmak üzere eğitim masraflarıdır.  Bunu takiben devlet okullarında sınıflardaki öğrenci 

sayısı, özel okullarda da okula ulaşım sorunlarının olduğu tespit edilmiştir. Günümüz pandemi 

şartlarında sınıflarda ki öğrenci sayısı sorunu git gide artmaktadır.   

5.3.3.Türkiye’nin Eşitsizliğe Uyarlanmış İGE Değerleri  

EUİGE Değeri  Toplam  

Kayıp (%)  

İnsani  

Eşitsizlik  

Katsayısı  

(%)  

Doğuşta  

Beklenen  

Yaşam  

Süresindeki  

Eşitsizlik  

(%)  

Eğitimde  

Eşitsizlik  

(%)  

Gelir  

Eşitsizliği  

(%)  

0.675  16.2  16.1  9  16.5  22.6  

Kaynak 

UNDP,2019  

          

 

EUİGE, bireylerin kazanımlarının dağılımını ölçmektedir. Eşitsizlik söz konusu değilse EUİGE değeri 

İGE değerine eşittir. Eşitsizliklerin artmasıyla EUİGE değeri İGE değerinin altına düşmektedir. İki 

değer arasında fark attıkça insani gelişme alanındaki kayıp o kadar artmaktadır. Şekilde görüldüğü üzere 

%16,2’lik bir kayıpla Türkiye’nin EUİGE değeri 0,675’e düşmektedir. Tablo verilerine bakıldığında 

beklenen yaşam süresi ve eğitim alanlarında bireyler arasında eşitsizlikler olduğu görülmektedir. Gelir 

söz konusu olduğunda %22.6’lık bir kayıp görülmektedir. Bu alanda yapılan iyileştirmeler, en kırılgan 

olan orta sınıftan başlanarak geliştirilebilmektedir. Bu durumda alan hem yukarıya doğru hem de aşağıya 

doğru genişletilmelidir. Gelişmiş ülkelerde politikalara orta sınıfları da dâhil ederek geniş bir fayda 

maksimizasyonu oluşturulabilmektedir, sağlıklı ve eğitim gibi alanlarda nitelikli hizmete erişim 

konusunda geride kaldıklarını düşünen orta kesim için sosyal politikalar sağlamlaştırılabilmektedir.  

5.3.4. Türkiye’nin Cinsiyete Dayalı İGE Değerleri  

 
Kaynak: UNDP, 2019  

 Bir ülkede yaşanan gelir eşitsizlikleri, toplumda huzursuzluğu arttırabilmektedir (Şanlısoy, 2019: 

1585). Kadın ve erkekler arasında kişi başına düşen gelir miktarı aynı olmaması, kadınların ulusal 

gelirden edindikleri pay erkeklerle kıyaslandığında çok daha az olduğunu göstermektedir. Bu durum 

cinsiyete dayalı İGE de de ölçülen kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranları ile bağlantılıdır. 

Kadınların çalışma hayatında erkeklerle aynı fırsatlara sahip olmamaları gelir düzeylerine de etki 

etmektedir. Türkiye’de, beklenen öğrenim süresi, kadınlarda 15,9 yıl iken, erkeklerde 16,9 yıldır. 

Ortalama öğrenim süresi ise kadınlarda 6,9 yıl, erkeklerde 8,4 yıldır. Bu değerlere göre eğitim söz 

konusu olduğunda kadın ve erkekler arasında eşitsizlik olduğu gözlemlenmiştir. Cinsiyete Dayalı 

Gelişme Endeksi’nin verilerine göre, Türkiye’de erkeklerin insani gelişme düzeyi kadınların insani 
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gelişme düzeyine göre daha yüksektir. Kadın erkek arasında eşitliğin sağlanabilmesi için en önemli 

politika aracı eğitimdir. Eğitimde cinsiyetlere eşit fırsatların sağlanmasıyla kadınlar nitelikli işlerde 

çalışabilmekte, sosyal ve siyasi hayatta istedikleri konumlara gelebilmektedirler. Bu da toplumun 

refahı ve geleceği için oldukça önemlidir.  

5.Sosyal Dışlanma Sorunu  

 

Kişilerin temel becerilerinden mahrum kalması, ayrımcılık yapılması ya da yoksunluk ve yoksulluk 

sebebiyle toplumdan dışlanmaları, sosyal sigorta, eğitim ve sağlık hizmetlerinden herkes kadar 

yararlanamamaları ve toplumsal yaşamda istedikleri kadar katılımlarının engellenmesidir(Yıldız, 2007: 

61-62; Adaman ve Keyder, 2007: 83). Kent yoksulluğu olan bölgelerde hayatını idame ettiren çocuklar 

sosyal dışlanmayı en çok hisseden grup olarak tanımlanmaktadır.   

5.1.Genç Kız Evi  

 

Amacı, çocuk işçiliğini bitirmek için, kız çocuklarının öğrenimine katkıda bulunarak eğitimden 

dışlanmalarını engellemek amacıyla hayata geçirilmiştir.  

Proje içerisinde;  

- Genç kız çocuklarının eğitim öğretimini başarılı bir şekilde bitirmeleri ve meslek sahibi olmaları 

için gerekli donanımın oluşturulması amacıyla destek verilmesi,  

- Kız çocuklarının annelerin ücret yardımı sağlamak amacıyla, vakıflar ve derneklerce malzemesi 

sağlanan işlerin eğitilerek, aile içi gelire katkı sağlanması ve bu katkıyla kız çocuklarına maddi yardım 

sağlanması,  

- Kentsel değerler ile anne ve kıza haklarının öğretilmesi ve kentsel değerler ile bütünleşme 

sağlanması.  

5.2. Fişek Modeli  

Amacı, yaş ile ilgili sosyal dışlanmayı engellemektir. Kısa vadede, çocukların çalışma hayatı 

koşullarının düzeltilmesidir. Uzun vadede ise, çocuk işçiliğinin bitirilmesi amaçlanmıştır.  

5.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Ar-Ge Çalışmaları  

Toplumsal olarak sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve iş sağlığı ve güvenliği açısından dışlanmayı 

önlemek için yapılmıştır.  

6. Sokakla ve Yargıyla Tanışma Sorunu  

Kırdan kente göç ederek gelmiş eğitim kalitesi, iş niteliği, meslek niteliği vb. kriterleri düşük ailelerin 

çocukları sokakla tanışmaya daha yatkın olduğu saptanmıştır. Kentler sürekli büyüyerek suç işleme 

açısından en yaygın olarak yerler haline gelmiştir. Bu suç işleme değişkeni yoksulluk ile doğrudan bir 

bağlantısı olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar da göç ve demografik özellikler ayrıca da konut 

özelliklerinin çocuklarda suça yönelme de etkisinin olduğu saptanmıştır. Gecekondu probleminin 

çocuklarda suçu arttırdığı gözlemlenmiştir.   

6.1.Güvenlik Birimine Gelen ve Getirilen Çocuk İstatistikleri  

YIL  SUÇA SÜRÜKLENEN  MAĞDUR (Kişi)  
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(Kişi)  

2015  134  227  

2016  149  230  

2017  141  219  

2018  152  233  

2019  168  236  

Kaynak: TÜİK,2019      

TÜİK İstatistiklerine göre, 2015’ten bu yana suça sürüklenen ve mağdur çocukların sayısı gün 

geçtikçe artmıştır. Mağdur çocukların sayısı 2019 yılında 236.000, suça sürüklenen çocukların sayısı 

ise 168.000 olmuştur.  

6.2. Geliş Nedenine Göre Güvenlik Birimine Gelen Veya Getirilen Çocukların Karıştığı  

Olay Sayısı  

  

Karıştığı Olaylar  Sayısı (Bin)   

Mağdur   236  

Suça Sürüklenme   168  

Bilgisine Başvurma   77  

Kayıp (Bulunan)   17  

Kabahat İşleme   12  

Diğer   1  

Kaynak: TÜİK,2019     

  

TÜİK İstatistiklerine göre, mağdur ve suça sürüklenmeden sonra bilgisine başvurma 77.000 ile, kayıp 

17.000, kabahat işleme 12.000 ile ve 1.000 kişi ile diğer nedenler ileri gelmektedir.  

6.3.Cinsiyete Göre Güvenlik Birimine Getirilen Veya Gelen Çocukların Karıştığı Olay  

Sayısı  

YIL  Kadın (Bin)  Erkek (Bin)  

2015  151  293  

2016  160  308  

2017  152  297  

2018  170  314  

2019  177  334  

Kaynak: TÜİK,2019      

TÜİK İstatistiklerine göre, 2015 yılından bu yana erkek çocuklarının karıştıkları olay sayısı kız 

çocuklarından fazla olmuştur. 2019 yılına gelindiğinde neredeyse kız çocuklarının ve erkek çocuklarının 

olay sayısı yarı yarıyadır. 2017 yılında kız çocuklarının sayısı düşse de gün geçtikçe çocukların yargıyla 

tanışma sorunu artmaktadır.  
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 6.4.Suça Sürüklenen Çocuklara İsnat Edilen Suç Türleri  

 

Suç Türü  Yüzdesi (%)  

Yaralama  31.7  

Hırsızlık  25.6  

Pasaport Konumuna Muhalefet  8.1  

Göçmen Kaçakçılığı  6.9  

Diğer  27.7  

Kaynak: TÜİK, 2019    

TÜİK İstatistiklerine göre, çocukların suç türlerinin başında en yüksek %31,7 ile yaralama onu takiben 

%27,7 diğer suçlar, %25,6 ile hırsızlık gelmektedir. Pasaport konumuna muhalefet ve göçmen 

kaçakçılığı suç türleri arasında en az paya sahip suçlardandır.  

7.Mülteci ve Sığınmacı Çocuklar ve Yoksulluk Sorunu  

Türkiye’nin de en büyük sorunu olduğu konulardan biri de mülteci ve sığınmacı çocuklar sorunudur. 

2020 itibariyle 3.552.4 Suriyeli Türkiye de yaşamaktadır. Bu oranın 2/3’ünü çocuklar oluşturmaktadır. 

Yoksulluk sorunu ile yaşayan mülteci ve sığınmacı çocuklar kentlerde eğitim, sağlık, hayatını idame 

ettirme gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyla bu sorunlar çocuklarda cinsel ve 

fiziksel şiddetle geri dönmektedir. Yoksullukla mücadele de de çocuk işçiliği ve dilenme gibi sorunlar 

ortaya çıkmaktadır.   

7.1.Türkiye’de ki Suriyelilerin Yaşa Göre Dağılımı  

Suriyelilerin Yaş Dağılımı   Kişi Sayısı  

0-9  1.032.166  

10-18  658.373  

19-29  899.701  

30-39  535.888  

40-49  263.748  

50-59  159.239  

60+  11.773  

Kaynak: Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

2020  

  

 Türkiye’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 verilerine göre, çocuk adı altında tabir edilen 0-18 yaş 

arası grup 1.690.539 kişiye ulaşmıştır. Türkiye’de mülteci ve sığınmacı adı altında en çok çocuklar 

bulunmaktadır.  En az kişiye sahip grup ise 60 yaş ve üstü olan gruptur.  

7.2. Kentlerde Yaşayan Suriyeliler  
Türkiye’de ki Suriyelilerin yaklaşık %98’i kentlerde yaşamaktadır. İstanbul en çok  

Suriyelinin yaşadığı kent olarak saptanmıştır. Dolayısıyla kent yoksulluğu ile Suriyeli aileler ve 

çocukları hayatlarını idame ettirmekte ve eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimde sorunlar ve 

yoksunluklar yaşamaktadırlar.  

Suriyeliler  Yüzdesi (%)  

Kent  98  

Kır  2  

Kaynak: Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

2020  
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7.3. Suriyeli Çocukların Karşı Karşıya Kaldıkları Risklerin Oranı  

Riskler  Oranları (%)  

Psikolojik Endişe  51  

Eğitimi Bırakma  25  

Çocuk İşçiliği  11  

Cinsel İstismar  3  

Aile içi Şiddet  3  

Çocuk İstismarı  2  

Refakatsiz Çocuk  1  

Evsiz  1  

Çocuk Evliliği  1  

Doğum Kayıt  1  

Kaynak: UNHCNR, 2015    

UNHCNR 2015 verilerine göre, Suriyeli çocukların %51 ile karşı karşıya kaldıkları en büyük risk 

psikolojik endişedir. Bunu takiben %25 ile eğitimi bırakma ve %11 ile çocuk işçiliği gelmektedir. Kent 

yoksulluğu çeken ve ailelerin gelir düşüklüğü sebebi ile eğitimi bırakıp işe başlayan çocukların sayısı 

her geçen gün daha da artmaktadır. İş yerlerindeki güvencesiz ve kötü çalışma koşulları, cinsel ve 

fiziksel şiddet çocuklarda psikolojik endişeye sebebiyet vermektedir.  

8. Yoksul Kent Mahalleleri: Beş Yoksunluk ve Çocuk Yoksulluğu Göstergeleri  

Beş Yoksunluk  Çocuk Yoksulluğu İlişkilendirmesi  

Gelişkin Su İmkanları  Elverişsiz Konutlarda Oturma  

Yetersiz beslenme  

Gelişkin Sanitasyon  Elverişsiz Konutlarda Oturma  

Barınılan Yer Güvencesi   Eğitim, Sağlık vb. hizmetlerden eşit 

yararlanamama  

Barınmanın Kalıcılığı  Suça ve şiddete maruz kalma/ yönelme  

Yeterli Yaşam Alanı  Sosyal dışlanma  

Tehlikeli İşlerde Çalışma  

  

Kent mahallelerinde ortaya çıkan beş yoksunluk, çocuk yoksulluğu göstergeleri ile bağlantılı olduğu 

saptanmıştır. Elverişsiz konutlarda oturma ve yetersiz beslenme sanitasyon ve su imkanlarından 

yararlanmayı kötüleştirmektedir. Eğitim, sağlık vb. hizmetlerden eşit yararlanamayan çocukların 

barınılan yer güvencesi sağlam olmamaktadır. Okul, hastane, dershane vb. gibi kurumların olmadığı 

merkezler yoksulluk göstergelerindendir. Barınmanın kalıcı olmadığı çocuklar sokakla tanışır ve suça 

yönelme oranları artmaktadır. Yeterli yaşam alanı oda da en çok üç kişinin yaşaması baz alınmaktadır.  

Yeterli yaşam alanı olan konutlar için çocuklar çalışmak zorunda bırakılmakta ve bu işler tehlikeli ve 

kötü çalışma koşulu olan işler olabilmektedir. Sosyal dışlanmaya da maruz kalabilmektedirler.  
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9. Kent Yoksulluğu ve Çocuk Yoksulluğu İçin Sosyal Politikalar  

9.1.Çocuk Dostu Şehir  

Çocuk Dostu Şehir, şehrin gündelik yaşamında çocuk haklarını hayata geçirmek için yerel yönetim veya 

kent sistemidir. 1996 yılında HABITAT II’ de alınan kararlar ile şehirleri önce çocuklar ve sonra herkes 

için yaşanılabilir bir hale getirmek için yapılmıştır. UNICEF terminolojisi ile ‘’Önce Çocuk’’ ilkesini 

temel olarak almıştır.  Bu proje de Türkiye’den 12 il aday gösterilmiştir. Bunlar, Karaman, Trabzon, 

Sivas Konya, Kayseri, Erzincan, Gaziantep, Uşak, Kırşehir, Tekirdağ, Bursa ve Antalya’dır.  

9.2.Çocuk Hakları Sözleşmesi  

“Çocuk Hakları Sözleşmesi” 54 maddelik bir metindir. Sözleşmenin ruhuna hakim olan ilkeler şunlardır;  

• Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi • Eşitlik ilkesi • Yaşama hakkı • Gelişim hakkı •  

Katılım hakkı • Korunma hakkı • Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanması hakkı  

Fakat kentler de ki çarpık kentleşme, göç, yoksulluk gibi sebepler dolayısıyla bu ilkeler ihlal 

edilmektedir.  

SONUÇ  

Çocuk yoksulluğunun önlenmesi amacıyla yoksulluğun sebepleri araştırılmalı ve çözüm odaklı 

politikalar geliştirilmelidir. Bu politikalarda çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ilkesi yer almalı ve 

önce çocuk korunmalıdır. Çalışma da çocukların yoksulluğunun ailelerinin gelirleri ile doğrudan bir 

bağlantısı olduğu saptanmıştır. İşsizliğin azaltılmasına katkı olacak politikalar yürürlüğe girmesi ve 

işsizlik ve istihdam ile ilgili engellerin düzenlenmesi çocuk yoksulluğu açısından önemli bir tutmaktadır. 

Diğer bir husus, eğitimdir. Eğitimdeki eşitsizliklerin azaltılması ve her çocuğun eşit eğitim haklarına 

sahip olacak politikalar düzenlenmesi çocuk yoksulluğu açısından önemli bir azaltıcı etken olacaktır. 

Çarpık kentleşme ve göç ile beraber gecekonduların yaygınlaşması çocuklar açısından kötü yaşam 

koşulları yetersiz beslenme vb. ihtiyaçların karşılanamamasına işaret olacaktır.   

Annenin yetersiz beslenmesi, aşı yaptırılamaması, bebeğin yaşadığı evin çok soğuk ya da çok sıcak 

olması vb. gibi nedenlerle bebeklerde 0-1 ay içerisinde ölmektedirler. Aile içi gelirin düşüklüğü ile 

çocuklar eğitimini tamamlamayarak iş hayatına atılarak, ailelerine yardım için kötü koşullarda ve 

tehlikeli işlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar.  Gün geçtikçe de çocuk işçiliği artmaktadır. Bütüncül 

bir yaklaşımla çocuklar için politikalar düzenlenmelidir. Çünkü çocuk yoksulluğu, aile kurumu, eğitim, 

gelir dağılımı, asgari ücret, istihdam, sosyal güvenlik, kırsal kalkınma, hızlı-çarpık kentleşme gibi 

kapsamlı ve derin başlıklarla ilintili bir sorundur. Dolayısıyla mikro ölçekli, yerel bazlı çalışmaların 

faydalarının göz ardı edilmesi mümkün olmasa da kökten çözüm üretmeye elverişli olmadığı 

görünmektedir.  
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Öz 

Farklı tanımları olmakla beraber stratejik yönetimi, uzun dönemde işletmenin yaşamını sürdürebilmesini 

mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve sektör ortalamasının üzerinde getiri sağlayabilecek 

eylemler bütünü şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu tanımdan hareketle işletmenin sektör 

ortalamasının üzerinde getiri elde etmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için iki farklı stratejik model öne 

sürülmüştür. Bunlar kaynaklara dayalı yaklaşım ve fırsat (pozisyon) yaklaşımlarıdır. Özetle kaynaklara 

dayalı yaklaşım, rekabet avantajı sağlama ve sürdürmede firmanın içsel/temel yeteneklerine (core 

competence) vurgu yaparken, fırsat yaklaşımı ise rekabet avantajı sağlama ve bunu sürdürülebilir 

kılmanın firma dışındaki fırsatlarda araması gerektiğini iddia etmektedir. Porter’ a göre, sektördeki 

karlılığı belirleyen faktörler ise, iş çevresine girebilecek yeni firmaların yarattığı tehdit, işletmenin 

ürününe alternatif olabilecek ikame malların yarattığı tehdit, tedarikçilerin pazarlık gücü, müşterilerin 

pazarlık gücü ve pazarda yer alan rakipler arasındaki rekabetin şiddetidir. Bu faktörler beş güç modeli 

olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Porter tarafından sektördeki rekabet belirleyen 5 Güç 

modeli ile Bartın İli inşaat sektörünün rekabet potansiyelini ortaya koymaktır. Bu amaçla, 26 firmaya 

kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze anket uygulanmış ve Bartın ili inşaat sektörü rekabet analizi 

yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bartın, İnşaat Sektörü, Rekabet Analizi, Beş Güç Modeli. 

INDUSTRY 4.0 AND ITS POSSIBLE EFFECTS ON THE FUTURE OF BUSINESS 

MANAGEMENT: A CONCEPTUAL APPROACH 

Abstract 

Although there are different definitions, it is possible to define strategic management as a set of actions 

that will enable the business to survive in the long run and provide it with competitive advantage and 

returns above the sector average. Based on this definition, two different strategic models have been 

proposed in order to obtain returns above the sector average and to make it sustainable. These are the 

resource-based approach and the opportunity (position) approach. In summary, the resource-based 

approach emphasizes the core competence of the firm in providing and maintaining competitive 

advantage, while the opportunity approach claims that providing competitive advantage and making it 

sustainable should seek opportunities outside the firm. According to Porter, the factors that determine 

the profitability in the sector are the threat posed by new companies that can enter the business 

environment, the threat of substitute goods that can be an alternative to the company's product, the 

bargaining power of suppliers, the bargaining power of customers and the severity of competition among 

competitors in the market. These factors are expressed as five power models. The aim of this study is to 

reveal the competitive potential of the construction sector of Bartın Province with the 5 Powers model 

that determines the competition in the sector by Porter. For this purpose, a face-to-face survey was 

applied to 26 companies with convenience sampling method and a competitive analysis of the 

construction sector in Bartın was made. 

Keywords: Bartın, Construction İndustry, Competitive Analysis, Five Power Model 
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GİRİŞ 

Stratejik yönetimi, uzun dönemde işletmenin yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet 

üstünlüğü ve sektör ortalamasının üzerinde getiri sağlayabilecek eylemler bütünü şeklinde tanımlamak 

mümkündür. Bu tanımdan hareketle işletmenin sektör ortalamasının üzerinde getiri elde etmek ve bunu 

sürdürülebilir kılmak için iki farklı stratejik model öne sürülmüştür. Bunlar; kaynaklara dayalı yaklaşım 

ve fırsat (pozisyon) yaklaşımlarıdır. Stratejik yönetim alanında yetkin kişilerden biri olarak kabul edilen 

Michael Porter tarafından geliştirilen fırsat yaklaşımına göre, her sektör eşit miktarda karlılık sunmaz, 

bazı sektörler diğerlerinden daha fazla karlılık sunma potansiyeline sahiptir. Porter’ a göre, sektördeki 

karlılığı belirleyen faktörler ise, 

1- İş çevresine girebilecek yeni firmaların yarattığı tehdit, 

2- İşletmenin ürününe alternatif olabilecek ikame malların yarattığı tehdit, 

3- Tedarikçilerin pazarlık gücü, 

4- müşterilerin pazarlık gücü,  

5- Pazarda yer alan rakipler arasındaki rekabetin şiddetidir.  

Bu faktörler beş güç modeli olarak ifade edilmektedir. Bu faktörlerin sektöre girecek firmalar tarafından 

ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi sonucunda faktörlerin lehlerine sonuçlanması halinde, firmaların 

ilgili sektöre girmeleri durumunda karlı bir yatırım yapacağı ifade edilmektedir. Bu çalışmada Bartın 

ilindeki inşaat sektörü üzerine hizmet veren işletmelerin rakiplerine karşı önceden belirledikleri stratejik 

çalışmaları, faaliyetleri incelemek, araştırmak için yapılmıştır. M. Porter ‘in beş güç modelini dikkate 

alarak uygulanan bu yöntem işletmeler, firmalar ve organizasyonlara arası rekabeti ölçmek içindir. 

İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve nihai sonuçlar alabilmek için rakiplerine karşı her zaman daha 

inovatik, daha fazla talebe ulaşmak ve karşılamak için her daim stratejik araştırmalara giderler. Bu 

araştırmalar işletmelerin rakiplerine karşı daha üstün olmayı, rakiplerine karşı güçlü ve zayıf yönlerini 

analizler yapıp belirli planlamalarla talebi karşılamayı hedeflerler. Kendi bünyelerinde varlıklarını, 

kaynaklarını, rakiplere karşı üstünlük ve zayıf yönlerini belirledikten sonra stratejik planlamalarla hedefi 

gerçekleştirirler. Her daim aynı sektörde çalışan işletmelerin karşı rakibe karşı farklı bir stratejiyle 

varlığını sürdürdüğü gözlenmiştir.  

Rekabet Nedir? 

Rekabet; evrensel kurallara bağlı bir ilişkiler sistemi olarak sosyal hayatta kimin iyi olduğunun 

belirlenmesidir. Rekabet; işletmelerin, firmaların ve organizasyonların rakiplerine karşı önceden belirli 

bir plan ve proje ile piyasada ki konumlarını korumayı hedefleyip varlıklarını sürdürmelerini 

sağlamalarına denir.   

Sektör/İş Çevresi Rekabet Analizleri 

İş çevresinde rekabeti etkileyen beş güç (Porter’ in beş gücü) olarak da adlandırılan ana faktörler; İş 

çevresine girebilecek yeni firmalar (olası rakipler)’ ın yarattığı tehdit. İşletmenin ürününe alternatif 

olabilecek ikame malların yarattığı tehdit, tedarikçilerin pazarlık gücü, müşterilerin pazarlık gücü, 

pazarda yer alan rakipler arasındaki rekabetin şiddeti, olarak sıralanabilir. 

Sektöre/İş Çevresine Girebilecek Yeni Firmaların Yarattığı Tehdit: İşletmenin iş çevresinin 

çekiciliği aynı iş alanına başka firmaların da girebilmesini teşvik eder. Gelişim hızı ve kârlılık 

derecesinin yüksek, rekabet şiddetinin düşük olduğu büyüme evresindeki sektörler çekici(cazip) 

sektörler olarak kabul edilirler. 
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İşletmenin Ürününe Alternatif Olabilecek İkame Ürünlerin Yarattığı Tehdit: İkame mallar, başka 

sektörlerde üretilen, işletmelerin ürünlerinin aynısı veya benzeri olmayan ancak alternatifi olabilecek 

mallardır. İkame malların olası rakip olup olamayacağı konusu bazı koşullara bağlıdır: Değişen tüketici 

eğilimleri, ikame mallara geçişin maliyeti, ikame malların yarar-fiyat-kalite üstünlüğüne sahip olması. 

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü: Tedarikçilerin pazarlık gücünün yüksek olması da bazı koşullara 

bağlıdır: Tedarikçinin pazarda tek üretici olması veya ürünlerinde farklılık yaratmış olması, başka 

tedarikçilere geçiş maliyetinin yüksekliğin tedarikçinin ürünlerinin ikame mal olarak alternatifinin 

bulunmaması tedarikçinin toplam satış cirosu içinde işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre olan 

satışlarının önemli bir yer tutmamasına denir. 

Müşterilerin Pazarlık Gücü: Aşağıdaki durumlarda müşterilerin pazarlık gücü yüksektir. Müşterilerin 

alım miktarı işletmenin cirosunda önemli bir orana sahipse, işletmenin ürünleri standartsa ve 

alternatifleri kolayca bulunabiliyorsa, müşterilerin, malını satın aldığı işletmenin bulunduğu sektöre 

girme olasılığı (geriye doğru entegrasyon tehdidi) yüksek ise, müşterilerin sektör ve diğer mal satan 

işletmeler hakkında gerekli bilgiye sahip  olmaları halinde, müşterilerin, işletmeyi değiştirme veya başka 

birinden satın alma maliyetinin olmaması veya çok düşük olması halinde. 

Pazardaki Rakipler Arasındaki Rekabetin Şiddeti: Rakipler arasındaki rekabetin şiddeti aşağıdaki 

koşullara bağlıdır: Sektörde aynı yetenek ve kapasitedeki işletme sayısı pazarın büyüme hızının düşük 

olması, sektörden çıkma engelleri, standart ürünler ve farklılaştırılmış ürünler olarak nitelendirilir.   

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışmanın amacı, Porter tarafından sektördeki rekabeti etkileyen 5 Güç modeli ile Bartın İli inşaat 

sektörünün rekabetçi yapısını (ortaya koymaktır. Bir diğer deyişle bu çalışmanın amacı, sektöre girmek 

isteyen bir firmaya sektörün rekabetçi yapısı hakkında( sektörün karlı olup-olmadığı hakkında)  bilgi 

vermektir. M. Porter’ in sektör için belirlemiş olduğu beş rekabet güç modelini Bartın inşaat sektörüne 

uygulayarak firmaların rakiplerine ve var olan piyasa karşı rekabet stratejilerini ortaya çıkarmayı 

sağlayarak pazardaki var oldukları konumlarını ve gelecekte ki konumlarını öğrenmek için yapılmıştır. 

Rekabet ortamında firmaların rakiplerine karşı üstünlük ve zayıf yönleri keşif edilmek istenmiştir. 

İşletmeler girdikleri ve üretimde bulundukları pazarda fırsatları ve tehditleri de göz önünde 

bulundurarak ilerlemeyi amaçlayıp almış oldukları strateji ve belirlemiş oldukları planlarla varlıklarını 

sürdürmeyi yeğlerler.  

 
Yöntem  

Sektörün rekabetçi yapısını ölçmek amacıyla Porter tarafından geliştirilen 5 güç analizi kullanılmıştır. 

Verilerin elde edilmesinde 5’ li likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 1-tamamen katılmıyorum ve 5 

tamamen katılıyorum şeklinde kodlanmıştır. Bu amaçla, 26 firmaya kolayda örnekleme yöntemi ile yüz 

yüze anket uygulanmış ve Bartın ili inşaat sektörü rekabet analizi yapılmıştır. Anketler firma sahibi (17) 

ve firma sorumlularına (9) uygulanmıştır. Veriler Excel yardımıyla analiz edilmiştir.  

  

Bulgular 

Bartın ili inşaat sektörünün Porter’ın 5 güç modeliyle analizi sonucunda,  maksimim puan 5 olacak 

şekilde, tedarikçilerin pazarlık gücünün en güçlü olduğu, sırasıyla bu faktörleri ikame malların tehdidi 

(bölgede yapılan KYK yurtları ve özel sektör tarafından yapılan yurtlar), rakipler arasındaki rekabetin 

tehdidi, müşterilerin pazarlık gücü ve yeni girecek firmaların yarattığı tehdit oluşturmuştur.  
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SONUÇ 

M. Porter’ in stratejik rekabet için belirlemiş olduğu beş güç modelini Bartın da ki inşaat sektörü 

alanında faaliyet gösteren işletmelere uygulanarak pazarda ki ve piyasadaki rakiplerine karşı stratejik 

plan, hedef ve amaçlarını öğrenmeyi sağlamaktır. İşletmeler devamlılık arz edebilmek için her daim 

rakiplerine karşı inovatik olmak zorundadır. Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılaya bilmek için 

rakiplerine karşı her daim Pazar ve piyasa araştırması yaparak ilerlemeleri gerekmektedir. İşletmelerin 

girmiş oldukları sektörel pazarlarda Porter’ in beş güç modelinde ki maddeleri dikkate alarak çok yüksek 

şiddetten-düşük şiddete kadar olan puan sıralamasıyla işletmelerin piyasadaki rakiplerine karşı avantaj 

ve dezavantajları ortaya koyunmuş olundu. Bartın İli inşaat sektörünün rekabetçi yapısını ölçmeye 

yönelik 5 güç analizine göre; İşletmenin ürününe alternatif olabilecek ikame malların yarattığı tehdit; 

güçlüdür. Tedarikçilerin pazarlık gücü; güçlüdür. Pazarda yer alan rakipler arasındaki rekabetin şiddeti; 

güçlüdür. Müşterilerin pazarlık gücü; zayıf ve iş çevresine girebilecek yeni firmaların yarattığı tehdit; 

zayıf olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre merkez nüfusu 71500 olan Bartın ilinde 

bulunan 26 inşaat firması arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığını, tedarikçilerin pazarlık gücünün 

güçlü olduğunu, şehirde KYK tarafından yaptırılan ve işletilen yaklaşık 9500 kişilik yurt kapasitesinin 

de ikame mallar kapsamında değerlendirildiğinde inşaat firmaları için bir güç teşkil ettiği söylenebilir. 

Bununla birlikte, müşterilerin pazarlık gücünün ve sektöre yeni girecek firmaların yarattığı tehdidin ise 

düşük algılandığı görülmektedir.  
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Rekabet faktörleri                    Ortalama Puan  

Tedarikçilerin pazarlık gücü  3,45 

İkame malların tehdidi  3,33 

Rakipler arası rekabetin tehdidi 3,13 

Müşterilerin pazarlık gücü  2,69 

Pazara yeni girecek firmaların tehdidi  2,56 
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Öz 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişip ilerlemesi, yıllar içerisinde üretilen bir bilginin artık günümüzde 

günler hatta dakikalar içerisinde üretebilecek duruma gelmesini sağlamıştır. İletişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler akıllı telefonların ve internetin günlük hayatta sık kullanılmasını sağlamıştır. Gün geçtikçe hızla 

gelişen ve değişen teknoloji ekonomik faaliyetlerin değişip internet ortamına aktarılmasını sağlamıştır. İnternet 

iş ve sosyal hayatımızı dijital verilere dönüştürerek sanal bir dünya yaratmış, iş akışı ve haberleşme sürecinde 

hem maliyet hem de çok büyük bir zaman tasarrufu sağlamıştır. Günümüzde alışverişten, bankacılığa kadar 

birçok farklı alanda benzeri faaliyetlerin internet üzerinden yapılması mümkündür. Internet’in sağlamış olduğu 

bu konfor bazı güvenlik zafiyetleri ve verilerin çalınması gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Bu zafiyet ve 

problemlerin önüne geçilmesi adına Blockhain teknolojisinden önce geleneksel, merkezi mimari ve merkezi 

bir otoriteye bağımlı çözümler üretilmiştir. Blockchain teknolojisinin altyapısı oluşabilecek güvenlik 

zafiyetlerine ve güvenlik açıklarına karşı son derece korumalıdır. Bir ağ üzerinde şifrelenen verilerin 

yönetimini sağlayan merkezi bir mimariye bağlı olmayan dağınık bir veri tabanı olmasından dolayı 

yaşanabilecek sorunların çözülmesine etkin ve hızlı bir şekilde imkan sağlamaktadır. Sağladığı güvenli, şeffaf 

ve minimum aracı alt yapısıyla gün geçtikçe birçok sektörün ve devletin dikkatini çekerek ilgi odağı haline 

gelmiştir. İlk etapta çoğunlukla finansal araçları etkileyecek gibi görünse de, Blockchain teknolojisi zaman 

içerisinde dijital veri olan her sektörü çağın gerekliliklerine uygun şekilde etkileyip adeta bir dijital dönüşüm 

sağlayacaktır. Bu çalışmada, Blockchain teknolojisi ve altyapısı hakkında bilgi verilmiş olup  bu teknolojinin 

kullanım alanları ve ekonomideki dijital dönüşüme etkileri incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Blockchain, Kripto Para Sistemleri, Veri Tabanı, Internet 

 

THE ECONOMY OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY DIGITAL TRANSFORMATION EFFECTS 

 

Abstract  

The rapid development and progress of information and communication technologies has enabled the 

information produced over the years to be able to be produced within days or even minutes today. 

Developments in communication technologies have enabled the frequent use of smart phones and the internet 

in daily life. The rapidly developing and changing technology has enabled economic activities to change and 

transfer to the internet environment. The Internet has created a virtual world by transforming our business and 

social life into digital data, saving both cost and time in the workflow and communication process. Nowadays, 

it is possible to carry out similar activities in many different areas, from shopping to banking, over the internet. 

This comfort provided by the Internet has brought along some security vulnerabilities and problems such as 

data theft. In order to prevent these vulnerabilities and problems, traditional, centralized architecture and 

solutions dependent on a central authority were produced before Blockchain technology. The infrastructure of 

blockchain technology is highly protected against possible security vulnerabilities and security vulnerabilities. 

Since it is a dispersed database that is not connected to a central architecture that enables the management of 

encrypted data on a network, it provides an effective and fast solution to the problems that may arise. With the 

secure, transparent and minimal intermediary infrastructure it provides, it has become the focus of attention by 
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attracting the attention of many sectors and governments day by day. Although it seems to affect mostly 

financial instruments at first, Blockchain technology will affect every sector with digital data in accordance 

with the requirements of the age and provide a digital transformation over time. In this study, information 

about Blockchain technology and infrastructure has been given and the usage areas of this technology and its 

effects on digital transformation in the economy have been examined. 

 

Keywords: Blockchain, Cryptocurrency Systems, Database, Internet 

 

 

GİRİŞ 

İnsanlar bireysel ve toplumsal olarak hayatını idame ettirebilmesi adına tarihin ilk dönemlerinde takas 

yöntemine dayalı bir alışveriş sürecini başlatmıştır. Değişim aracı olarak çeşitli kıymetli madenler, materyaller 

kullanılmıştır. Hiyeroglifler özellikle malın değerinin belirlenmesi hususunda tartışmalar içerdiğini 

göstermektedir. Takas yönteminde ticareti yapılması istenen malın değerini belirlemede yetersiz olduğundan 

karışıklıklara sebep olmuş, bu sorun “Para” kavramının bulunması ile son bulmuştur. 

Geçmişten günümüze kadar hızla gelişen teknolojinin yarattığı her köklü değişim genel olarak insanlığı 

kültürel ve sosyolojik olarak etkilediği gibi ekonomik yönden de etkilemiştir. İnsanoğlu ekonomik ve sosyal 

faaliyetlerini daha verimli ve kolay şekilde yerine getirmek için bu gelişmelerden oldukça faydalanmıştır. 

Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle hayatımıza Internet ve akıllı telefonların girmesi bu faaliyetlerin 

çok daha efektif ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlamıştır. Önceleri fiziki olarak 

gerçekleştirilen parasal transferler, bilişim teknolojileri sayesinde bir hesaptan başka bir hesaba rahatlıkla 

aktarılabilir hale gelmiştir. Somut şekilde bulunan emtia para, soyutlaşarak dijital para, sanal para ve son olarak 

kripto paraya dönüşmüştür. 

Takas yönteminden artık bilgisayarlar ve akıllı  telefonlarla  ödeme yapabilecek duruma gelinen 

bulunduğumuz yıllarda: İnsanlık artık Nesnelerin İnterneti- IoT (Internet of Things), Yapay Zeka, Veri 

Madenciliği, Büyük Veri (Big Data) ve para düzenini devletlerden bağımsız hale getirebilecek Blockchain gibi 

teknolojiler üzerinde çalışmalar yapmaya başlamıştır. İnsanlığın yoğun şekilde ilgilendiği bu teknolojiler için 

uluslararası bir çok araştırma kuruluşu raporlarında Blockchain’in hayatlarımızı ciddi oranda etkileyeceğini 

belirtmektedir. Bu yüzden Kripto para ve birimlerinin arkasında yatan teknoloji olan Blockchain’in finans 

sistemi üzerindeki olası etkilerinin örnekleri ile incelenmesinin gerekli ve yararlı olacağı düşünülmüştür. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma kapsamında Blockchain teknolojisi ve altyapısı hakkında bilgi verilmiştir. Blockchain teknolojisinin 

kullanım alanları doğrultusunda ekonomideki dijital dönüşüme etkileri incelenmiştir. Yapılmış olan akademik 

araştırmalar, sektörel raporlar ve kurumlar tarafından açıklanan son verilerden yararlanılmıştır. Dolayısıyla 

araştırma ikincil kaynaklara dayanmaktadır. Verilere internet üzerinden ulaşılmış ve çalışmanın amacına 

uygun olarak yorumlanmıştır. 

LİTERATÜR TARAMASI 

Blockchain teknolojisinin finans sektörüne etki ve uygulamalarına yönelik literatürde yer alan akademik 

çalışmalar aşağıda alfabetik olarak sıralanmıştır. 
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Blemus (2017), Amerika ve Avrupa Birliği’ndeki Blockchain düzenlemelerini, sanal para birimleri, akıllı 

sözleşmeler ve ilk para teklifleri (ICO) açısından inceleyen hukuki projeleri tartışmakta ve açıklamaktadır. 

Diordiiev (2017), finansman ve tedarik endüstrilerinin Blockchain alanında büyük bir potansiyele sahip 

olduğuna dikkat çekerek gelecekte bu sektörlerin ilgili teknolojiden nasıl etkileneceğine değinmiştir. Yazara 

göre, gelecek yıllarda teknolojinin giderek yaygınlaşmasıyla, akademik alanda Blockchain’e olan ilgi 

katlanarak artacaktır. 

Pilkington (2016), Blockchain teknolojisinin en gelişmiş uygulamaları ile yeni uygulama alanlarının temel 

prensiplerini aktararak, Blockchain'in ekonomik aracılar arasındaki ara yüzün doğasını değiştirme 

potansiyelini, teknolojinin yıkıcı olarak tasfir edilmesindeki en büyük neden olarak göstermiş ve toplumsal 

ilgiye dikkat çekmiştir. 

Türkiye’de Blockchain teknolojisini doğrudan ele alan akademik çalışmalar başlangıç seviyesinde olsa da 

özellikle 2018 yılında ve sonrasında yapılan çalışmalarda artış olmuştur. Bu konuyla ilgili yapılan ilk çalışma:  

Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi tarafından yayınlanan Kripto-Para Bitcoin araştırma raporu 

olmuştur. 

Aslan (2018), yaptığı çalışmada  Blockchain teknolojisine ve kripto paralara karşı ekonomik aktörlerin 

görüşlerini aktarmıştır. Blokchain teknolojisinin maliyetlere olan olası etkilerini incelemiş ve analiz etmiştir. 

Yapılan araştırmalar Blockhain teknolojisi ve altyapısı sayesinde işlem maliyetlerinde ciddi miktarlarda düşüş 

olacağını göstermektedir. 

Çarkacıoğlu (2016), Bitcoin’i sadece teknik detaylarıyla  sosyal detaylarla da incelemiştir. Çalışmasında 

Blockchain teknolojisi ve altyapısına ülkelerin bakış açılarına ve yasasl prosedür ve statü konularına yer 

vermiştir. Bu teknoloji için “evrakın, dijital ve fiziki varlıkların sahipliğinin izlenmesi veya oykullanılması 

gibi çok geniş bir kullanım yelpazesi” olduğu noktasına vurgu yapmıştır. 

Çetiner (2018), Blockchain teknolojisinin ve kripto paraların getirdikleri yenilikleri ve avantajları uluslararası 

ölçekte incelemiş ve gelinen noktayı değerlendirmiştir. 

Durğay ve Karaarslan (2018), Blokchain teknolojisinin özellikle e-devlet uygulamaları konusunda, şimdiye 

kadar yapılan çalışmaları incelemiştir. Çalışmasında Blockhain teknolojisi ve altyapısıyla oluşturulan 

uygulamaların finansal etkilerinden ziyade devlet yönetiminde kullanılıp sağlayabileceği yararlara ve bu 

uygulamaların etkilerine değinmiştir. 

Karaköse (2017), çalışmasında Blockchain teknolojisinin elektronik ödemelerde kullanımını ve finansal 

sektördeki etkilerini incelemiştir. Blockchain teknolojisi ve altyapısı ayrıntılı bir şekilde incelenmiş olup bu 

teknolojinin ve altyapısı sayesinde oluşan kripto paraların finansal uygulama alanlarına etkisine ağırlık 

verilmiştir.  

Tüfek (2017), Kripto paraların devletlerin vergilendirme sistemlerini gelecekte nasıl etkileyiciği hususunda 

öngörülerde bulunulmuştur. Çalışmada elde edilen veriler sonucunda Blockhain teknolojisiyle ödeme 

araçlarının değişiminin süreceğine ve özellikle bu değişimin finansal piyasaların ve  kullanıcıların 

alışkanlıklarını değiştireceği belirtilmiştir. 

1.BLOCKCHAIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Blockchain İngilizce bir kavram olup “zincir” anlamına gelen “chain” kelimesiyle “blok” kavramının 

birleşerek Blockzinciri olarak aktarılsa da teknolojisinin içeriği incelendiğinde ve özellikleri düşünüldüğünde 

bazı araştırmacılar Kayıt-Zinciri olduğunu varsaymaktadır. Blockhain terimi ilk kez Satoshi Nakamoto takma 

isimli kişi veya kişiler, grup ya da gruplar tarafından Ekim 2008'de yayınlanan "Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik 

Ödeme Sistemi" makalesiyle ortaya çıkmıştır. Makalede Bitcoin dünyada yeni bir uluslararası para birimini 
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temsil edecek dijital bir koin olarak, Blockchain de dijital imzalı blok zinciri olarak tanımlanır (Nakamoto, 

2008: 2). Blockchain teknolojisine bakıldığında sadece Bitcoin ve benzeri para birimleriyle işlem 

gerçekleştirilmesini sağlayan bir platform olarak görülse de birçok farklı sektör ve alanda var olan sistemlerin 

dijital bir dönüşümü sağlayacak bir teknoloji olarak görülmektedir. 

Blockchain’in daha yeni bir kavram olmasından ötürü literatürde hala tam olarak doğru tanımını bulmak kolay 

değildir. Dünyada Blockchain konusunda en meşhur isimlerden olan Rus yazılımcı Vitalik Buterin 

Blockchain’i; “Herkesin program yükleyebildiği, programların kendiliğinden yürütülebildiği, her programın 

mevcut ve önceki durumlarının her zaman herkes tarafından görülebildiği ve üzerinde çalışan uygulamaların 

kriptolojik olarak güvence altına alındığı sihirli bilgisayardır.” şeklinde tanımlamaktadır. (Ethereum Blog, 

28.06.2018). Blockchain temel olarak değer içeren verilerin -para, kimlik, değerli kağıtlar gibi- güvenli ve 

emin şekilde depolanması ve yönetilmesi için tasarlanmış bir teknolojidir. (Doğantekin, 30.09.2018). 

Blockchain kayıtları herkese açık, şeffaf, dağıtık, sıralı ve zaman damgalı dijital kayıtlardır.  Özellikle DDT 

(Dağıtık defter teknolojisi) olarak bilinen yapısı ile son yıllarda giderek daha çok dikkat çeken bir teknoloji 

haline gelmiştir. 

Şekil 1: Blokzincir Nasıl Çalışır 

 
Kaynak:  https://www.finstrengthcoach.com/the-rise-of-the-cryptocurrencies/ 
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Şekil 1’e bakıldığında Blok zincirinin çalışma mantığı para aktarma işlemleri üzerinden açıklanacak olursa: 

1) A, B’ye para göndermek istiyor. 

2) İşlem çevrimiçinde bir blok olarak sunulur. 

3) Blok ağ içindeki tüm taraflara yayımlanır. 

4) Ağda bulunanlar bu işlemin geçerli olduğunu onaylar. 

5) Blok zincire kalıcı ve şeffaf ulaşımı sağlayacak şekilde eklenir. 

6) Para A’dan B’ye aktarılmış olur. (Burada verilen örnek paradır. Para yerine başka bir bilgi de olabilir) 

 

1.1.Blok Kavramı 

Değer içeren her türlü verinin saklandığı yapılar Blok (Block) olarak adlandırılır. Tamamlanan bloklar birbiri 

ardına bir zincir halkası gibi eklenir ve Blockchain’i oluşturur. Herhangi bir blokta geçmişe yönelik bir 

değişiklik yapıldığı zaman, ardından gelen tüm blokların da değiştirilmesi gerekir. Bir blok temel olarak iki 

yapıdan oluşmaktadır. Bunlar; blok içerisindeki veriler ve blok başlığıdır. Blok içerisindeki veriler değer içeren 

herhangi bir içerik olabilmektedir. Blok başlığında ise bloğa ait detay olmayan bilgiler gösterilmektedir. Blok 

başlığında olan en genel bilgiler; tarih, bir önceki bloğun özet değeri (prev hash), iş ispatı için gerekli veri 

(nonce) ve merkle köküdür. 

1.2.Eşten Eşe (Peer to Peer - P2P) Ağ 

Eşten eşe veya eşler arası diye tanımlanan ve kısaca P2P olarak ifade edilen ağ iki veya daha fazla istemci 

arasında verinin paylaşımı ve dağıtımı için kullanılan iletişim protokolüdür. Buradaki eş, ağdaki bir bilgisayarı 

temsil etmektedir. Bir eş kullanıcı hata verdiğinde sadece o kullanıcının bağlantısı kaybolur, fakat ağ çalışmaya 

devam eder. Bu nedenle tek bir noktaya bağlı olmaması açısından güçlüdür. Kullanıcı perspektifinden avantajlı 

bir model olan eşler arası iletişim modeli beraberinde bazı riskleri de taşımaktadır. Eşler arası paylaşılan 

dosyaların herhangi bir sınırı olmadığı için para karşılığı satılan ve telif haklarıyla korunan içeriklere de erişim 

mümkün kılınmaktadır. Paylaşılan verilerde kriptografik saklama olmaması da mahremiyet açısından sakıncalı 

durumlarla karşılaşılabilmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla eşler arası iletişim modeli kriptoloji ile beraber 

kullanıldığında çok daha sağlıklı ve güvenilir bir model olarak değerlendirilebilir. Blockchain’deki bir P2P 

ağında, her bir eş eşit kabul edilir ve yaygın şekilde düğüm (node) olarak adlandırılır. 

1.3.Dağıtık Defter Teknolojisi (Distributed Ledger Technology - DLT) 

Dağıtılmış bir defter, büyük bir ağdaki her katılımcı (veya düğüm) tarafından bağımsız olarak tutulan ve 

güncelleştirilen bir veritabanıdır. Dağıtım benzersizdir: Kayıtlar merkezi bir makam tarafından çeşitli 

düğümlere iletilmez, bunun yerine bağımsız olarak her düğüm tarafından oluşturulur ve tutulur. Ağdaki her 

bir düğüm, her bir işlemi işleyerek, kendi sonuçlarına varmakta ve daha sonra bu sonuçların doğruluğu oy 

çokluğuyla sağlanmaktadır. DLT bilginin nasıl toplanıp iletildiği konusunda bir devrimi temsil etmektedir 

(www.coindesk.com, 03.07.2018). Hem statik veriler (kayıt defteri) hem de dinamik veriler (işlemler) için 

geçerlidir. 
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Şekil 2: Ağ Tipleri 

 

Kaynak: https://kriptomag.com/veritabani-yapilari-nelerdir-dagitik-veritabani-nedir 

1.4.Mutabakat Mekanizması (Consensus) 

Dağıtık yapı üzerindeki tüm makinelerde Blockchain ağındaki verinin eşlenik bir kopyası barındırılır. 

Eşleniklik durumunu sağlamak için ağ genelinde mutabakat (consensus) yapılması gereklidir. Birden fazla 

tarafın bulunduğu bir sistemde herhangi bir işlemin geçerli olabilmesi, sistemin geneli tarafından kabul görmüş 

bazı kuralları sağlama yolundan geçmektedir. Bu kuralları sağlama ve fikir birliğine varma işine de mutabakat 

denilmektedir (Usta ve Doğantekin, 2017:45). Dağıtık bir sistemde fikir birliği sağlanması zordur. Mutabakat 

algoritmaları; düğümlerin başarısızlıklarına, ağın bölümlenmesine, mesaj gecikmelerine, sırasız halde ulaşan 

mesajlara, bozuk mesajlara ve daha başka risklere karşı dayanıklı olmalıdır. Blockchain uygulamalarında en 

çok kullanılan mutabakat yaklaşımları Proof of Work ve Proof of Stake’dir. 

2.Kripto Paralar, Bitcoin ve Altcoinler 

Değişim aracı olarak kullanılan para tarihi süreç içerisinde ekonomik, sosyal ve bilimsel gelişmeler neticesinde 

altın gibi somut araçlardan, kripto para gibi soyut araçlara doğru evrim geçirmiştir. Herkes tarafından kabul 

edilen, somut paraların en önemlileri altın ve gümüştür ve ekonomik kriz dönemlerinde hala oldukça talep 

görmektedir. Bununla birlikte elektronik ortamda kullanılan dijital paraların temsil ettikleri bir emtia 

bulunmamaktadır. Bu paralar, kâğıt olan banknotları temsil etmektedir (Çarkacıoğlu, 2016:7). Kripto para 

sistemi, teorik olarak paranın tüm özelliklerine sahiptir. Değiş tokuş ve değer saklama aracı olarak görev 

yapmaktadır. Bu sebeple merkez bankasına bağlı para birimleri ile aynı finansal araçlara sahiptir. İlk kripto 

para birimi olan Bitcoin (sembolü: ฿, kısaltma: BTC), Satoshi Nakamoto tarafından yazılan makale ile 2008 

yılında hayatımıza girmiştir.  

Kripto paralar görünüşte aynı gözükseler bile birbirinden farklı teknolojileri ve amaçları bulunmaktadır. 

Bitcoin’in dışındaki kripto paralara “Alternatif Bitcoin” ya da “Altcoin” denilmektedir. Litecoin, Ethereum, 

XRP vb. gibi çok fazla sayıda Altcoin işlem görmekte ve her gün yeni Altcoinler dolaşıma girmektedir. Kripto 

paraların her biri dağıtılmış defter teknolojisi tabanlı olsa da işlem süreleri ve mutabakat mekanizmaları 

açısından birbirlerinden önemli farklılıklar göstermektedirler. Bu çerçevede günümüz kripto para 

piyasalarında kullanılan Bitcoin, Ethereum ve Ripple özellikleri bakımından incelenmiştir. 

https://kriptomag.com/veritabani-yapilari-nelerdir-dagitik-veritabani-nedir


 
 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 
 

 

229 

2.1.Bitcoin 

Bitcoin merkezi otoriteye ihtiyaç duymayan ve hayatımıza giren ilk kripto para birimidir. Açık kaynak kodlu 

oluşu ve tamamen eşler arası ağ tabanlı olmasından dolayı  tüm kullanıcılara açıktır. Bu durum da  şeffaf ve 

güvenli olmasını sağlar. Ağda geriye dönük işlem yapılamamaktadır.  

Günümüz para transferi işlemlerindeki zaman ve mekân kısıtlamalarının aksine Bitcoin’in ağ yapısı 

kullanıcıların işlemlerine sürekli açıktır. Para transferi gerçekleştirmek isteyen kullanıcı kendi dijital cüzdanını 

kullanarak istediği miktarlarda, zaman ve mekân gözetmeksizin işlemini gerçekleştirebilir. Bitcoin 

işlemlerinde aracı kurumlara ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla hem aracılık komisyonu yoktur ve hem de işlemler 

hızlıdır. Bitcoin’in blok zincir yapısı gereği kullanıcılar tarafından doğrulanan işlemler her 10 dakikada bir 

blok haline getirilip zincire eklendiğinden transfer işleminin tamamlanması 10 dakika sürmektedir.  

Günümüzdeki parasal sistemde dolaşımdaki paranın arzı arttığında enflasyon riski meydana gelir ve buna bağlı 

olarak paranın değeri düşer. Dolaşımdaki Bitcoin sayısının artmasıyla  yeni üretilecek Bitcoin’ler için gerekli 

hesaplamalar karmaşık algoritmalarla ve işlem gücü gereksinimi arttırılarak üretim zorlaştırılmıştır. 

Günümüzde yaklaşık 17 milyon adet Bitcoin üretilmiştir ve üst sınır olan 21 milyon adete 2040 yılında 

ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. 

2.2.Ethereum 

2011 yılında Toronto’da programlamacı olan Vitalik Buterin, bitcoin ve kripto paralara ilgi duymaya başlamış, 

bu ilginin sonucunda da Bitcoin Magazine isimli online haber sitesini kurarak yüzlerce makale yayınlamıştır. 

Arkasından da Dark Wallet ve Egora Pazaryeri girişimlerini açmıştır. 

2013 yılında Buterin, her tür uygulama geliştiricisinin kullanabileceği merkezi olmayan alternatif bir 

platformun oluşturulabileceği konusunda bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda geçen platforma da Ethereum adı 

verilmiştir. 

Ethereum, Blok zincir teknolojisini kullanan açık kaynak ve dağınık bir sistem olmasının yanı sıra “Ether” adı 

verilen elektronik parayı kullanmaktadır. Yaklaşık 15 saniyede bir, bir bloktan 5 tane Ether çıkmakta olup 

Ether de ödül sistemi de bulunmaktadır. Sadece ekran kartı olan bilgisayarlar ile madencilik yapılabilmektedir. 

2014 ‘te yapılan araştırmaya göre yıllık Ether üretimi sınırlandırılmış olup bu sayı 18 milyondur. Kullanılan 

algoritma türü Ethash’tir. 

Ethereum, akıllı sözleşmelerin işleyişini kolaylaştıran bir yapıdır. Fiziksel ve finansal tedarik zinciri 

prosedürleri, çok taraflı mutabakat süreçlerini otomatikleştiren akıllı sözleşme uygulamalarını vb. desteklemek 

için tasarlanmış durumdadır. Ethereum insanların dijital ortamda akıllı kontratlar hazırlayarak ticaret 

yapmasına olanak vermektedir. Akıllı kontratlar sisteme önceden kaydedilmiş olan kuralların yerine getirilip 

getirilmediğini otomatik olarak kontrol eden mantıksal yapılara sahiptir. 

2.3.Ripple 

Günümüzde uluslararası ödemeler için kullanılan SWIFT aracı kurumlara gereksinim duyduğundan yavaş ve 

maliyetli bir yöntemdir. Ripple, SWIFT’in problemlerini çözmeye odaklanmış gerçek zamanlı uluslararası 

para gönderimi ve ödemelerine imkan sağlayan bir blockchain platformudur. 
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Ripple, diğer blockchain platformlarında kullanılan POW yada POS mutabakat yöntemleri yerine kendisine 

özel interledger protokol isimli bir mutabakat yapısı kullanmaktadır. Bu protokol sayesinde ripple işlemlerini 

saniyeler içerisinde tamamlayabilmektedir. Kendi kripto para birimine (XRP) sahip olsa da icra ettiği görev 

gereği üzerinde her türlü para birimi ile işlem yapılabilmektedir. Sistem mevcut para birimleri dışında yolcu, 

mil puan vb. para birimi olarak ifade edemeyeceğimiz değerler üzerinden de işlem yapmaya izin verebilecek 

niteliktedir. 

Ripple, iki kullanıcı arasında gerçekleştirilecek olan para transferi işlemi için direk iletişim kanalı kurmaya 

çalışır. Eğer bu kanal direkt olarak kurulamıyor ise kullanıcılarında güvendikleri diğer yapıları kullanarak 

iletişimi oluşturur. Kullanıcılar arasında ilgili iletişimin kurulmasının ardından transfer işlemini bölünemez bir 

bütün olarak gerçekleştirir. Ripple platformu küresel anlamda çeşitli finans kurumları tarafından 

denenmektedir. Alman Reisebank ile Kanadalı ATB bank arasında yapılan testlerde dört gün kadar süren para 

transfer işlemlerinin 8 saniye de gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. 

3.Blockchain Uygulama Alanları 

Blockchain teknolojisinin ortaya çıkması bazı araştırmacılar ve çevreler tarafından internetin keşfine 

benzetilmektedir. Bunun nedeni  üzerinde uygulama ve diğer teknolojileri geliştirebilecek bir alt yapı 

sağlamasından dolayıdır. İnternete benzetilen bir teknoloji de doğal olarak çok fazla sektör tarafından ilgi 

odağı haline gelmektedir. Her teknolojide olduğu gibi Blockhain teknolojisinin de  kullanım kararı verilmeden 

önce güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Blockchain’in 

kullanım alanları aşağıdaki gibi yedi başlıkta özetlenmiştir (ledracapital.com, 17.10.2018). 

1) Finansal Araçlar, Kayıtlar ve Modeller: Para Birimi, Finansal Enstrümanlar (Özel ve Devlet Sermayeli 

Hisse Senetleri, Bonolar, Tahviller), Türev Araçlar (Future Sözleşmeleri, Opsiyonlar, Swaplar, Forwardlar 

vb.), Finansal Araçlara Bağlı Oy Hakları, Emtialar, Harcama ve Ticaret Kayıtları, Rehin-İpotek/Kredi 

Kayıtları, Hizmet-Servis Kayıtları, Kitlesel Fonlama, Mikro Finans ve Mikro Yardımlaşma. 

2) Kamusal Kayıtlar: Tapu ve Arsa-Arazi Kayıtları, Araç Kayıtları, İşletme Lisansları, İşletmelerin Faaliyet 

(Açılma-Kapanma) Kayıtları, Düzenleyici Kayıtlar, Mevzuatlar, Suç Kayıtları, Pasaportlar, Doğum ve Ölüm 

Belgeleri, Oy Kullanım Belgeleri, Oylama ve Oylama Kayıtları, Sağlık ve Güvenlik Denetimleri, İnşaat 

İzinleri, Silah Ruhsatları, Adli Tıp Kayıtları, Mahkeme Kayıtları, Oy Kanıtları, Kar Amacı Gütmeyen Kayıtlar. 

3) Özel Kayıtlar: Sözleşmeler, Kontratlar, İmzalar, Vakıflar, Emanetler, Kişisel GPS Kayıtları. 

4) Diğer Yarı Kamusal Kayıtlar: Unvanlar-Dereceler, Sertifikalar, Öğrenme Çıktıları, Notlar, İnsan 

Kaynakları Kayıtları (Performans Çıktıları, Maaşlar vb.), Sağlık Kayıtları, Muhasebe Kayıtları, Ticari Kayıtlar 

ve Teslimat Kayıtları. 

5)Fiziksel Varlık Kilitleri: Ev/Apartman Kilitleri, Tatil Evi/Otel Odası Kilitleri, Araba/Kiralık Araba 

Kilitleri, Güvenlik Kasası Kilitleri, Teslimatlar ve Bahis Kayıtları. 

6) Soyut Varlıklar: Rezervasyonlar, Patentler, Telif Hakları, Yazılım Lisanları, Oyun Lisanları, 

Müzik/Film/Kitap Lisanları, Domain (Alan) Adları, Dijital Kimlikler, Eser ve Yazarlık Kayıtları. 

7) Diğer: Dokümanlar (Fotoğraf, Video, Ses), Veri Kayıtları (Sıcaklık, Skor vb.) ve Sim Kartları. 
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Blockchain teknolojisi getirdiği yenilikler sağladığı avantajlar sayesinde özellikle finansal hizmet sektörünü 

yeniden şekillendirebilecek birçok özelliğe sahiptir. Dağıtılmış defter teknolojisi (DDT) çerçevesinde herhangi 

bir merkezi otoriteye bağlı olmayan ağların oluşturulması var olan finansal sistemin karmaşıklığının 

azaltılmasında ve işlem maliyetlerinin düşürülmesinde önemli rol oynayacak niteliktedir.  

Günümüz finansal sisteminde aynı ülkede bulunan bankalar arasında gerçekleşen para transferlerinde (EFT) 

işlemler, merkezi bir kurumun aracılığıyla yürütülmektedir. Bu aracı kurum gerçekleştirlem tüm işlemleri ve 

hesap kayıtlarını kendi veri tabanında tutar. Bu durum bazı risklerin oluşmasına ortam hazırlamaktadır. 

Bunlardan ilki, işlemlerle ilgili tüm verilerin sürekli olarak senkronize tutulması gerekliliğidir. Bir diğeri ise, 

kaydı yapılan işlemlerle ilgili sorumlulukların bankalar tarafından yerine getirilip getirilemeyeceğidir. 

Dağıtık defter teknolojisi (DDT) özellikle uluslararası fon transferlerindeki aracı kurum riskini de ortadan 

kaldırmaktadır. Bu teknolojinin kullanılmasıyla birlikte gerçekleştirilen finansal işlemler aracısız olarak 

gerçekleştirildiğinden işlem maliyetleri ciddi miktarda azalmakta ve işlemlerin gerçekleşmeleri çok kısa 

sürede olmaktadır. (FinTech, 2017:3-5). 

Bankalar ve diğer finansal kurumlar için bir başka maliyetli işlem ise finans literatüründe‘’Know Your 

Costumer’’ (KYC) olarak bilinen müşteri tanımlama sürecidir. Bir banka müşterisi herhangi bir bankada hesap 

açmak istediğinde, bankaya giderek bazı evrak işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır.Bu işlemlerin ardından 

bankaların müşterinin kimliğini doğrulaması gerekir. Bunun için banka evrak doğruluğunu kamusal veri 

tabanından kontrol eder ve işlemi gerçekleştirir. Ancak bu durum bankalar için hem zaman alıcıdır hem de 

verimsiz bir süreçtir.   

Blockchain teknolojisiyle birlikte kriptografi tekniği kullanılarak bankalar ve devlet kurumlarının da 

bulunacağı ortak bir ağ oluşturmak mümkündür. Bu ağda her  müşteri için farklı bir dijital kimlik 

oluşturulabilir. Böylelikle kişinin birden fazla kurumda hesabı veya varlıkları olsa da kendine ait tek bir dijital 

kimliği ve imzası olacaktır. Bu durum da  kimlik doğrulama işlemlerinin çok daha kısa sürede gerçekleşmesine 

imkan sağlayacaktır. (UniCredit, 2016:14-15; UBS, 2016:30-34). 

4.Günümüz Ekonomik Sistemi ve Blockchain’in Geleceği 

Günümüzde İnternetin bireyler arasında gün geçtikçe daha çok kullanılması ekonomik faaliyetlerin internet 

tabanlı platformlar üzerinden gerçekleştirilip sürdürülmesinin önünü açmıştır. Bankacılıktan borsa işlemlerine, 

resmi işlemlerden alışverişe kadar pek çok işlem internet üzerinden rahatlıkla  yapılabilmektedir. Ancak bu 

işlemlerin merkezi sunucular vasıtasıyla yürütülmesi yani merkezi bir otoriteye bağlı olması ve ekonomik 

işlemlerde kullanılan sitelerin güvenlik zafiyetlerinin ve açıklarının bulunuyor oluşu kişilerin ve kurumların 

verilerinin çalınmasına ortam hazırlamaktadır. Özellikle internet bankacılığı işlemlerinde bu durum sıklıkla 

yaşanmaktadır. Blockchain teknolojisinin giderek daha çok kullanılması ve bilinirliliğinin artması geleneksel 

finans sisteminin eksik yönlerini ortaya koymuş ve tartışmaya açmıştır. Çünkü Blockchain teknolojisinin 

getirmiş olduğu Dağıtık defter teknolojisi (DDT) ve akıllı sözleşmeler (Consensus) gibi önemli teknolojiler, 

bankacılık sektörünün yürüttüğü işlemlerdeki maliyet, işlem süresi, işlem hatası veya verilerin, paranın 

çalınması gibi sorunlara çözüm getirebilecek potansiyele sahiptir. Global finans sisteminde önemli yere sahip 

UniCredit, UBS, HSBC, ING, BBVA ve J.P. Morgan gibi büyük ölçekli bankalar Blockchain teknolojisi 

üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu bankalar yaptıkları yatırımlar ve arge çalışmalarıyla Blockchain 

platformları oluşturmayı hedefleyen çeşitli platformlara dâhil olmayı hedeflemektedirler.  
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Blockchain teknolojisi  sadece finans sektöründe değil aynı zamanda kamu ve özel kesimde de önemli 

değişikler sağlayabilecek potansiyele sahip bir teknolojidir. Özellikle tedarik zinciri sistemlerinde, ithalat-

ihracat faaliyetlerinde güncel sistemin önemli sorunları bulunmaktadır ve bu noktada akıllı sözleşmeler 

(consensus)  protokolü öne çıkmaktadır. Bahsi geçen bu akıllı sözleşmelerin tedarik zinciri süreçlerinde ve 

ithalat-ihracat faaliyetlerinde kullanılmasıyla, aracı kurumlar aradan çıkartılır. Lojistik süreçlerinin anlık takibi 

ve sürece dayalı her bir verinin kontrolü sağlanabilir.  

SONUÇ 

Blokchain altyapısıyla ilk olarak Bitcoin’in ortaya çıkmasının ardından günümüze kadar olan süreçte binlerce 

kripto para önemli piyasa değerine ulaşmıştır. Ortaya çıkan bu paraların özellikle piyasa fiyatlarında yaşanan 

aşırı dalgalanmalar ve arkalarında güvenilir bir kurum ya da kuruluşların olmayışı pek çok kesim tarafından 

eleştirilmiş hatta saman alevi ya da balon olarak nitelendirilmiştir. Kripto paralar hakkında yapılan eleştirilerin 

bir kısmı doğru olsa da özellikle göz ardı edilen nokta: Bu paraların ortaya çıkmasındaki  en önemli faktör olan 

“Blockchain Teknolojisi”dir. 

Blokchain teknolojisinin sahip olduğu büyük potansiyel her ne kadar günümüzde keşfedilme aşamasında olsa 

da kullanım alanı oldukça geniştir. Sağlamış olduğu avantajlar ile başta finans sektörü olmak üzere sosyal, 

siyasal, ticari ve askeri sektörlerin de mevcut iş süreçleri için çözüm içermektedir.  

Blockchain teknolojisinin altyapısıyla ortaya çıkan kripto paraların merkezi otoriteden, aracılardan bağımsız 

olması, limitsiz, ucuz maliyetli ve hızlı transfer gibi özelliklere sahip olması sebebiyle dünyada birçok ülkenin 

ve kullanıcıların ilgisini her geçen gün daha fazla çekmektedir.  

Türkiye’de, özellikle TÜBİTAK çatısı altında kurulan Blokzincir Araştırma Laboratuvarı (2018) bu alanda 

atılmış büyük bir adımdır. TC Merkez Bankası öncülüğünde Blokzinciri alanında çalışma grupları 

oluşturulmuştur. Kasım 2019 itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) iş birliğini yürüteceği Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 

Kuruluşları Birliği’ni kurulacağı duyurmuştur. Yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda 

Merkez Bankası’nın Blokzincir tabanlı dijital parasının uygulamaya konulacağı bilgisi yer almıştır. Türkiye 

Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde ticari kaygılardan uzak bir çizgide ve bağımsız bir yapıda kurulan Blokzincir 

Türkiye Platformu da, Blokzincir teknolojisinin okur yazarlığının arttrılması ve ilgili paydaşların ortak bir 

zeminde toplanması açısından önemli gelişmelerdir. 

Devletler ve vatandaşları Blockchain teknolojisinin sahip olduğu potansiyel ve bu potansiyelin tedarik zinciri 

yönetimine sağlayabileceği yararları keşfetme konusunda yolun başındadır. Özellikle bu teknolojinin daha iyi 

anlaşılabilmesi ve bu teknolojinin altyapısıyla oluşturulan uygulamaların daha net sonuç verebilmesi için 

sektörün önemli sorunları belirlenmeli ve gerekirse çözümler sağlayabilme adına çok daha farklı metodolojik 

yaklaşımlar ve çalışmalar yapılarak, akademisyenlerle uygulayıcılar arasında kuvvetli bir işbirliği 

sağlanmalıdır. 
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Öz 

Son birkaç dekatta bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla beraber insanların istek ve ihtiyaçları da 

bu doğrultuda değişiklik göstermiştir. İnternet tabanlı teknolojik gelişmeler insanların hayatlarını kolaylaşmış 

olup toplumlar için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bu teknolojik gelişmeler akıllı tarım, akıllı finans, 

akıllı lojistik, akıllı sağlık hizmetleri gibi çeşitli akıllı uygulamaların geliştirilmesini sağlamıştır. Bu 

uygulamaların kullanım oranları katlanarak artış göstermiş ve hayatımıza akıllı kavramını yerleştirmiştir. 

Bahsedilen bu uygulamaların hepsi için veri aktarımında güvenlik ve gizlilik unsurları başlıca endişelerdendir. 

Bu akıllı uygulamaların güvenlik çözümü için yıllar içinde çeşitli güvenlik çözümleri önerilmiş ve geliştirilmiş 

olsa da bu çözümler geleneksel ya da merkezi bir mimariye dayanmaktadır. Tek bir otoriteye dayanan merkezi 

mimarideki kayıt teknolojileri verilerin güvenliği ve bütünlüğü, ölçeklenebilirlik, izlenebilirlik ve şeffaflık 

konuları için yeterlilik gösterememiştir. Bahsedilen bu sorunların giderilmesi için geliştirilmiş olan ve her 

kullanıcının aynı zamanda veri sağlayıcı olduğu, herhangi bir otoriteye ihtiyaç duyulmadan verilerin dağıtık 

mimaride tutulduğu blokzincir teknolojisi çözümlerden biri olabilir. Bireyler, şirketler ve ülkeler tarafından 

kabul gören blokzincir teknolojisi ilk olarak bitcoin para birimiyle hayatımıza girmiştir ve günümüzde aktif 

bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada hayatımıza bitcoin para birimiyle giren blokzincir 

teknolojisinin kullanımının, sadece kripto para birimleriyle sınırlı kalmadığını, bu teknolojinin dış ticaret 

işlemlerinde kullanımıyla gösterilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda blokzincir teknolojisinin dış ticaretteki 

etkisi gözler önüne serilmiştir. 

 

  ANAHTAR KELİMELER: Blokzincir, dış ticaret, veri tabanı, tedarik zinciri 

 

THE USE AND EFFECT OF BLOCKCHAİN TECHNOLOGY İN FOREİGN 

TRADETRANSACTİONS 

 

Abstract 

In the last few decades, with the spread of information and communication technologies, people's requests and 

needs have also changed in this direction. Internet-based technological developments have made people's lives 

easier and become an indispensable element for societies. These technological developments have led to the 

development of various smart applications such as smart agriculture, smart finance, smart logistics, and smart 

health services. The usage rates of these applications have increased exponentially and have placed the concept 

of smart in our lives. Security and privacy aspects are the main concerns in data transfer for all of these 

applications. Although various security solutions have been proposed and developed over the years for the 

security solution of these smart applications, these solutions are based on a traditional or central architecture. 

Recording technologies in the central architecture based on a single authority have not been sufficient for the 

security and integrity of data, scalability, traceability and transparency. One of the solutions is the blockchain 

technology, which has been developed to solve these problems, where each user is also a data provider, and 

the data is kept in a distributed architecture without the need for any authority. Blockchain technology, which 

is accepted by individuals, companies and countries, first came into our lives with bitcoin currency and has 

been actively used today. In this study, the use of blockchain technology, which entered our lives with bitcoin 

currency, is not limited to only crypto currencies, it is tried to be shown by the use of this technology in foreign 

trade transactions. At the same time, the effect of blockchain technology on foreign trade has been revealed. 
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GİRİŞ  

İnternetin keşfi, internet tabanlı yeni teknolojik keşifleri beraberinde getirmiştir. Değişen insan ihtiyaçlarıyla 

beraber bu yeni teknolojilerin kullanım alanları tarihsel süreç içerisinde sürekli olarak artarak genişlemiş ve 

insanlık için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi yeni program ve 

uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Endüstri 3.0 ile beraber veriler ağ üzerine taşınmaya başlanmış ve 

işlemler kolaylaşmıştır. Bilgisayar programları veri tabanlarıyla çalışmaktadır. Verilerin veri tabanı denilen 

merkezlerde tutulması tek bir otoriteye bağlı geleneksel, merkezi veri tabanlarında verileri belirli noktalarda 

toplanmaktadır. Bu noktalarda oluşacak herhangi bir zarar verilerin yok olmasına sebep olabilir. Bireylerin, 

şirketlerin ve devletlerin kullandığı akıllı uygulamalar tek bir merkeze bağlı olan veri tabanı sisteminde 

verilerin güvenirliği, veri bütünlüğü, şeffaflık gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Tüm bu sorunlar için bir 

çözüm niteliği taşıyan blokzincir teknolojisi 2009 yılında hayatımıza girmiş ve gelişimini sürdürmüştür. 

Blokzincir teknolojisi bazı bilim insanları için internetten sonra en büyük teknolojik keşiftir. Blokzincir 

teknolojisi özel şifrelenmiş blokları, dağıtık ağ yapısı sayesinde işlemlerde veri güvenliğini merkezi veri 

tabanlarına göre kat kat arttırmıştır. İnternetin hayatımıza girmesi gibi hayatımızda yavaş yavaş yer edinen 

blokzincir teknolojisi bireyler, şirketler ve bazı ülkeler tarafından kabul görmüş olup aktif bir biçimde 

çalışmaya başlamıştır. 

Bitcoin para birimin var olmasını sağlayan blokzincir teknolojisi aynı zamanda bitcoin para birimiyle 

hayatımıza girmiştir. Akıllarda kripto para birimi teknolojisi gibi yer edinen blokzincir teknolojisi kullanım 

alanlarını zamanla genişletmiştir. Blokzincir teknolojisinin gelişimiyle beraber ilerleyen seviyelerinde tedarik 

zinciri yönetimi, lojistik faaliyetler, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar, gümrük idareleri gibi 

çeşitli uygulama alanlarında faydalanmakta olduğunu görmekteyiz. 

Bu çalışmanın amacı, özel şifreleme yöntemleriyle verilerin güvenliğini katlayan, dağıtık veri tabanı 

teknolojisinin ilki olan blokzincir teknolojisini detaylı olarak inceleyerek bu teknoloji devinin dış ticaret 

işlemlerinde kullanımını örnek projelerle göstermektir. Aynı zamanda blokzincir teknolojisinin dış ticaretteki 

etkisini gözler önüne sermektir. 

Çalışmanın birinci bölümünde blokzincir incelemesi başlığı altında blokzincir teknolojisinin ne olduğu, 

çalışma prensibi, ağ yapısı, gelişim süreçleri ve temel kavramları ile detaylı bir incelenme yapılmıştır. 

Ardından ikinci bölümde blokzincir teknolojisinin dış ticaret işlemlerinde kullanım alanları başlığı altında 

akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar, tedarik zinciri yönetimi ve finansal hizmet alanları örnek 

projelerle incelenmiştir. Daha sonra üçüncü bölümde ise blokzincir teknolojisinin dış ticaret işlemlerine etkisi 

başlığı altında avantajları ve dezavantajları değerlendirilmiştir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma kapsamında,  verilerin blokzincir teknolojisi ile işlenmeye başlanması süreci baz alınmıştır. Bu 

teknolojinin gelişim göstermesiyle beraber dış ticaret işlemlerinde akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz 

uygulamalar, tedarik zinciri yönetimi ve finansal hizmetlerde kullanım alanları örnek projelerle incelenmiş ve 

etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada bu kullanım alanlarının incelenmesinin sebebi; blokzincir teknolojisinin 

dış ticaret işlemlerinde kullanıldığını açık bir şekilde gözler önüne sermektir. Bu bağlamda süreç içerisinde 

yapılmış olan akademik araştırmalardan, çalışmanın konusu ile ilgili web sitelerinin paylaşılan içeriklerinden, 

kurumlar tarafından açıklanan son verilerden yararlanılmıştır. Dolayısıyla araştırma ikincil kaynaklara 

dayanmaktadır. Verilere internet üzerinden ulaşılmış ve çalışmanın amacına uygun olarak yorumlanmıştır.  

LİTERATÜR TARAMASI 

Endüstri 3.0 ile hayatımıza giren verilerin internet ortamında tutulması süreci geleneksel, merkezi veri tabanı 

modellerinde veri bütünlüğü, veri güvenirliği ve şeffaflık hususunda bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Bu sorunlar hususunda çözüm niteliği olarak geliştirilmiş olan ve bitcoin para birimiyle birlikte hayatımıza 

giren blokzincir teknolojisi dağıtık veri tabanı modelinin ilki ve en ünlüsüdür. Blokzinciri zaman içerisinde 

gelişimini sürdürmüş olup günümüzde dış ticaret işlemleri de dahil bir çok farklı alanda kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Blokzincir teknolojisinin dış ticaret işlemlerinde uygulamaları hakkında literatürde sınırlı sayıda akademik 

yazı mevcuttur. Aşağıda dünyada Blokzincir teknolojisinin uygulamaları üzerine yapılmış bazı çalışmalar 

alfabetik olarak sıralanmıştır:  
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Avunduk ve Aşan (2018) tarafından yapılan çalışmada blok zincirinin ana çalışma mantığı anlatılmıştır. Blok 

zincirinin örnek uygulamaları ortaya koyulmuş ve blok zincirinin birçok açılardan eksik yönleri ve gelecekte 

oluşabilecek olası sorunlara değinilmiştir. Çalışmanın sonucunda teknolojisi anlamında sistematik olarak 

çalışabilir ve kullanılabilir olsa da tanınabilirlik ve uzman olmayan taraflar açısından kullanılabilirlik 

anlamında henüz gelişim aşamasında olan blok zincir teknolojisinin  potansiyeli ve etkilerini kapsayan çeşitli 

akademik çalışma ihtiyacı ortaya konmuş ve olası akademik çalışma alanlarına ilişkin öneriler verilmiştir. 

Çalışma hem günümüz ve gelecek açısından bir tanımlama yapmak ve farkındalık yaratmak amacıyla ele 

alınmıştır. 

Erdoğan ve Bordur (2020) tarafından yapılan çalışmada blokzincir teknolojisini ve blokzincir teknolojisinin 

bir ürünü olan kripto paraların ne olduğu incelenmiştir. Ayrıca iş ve sosyal hayatımızdaki yeri üzerinde 

durmuştur. Çalışmada, blokzincir teknolojisinin çok yakında uygulama alanını genişleteceği bununla birlikte 

muhasebe ve finans alanındaki değişiklere ayak uydurmak gereceği sonucuna varışmıştır. 

Özyüksel ve Ekinci (2020),  tarafından yapılan çalışmada blokzincir teknolojisinin gelişimi ve çalışma prensibi 

detaylı olarak açıklanmış olup finansmanda kullanımı, dokümantasyon ve güvenli belge paylaşımında 

kullanımı gibi dış ticaret işlemlerinde kullanım etkisi örnek projeler çerçevesinde detaylıca incelenmiştir. 

Çalışmada bu teknolojinin çok sayıda projelerde kullanılmış olduğuna ve blokzincir teknolojisinin dış ticaret 

işlemlerine ilişkin maliyetleri ve zamanı ciddi bir şekilde azalttığı sonucuna varılmıştır. 

Topcu ve Sarıgül (2020) tarafından yapılan çalışmada blokzincir teknolojisinin finans sektörü,  ülkelerin kripto 

para birimlerine ve blokzinciri teknolojisine bakış açıları, dış ticaret ve vergisel düzenlemeler üzerine detaylı 

bir inceleme yapılmıştır.  Çalışma sonucunda dünyada blokzinciri teknolojisinin genel olarak finans 

sektöründe kullanıldığına, lojistik, sağlık ve dış ticaret alanlarında ise sınırlı da olsa kullanıldığına ABD, 

İngiltere, AB ülkeleri, Çin Japonya, Dubai ve Singapur’un bu teknolojiden çok sık yararlandıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca bu teknolojinin hızla yayılması için vergi sistemleri içerisinde yer alması gerektiğine dikkat 

çekilmiştir. 

Ünsal ve Kocaoğlu (2018) tarafından yapılan çalışmada blok zinciri teknolojisini sistematik olarak gözden 

geçirilmiştir. Kullanım alanlarını, açık noktalarını ve gelecek beklentilerini tartışmaktadır. Çalışma sonucunda 

uluslararası gelişmeler gerek mühendislik uygulamaları gerekse akademik çalışmalar anlamında, blok zinciri 

teknolojisi alanında önemli gelişmeler gözlemlenmektedir. Ülkemizde ise sınırlı kullanımı olduğunu ama 

bunun la birlikte önemli gelişmeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu teknolojinin yapay zekâ ve nesnelerin 

interneti teknolojileri gibi çok büyük değişimlere yol açabilecek teknolojiler arasında gösterilebileceği 

sonucunu ulaşılmıştır. Ayrıca bu alandaki çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması, dünyada yaşanan 

önemli bir teknolojik dönüşüm sürecinde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlayacaktır. 

1. BLOKZİNCİR İNCELEMESİ 

1.1. Blokzincir Nedir 

Merkezi bir sistemle verilerin tutulduğu dijital dünyada verilerin tek bir tarafla kontrolünün sağlandığı merkezi 

kayıt teknolojisini değiştiren blokzincir teknolojisi nedir?  Blokzincir, veri işleme yöntemini değiştiren ilk 

dağıtık veri tabanı mimarisini ortaya çıkaran teknolojidir. Bir ağ üzerindeki tüm bilgisayarlar verileri aynı anda 

tutar. Kullanıcıların aynı zamanda veri tutucu olduğu blokzincir teknolojisinin geleneksel veri tabanlı 

sistemden farkı ağ üzerinde olan tüm bilgisayarları kapatmadığınız sürece veri tabanı yok edilemez. Güven 

merkezi artık tek bir merkezde olmayıp dağıtılmış nodelerdedir. Herkes tarafından görülen veriler aracıyı veya 

merkezi bir otoriteyi ortadan kaldırmıştır. Sisteme giren her bir bilgisayar onay mekanizmasını arttırmış olup 

sistemi sağlamlaştırmaktadır ve veri tabanı işlevi görmektedir.  Yani, daha yalın bir şekilde açıklamak 

gerekirse, merkezi kayıt yapısına sahip olan bilgisayarımızın dosyalarında aylarca çalışmakta olduğumuz tez 

çalışmamız olduğunu varsayalım bu dosyanın herhangi bir yedeğini almadıysak sadece bilgisayarın 

merkezinde duruyor demektir. Eğer bilgisayarın başına bir şey gelirse aylarca verilen emek yok olacak 

demektir. Bu tez dosyası binlerce bilgisayarda aynı şekilde kopyalanmış şekilde tutulsun ve tez dosyası 

üzerinde yapılan bir değişiklik aynı anda diğer binlerce bilgisayarda gerçekleşebilsin bununla birlikte aynı 

dosya üzerinde binlerce farklı kişinin aynı anda yaptığı bütün işlemler kayıt tutucuların şahitlik etmesiyle 

sekronize bir şekilde saniyeler içerisinde gerçekleşe bilmektedir. Blokzincir teknolojisi dijital dünyaya bu 

olanakları sağlamaktadır. 
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Blockchain, İngilizce bir kavram olup dilimizde “zincir” anlamına gelen “chain” kavramı ile “blok” 

kavramının birleşmesinden oluşmaktadır. Teknik olarak blokzicirini karşılayan terimin kayıt zinciri olduğunu 

düşünen araştırmacılarda var. Blokzincir adını çalışma mantığından almaktadır. Blokzincir, halkalar şeklinde 

birbirine kriptografik tekniği ile zincirlenmiş veri bloklarını ifade etmektedir. Blokzincir ilk kez Satoshi 

Nakamoto takma isimli kişi veya kişilerin Ekim 2008 tarihinde yayınladığı “Bitcoin: Eşten Eşe Eloktronik 

Ödeme Sistemi” makalesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu makalede bitcoin para birimin dünyada yeni bir 

uluslararası para birimini temsil edecek dijital bir koin olarak, blokzincir de dijital imzalı veri tabanı olarak 

tanımlanır (Erözel Durbilmez, 2018: 26).  

Blokzincir sisteminin birçok adımı vardır. İlk olarak ağ üzerindeki kullanıcı bir işlem yapmak ister işlem blok 

formatında kaydedilir. Bu blok ağda bulunan tüm kullanıcılara (düğüm) yayınlanır. Blokzincirinde her blok 

kendinden önceki blokun şifrelenmiş özet kodundan yani hash kodundan ve kendi özel kodundan oluşur. İşlem 

ağdaki kullanıcılar tarafından doğrulanır, onaylanır. Daha sonra defteri kebir veya zincir için yeni bir blok 

eklenir ve işlem kaydedilir. İşlem gerçekleşmiş olur.  

     

Şekil1: Blokzincir Nasıl Çalışır 

 

      Kaynak:  Crosby , 2016 

1.2. Blokzincir Teknolojisinin Gelişimi 

Kriptografik zincirlerle blok bağlantısı fikri, 1991 yılında Stuart Haber ve Scott Stornetta tarafından ortaya 

atıldı. Zaman damgaları ile saklanan bilgi veya işlemlerin değiştirilemeyeceği bir sistem tasarladılar. Bu sistem 

blokzincir teknolojisinin felsefesine benzerlik göstermektedir. Bundan sonra Bayer, Haber ve Stornetta, 

Merkle ağacını kullanarak çeşitli işlemlerin doğrulanmasını ve onaylanmasını önerdi. Merkle ağacında 

kaydedilen veriler, iyileştirilmiş kalitede tek bir blok halinde toplandı. David Schaum tarafından dijital 

paraların merkezi yapıdaki bir ağa bağlı olmadan transfer edilebileceği teorisi 1998 yılında anonim para olarak 

geliştirilmiştir (Bodkhe ve diğerleri , 2020: 5-6). 

Blokzincir teknolojisinin günümüzdeki uygulaması ise Satoshi Nakamoto takma isimli kişi veya kişiler 

tarafından, 2008 yılında geliştirildi. Bu veritabanı teknolojisi bitcoin para birimi için ağ oluşturmuştur. Aynı 

zamanda blokzincir teknolojisinin ilk olarak bitcoin para biriminde kullanılmıştır (Iansiti, Lakhani: 2017). 

Blokzincir teknolojisi, veri bütünlüğü, veri güvenliği, şeffaflığı arttırdığı için finansal hizmetlerde 

kullanılmıştır. Dağıtık ağ yapısı sayesinde eşler arası protokolün sağlandığı bu teknolojide ağdaki her kullanıcı 

aynı zamanda veri sağlayıcıdır. Kullanıcı sayısının artması sistemi sağlamlaştırmaktadır. Verilerin dijital 
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ortama taşındığı günümüz ortamında güvenirlik sorununa dağıtık ağ yapısı ve şifreleme yöntemiyle anlamlı 

bir çözüm getiren blokzincir teknolojisi gelişimini sürdürmüş olup birçok uygulama alanında kullanım 

göstermiştir.  

Aşama aşama blokzincir teknolojisin gelişimini inceleyelim. Blokzincir teknolojisinin ilk aşaması, 2009 

yılında blokzincir 1.0 bitcoin ağı ile başladı. Bu aşamada, ilk kripto para birimlerinin oluşturulması tanıtıldı. 

Fikir tamamen ödeme ve kripto para birimi oluşturma işlevleriyle ilgiliydi. Blokzincir teknolojisinin ikinci 

seviyesi olan blokzincir 2.0, çeşitli uygulamalar için akıllı sözleşme ve finansal hizmetler, patent hakkı gibi 

varlıkların muhafaza edilmesine yöneliktir. Bu aşamada Etheruem ve Hyperledger blok zinciri geliştirilmiştir. 

Ethereum ortaya çıkışı blokzincir 2.0 olarak adlandırılmaktadır.  Blokzincir 3.0 aşamasında, blokzinciri veri 

tabanı teknolojisinin farklı uygulama alanlarında uygulanabileceğine değinmektedir (Swan, 2015: 5- 22). 

Merkezi olmayan uygulamalar tasarlamak için blokzincir biraz daha geliştirildi.  Sağlık, tedarik zinciri 

yönetimi, üretim, medya gibi uygulama alanlarıyla geliştirilmiştir (Swan, 2015: 27). Blokzincir 4.0 ise endüstri 

4.0 tabanlı uygulamaların sorunsuz entegrasyonuna sahiptir. 

1.3.  Kavramlar İle Blokzincir Teknolojisi 

Blok kavramı: Blok zinciri sistemi, verilerin saklandığı bloklardan meydana gelen bir yapıdır. Söz konusu 

bloklar oluşturuldukları zamanla doğrusal bir şekilde zincir halinde birbirine eklenerek düzenlenmektedir. 

Zincir halkasında zaman bakımından ilk oluşturulan başlangıç bloku ise “genesis” olarak adlandırılmaktadır 

(Usta ve Doğantekin, 2017: 118-119). 

 Genesis bloğundan sonra gelen her blok kendinden önceki blokun şifrelenmiş özet kodunu içermektedir buna 

hash denir. Genesis blokundan sonra gelen bloklarda bir önceki blokun şifrelenmiş özet kodu ve blokun 

işlemleri yer alır. Aşağıda tablo yardımıyla blok çalışma prensibi anlatılmaktadır. 

 

    Blok No 

 

  Genesis 

 

    Blok 1 

 

  Blok2 

 

  Blok3 

 

  Blok 4 

 

     Kod 

 

        Q 

 

      QW 

 

     QWX 

 

       QWXY 

 

        QWXYZ 

 

Tabloya göre genesis bloğunun kodunu Q olarak kabul ediyoruz. Bu durumda genesis blokundan sonra gelen 

blok 1 içerisinde genesis blokuna ait şifrelenmiş özet kod bulunmaktadır. Blok 1 in kodu QW olarak 

belirlenmiştir.  Q kendinden önceki genesis blokuna ait olup W ise blok 1’ e ait özel koddur. Bu şekilde 

sırasıyla her kod kendinden sonraki bloka şifrelenmiş şekilde bağlıdır ve her bloğun aynı zamanda kendine ait 

özel kodu bulunmaktadır. Bu bakımdan her blok birbirinden farklıdır. Herhangi bir blok üzerinde değişiklik 

yapacak olursak öncelikle kendinden önce gelen bloklarda değişiklik yapmak gerekecektir. Ancak bu 

değişiklik sırasında zincire yeni bloklar ekleneceğinden verilerin değiştirilmesi mümkün değil.  

Bloklar, içerisinde bulunan veriler ve bloku tanıtan blok başlığı olmak üzere iki temel yapıdan oluşmaktadır. 

Blok başlığı,  

 Blokun oluşturulduğu zaman bilgisi (Timestamp)  

 Bir önceki bloka ait şifrelenmiş özel kod (Hash değeri)  

 Emeğin ispatı için gerekli olan Nonce verisi: İstenilen blok özetleme değerini üretmek amacıyla 

kullanılan değiştirilebilen sayı değeridir. 

 Merkle kökü  

olmak üzere dört farklı bilgiyi göstermektedir (Ekinci, 2020: 24-25).  

Dağıtık defter teknolojisi: Blokzincir teknolojisinin temel özelliklerinden olup var olmasını sağlayan 

teknolojidir. Blonzincir teknolojisi merkezi bir ağa veya bir kuruma, otoriteye ihtiyaç duymayan dağıtık veri 

tabanıdır. Blokzincir dağıtık veri tabanı teknolojisinin ilkidir ve en yaygın kullanılanıdır. Veri tabanları 

elektronik ortamda, bilgisayar ortamında verilerin girişlerinin sağlandığı, organize bir şekilde kayıtlarının 

tutulduğu sanal depolardır.  Genel olarak bu veri tabanları ya bir bilgisayarda ya da serverde tutulur. Yani, 

merkezi tek bir noktada tutulurlar fakat dağıtık veri tabanlarında, veri tabanlarını ağa dahil olan tüm 

düğümlerde, bilgisayarlarda aynı anda tutmak mümkündür bu teknoloji bunu sağlamaktadır. Dağıtık veri 
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tabanı teknolojisinde veri tabanına saldırı imkanı oldukça güçtür çünkü çok yüksek bir güvenlik sağlamaktadır. 

Geleneksel veri tabanlarında veri tabanları belirli noktalarda tutulduğundan oralara saldırı yapmak daha 

kolaydır. Oysa dağıtık veri tabanında veri tabanı ağa bağlı bütün bilgisayarlarda tutulmaktadır. Ağa, sisteme 

bağlı bilgisayar sayısı ne kadar yüksek ve dağıtık ise sistemin güvenliği o kadar güçlü oluyor demektir. 

    Şekil 2: Veri Tabanı Çeşitleri 

 

    Kaynak:  Kriptomag.com 

 

Örneğin; Dağıtık veri tabanı üzerinden işlem yapıldığında bu sayede peer to peer kurulmuş şekilde bir kripto 

para birimini gönderecek olursak ağ üzerindeki tüm kullanıcılar tarafından gönderici adresi, alıcı adresi ve 

kripto para miktarı kaydedilerek, 3. Bir tarafa, merkeze gereksinim duymadan varlık geçişi sağlanır. 

Eşler arası protokol (peer to peer): Blokzincir ağ yapısında merkezi olmayan, dağıtık yapıdaki veri tabanının 

kullanılmasının sonuçlarındandır. Geleneksel yapıdaki merkezi bir yapının bulunduğu veri tabanlarında veriler 

belirli bir noktada, merkezde toplanıp kayıt altına alınır. Taraflar işlemlerin doğruluğu hususunda merkezi 

sunucuya güvenmektedirler. Merkezi kontrole gereksinim duymayan ağ üzerindeki çok sayıda bilgisayarın 

veri paylaşımı gayesiyle birbirine bağlandığı bir protokoldür.  

Bu teknoloji 1999 yılında müzik veya film gibi dosyaların birden fazla bilgisayarda saklandığı dosya paylaşım 

uygulaması olan Torrent tarafından kullanıma açılmıştır (Kınacı, 2019: 8). Eşler arası protokol sayesinde 

verilerin tüm ağ üzerinde aynı anda güncellenmesi sağlanır. Ağ üzerinde yer alan taraflara, gerçekleştirilen her 

yeni işlem sonucunda güncellenen kayıtların paylaşılması olanağını sunmaktadır (Gupta, 2017: 6). 

Mutabakat mekanizması: Merkezi bir veri tabanı yapısına sahip olmayan, herhangi bir otorite, kurum 

tarafından yönetimin sağlanmadığı dağıtık mimarideki blokzincir teknolojisinde ağ üzerindeki tüm 

kullanıcıların birbirleriyle eşit haklara sahiptir. Böyle bir sistemde kuralların nasıl belirleneceği önemlidir. 

Aksi halde herkesin dilediği gibi davranabilmesi sistemi etkisiz kılabilir. Bu hususta blokzincir teknolojisi 

mutabakat mekanizmasıyla bir çözüm sunmaktadır. Mutabakat mekanizması, blokzincir teknolojisinde veri 

giriş çıkışı ya da bir kaydın yapılması gibi işlemlerin geçerli kılınabilmesi için işlemin sistemdeki çoğunluk 

tarafından kabul edilmesi ve sistemdeki belirli kurallar çerçevesinde çalışmasıdır. Blokzincir teknolojisinde 

yaygın olarak kullanılan mutabakat mekanizmaları emeğin ispatı (Proof of work) ve sahipliğin ispatı (proof of 

stake) yaklaşımlarıdır. 
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2. BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE UYGULAMA ALANLARI 

2.1. Akıllı Sözleşmeler ve Merkeziyetsiz Uygulamalar 

Akıllı sözleşmeler, blokzincir üzerine çalışan otomatik bazı kontratlar yapılmasıdır. Bitcoin para biriminin var 

olmasını sağlayan blokzincir teknolojisi, aynı zamanda kripto para birimi olan bitcoin’in kullanımının 

artmasıyla yaygınlık göstermiştir.  Blokzincir teknolojisinin gelişim gösterip blokzincir 2.0 ile kripto para 

birimlerinin yanında akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için de yeni kullanım alanları 

oluşturmuştur. Bu akıllı sözleşmelerde mesela X kişisi Y kişisine 100 birim ödeme yaparsa Y kişisi de Z 

kişisine belirli miktarda bir ödeme yapacağına dair onay vermesi şeklinde otomatik bir kontrattır. Blokzincir 

teknolojisi sayesinde akıllı sözleşmelerle bu gibi işlemlerin onaylanması için banka gibi aracı bir kurumlara 

ihtiyaç kalmamaktadır. Akıllı sözleşmeler çok büyük bir alan olup tedarik zinciri işlemlerinde, ekonomik 

işlemlerde ve daha birçok yerde kullanılabilecek bir mekanizmadır. Ethereum bunun başlangıcını yapmış ve 

akıllı sözleşme odaklı gelişmektedir. Merkeziyetsiz uygulamalar direkt internete de uygulanabilir.  Bu konuda 

geliştirilmiş olan Substraum projesinde, blokzincir çalışma prensibinde çalışan, dağıtık veri tabanı mantığında 

çalışan bir internet kurgulanıyor. Bu durumda internete herkes istediği içeriğe erişebilecek ve internet hiçbir 

yerde sansürlenemeyen internet olacak.   

Avrupa deniz ticareti bakımından büyük etkiye sahip Rotterdam Limanı yapısı altında geliştirilen “Akıllı 

Liman” (Smart Port) projesi kapsamında deniz taşımacılığına Blokzincir veri tabanlı akıllı sözleşmeler entegre 

edilmiştir. Uygulama kapsamında, taşınmakta olan malın çıkış bilgileri, taşıma koşulları ve varış bilgileri akıllı 

sözleşmelerin genel özelliklerine göre şeffaf, güvenli, hızlı ve ucuz bir biçimde ilgililere sunulması 

sağlanmaktadır. Limanlardaki iş yükünü de azaltan proje, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Dünya 

çapında ticareti yapılan malların %85'inden fazlasının, yaşam döngüleri boyunca en az bir kez bir gemide 

seyahat etmektedir ve  küresel, yerel ekonomide büyük öneme sahiptir. Bunlar dikkate alındığında, blokzincir 

tabanlı akıllı sözleşmelerin uluslararası ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir 

(Campfens ve  Dekker: 2018). 

Akıllı sözleşmelerin kağıt kullanımını azaltması, belgelerin saklanması ve kaybolması riskini minimize etmesi, 

aracı kurumlara olan ihtiyacı azaltması bununla birlikte insan gücüne olan ihtiyacın azalması sonucu ile işlem 

maliyetlerinin ve zamansal maliyetlerin düşmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte hukuk literatürdeki 

konumu ve yazılı bir sözleşme gibi geçerliliğinin bulunup bulunmadığı hakkında birtakım tartışmalar 

bulunmaktadır. Birtakım hukukçular ise akıllı sözleşmelerin katkılar sunacağını belirtmelerine rağmen hukuki 

ilişkilerin alışılmış uygulamalar çerçevesinde devam edeceğini öngörmektedir. Gerekçelerini ise hiçbir 

sistemin kusursuz olmadığı savına dayandırmaktadır. Nitekim akıllı sözleşmelerin güvenliğine ilişkin 

gerçekleştirilen bir araştırmada, Ethereum platformunda kayıtlı 19.366 adet akıllı sözleşme içerisinde, 8.833 

adet akıllı sözleşmenin güvenlik açığı barındırdığı ve manipüle edilerek kazanç elde edilmesinin mümkün 

olduğu sonucuna varılmıştır (Ekinci, 2020: 34). 

2.2. Finansal Hizmetler 

Blokzincir teknolojisi sayesinde merkeziyetsiz, aracı olmadan yapılan işlemler finansal hizmetlere açısından 

en önemli kazanımdır. Sermaye hizmetlerinde, finansal hizmetlerde hep merkezi bir yönetim vardır. Oysaki 

blokzincir teknolojisi, fon arz ve talep edenlerin bir araya gelerek sağlandığı finansal işlemlerin aslında banka 

gibi aracı kuruluşlar olmadan da sağlanabileceğini göstermektedir. Normalde borsada hisse senedi alım satım 

işlemi yapılabilmesi için ortada bir borsanın olması gereklidir ve işlemlerin kayıt altına alınması 

gerekmektedir. Blokzincir teknolojisi sayesinde finansal hizmetlerde merkezi otoriteyi ortadan kaldırıp 

işlemler sadece katılımcıların bir araya gelmesiyle yapılabilmektedir. 

 Genesis Vision Token projesi, fon yönetimi açısından güzel bir örnektir. Bu projenin amacı fon yönetimini 

blokzincirine taşımaktır. Yani normalde geleneksel olarak kurulu olan fon yönetim şirketleri anlaşmış olduğu 

şirketlerinin fon yönetimini sağlayıp komisyon almaktadırlar ve meblağ büyüdükçe buradaki maliyet 

artacaktır. Bu proje sayesinde şirketler ekstra bir komisyon maliyetine katlanmadan fon yönetim işlemini 

blokzincirle gerçekleştirebilirler. 

Ülkeler arası para gönderme işlemi de bir finansal hizmettir ve şuanda bu işlemlerde bankacılık hizmetleri 

yetersiz kalmaktadır. İşlemlerin gerçekleşmesi hem yavaş olup hem de çok fahiş ücretler alınmaktadır. Ripple, 

bu konuda büyük bir projedir. Merkezi blokzincir üzerine çalışan bir proje olan Ripple, merkeze bir otorite 
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koyuyor fakat blokzincir sayesinde tüm dünyaya yayılmış bir sistem kurmanın avantajını kullanıyor. Merkezi 

olarak blokzincirini çalıştırdığı için bitcoin para birimine göre çok daha hızlı çalışıyor. 7/24 hızlı bir şekilde 

para gönderim işlemleri gerçekleşmektedir. 

İşlem maliyetleri yüksek olan ve uzun bir sürece sahip olan sendikasyon kredilerinin kullanımında blokzincir 

teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Merkezi otoriteye dayanmayan, aracı kurumların kaldırılmasıyla ve 

kriptografik teknikleri, dağıtık veri tabanı, şifrelenmiş özel kodları sayesinde işlemlerin güvenilir bir dijital 

ortamda gerçekleşmesini sağlayan blokzincir teknolojisi sayesinde finansman ihtiyacı bulunan kurumların 

kaynaklara erişimi çok kısa sürelerde gerçekleşmekte ve kredi maliyetleri açısından avantaj sağlamaktadır. 

Blokzincir teknolojisi kullanılarak sağlanan ilk sendikasyon kredisi 2018 yılında küresel düzeyde faaliyet 

gösteren üç banka tarafından sistem operatörü bir işletmeye kullandırılmıştır. Sendikasyon kredilerine yönelik 

bu uygulama, kurumsal ve bireysel krediler, ticaretin finansmanı, teminat mektupları gibi diğer tüm kredi 

kullanım işlemlerinde de blokzincir teknolojisinin kullanılabileceğini göstermektedir (Ekinci, 2020: 37- 38). 

Uluslararası ödeme sağlayıcısı bir işletme olan VISA kurumsal ödemeler için blokzincir temelli “B2B 

Connect” platformunu geliştirmiştir. Özellikle küçük ölçekli finansal kurumların küresel ödeme işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla büyük ölçekli bankalara başvurdukları, bunun sonucunda ise işlem süresinin 

uzadığı ve maliyetlerin yükseldiği belirtilmiştir. Proje kapsamında bankalar arası herhangi bir muhabir 

bankaya gerek kalmaksızın transfer işlemleri gerçekleştirilmektedir. B2B Connect platformu mevcut durumda 

30 farklı ödeme kanalına hizmet vermektedir (Ekinci, 2020: 39). 

2.3.Tedarik Zinciri Yönetimi 

Tedarik zinciri yönetimi; bir mal, hizmet veya bilginin üretim noktasından nihai tüketiciye varış noktasına 

kadar hatta geri dönüşümü de kapsayan eşgüdümsel akışı ifade etmektedir. Kaynakların satın alınıp işleme ve 

lojistik faaliyetleri de dahil tüm operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi sürecini kapsamaktadır. 

Geleneksel tedarik zinciri sürecinde alıcı ve satıcı, gümrük idaresi, bankalar, lojistik firması kamu otoriteleri 

gibi oldukça fazla birey ve kurumun taraf olması sürecin işlemesi için çok sayıda belgenin işleme konulması, 

fiziksel dokümanların kaybolma veya kopyalanma riskinin bulunması genel sorunlar arasındadır. Aracıların 

fazla olması ve doküman yönetimine gereksinim duyulması da işlem maliyetlerinin artmasına ve zaman 

maliyetine neden olmaktadır. Bunun yanında tedarik zinciri sürecinin yeterince şeffaf olmaması, alıcı ile satıcı 

arasındaki mal veya hizmetin gerçek değeri ile yasalara ve etik kurallara uygunluğun tespitini imkânsız 

kılmaktadır (Marr, 2018). Söz konusu sorunların ortadan kaldırılması haliyle dış ticaret hacmini arttıracaktır. 

Tüm bu süreçler ve maliyetler göz önünde bulunduğunda tedarik zinciri yönetiminde etkinliğin sağlanması 

esastır. Blokzincir teknolojisinin aracıları azaltarak, akıllı sözleşmelerle fiziksel belgeleri ortadan kaldırarak, 

konşimentoların gecikme riskini gidererek, tedarik zinciri sürecinde olması gereken tarafları ortak bir ağ yapısı 

etrafında buluşturarak zaman da dahil maliyetleri azaltmış olacak yapısı itibariyle güvenilir ve şeffaf bir 

ortamda işlemlerin gerçekleşmesini sağlayıp bu sorunlar için çözüm niteliğindedir. Yani blokzincir teknolojisi 

tedarik zinciri yönetimine; işlem sürelerini azalması, maliyetlerin azaltılması, izlenebilirliğin ve şeffaflığın 

arttırılması gibi değerler katması mümkündür. 

Dış ticaret işlemlerinde, tedarik zinciri yönetim süreçlerinde blokzincir teknolojisinden yararlanıldığını 

görmekteyiz. Bu konuda dünyanın en büyük bilişim teknoloji firması olan IBM ve denizcilik sektöründe 

küresel bir faaliyet gösteren Maersk iş birliğinde Tradelens projesi örnek gösterileblir.  

Elektronik konşimento ürünü kullanmak için Maersk ve IBM tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olan  TradeLens 

platformu, küresel denizcilik endüstrisindeki büyük oyuncular tarafından güçlendirilmiş olup, blockchain 

teknolojisi ile desteklenen açık ve tarafsız bir endüstri platformudur. Platform, küresel tedarik zinciri genelinde 

daha fazla işbirliği ve güveni teşvik etmek için verimli, şeffaf ve güvenli bilgi alışverişini teşvik etmektedir. 

TradeLens platformu, Ağustos 2018'de resmi olarak duyurulduktan sonra IBM & Maersk tarafından ortaklaşa 

geliştirilmiştir. Platform günde 3 milyondan fazla etkinlik sağlamaktadır. Bununla birlikte ekosistemde 

220'den fazla benzersiz kuruluşla doğrudan bağlantı içermektedir (Tradelens, 2021). 

ICTS küresel terminal ağlarını, Freıghtwalla nakliye şirketinin lojistik operasyonlarını Tradelens platformuna 

taşımasından sonra Nisan 2021 tarihinde Hindistanın önde gelen nakliye şirketlerinden Swift Cargo da 

blokzinciri etkin dijital tedarik zinciri çözümü sunan Tradelens sistemine dahil olmuştur. Kayıp veya gecikmiş 

belgelerin neden olduğu risk ve maliyetleri ortadan kaldırmak, nakliye, lojistik ve ticaret finansmanı 
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endüstrileri için önemli bir endişe kaynağı olmuştur. TradeLens blockchain teknolojisiyle desteklenen 

platformdaki tüm paydaşların doğrudan bağlantısı sayesinde, Swift Cargo'nun nakliye belgeleri için toplam 

uçtan uca görünürlük artık tek bir platformdan sağlanan ithalat ve ihracat kargoları için mevcut 

olacak. TradeLens çözümü, hassasiyetleri de ele alırken nakliye döngüsü boyunca şeffaflık sağlayacaktır. 

Sektördeki yenilik firmanın uluslararası nakliye belgeleri için gelişmiş hız, şeffaflık ve verimlilik 

sağlayacaktır. Bu, müşterilere daha iyi hizmet sunmalarına ve aynı zamanda operasyonlarında daha yüksek 

verimlilik elde etmelerini etkili kılacaktır. TradeLens eBL'yi kullanan Swift Cargo ile Hindistan denizcilik 

sektörü, gecikmiş dijital dönüşümüne bir adım daha yaklaş olacktır. Hindistan kadar yüksek ticaret hacmine 

sahip bir ülke için dijitalleşme gecikmeleri azaltmaya ve şeffaf küresel ticareti teşvik etmeye yardımcı olacaktır 

(Tradelens, 2021).  

3. BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNE ETKİSİ 

3.1. Dış Ticarette Blokzincir Teknolojisi Kullanımının Avantajları  

Geleneksel bir şekilde işlemlerin yapıldığı dış ticaret uygulamalarında düşük düzeyde bir güvenirlik yaygınken 

merkezi olmayan, dağıtık mimarideki blokzincir teknolojisi yapısı altında gerçekleştirilen işlemlerde 

güvenilirlik artmıştır. Blokzincir teknolojisi dış ticaret işlemlerinde akıllı sözleşmelerle aracıları azaltır, 

fiziksel belgeleri ortadan kaldırır ve maliyet avantajı sağlamaktadır. Dış ticaret işlemlerinde konşimentoların 

gecikme riskini gidererek, tedarik zinciri sürecinde olması gereken tarafları ortak bir ağ yapısı etrafında 

buluşturarak zaman da dahil maliyetleri azaltmıştır. Yapısı itibariyle güvenilir ve şeffaf bir ortamda işlemlerin 

gerçekleşmesini sağlamaktadır. Yani blokzincir teknolojisinin dış ticarete, işlem sürelerinin azalması, 

maliyetlerin azaltılması, ağ üzerindeki kullanıcılara izlenebilirlik ve şeffaflığın arttırılması gibi değerler 

katmaktadır. Bu durum da blokzincir teknolojisi kullanan ülkeler için kullanmayan ülkeler aleyhine rekabet 

avantajı sağlamış olur. 

3.2. Dış Ticarette Blokzincir Teknolojisi Kullanımının Dezavantajları 

Yeni sistemlerin kullanılması her zaman şirketlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Şirket, blokzinciri uygulamak isterse operasyonları kesintiye uğratabilir ve tüm sistemi gözden geçirme 

ihtiyacı duyabilir. Bununla birlikte diğer projelerin kaynakları ve sermayesi yok edilebilir. Bu nedenle, üst 

yönetim, aynı sektördeki diğer rakiplerin bu teknolojiyi yaygın olarak uyguladığını fark etmeden önce bu tür 

bir yatırım için onay vermekten çekinebilir. Daha sonra, tedarik zincirinize blokzincir uygulamak 

istediğinizde, yapılacak ilk değişiklik şirket içinde olacaktır. Blokzincir teknoloisini uygulamanın maliyetlerini 

tanımlamak, maliyetlerden tasarruf etmek ve en etkin şekilde yararlanmak üzerinde durulması gereken 

konulardandır ve dikkat edilmediğinde ciddi oranda avantajları dezavantaja çevirebilir. Şeffaflık hem bir 

avantaj hem de bir dezavantajdır ve şeffaflık her zaman her şirketin istediği bir şey değildir. Blokzincir 

teknolojisini şirketin tedarik zincirine uygulayacaksak şirket çalışanlarına ve ortaklarına tanıtılmalıdır ve 

onlarda bu teknolojiye hazır olmalıdır. Bu uygulamada biraz şeffaflığa ihtiyaç vardır ve bazı büyük şirketler 

bu şeffaflıktan endişe duyabilirler. 

SONUÇ 

Endüstri 3.0 ile beraber hayatımıza giren verilerin dijital ortamda işlenmesi ve tutulması süreci işlemleri 

kolaylaştırmış ancak bu yeterli olmamıştır. Verilerin internet ağlarında tutulması ve tek merkezden kontrolün 

sağlandığı akıllı uygulamalar hayatımızı kolaylaştırmakla beraber güvenlik, şeffaflık, izlenebilirlik sorununu 

da beraberinde getirmiştir.  Bu sorunların giderilmesi için çözüm niteliğinde olan blokzincir teknolojisi 2009 

yılında kripto para birimi olan bitcoin’in var olmasını sağlayıp bitcoin para birimi ile hayatımıza girmiştir. 

Blokzincir, dağıtık veri tabanı teknolojilerinin ilki ve en yaygın kullanılanıdır.  

Blokzincir,  içerisinde özel şifrelenmiş kodları olan blokların kriptografik yöntemiyle birbirine adeta bir zincir 

gibi bağlanmasıyla oluşan dağıtık veri tabanı teknolojisidir. Merkezi veri tabanlarından farklı olarak herhangi 

bir otorite tarafından yönetilmemekte ve kullanıcılar aynı zamanda veri sağlamaktadır. İlk olarak kripto para 

birimlerinde kullanılan blokzincir teknolojisi öncelikle finansal hizmetlerde kullanılmıştır. Daha sonra 

blokzincir 2.0 ve 3.0 ile beraber gelişim göstermiş olup günümüzde tedarik zinciri yönetimi, lojistik 

faaliyetleri, gümrük işlemleri, medya ve sağlık hizmetleri gibi birçok alanda uygulaması bulunmaktadır. 

Blokzincir teknolojisi dış ticaret işlemlerinde; akıllı sözleşmelerle aracıları azaltarak, fiziksel belgeleri ortadan 

kaldırarak maliyet avantajı sağlamaktadır. Tedarik zinciri sürecinde olması gereken tarafları ortak bir ağ yapısı 
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etrafında buluşturarak, konşimentoların gecikme riskini gidererek, zaman da dahil maliyetleri azaltmış olup 

yapısı itibariyle güvenilir ve şeffaf bir ortamda işlemlerin etik bir yapı altında gerçekleşmesini sağlamış olup 

bu sorunlar için çözüm niteliği olmuştur. Tüm bu faydalarından dolayı da dış ticaret işlemlerinde kullanımı 

giderek artış göstermektedir. 

Blokzincir teknolojisini dış ticaret işlemlerinde kullanan ülkeler geleneksel yöntemleri kullanan ülkeler 

aleyhine rekabet avantajı sağlamaktadır.  Blokzincir teknolojisinin dış ticaret işlemlerinde etkin kullanımı için 

tedarik zinciri sürecine dahil olan tüm tarafların aynı yapı altında olduğu blokzincir teknolojisi destekli 

uygulamaların daha çok geliştirilmesi gerekmektedir. Bu uygulamalar sayesinde tüm paydaşların doğrudan 

bağlantısı sağlanmış olacak, güvenlik ve şeffaflığın ön planda olduğu bu uygulamalar zaman ve maliyet 

avantajı sağlayacaktır. Bu durum ise dış ticaret hacminin artmasını sağlayacaktır. Blokzincir teknolojisi 

sunmuş olduğu avantajlar ile günümüzde tedarik zinciri yönetimi, lojistik faaliyetler, gümrük işlemleri, tarım, 

sağlık, medya gibi birçok alanda uygulaması bulunmaktadır. Blokzincir teknolojisinin her ne kadar kullanım 

alanları oldukça geniş olsa da yeni bir teknoloji olup günümüzde hala keşfedilme aşamasındadır. 

Blokzincir teknolojisinin bu katkıları sağlayabilmesi için bazı düzenlemelerin yapılması esastır. Blokzincir 

teknolojisinin uluslararası ticaret faaliyetlerine sağlamış olduğu akıllı sözleşmeler kağıtsız ticareti vaat 

etmektedir. Ancak fiziksel evrakların kullanılmayacağı ticaret işlemlerinde bir takım yasal mevzuat engeller 

söz konusudur. Fiziksel evrakların dijital ortama taşınması, elektronik imzaların kullanılması için yerel 

mevzuatın müsaadesi gerekmektedir. Aynı zamanda kamu otoritelerince kağıtsız ticaret işlemlerine izin 

verilmesine rağmen dijital belgelerin yanında söz konusu belgelerin fiziki kopyalarının zorunlu tutulması 

kağıtsız ticaret işlemlerine engel teşkil etmektedir. Tüm bunların giderilmesi için hukuki geçerliğin sağlanması 

amacıyla bir takım düzenlemelin yapılması gerekmektedir (Ekinci, 2020: 98). 

KAYNAKÇA 

Swan, M. (2015). Blockchain: Blue Print for a New Economy, O’Reilly, First Edition, California. 

Usta, A. & Doğantekin, S. (2017). Blockchain 101. Bankalararası Kart Merkezi Yayınları, İstanbul 

HBR (2017). The Truth About Blockchain. Erişim Tarihi: 22.04.2021, https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-

blockchain 

HBR. (2017). A Brief History of Blockchain. Erişim Tarihi: 24.04.2021, https://hbr.org/2017/02/a-brief-

history-of-blockchain  

Avunduk, H., & Aşan H. (2018). Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi ve İşletme Uygulamaları: Genel Bir 

Değerlendirme. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33 (1): 369-384. 

Erözel Durbilmez, S. (2018). “Blockchain Teknolojisinin Finans Sektöründeki Yeri ve Uygulamaları”, Yüksek 

Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Forbes, (2018). How Blockchain Will Transform The Supply Chain And Logistics Industry. Erişim Tarihi: 

07.05.2021,https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/03/23/how-blockchain-will-transform-the-

supply-chain-and-logistics-industry/?sh=1386265b5fec 

Ünsal, E. & Kocaoğlu, Ö. (2018). Blokzinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek 

Beklentileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (13), 54-64. 

IBM. (2018). Turning Rotterdam into the “World’s Smartest Port” with IBM Cloud & IoT. Erişim Tarihi: 

09.05.2021, https://www.ibm.com/blogs/think/2018/01/smart-port-rotterdam/ 

Kınacı, M. (2019). “Blockchain Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmelerin Yaygınlaşmasının Önündeki Engeller”, 

Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Erdoğan, S., & Bodur, D. (2020). Blockchain Teknolojisi ve Günümüz Finansal Sistemine Olası Etkileri. Mali 

Cözüm Dergisi, 30, 281-295. 

Bodkhe, U. , Tanwar, U. , Parekh, K. , Khanpara ,P. , Tyagı, S. , Kumar,  N. , Alazab, M. (2020).  “Blockchain 

For Industry 4.0 a Comprehensive Review”, Special Section on Deep Learning Algorithms For Internet 

of Medical Things, 10 (8); 79764- 79800. 

https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain
https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain


 
 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 
 

 

245 

Özyüksel, S. , Ekinci, M. (2020). Blok Zinciri Teknolojisinin Dış Ticarete Etkisinin Örnek Projeler 

Çerçevesinde İncelenmesi. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1 (1); 82-101. 

Ekinci, M. (2020). “Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Blokzincir Teknolojisinin Kullanımı ve Türk Dış 

Ticaretine Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul. 

Topcu, B. A., & Sarıgül, S. S. (2020). Dünyada ve Türkiye’de Blok Zinciri Teknolojisi: Finans Sektörü, Dış 

Ticaret ve Vergisel Düzenlemeler Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 

27-39. 

Tradelens, (2021). Swift Cargo Signs Up For The TradeLens eBL Eliminating The Risk İn Delayed Bills of 

Lading. Erişim Tarihi: 13.05.2021, https://www.tradelens.com/post/swift-cargo-signs-up-for-the-

tradelens-ebl-eliminating-the-risk-in-delayed-bills-of-lading. 

 



 
 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 
 

 

246 

ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ELAZIĞ SAĞLIK KURULUŞLARI ÖRNEĞİ* 

 

 

Seda DENİZ 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, seda23238@hotmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-5794-2969 

 

Prof. Dr. Erkan Turan DEMİREL 

Fırat Üniversitesi, İİBF, edemirel@firat.edu.tr 

https://orcid.org/0000-0001-7754-774X 

 

Öz 

Hayatımızın önemli bir parçası olan zaman, tanımlanması çok zor olan soyut ve göreceli bir kavramdır. Bu 

sebeple zaman hakkında kesin bir tanım ortaya konmamış, herkes farklı tanımlarda bulunmuştur. Zaman, 

olayların geçmiş, bugün ve gelecek olarak gerçekleştiği, insanların kontrolünün dışında geçip giden bir 

kavramdır. Zamanın insan üzerindeki etkileri fiziksel, psikolojik, felsefik ve biyolojik olarak dörde 

ayrılmaktadır. Herhangi bir işte çalışan bütün insanlar zamanlarını etkin ve verimi kullanmak zorundadır. İşte 

bu zorunluluk da “zaman yönetimi” kavramının doğmasına neden olmuştur. Zaman yönetiminin ana gayesi 

bireyden istenen işleri verilen süre içerisinde planlayabilmektir. Zaman yönetiminin dikkatli bir şekilde 

yapılmaması birçok soruna neden olmaktadır. Bunlardan biride Erteleme davranışının ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamasıdır. Erteleme ise mantıklı veya geçerli bir sebep olmaksızın yapılması gereken bir işin sonraya 

bırakılmasıdır. Bireyler bazı zaman veya durumlarda yapmaları gereken işlerde erteleme davranışı 

gösterebilirler.  

Yukarıda verilen bilgiler göz önüne alındığında bu çalışmanın amacı “zaman yönetimi becerileri ile erteleme 

davranışı arasındaki ilişki nedir?” sorusuna bilimsel bir kanıta dayalı bir cevap bulmaktır. Araştırma sorusuna 

bağlı olarak geliştirilen araştırma hipotezi ise “zaman yönetimi becerileri ile erteleme davranışı arasında 

negatif bir ilişki vardır” şeklindedir. 

Bu çalışmanın evrenini, Elazığ il merkezinde bulunan kamuya ait hastanelerin çalışanları oluşturmaktadır. 

Elazığ il merkezinde kamuya ait olan 4 hastane bulunmakta ve bu hastanelerde toplam 3712 sağlık çalışanı yer 

almaktadır. Araştırmanın sahip olduğu veriler anket yöntemiyle Şubat-Nisan 2020 tarihleri arasında sağlık 

çalışanlarından toplanmıştır. Veriler, 5’li likert tipi derecelendirilen “zaman yönetimi” ve “erteleme davranışı” 

ölçeklerinin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre zaman yönetimi becerileri 

ile erteleme davranışı arasında yaklaşık %33 oranında negatif yönlü ve orta düzeyde bir etki söz konusudur. 

Zaman yönetimi becerileri (bağımsız değişken), erteleme davranışı (bağımlı değişken) üzerindeki değişimlerin 

yaklaşık %11’inin açıklayıcısı görünmektedir (r = -0,330; r2 = 0,106). 

Anahtar Kelimeler: Zaman yönetimi, erteleme davranışı, sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları 

JEL Kodu: I12, D23 

 

EXAMİNİNG THE RELATİONSHİP BETWEEN TİME MANAGEMENT SKİLLS AND 

DELAYİNG BEHAVİOR: THE EXAMPLE OF ELAZIĞ HEALTHCARE ORGANİZATİONS 

 

Abstract 

Time, an important part of our lives, is an abstract and relative concept that is very difficult to define. For this 

reason, no definite definition has been made about time, and everyone has made different definitions. Time is 

a concept in which events take place as past, present, and future, passing out of people's control. The effects 

of time on human beings are divided into four as physical, psychological, philosophical, and biological. All 

people working in any job have to use their time effectively and efficiently. This necessity has led to the 

emergence of the concept of "time management". The main purpose of time management is to be able to plan 

the jobs requested from the individual within the given time. Failure to manage time carefully causes many 

                                                           
* Bu bildiri, Seda DENİZ’in Prof. Dr. Erkan Turan DEMİREL danışmanlığında hazırladığı ve 16.04.2021 tarihinde 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda aynı isimle kabul edilen yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir. 



 
 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 
 

 

247 

problems. One of them is that it prepares the ground for the emergence of procrastination behavior. 

Postponement, on the other hand, is to leave a task that needs to be done for a later time without a reasonable 

or valid reason. Individuals may show procrastination behavior in certain times or situations when they need 

to do things. 

Considering the information given above, the purpose of this study is "What is the relationship between time 

management skills and procrastination behavior?" is to find an answer to the question based on scientific 

evidence. The research hypothesis developed based on the research question is that "there is a negative 

relationship between time management skills and procrastination behavior". 

The population of this study is the employees of the public hospitals in Elazig city center. There are 4 public 

hospitals in Elazig city center and there are 3712 healthcare workers in these hospitals. The data of the study 

were collected from healthcare professionals using a questionnaire method between February and April 2020. 

The data were obtained by applying the "time management" and "procrastination behavior" scales, which are 

5-point Likert types. According to the findings obtained from the study, there is approximately 33% negative 

and moderate effect between time management skills and procrastination behavior. Time management skills 

(independent variable) seem to explain about 11% of the changes on procrastination behavior (dependent 

variable) (r = -0.330; r2 = 0.106). 

Key words: time management skills, procrastination behavior, healthcare workers, healthcare institutions 

JEL Code: I12, D23 

 

GİRİŞ 

Zaman, bireyin duyu organlarıyla algılayamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir 

olgu ve gerçektir. Zaman, hayatın ta kendisidir. Zamanı boşa geçirmek, bir bakıma, hayatı boşa yaşamak 

demektir. Hayatı kontrol etmek, zamanı kontrol etmektir. Zamanı kontrol etmek, hayatımızdaki olayları; diğer 

bir ifadeyle işlerimizi, görevlerimizi ve sorumluluklarımızı kontrol etmektir. Vakit nakittir; ancak para gibi, 

tasarruf edilebilir, biriktirilebilir, ödünç alınabilir nitelikte değildir. Zamanı satın almak, durdurmak, 

depolamak ve geri döndürmek de hayatın doğal akışına aykırıdır. Zaman, bireylerin ve örgütlerin sahip 

oldukları, hem eşsiz hem de kıt bir kaynaktır. Yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye; bireye tahsis edilen zaman 

bütçesini oluşturmaktadır. Bu bütçenin biriktirilmesi ya da aktarılması mümkün olmayıp; mutlaka anlık olarak 

tüketilmesi gerekmektedir (Demirel ve Ramazanoğlu, 2005:30-35). 

Su ve hava gibi nadide bir kaynak olmasına rağmen zaman, bireylerin maalesef kolaylıkla israf edebildikleri 

bir kaynaktır. Zamanın israfıyla ilgili birçok örnek sayılması mümkündür. Bunlardan bir tanesi de erteleme 

davranışıdır. Üstlenilen işlerin ve sorumlulukların ertesi güne ya da ileri bir zamana bırakılmadan tanımlanmış 

olan anda tamamlanmaması, ertelemeyi ifade etmektedir. Erteleme, günün imkânlarından yararlanamamak, 

zamanı ve yaşamı kaçırmak gibi bazen telafisi mümkün olmayan sonuçları da doğurabilmektedir. İnsanoğlu, 

yine de erteleme alışkanlıklarından vazgeçememektedir. Zaman bilincinden ve zaman yönetimi becerilerinden 

yoksun olmak, yüksek düzeyde kaygılı olmak, başarısız olmaktan korkmak ve mükemmeliyetçilik gibi 

nedenlerle ortaya çıkmakta olan erteleme davranışını kontrol altına alabilmek mümkün görünmektedir. 

Bireyler ya da çalışanlar aldıkları iş ve sorumlulukları bir plan dahilinde ve önceliklere ya da önem sırasına 

göre yaparlarsa hem zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmiş olurlar hem de sergilendiğinde olumsuz 

sonuçlar doğuran erteleme davranışından kaçınmış olurlar. İşlerini hemen planlayan ve sürekli takip eden 

bireylerin çalışmalarını belirledikleri zamanda veya daha öncesinde bitirdikleri ortaya konmuştur.  Bireylerin 

önceliklerini belirlemedeki ve plan yapmadaki yetersizlikleri erteleme davranışı ile sonuçlanmaktadır 

(Düşmez, 2013:8-9). 

Yukarıda ifade edilen görüşler temel alınarak yapılan bu çalışmada, zaman yönetimi becerileri ile erteleme 

davranışı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın, zaman yönetimi becerileri ve 

erteleme davranışı kavramlarının bir arada çalışıldığı öncü çalışmalar arasında olduğu değerlendirilmektedir. 

Dolayısıyla araştırmacılara kaynaklık edip, konunun farklı bağlam ve farklı açılarla çalışılabilmesi için fikir 

kaynağı olması da muhtemel görülmektedir.  

Elazığ merkezde yer alan kamuya ait hastanelerin çalışanlarından anket tekniği ile veri toplanan bu çalışmada, 

“zaman yönetimi becerileri ile erteleme davranışı arasında negatif bir ilişki vardır” temel hipotezi sınanmıştır. 
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1.Zaman Kavramı ve Zaman Yönetimi 

 

Zaman, insanlar tarafından değeri bilinmesi gereken bir kavramdır. Zaman kavramını kullanma biçimi 

insanların başarısını etkileyen bir faktördür. Zaman kolayca yitirebilecek türde bir kaynaktır. Zaman, 

kaybedildiği takdirde yerine konulamayan ya da başka bir kaynakla değişimini yapılamayan eşsiz bir varlıktır. 

Zaman herkes için aynıdır ve herkes için 24 saatlik bir dilimdir.  Zaman, yeri doldurulamayan, telafisi olmayan 

bir kaynak olduğu için hayatla eşdeğer bir konumdadır. Zaman olmadan insan hayatından ve onun 

değerlerinden bahsetmek imkânsızdır. Bu nedenle, yapılan çalışmalarla hep zamanı en iyi yönetme biçimlerini 

bulunmasına çalışılmaktadır (Caz ve Tunçkol, 2015:92). 

İnsanların hem sosyal hayatta hem de iş dünyasında başarılı olmalarını sağlayan birçok faktör vardır. Zamanı 

en iyi şekilde yönetmek bu faktörlerden biridir. Zaman yönetimi, zamanın etkin ve verimli kullanılmasının 

sağlanması, harcanan zamanın geri döndürülemez ve geri döndürülemez niteliği, yaşamın amacını ve kişisel 

üretkenliği doğrudan etkilemesi, küçük ve önemsiz olayların kontrolünün sağlanamaması ve önemli sorunlara 

yol açması açısından önemlidir. Zamanın verimli kullanılmasında kişisel özellikler, sosyal ilişkiler ve kültürel 

özellikler, örgütsel yaşam ve iş dışı yaşam etkilidir. Zaman iyi yönetildiğinde, zaman eksikliği sorununa bir 

çözüm olur, ancak öncelikli ve önemli faaliyetlere odaklanarak, zaman alıcı unsurları ortadan kaldırarak ve 

zamanı kontrol ederek hayat kurtarmaya yardımcı olur. Bu sayede zaman baskısından kurtulmak mümkün 

olacak ve başarıyı artacak, stres ve gerginlik azalacaktır (Yüksel, 2016:7-8) 

Zaman yönetimi hem özel yaşamda hem de iş yaşamında giderek daha önemli bir konu haline gelmektedir. Bu 

nedenle zamanı, iş yaşamını ve özel yaşamı dengeleyecek şekilde düzenlemek ve alışkanlık haline getirmek 

gerekmektedir. Zamanı planlamak ve verimli kullanmak, her alanda devam etmesi gereken ömür boyu süren 

bir süreçtir (Kılıç, 2015: 9-12). 

Zamanı bireysel anlamda iyi yönetmek; "Kariyeri daha iyi planlama ve geleceğe hazırlanma, daha fazla okuma 

ve öğrenme, yeni gelişmeleri ve teknolojileri takip etme, aileye ve diğer insanlara daha fazla zaman ayırma, 

dinlenmeye, eğlenmeye, düşünmeye, yeni projeler başlatmak için yeni fikirler yaratın". Bireyler zamanı iyi 

yöneterek gitmek istedikleri yönü bulma fırsatı bulmaktadır. Zamanın etkin kullanımı ve yönetimi sadece 

bireyler için değil kurumlar için de son derece önemlidir. Her kurum veya kuruluşun başarması gereken belirli 

hedefler vardır. Kuruluşların sürekli yarış içinde olduğu bu dönemde kuruluşların silinmemek için kaynaklarını 

etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir. İşletmeler ayakta kalmak ve büyümek için hem kendileriyle hem 

de diğer işletmelerle sürekli bir yarış ve rekabet içindedir. Bu yarışta işletmeler, hedeflerine ulaşmak için 

harcadıkları zamanı azaltarak rekabette avantaj elde edebilirler. Zaman içinde değişen ihtiyaçların izlenmesi, 

müşteri ihtiyaçlarının diğer işletmelerden daha hızlı karşılanmasını sağlayacağından, bu müşteri 

memnuniyetini artıracak ve müşterinin işletmeye bağlı olmasını sağlayacaktır. Zamanın planlanması ve etkin 

kullanılması, üretim hızının artmasına, maliyetlerin düşmesine ve buna bağlı olarak yüksek karlılığa neden 

olur (Kılıç, 2015: 9-12). 

2.Erteleme Davranışı 

 

Erteleme kavramının sözlük karşılığı, “belli bir zamana (sonraya) bırakmak, geciktirmek” şeklinde ifade 

edilmektedir (TDK, Güncel Türkçe Sözlük). Sözlük karşılığından yola çıkıldığında, ertelemenin iki farklı 

şekilde ortaya çıkabileceği düşünülebilir. Üstlenilen işlere başlamak, yürütmek ve sorumlulukları yerine 

getirmek, geçerli bir sebep varsa ertelenebilir. Bu durum, ertelemenin kaçınılmaz olduğu seçeneği ifade 

etmektedir. Ancak, geçerli bir sebep olmadığı halde erteleme davranışı sergileniyorsa, kaçınmak mümkün 

olduğu halde ertelemeden vazgeçilmiyorsa, ortaya çıkan durum ertelemenin olumsuz örneği olarak kabul 

edilebilir. 

Her bireyin hayatta yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Ancak birey, bazı zamanlarda bu 

sorumlulukları yerine getirmek ve üstlenilen işleri tamamlamak için gereken gücü veya enerjiyi 

bulamayabilmektedir. Bu sorun, insan olmanın doğal sonuçlarından birisidir. Her birey böyle durumlarla 

zaman zaman karşılaşabilmektedir (Ekşi ve Dilmaç, 2010: 434). 

Erteleme, her bireyin günlük yaşamda başvurduğu ve genellikle bireyde olumsuz etkiler bırakan bir davranış 

olarak değerlendirilmektedir. Ertelemenin ne olduğu ile ilgili çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Bu 
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tanımlamalardan biri, mantıklı veya geçerli bir neden olmaksızın yapılması gereken bir işin daha sonraya 

bırakılması, şeklinde ifade edilmektedir (Aydın ve Koçak, 2006: 18). 

Bireyler, günlük hayatlarında veya çalışma hayatlarında sık sık erteleme davranışı gösterebilirler. Erteleme, 

herhangi bir sebebe dayalı olabileceği gibi hiç sebep yokken de ortaya çıkabilir. İşle ilgilenmek veya yeni bir 

işe başlamak, sebepli ya da sebepsiz bir şekilde reddedilip, ertelenebilir. Yapılması planlanan iş ertelenip, farklı 

bir aktivite ile uğraşılabilir. Erteleme davranışını, genellikle çalışanlar sergilemektedir. Çalışanlar, yapmak 

zorunda oldukları işleri, bir bahane bularak ileri bir tarihe erteleme davranışını gösterebilmektedirler (Baltacı, 

2017: 58) 

Bireyler yapmaları gereken iş için önce çok heyecanlanıp; bunu işi hedefleri doğrultusunda attıkları ilk adım 

olarak düşünürler. Ancak, bazı bireyler bu düşünceleri hiçbir zaman eyleme dönüştürüp işlerine başlayamazlar. 

Bu durumun en önemli nedeni bireyin özgüven eksikliği yaşamasıdır. Söz konusu eksikliği yaşayanlar, ne 

kadar çabalasalar da bu işi başarılı bir şekilde yapamayacaklarını düşünüp, işi yapmayı sürekli olarak 

ertelemektedirler (Kağan, 2009: 116). Bu bakış açısıyla, erteleme davranışı, bir görevi yapmaya veya karar 

vermeye yönelik, bir kişilik veya davranış bozukluğu olarak tanımlanmaktadır (Aydoğan, 2008: 27). 

Erteleme davranışının veya kişilerin yapmaları gerekenleri yapmakta hatalı davranmalarının üç temel sebebi 

olduğu ileri sürülmektedir. Bunlar (Gül, 2015: 20-24): 

 Beklenmedik durumlarla mücadele etme problemi 

 Kuralların kontrolü ve işlerle ilgili planlama, organizasyon gibi önemli konuların kontrolünün bireye 

verilmemesi ve 

 Herhangi bir kuralda belirlenmiş işin son teslim edilme tarihinin olmamasıdır  

Steel’ e göre, erteleme davranışında bulunanlar, özellikle cezbedicilere karşı direnme söz konusu 

olduğunda bilhassa düşünmeden hareket ederler. Erteleme davranışı eğilimi; zayıf dürtü kontrolü, sebat etmede 

yetersizlik, çalışma disiplini eksikliği, zamanı yönetme becerisinde yetersizlik ve düzenli çalışmada yetersizlik 

gibi davranışların çok belirgin biçimde bir araya geldiğini göstermektedir (Akt: Gül, 2015: 20-24). 

Araştırmacılar erteleme davranışının sebepleri arasında; “başarısız olma korkusu, başarılı olma korkusu, ayrı 

kalma korkusu, bağlı kalma korkusu, dışarıdan kontrol edilme ve düşük düzeyde başarı ihtiyacı yanında; 

yüksek düzeyde otonomi ihtiyacı, düşük düzeyde kendine saygı, yüksek seviyede mükemmeliyetçilik, yüksek 

seviyede endişe, düşük seviyede engellenme toleransı” gibi kişisel farklılıklarla ilişkili faktörleri de 

saymaktadır (Gül, 2015: 20-24). 

Erteleme davranışı genellikle olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sürekli olarak işlerini erteleyen bireyler, 

psikolojik açıdan sorun yaşamaya başlamaktadırlar. Ertelemeden ötürü, bireyler, pişmanlık, mutsuzluk, endişe, 

üzüntü ve strese maruz kalabilmektedirler. Bu durumu kronik hale getiren bireylerde ise fiziksel rahatsızlıklar 

baş göstermeye başlamaktadır. Nihayetinde ise bireyin kendisine olan güvenini kaybetmesi görülebilmektedir. 

Bireyler erteledikleri davranışlar sonucu birçok istemedikleri sonuç yaşasalar da erteleme davranışlarına son 

vermemekte ve bu davranışlarını sürdürmektedirler (Akbay, 2009: 12-15). 

İnsanlar, erteme davranışlarından sonra ortaya çıkan sonuçları çoğunlukla genelde beğenmemekte ya da ortaya 

çıkan olumsuz sonuçlardan dolayı kendilerini yetersiz ve suçlu olarak görmektedirler. Sürekli erteleyen 

bireylerin hayatlarında, erteleme bir alışkanlık haline gelmektedir. Yaşadıkları yetersizlik hissi, benlik 

algılarını etkilemekte ve benlik saygısını düşürmektedir (Albayrak, 2015: 12-13). 

Erteleyen bireyler, kendileri için savunma mekanizmaları da geliştirmişlerdir. Erteleme davranışı sergileyen 

bireyler, kendilerini aklamak için inkâr, gerçeği çarpıtma, erteleme nedenini mantığa bürüme gibi savunma 

bahaneleri üretmektedirler. Üretilen bu bahaneler aslında, düşen benlik saygılarını yeniden yukarı çekmeye 

yönelik çabaları meydana getirmektedir. Bu savunma mekanizmaları, genellikle kısa vadeli olarak işe 

yaramakta ancak sonrasında ise olumsuz duyguların yaşanmasına engel olamamaktadır (Albayrak, 2015: 12-

13). 
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3.Zaman Yönetimi ile Erteleme Davranışı Arasındaki İlişki 

 

Alan yazın genel olarak incelendiğinde erteleme davranışı gösteren bireylerin hedeflere ulaşmak için gerekli 

zamanı tasarımlama da güçlük çektikleri, bu bireylerin gün içerisinde de erteleme davranışı sergiledikleri ve 

sıklıkla zamanı yapılandırma konusunda kendi kendilerine söz verdikleri anlaşılmaktadır (Düşmez, 2013: 11). 

Bireyler, zamanı başarı için gerekli ve önemli gördüklerinde zamanla ilgili sorunlar yaşanmamaktadır. Zaman 

her şey yolunda gittiği için önemsiz görülmekte ya da yeterli motivasyon olmadığı için yönetilememekte ise 

erteleme benzeri sorunlar ortaya çıkmaktadır (Ocak ve Boyraz, 2016:76-84). 

Zaman yönetimi becerileri ile erteleme davranışı arasında güçlü bir bağ vardır. Bireyler veya çalışanlar zamanı 

sınırsız bir kaynak olarak düşündükleri için sık sık erteleme davranışında bulunurlar. Kişi yapacağı iş için 

yaptığı planlarının dışına çıkar ve başka faaliyetlerle uğraşırsa erteleme davranışı göstermiş olur. Ertelemenin 

en önemli nedeni işleri biriktirmektir. Bireyler ya da çalışanlar “bugün çok yorgunum bu işi yarına yaparım” 

diyerek iş yüklerini sürekli artırıp ertelemeye neden olurlar. Sürekli böyle davranan bireyler ya da çalışanlar 

için erteleme davranışı bir huy haline gelir ve bireylerin sürekli olarak zaman baskısı, stres, kaygı ve endişe 

duymasına sebep olur. Kendini baskı altında hisseden ve sürekli stres yaşayan bireylerin fiziksel ve ruhsal 

durumu bozulacaktır (Kibar,vd., 2014: 137). 

Araştırmacıların yaptığı birçok araştırmanın konusunu bireylerin zaman yönetimi becerileri ile erteleme 

eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek oluşturmuştur. Bu konuda çok detaylı incelemeler yapan 

araştırmacılara göre erteleme davranışı gösteren bireyler genel olarak zamanı iyi yönetemeyen ve zaman 

yönetimi becerilerinden yoksun bireylerdir. Genel olarak erteleme davranışı sergileyen bireyler kendilerine 

verilen işleri, görevleri ve sorumlulukları çalışma için seçilen zamanı doğru kullanamadıkları için bu sorunu 

yaşamaktadırlar. Yapılan çalışmalardan çıkarılan genel sonuçlara göre; zaman yönetimi becerilerine sahip 

bireyler işlerine erken başlamayı tercih ettikleri için zamanı etkin ve verimli şekilde kullanarak erteleme 

davranışı sergilemezler (Balkıs, 2006: 34). 

Zamanlarını bir düzen içinde organize eden çalışanlar, işletmelerine etkili bir şekilde değer yaratacakları için 

işverenler tarafından değer olarak algılanacaktır. Zaman yönetimi becerilerini kullanabilmek, öz denetim ve 

öz düzenleme becerileri erteleme davranışının önlenmesini sağlamaktadır. Erteleme, bu becerilerin 

eksikliğinden veya yetersizliğinden kaynaklanan kısır döngünün bir parçası olarak düşünülebilir. Bunlarla 

birlikte, çalışma koşulları, kişilik yapısı, zaman baskısı, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, stres, kaygı, depresyon 

ve sağlık sorunları da erteleme davranışının belirleyicileri olarak ifade edilmektedir (Kanten ve Kanten, 

2015:331-341). Bu görüşten hareketle, zaman yönetimine yapılacak geliştirici müdahaleler ile hem zaman 

yönetimi problemi engellenecek hem de zaman yönetimi eksikliklerinden kaynaklanan diğer sorunlara karşı 

da koruma sağlanacaktır (Häfner vd., 2014:352-360). 

Bu başlığın içerdiği açıklamalar temel alınarak araştırmanın temel hipotezi, “zaman yönetimi becerileri ile 

erteleme davranışı arasında negatif bir ilişki vardır” şeklinde belirlenmiştir. 

4.Yöntem 

 

Araştırmanın tasarımı, nicel araştırma tasarımlarından biri olan nedensel tarama araştırmasıdır. Genel olarak 

tarama araştırması, bireylerin belirli konulardaki tutum, davranış, görüş, beklenti ve özelliklerini belirlemek 

için yapılan bir araştırmadır. Ana veri toplama tekniği ankettir. Anketlerin içeriği, araştırmacıların ve 

araştırmanın amaçlarına göre belirlenir. Anket çalışmaları, geniş örneklem gruplarına ulaşmak, doğru 

örnekleme tekniği ve sağlam bir ölçek ile evreni tanımlayan genelleştirilmiş ve güvenli sonuçlar üretmek, 

birden fazla değişken arasındaki ilişkiyi aynı anda test etmek gibi avantajlara sahiptir. (Gürbüz ve Şahin, 2016: 

108 -109). 

4.1.Evren ve Örneklem 

 

Elazığ'da faaliyet gösteren kamuya ait hastanelerde çalışanlardan veri toplanarak, çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Sözü edilen hastanelerde, verilerin toplandığı Ocak-Şubat 2020 döneminde toplam 3712 çalışan 

bulunmaktadır. 

Evren büyüklüğü 3712 olarak alındığında cochran formülüne göre örneklem büyüklüğü (n) en az 231 

olmalıdır. Bu büyüklükteki bir örneklem büyüklüğünün %95 güven düzeyinde, %5 örnekleme hatası ve %16 
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varyans ile evreni temsil gücünün olacağı söylenebilecektir (Baş, 2008:39-42). Veri analizi için 

değerlendirilebilir durumda 330 anket formu toplanmıştır. 

4.2.Araştırmanın Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri 

 

Veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Katılımcıların belirli bir konu hakkında düşünme, tutum ve davranışlarını 

kazanmalarını sağlar. Katılımcılar anketteki soruları kişisel değerlendirmelerine göre cevaplarlar. Bu nedenle 

anketler, bireylerin kendilerini değerlendirmek için kullanabilecekleri bir veri sağlama yöntemidir (Gürbüz ve 

Şahin 2016: 179). 

Araştırmada kullanılacak anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 27 ifadeli bir "zaman 

yönetimi" ölçeği bulunmaktadır. Bu ölçek Alay ve Koçak (2002) tarafından geliştirilmiştir. Söz konusu 

çalışmada Cronbach Alfa değeri 0.87 ve açıklanan varyans % 56'dır. Ölçek 27 madde ve üç boyuttan (zaman 

planlama, zaman tutumu, zaman kazandıran) oluşmaktadır. 

Anketin ikinci bölümünde 18 maddeli “erteleme davranışı” ölçeği bulunmaktadır. Ölçek, Çakıcı (2003), 

tarafından geliştirilmiştir. Cronbach's Alpha (iç tutarlılık katsayısı) değeri 0.85 olarak belirlenmiştir. Ölçek 18 

maddeden oluşmaktadır.  

Anketin son bölümünde demografik bilgilerle ilgili sorular yer almaktadır. 

Temel hipotezin sınanması için regresyon ve korelasyon analizi yapılmıştır. Söz konusu olan bu analizler Fırat 

Üniversitesi tarafından lisanslanmış olan SPSS 22.0 paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

4.3.Faktör ve Güvenirlik Analizi 

 

Zaman yönetimi ölçeği, “zaman planlaması”, “zaman tutumları” ve “zaman harcattırıcılar” olarak üç boyuttan 

oluşmaktadır. Zaman planlaması boyutu faktör yükleri 0.391 ile 0.788 arası değişen 16 maddeden oluşmakta 

ve toplam varyansın %28.30’ini açıklamaktadır. Zaman tutumları boyutu, faktör yükleri 0.334 ile 0.869 arası 

değişen 7 maddeden oluşmakta ve toplam varyansın  %20.46’ünü açıklamaktadır. Zaman harcatırıcılar boyutu 

ise faktör yükleri 0.326 ve 0.651 arası değişen 4 maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %17.45’ını 

açıklamaktadır. Toplamda üç faktör, varyansın %66.24’ünü açıklamaktadır. Güvenirlik analizi katsayıları ise 

sırasıyla 0,891-0,867-0,897 ve ölçeğin geneli için 0,820 hesaplanmıştır. 

Erteleme davranışları ölçeği, “son dakikaya bırakma” ve “zamanında yapma” olarak iki boyuttan oluşmaktadır. 

Son dakikaya bırakma boyutu faktör yükleri 0.640 ile 0.807 arası değişen 11 maddeden oluşmakta ve toplam 

varyansın %42.53’ini açıklamaktadır. Zamanında yapma boyutu, faktör yükleri 0.638 ile 0.784 arası değişen 

7 maddeden oluşmakta ve toplam varyansın  %14.86’ünü açıklamaktadır. Toplamda iki faktör, varyansın 

%57.39’unu açıklamaktadır. Güvenirlik analizi katsayıları ise sırasıyla 0,935-0,837 ve ölçeğin geneli için 

0,917 hesaplanmıştır. 

4.4.Regresyon ve Korelasyon Analizleri 

 

Tablo ile katılımcıların üzerinde yapılan araştırma sonucunda zaman yönetimi ve erteleme davranışı ilişkisi, 

zaman planlaması ve erteleme davranışı ilişkisi, zaman tutumları ve erteleme davranışı ilişkisi ve zaman 

harcattırıcılar ve erteleme davranışı ilişkisi, regresyon testi bulguları verilmiştir. 

Tablo 1. Zaman Yönetiminin Erteleme Davranışına Etkisi 

 Değişken B 
Standart Hata 

B 
β t p 

Model 

Sabit 4,180 ,277  15,108 ,000 

X (Zaman Yönetimi) -,536 ,085 -,330 -6,325 ,000 

R = -0,330 R2 = 0,106 F (1, 328)= 40,004 p = 0,000 

Y (Erteleme Davranışı) = 4,108 – 0,536*X 

 

Tablo 1’de görülen çoklu regresyon modeline göre, zaman yönetimi ile erteleme davranışı arasında vasat 

düzeyde ve negatif yönlü bir etki söz konusudur (R= -0,330). Ayrıca zaman yönetimi, erteleme davranışını 

yaklaşık %11 oranında açıklamaktadır (R2= 0,106). Zaman yönetiminin tek boyut olarak ele alındığında 

yapılabilen bu tespitlere karşın, Tablo 2’de görülen çoklu regresyon modeline göre zaman yönetimi boyutları 
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ayrı ayrı ele alındığında, zaman yönetiminin erteleme davranışı üzerindeki etkisinin yaklaşık %56’ya çıktığı, 

zaman yönetimi boyutlarının erteleme davranışını arttırıcı etkisinin %30’a ulaştığı görülmektedir (R2= 0,302). 

Tablo 2. Zaman Yönetiminin Erteleme Davranışına Etkisi – 2 

 Değişken B 
Standart 

Hata B 
β t p 

Model 

Sabit 5,961 ,315  18,905 ,000 

X1  -,246 ,056 -,229 -4,387 ,000 

X2 -,306 ,083 -,187 -3,705 ,000 

X3 -,501 ,047 -,503 -10,542 ,000 

R = -0,555 R2 = 0,302 F (3, 326)= 48,451 p = 0,000 

Y (Erteleme Davranışı) = 5,961 – 0,246X1 – 0,306X2 – 0,501X3 

X1: Zaman planlaması X2: Zaman tutumları X3: Zaman harcattırıcılar 

 

Tablo 2’de görülen çoklu regresyon modeline göre, zaman yönetimi boyutları ile erteleme davranışı 

arasında negatif yönlü ve vasat düzeyde bir ilişki söz konusudur (R= -0,555). Zaman yönetimi boyutlarından 

oluşan bu çoklu modelde zaman yönetiminin erteleme davranışını yaklaşık %30 oranında azaltabildiği 

görülmektedir (R2= 0,302). Bağımsız değişken olan zaman yönetimi boyutlarının, bağımlı değişken olan 

erteleme davranışı üzerindeki etki sıralaması fazladan aza doğru sırasıyla X3, X1, X2 şeklinde gerçekleştiği 

tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3. Korelasyonlar 

 ZYF1 ZYF2 ZYF3 ZYT 

EDT 

r -,175** -,258** -,437** -,330** 

p ,001 ,000 ,000 ,000 

n 330 330 330 330 

EDF1 

r ,012 -,185** -,543** -,168** 

p ,827 ,001 ,000 ,002 

n 330 330 330 330 

EDF2 

r -,470** -,292** -,043 -,507** 

p ,000 ,000 ,437 ,000 

n 330 330 330 330 

**: p<0.01 

EDT: Erteleme Davranışı Ölçeği Ortalama Puanı EDF1: Son Dakikaya Bırakma Ortalama Puanı EDF2: 

Zamanında Yapma Ortalama Puanı 

ZYT: Zaman Yönetimi Ölçeği Ortalama Puanı ZYF1: Zaman Planlama Ortalama Puanı ZYF2: Zaman 

Tutumları Ortalama Puanı ZYF3: Zaman Harcattırıcılar Ortalama Puanı 

 

  Erteleme Davranışı ile Zaman Planlama boyutu (r:-0.175, p<0.01),  Zaman Tutumları boyutları (r:-

0.258, p<0.01),  Zaman Harcattırıcılar boyutları (r:-0,437, p0,01) arasında negatif yönde, yüksek düzeyde 

anlamlı bir ilişki mevcuttur. Erteleme Davranışı ile Zaman Yönetimi arasında (r:-0,330, p<0,01) arasında 

negatif yönde, yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

  Erteleme Davranışı boyutlarından Son Dakikaya Bırakma boyutu ile Zaman Tutumları arasında (-

0,185, p<0,01),  Zaman Harcattırıcılar arasında (-0,543, p0,01) ve Zaman Yönetimi arasında (n:-0,168, 

p0,01) negatif yönde, yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

  Erteleme Davranışı boyutlarından Zamanında Yapma boyutu ile Zaman Planlama (r:-0,470, p0,01), 

Zaman Tutumları arasında (-0,292, p<0,01),  ve Zaman Yönetimi arasında (n:-0,507, p0,01) negatif yönde, 

yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

Yukarıda paylaşılan regresyon ve korelasyon bulguları değerlendirildiğinde, temel hipotezin desteklendiği 

görülmüştür. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

İngilizce’de ki “procrastination” kavramından Türkçe’ye ertelemek olarak çevrilen bu kavram, ağırdan almak 

olarak bilinmektedir ve birçok bireyin yaşadığı bir süreçtir. İnsanın, ertelemeye kendisini fazla kaptırması, 

potansiyelini açığa çıkarmasına ve başarıya ulaşmasına engel olabilmektedir. Ertelemenin çoğu zaman yıkıcı 

sonuçlar verdiği de görülebilmektedir. Erteleme davranışı, belli bir anda yapılması gereken şeyi yapmak 

yerine; daha çok keyif alınan ya da daha iyi hissettiren şeyler yaparak, asıl yapılması gerekenlerin 

ötelenmesidir. Diğer bir tanımla, kısa süreli keyifleri, uzun vadeli işlere tercih etme durumudur. Erteleme 

davranışı,  yapılmak istenilen ve yapmak zorunda olunan davranışlar arasında zamansal farklılıklar olmasından 

kaynaklanmaktadır. Buna göre ertelemek, kişilerin bir işi yapmak istedikleri zamanla, yaptıkları zaman 

arasında fark olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Lay, 1986: 474-495). 

Erteleme davranışı, her bireyin zaman zaman karşılaşabileceği ve büyük çoğunluğun şikâyetçi olduğu bir 

disiplin sorunu olarak kabul edilmelidir. Bu disiplin sorunu, bazı bireylerin hayatlarını sağlıklı ve mutlu 

sürdürebilmelerine engel olacak kadar derinlere işleyebilmektedir. Ertelemenin, aslında bireyin duygularını 

ertelemesi ve kendini sabote etmesi olduğunu söylemek mümkündür. Ertelemeyi alışkanlık edinen bireylerin, 

tipik olarak hayatlarının her alanında bir şeyleri erteledikleri görülebilmektedir. Zamanın önemini ve 

ertelemenin olumsuzluklarını anlatan “Bugünün işini yarına bırakma” gibi atasözlerimiz ve deyimlerimiz 

olmasına rağmen, erteleme davranışı, günlük hayatın da, iş hayatının da ayrılmaz parçası haline gelmiştir. 

“Sonra giderim” diye ertelenen randevular; “nasılsa uğrarım” diye ihmal edilen ziyaretler; “bugün, yarın” 

diyerek bir türlü ilgilenilemeyen tamirat işleri; bir türlü tamamlanamayan projeler ya da eksiksiz hala 

getirilemeyen yarım işler olarak kendini gösteren erteleme davranışı, hayatın her alanında ve de herkes 

üzerinde kendini gösterebilmektedir. Çok sayıda faktörün etkisiyle ortaya çıktığı bilinen erteleme davranışı, 

hem özel yaşamlarda, hem iş yaşamında hem de ekonomide kayıplara neden olabilmektedir. 

Erteleme davranışının ortadan kaldırılması mümkün görünmemektedir. Ancak, en az düzeye indirilebilmesi 

ve kontrol altında tutulabilmesi ise mümkündür. Bunun için zaman yönetimi becerilerinin kazandırılması ve 

stres ile mücadelenin öğretilmesi her alanda önemli kazanımlar getirecektir. İş yaşamında ise bireylere 

yeteneklerini kullanabilecekleri işlerin verilmesi, takım çalışmalarının teşvik edilmesi ve adil bir iş ortamının 

sağlanması etkili olacaktır. İlerleyen dönemlerde; zaman yönetimi becerilerinin ve erteleme davranışının iş 

çıktılarına etkisi, kişilik özellikleriyle etkileşimi, yönetim becerileriyle ilişkisi, bağımlılıkla ilişkisi, genel 

kültür ile ilişkisi ve örgüt kültürüyle, ilişkisi gibi araştırmaların yapılmasının özgün eserler üretilmesine katkı 

sunacağı değerlendirilmektedir. 
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DİJİTAL ÇAĞDA KAMU GÜVENLİĞİ 
 

 

Sinan ÜNAL 

Selçuk Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

 

Öz 

Bu makalenin ana teması, “Dijital Çağda Kamu Güvenliği” yapısında Bilgi güvenliği günümüz teknoloji 

dünyasının en önemli problemlerinden biridir. Nitel yöntem kullanarak Dijital bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişimlerden hangi oranda etkilendiklerinin tespit edilmesidir. Çalışmada ilk olarak 

kamu yönetimi hizmet sunumunda kullanılan teknoloji oranları güvenlik bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin dayanak olan kavramsal çerçevesi çizilecektir. Sonraki bölümlerde ise Türkiye’de kamu 

yönetimi açısından güvenlik ağ “Dijital Dönüşüm Ofisi” nin yer aldığı kurumlardan bahsedilmekte, 

Türkiye’de dijital kurumsallaşma kurumu ve projeleri hangi ölçüde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmelere yer verildiği tespit edilecektir. Önerilen sistemler ortaya yeni tavsiyeler konulacaktır. 

Sonuçta çalışma, dijital çağda kamu yönetim çerçevesin de teknolojik gelişmelerden etkilenme oranları 

hakkında genel bir perspektif çizmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Dijital Çağ, Kamu Yönetimi, Güvenlik Ağ ve İletişim Teknolojileri, Kamuda 

Dijital kurumsallaşma 

 

Abstract 

The main theme of this article focusses on public security in the digital age. Information security is one 

of the most important problems of today's technological world.The extent to which developments in 

digital information and communication technologies is being affected is determined by using qualitative 

method. In the study, firstly, the conceptual framework of security information and communication 

technologies used in public administration service delivery is reviewed. In the subsequent section, 

security network “Digital Transformation Office” from the perspective of public administration in 

Turkey is presented, followed by the institution of digital institutionalization and projects in Turkey and 

the extent of developments in information and communication technologies are included. Proposed 

systems and new recommendations were put forward. In sum, the study explains a general perspective 

on the rates of influence to technological developments within the framework of public administration 

in the digital age. 

 

Keywords: Digital Age, Public Administration, Security Network and Communication Technologies, 

Digital Institutionalization in the Public. 

 

1.GİRİŞ 

 

Keşfedilen teknolojilerin meydana getirilmesi ve insanlara ulaşmasında, alışılan hayat 

standartlarının farklılaşmasına, sosyal tanımlamaların da farklı oluşumlara sebep olmuştur. Dijital çağda 

data insanı olma yöntemindeki seri farklılık serüvenin de aktif rol alan data ve bildirişim teknolojisi 

anlamında; e-devlet aplikasyonları ve benzerinin olduğu birden fazla sistemde günlük tecrübelerimizi 

tümüyle takas etmeye başlamıştır. İnsanların üretim, iletişim, ulaşım, eğitim, ticaret yöntemleri de bu 

değişimden etkilenmiştir (Karakaş, 2002). 

Globalde görülen teknolojik ilerlemeler halkın kamu hizmetinde ulaşımına yönelik beklenti 

çeşitliliği süratle değişime uğramaktadır. Bu değişimi gerektiren temel unsurlar 2 madde başlığı içersin 

de incelenebilir. 

Bunlar, internete ulaşım ve mobil uygulamasına olan istekteki artıştır. Bütün globalde internet kullanan 

sayısal veri senelik ortalaması %4,8 artarak 4-5milyar kullanıcının üstündedir (Broadband Commission, 

The State of Broadband, 2020). 

 Benzeşen şekliyle global de akıllı telefon kullanıcısı da her sene ortalama %15 çoğalmaktadır. Mobil 

telefon kullanıcısının sayısı da 2018 senesi itibariyle 5-6 milyarı geçmiştir (Global Digital Report, 

2018). 
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Kolay bir önlem ile internet global yapısında ciddi tehditlerden güvende olmak olanaklıdır. Önlemler 

şahıs bazında veya devlet gücüyle ve yasalar yöntemiyle de yapılabilmektedir. Veri güvenliğinde 

konularında oluşabilecek bozuklukların hukuki tarafını analiz edilecek olursa, Yeni Türk Ceza 

Kanunu’nun 525. maddesinin (b/1) bendi; elektronik verilerin silinmesi, bozulması, değiştirilmesi, 

sistemlerin yanlış biçimde işlemesine sebep olunması veya sistemlerin işlemesine tümden engel 

oluşturulması içeriğine müeyyideler getirmektedir (Dülger, 2004). 525. maddesinin (d) bendinde ise 

kişisel bilgilerin korunması hakkında ilintili bilgi sunulmuş, bilgisayarda bulunan hususi verilerin kopya 

edilmesi, silinmesi veya bozma durumlarında bu işlemi yapan şahıslara cezai müeyyide uygulanacağı 

belirtilmiştir (Balaman, 2013). 

Gerek hukuki boyutta gerekse yazılım ve donanımsal alanlarda olmazsa olmaz bir özelliğe sahip olan 

güvenlik ağ yapısın da Dijital Çağda Kamu Güvenlik konuları içerisinde en mühim alanı kapsamaktadır.  

 

2.GÜVENLİK AĞ   

Güvenlik kolay bir konu değildir. Geleceği yapılandırırken güvenlikli sistemi oluşturmak için gayret 

etmeniz gerekir. İstekler çok yüksektir. Her zeminde ve bütün dijital platformlarda korunaklı çalışma 

kuvvetine, yani altyapının bütünsel güvenliğinin sağlandığı ve nerelerde çalışıyor ise fark etmez iş 

yükünü 7/24 güvenli çerçevede tuttuğu dijital iş yerine ihtiyaç duyulabilir. Devamlı dijital yapıya 

saldırılar sürekli değişerek devamlı farklı gelişmelerle artarak zorlayan akılda ve daha da yükselerek 

karma şekle bürünüyor. 

Peki ya çözüm nedir?  

Güvenliğinizi kolaylaştıran tehdit algılama zekâsı ve sıfır sorun yaklaşımı ile geleceğin değişken 

tehditlerine karşı etkin bir güvenlik sağlamak gereklidir. Kurumsal yapıda kurumsal veya şahıs için cep 

telefonu veya tablet gibi dijital mesajın geldiği gsm ve ardı sıra e-postaya gelen algoritmik şifreyi alan  

2 veya üç yapının koridor veya sıralı vaziyette kullanıcıya özel tanımlı anlık tek kullanımlık yapıların 

daha verimli kullanılarak bir güvenlik duvar yapısı oluşturulabilir. (armada,2021) 

Kamu güvenliğinde kurumlar ve şahıslar, her çeşit dijital datayı güvenli bir veri barındırmada saklamak 

ve bilgilerine güvenlik duvarı oluşturmak, muhafaza etmek, güvenilir kripto için büyük gayretler ve 

maliyetler ödemektedir. 

Bir bilginin kriptosundan ve güvenirliğinden konu edinebilmek için konuşulacak tek şey o datanın 

gereksiz hiç kimsenin ve kurumsal yapıların eline ulaşmasını engellemek değildir. Bunun yanında 

datanın veri tamlığı, datayı gönderen bireyin veya kurumsalın ilettiğini; iletilen şahsın veya kurumsala 

ulaşıp ulaşmadığı sistemden mi veya kişilerden mi kaynaklı sebeplerin yok sayılmasının   önünü kesmek 

için ve benzeri nosyonların da ehemmiyeti vardır. Bu durumlara göre normal verilerde kriptonun en 

hassas uçlarından birinin sadece tanımlanmış  şahıslarca veriye ulaşım  kimliklerini onayladıkları imza, 

mühür  ve benzeri  konuların, bu işlerin dijital zeminde  oluştuğunda  geçerliliği yetersizdir. 

Dijital alemde çeşitli işlerliği olan güvenlik anahtar duvarları oluşturma bazı algoritmatik  matematik 

işlemden geçmesiyle oluşan  dijital imzalar  veya yetkinlik ve yetki anlamında Sözü edilen  şahısların 

kendisine hususi kullandığı biyometri güvenliği sistemleriyle kullanımını  hali hazırdaki şahsın 

Yetki yeterliliği doğrulaması onaylana bilirlik hale getirilebilir. Bu çalışmalardan dijital yetki doğrulama 

tekniklerinden biri olan biyometri güvenliği yöntemidir. (Ersin,2020) 

Resmi uyarılarda şu tehditlere yer veriliyor; Dijital Dönüşüm Ofisi ve emniyet gibi kurumlarımız 

hastane, banka ve benzeri sosyal mühendislik ürünü kurumsal saldırı tehdit konularında Pandemi 

sürecinde aşıda önceliklisiniz , borcunuz bulunmaktadır, terör örgütleriyle iltisaklı olmadığınızı çözmek 

için  şu kadar parayı şuraya getirin gibi tehdit vari algı mühendsiliğiyle korku panikletmesiyle ve çeşitli 

e-posta, telefon mesajlarıyla   kamu ismi ve makamı kullanılarak yapılan  güvenliği tehdit eden 

dolandırıcılıklar mevcut. 
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Bu yapılan tekniğe oltalama tekniğide denmektedir. Bu dolandırıcılık yöntemi ile gerçek nasıl ayırt 

edilebilir sorusunun cevabı  e-devlette  birçok kurumların uygulamalarıyla budurumun olup olmadığı 

teyit edilebilir. 

. Güvenilir kaynaktan mı? 

. Sadece size özelmi? 

. İletinin yazı hatası ve bozuk imla mı? 

. İletilen ağ adresi gerçek mi? 

 Gerçekliğini teyit edilemeyen onaylanmayan konuya aldırış etmemek gereklidir. Teyit edilmeden 

aldırış edilen konuda sıkıntı oluşturabilir.(oltalama, 2021) 

 

2.1.ULUSAL DİJİTAL GÜVENLİK SİYASETİNDE KAMU GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI: 

BAZI ÜLKE DURUMLARI 

İran ve Rusya, Çin, ABD, dijital güvenlik siyasetleri ülkelerin dijital güvenlik bağlamında inşasını 

yaptığı kanuni çalışmalar, strateji dokümanları, raporlar vb. ulaşılabilen datalar zemininde ele alınarak 

durumları belirtilmiştir. 

İRAN’IN SİBER GÜVENLİK POLİTİKASI 

İran’ın dijital kapsamı öteki ülkelerin yapısına göre çok kuvvetli konuma taşıyan siyasetlerinden birisi 

de tamamen yerli proxy kanal alt yapısını kurmasıdır. Gerek iş birliği ve yeterli ve üst düzey sistemsel 

zemin algoritmasının ilerletilmesi için devlet parasal kaynaklarını cömert bir şekilde dijital için seferber 

etmektedir (Eisenstadt, 2016: 5). Bilinen standartların dışında çalışmalarını gerçekleştiren İran’ın ne 

bireysel  ne de kurumsal geliştirmelerde uluslararası oluşturulan standartlara uyumlu bir sertifikasyon 

sistemi yok. (ITU, 2015: 2). 

Ülkedeki, dijital güvenliği ile ilgili olan ve sorumluluk paydaş kurumları ve kuruluşları: BASIJ , - IRGC 

(Islamic Revolutionary Guard Corps), Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı, İran Pasif Savunma 

Kurumu, İran Bilgi Teknolojileri Kurumudur (ITU, 2015: 1). 

Birleşmiş Milletler yetkilileri ve hususi araştırmacı şirketleri belirttiği konu İran, dijital güvenliğe 

önemle üzerinde duran ve dijital net kapsamı en gelişmiş ülkeler arasındadır. İran’ın dijital uzay konusu 

önemli bir noktaya ulaştığı düşüncesini delillendiren 4 kritik başlık ve gelişim var. İlki, devlet 

yönetiminin özellikle nükleer enerji programların doğrultusunu, dijital yeteneklerin geliştirmeye ve 

dijital kapsamı ilerlemeye son derece kararlı bir şekliyle yöneldiler. İkincisi; İran’ın öteki ülkelerin 

benzeri  dijital güvenlik strateji ve siyaseti yayını yoktur. Tespite rağmen, iran’ın dijital kapsamı 

öngörüleri olumsuz etkilemez. Üçüncüsü evvelkine destekçi olarak, İslam Devrim Muhafızları Birlikleri 

(IRGC) komutanlarından Tuğgeneral Behrouz Esbati’nin verdiği röportaj beyanatlarından bu kapsamın 

üst düzey boyutta olduğu anlaşılır. Gelecekteki hedeflere ulaşılması açısından dijital güvenliğe yüksek 

seviyede önem verdiği görülmektedir (Bucala, 2015). 

Lewis, İran’ın dijital güvenliğine verilen önemi özellikle sistemin devamlılığı temini için internet tabanlı 

olabilecek muhalifçe ayaklanmaların önünü kesmek zemininde geliştirmeye meye başlamıştır.  2009 

senesinde İran’da oluşan Yeşil Hareketi, İran rejim yönetiminin interneti gözlemlemek ve internetteki 

meydana gelebilecek organizasyon hareketlerinin engellemek için dijital kapsamı yükseltmeye 

yöneltmiştir. Öte yandan dünyada sosyal medya sosyal mühendislik kışkırtması olarak nitelenen 

uluslararası istihbarat zemininde gelişen Arap Baharı benzeri diğer toplumsal olayların İran devlet ve 

halk yönetimi açısından dijital güvenliğin toplum hareketlerinin izlenmesi ve önlenmesi işlevinin 
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göstergesi olmuştur. İran internet erişim zeminini detaylıca kurmuş, istihbaratçı birimleri ile iş 

birlikteliği içersin de çalışıp dijital güvenliğini zenginleştirmiştir. Neticesinde İran, ayaklanmalar, 

kargaşalar, ya da dış tehditlerin oluştura bileceği durumlarda İran’ın ve halkının yüksek çoğunluğunun 

global internet erişimine dur diyebilecek mekanizmalarını geliştirmişlerdir. 

BU gibi durumlarda karar verebilmek ve stratejilerin gidişatına yön tayin etmek için dijital Güvenlik 

Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul, güvenlik ve istihbarat birimlerinin öncüleri yetkilileriyle kültür ve 

iletişim bakanlarının kurulu oluşturmaktadır. Operasyon ekibi abartı olsa da 120.000 olan gönüllü 

hacker’ dan meydana gelen “Dijital Ordu” kurulmuş. Ordunun birinci icraatıysa İran‘ın en önem arz 

eden yakıt tesislerine yapılan dijital saldırı sonrası karşı cevap ile İran’ın en büyük şüpheli faili gördüğü, 

Sudi Aramco and BM RasGas firmalarına hücum saldırılarıdır. Sonucun da yaklaşık 30.000 bilgisayarın 

bilgileri silinmiş ve firmaların rafinerileri kontrol sistemi tahribata uğramıştır. Yazarın görüşünde 

saldırının, İran’a  ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen Stuxnet saldırısı kadar nitelikli olmasa da, 

başarılı bir operasyondur.   (Lewis,2014: 2-3) 

İran’ın dijital kapsamının azda olsa abartılması görüşüyle birlikte Ortadoğu ülkelerinin internet zemini 

geçmişi ve deneyimi yeni olduğunu belirtmektedir. İran’ın dijital güvenlik yapısı çoğunluğu savunmada 

yazılım hücumlarını engellemek, istihbarat edinmek, dijital ve fiziki alandaki saldırıyı belirlemek, dijital 

hücumların hedefi olma niteliğindeki risk grubunun altyapılarının korunmasıdır. İran’ın dijital 

hücumlara karşılık verilen savunma veya cevapların ekseriyesi hedef belirlendiği üzere dijital sahada, 

devlet dayanaklı dijital uzay insan kaynaklarıyla savunma çerçevesinde Dijital hücum şekliyle 

gerçekleşmiş.(Eisenstadt,2016:11-12) 

İran da global internet üzeri ilerleyen kapsamda sansür ve engellemelere yönetim tarafı, İran da yaşayan 

vatandaşın değerini yozlaştırma çabası bir batı saldırısı halinde algılanması ve yansıtılmasıdır. İnternet 

ve sosyal medyanın, batı ülkelerinde İran’ın aleyhinde düşünce empozesiyle, iç karışıklıkları ve 

ayaklanmanın tetiklenme potansiyellerine sahip ve anlayışı sonucunda 2012 senesi itibariyle yabancı 

uzantılı e-mail domainlerinin kullanılması yasaktır (Hagestad, 2013).  

Dijital saldırılara cevap vermek ve dijital güvenliğin sağlanması için kamu ve kamu dışı özel aktörlerin 

birlikteliği destekleniyor. 

İran’ın dijital güvenlik siyaseti, hususi İran’ın kendine has Proxy ağları kurması tarafı Çin’in milli dijital 

zemin politikası gibi benzeşmektedir. Bu girişim ve teşviklerin Çin’de benzeri kendi operatör ve servis 

ağı oluşturma, kendi yazılımlarını ilerletme ve kendi dijital yapılarının üretim merhalesinden çok arkada 

kaldığı görülmüştür. 

Başka politikaysa devletin dijital insan kaynağını kamu ve kamu dışı kaynaklı yapılması ve bu oluşumun 

önünü açan yapıyı Çin’in politikasıyla örtüşme gösterirken, Çin’ politikasının; yazılım ve donanım 

şirketlerini özelde geliştirmek ve bağımsızlaşması için inşa ettiği girişimlerle, sistematik ve 

kurumsallığın geliştirildiği söylenebilir. 

                        RUSYA’NIN SİBER GÜVENLİK POLİTİKASI 

Bu konu çerçevesinde, Rusya’nın dijital savunma siyaseti, elde edilen İngiliz ve Türk dillerinde belgeler, 

akademik çalışmaların temelinde konu değerlendirilecek. Konu öncelikli internetten ulaşılan 2015 

senesinde paylaşılmış Rusya’nın ulusal savunma stratejisi incelemesi ve belgedeki dijital savunmaya ait 

izlerin aranarak başlangıç yapılacaktır. 

Paylaşılan belgede (RNS, 2015), ilk göze çarpan başlıca dizinler, Rusya’nın toprak bütünlüğü 

savunması, kişisel ve ulusal güvenlik, içsel ve dışsal tehditlerin bertaraf edilmesi, temeldeki hak ve 

hürriyetlerinin korunması, hayat standartların iyileştirilme, bağımsız, bütün, devamlılık ekonomideki 

gelişim çerçevesinde sıralıdır. Güvenliğin konusu ise kişiler, kamunun, bilgisi (informational),çevre, 
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ekonomi güvenliği, ulaştırmanın ve enerjinin savunması mevzularının hususiyetle dikkat çekilmiştir. 

Devlet savunması tehdit anlamı çerçevesinde, “ulusal çıkarların direk veya dolaylı sebep olacak saldırı 

potansiyelleri olan bütün pozisyonları ve etkenleri” tanımı yapılmıştır. 

Belge içinde  “dijital güvenlik” kavramı yoktur. Bunun yanı sıra belgede çok az sınırlı miktarda farklı 

konularda dijital güvenliğe dolaylı işaret eden açıklama ve maddeler bulunmaktadır. Belge içinde 

bulunan 21. madde (RNS, 2015: md.21) “uluslararası bilgi arenası” kavramından söz edilmektedir.  

Ülkelerin coğrafik hedeflerini yakalamak için özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi için 

gayret ettikleri vurgu yapılmaktadır. Madde 33’te ise (RNS, 2015: md.33) Rusya’nın devlet güvenliği 

amaçlarının devletin bütünsel huzuru ve dinamik sosyo-ekonomik gelişmelerini devam ettirmek üzere 

yürütüleceği belirtilmektedir. 

Bundan sebep devlete yönelik olacak dijital saldırı ve tehditler de bu savunma güvenliği anlayışında 

değerlendirilecektir. Madde 43’te (RNS, 2015: md.43) ise bilginin en fazla ideolojik yanıltmalar ve algı 

manipülasyonları için kullanılacak bir araç yerine konumlandırılırken, dijital güvenlik, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kavramdaki anlamına uzak düşmektedir.  

Madde 22’de (RNS, 2015: md.22) bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişmesine bağlamında legal olmayan 

göç, insan ticaretleri, uyuşturucu ticaretleri, küresel suçların da arttığını belirtmektedir, fakat bu suç 

türleri arasında dijital güvenlik veya onu andıran çağrışım andıran bir çerçeve açıları sezilememiştir.  

Yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinde faşizm, yani aşırıcılık, terörizm, ayrımcılığa dair  destekler 

ve tırmanması için kullanıldığı, toplumun huzuru, politika ve sosyal istikrarları tehdit eden bir durumun 

meydana geldiği özellikle dikkat çekilmektedir. Sunulan belgelere göre 2015 senesi gibi yakın bir 

tarihinde yayınlanmasına rağmen Rusya’nın Ulusal savunma Stratejisi içersin de dijital güvenlik terimi 

ve kavramının yer almayışının, dijital güvenliğin bileşeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin de sadece 

diğer suç ve olumsuzlukların gelişmesine de çok fazla besleyecek birer araçsallık niteliği vurgulanmıştır. 

Yakın döneminde yayınlanan Devlet Güvenlik Strateji Belgesinde yeteri kadar yer verilmemesine 

karşın, Rusya’nın dijital güvenlik ile ilintili özel stratejileri oluşturup belgelerinde yayınladığı ve 

ABD’den önce erken bu işe başlangıç yaptığı söylenebilir. Uluslararası İletişim Birliği (International 

Telecommunications Union, kısaca; ITU) Rusya’nın dijital güvenliğiyle ilintili siyasetini oluşturan 

belgelerin 2000 senesinden bu zamana kadar gelişme gösterdiği belirtilmektedir. Bu belgelerin (ITU, 

2015), Rusya Federasyonu Bilgi Güvenliği Doktrini (RFBGD, 2000), Uluslararası Bilgi savunmasında 

Rusya Federasyonu Devlet siyaseti Temel düsturları Belgesi (2013 ve 2020 seneleri için çıkarılan 

iki adet) 

(Basic Principles for State Policy of the Russian Federation in the field of International Information 

Security) ve henüz taslak şeklinde bulunan Rusya Dijital Güvenlik Strateji (RSG, t.y.) belgeleridir. 

2000 senesinde yayınlanmış olan ilk belgeye dair (RFBGD, 2000), bilgilerin toplanılması, tesis 

edilebilmesi, bilgi sistemleriyle bilgi ve iletişim teknolojileri, web sitelerinin, iletişim ağlarının, bilgi 

işlem süreçlerini, bu teknolojilerinde geliştirilmesine yönelik ve güvenliklerinin de  yapılması konu 

edilmektedir. Temel hedef ulusal çıkarını iç ve dış bilgi konulara karşı tehditlerden savunmak ve 

devamlı gelişmeleri korumaktır. Bilgi güvenliğinde; istihbaratın, zıt istihbaratın, bilim ve teknoloji, bilgi 

analizleri benzeri işlevselliklerle insan boyutunda  ve ekonominin kaynaklarında bilgiye  olan 

saldırıların öngörüsünün, belirginleşmesi, önlem alınması bertaraf edilip ve kötü sonuçların silinmesi 

hedefi kullanılışı esastır. Sözü edilen bilgi güvenliği mevzusu, devlet kurumsalları, araştırmaları yapan 

kurumların ve asker-endüstri kurumlarının koordinasyonlu ve planlı bir durumda  uygulayacağı  

Aktiviteleriylesağlanacak(RFBGD,2000:md.8,11). 

Aktivitelere eklersek, dijital uzaydaki artarak karmaşıklıkla ve kritik altyapıların büyütülen tehditlerin, 
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yabancı ulusların Rusya Federasyonuna düşmanca gerçekleştireceği tehditlere karşı oluşturulmak 

istenen istihbaratın güvenlik ağlarının güçlendirilmesinin zorunlu kılınmıştır. 2000 senesinde sunulan 

ya belgelerde dikkati çektiren mühim bir mevzuda o dönemin yerel bilgi sistemleri ve teknolojilerinin 

ve bilgi güvenliğinin konularında çalışılan akademik yayınlar ve yetiştirilen insan unsurunun yeterlilik 

düzeyinde kabul edilmemesidir (RFBGD, 2000: md.18). Ulusların bilgi teknolojisi alanlarında 

kaydettiği gelişmelere dijital uzaydaki hâkimliklerini artırarak, bu alanı doldurma anlamında amaçları 

göz önünde tutarak Rusya’daki çalışmaların hız kazanmasını ve yerel üretken sistemli ağlarına 

yönelmesi gerekmektedir. Uluslararası bilgi güvenliği sağlanmasına ve ulusların strateji istikrarlarında, 

eşitsizliğin muhafazasına dair ülkelerin aralarındaki düzenlemelerine ait eksikliği 

vurgulanmaktadır(RFBGD, 2000: md.19). 

Belgedeyse (RFBGD, 2000: md.20-29), Rusya’nın bilgi güvenliğinin oluşturulması dair hedeflenen 

öngörüler şu çerçevede sıralanır: 

1. Bilgi güvenliği içindeki strateji hedefleri, kişisel, toplum yapısında ve devlet menfaatlerinin 

bilgi güvenlik çerçevesinde gelebilecek iç ve dış saldırılardan muhafazasına yönelik. 

2. Rusya’nın asker-siyaset stratejisini dengeli bir biçimde bilgi güvenliğinin mevzusunda 

oluşturacağı güvenlik işlevleri; bilgi teknolojilerinin kullanılmasıyla meydana gelecek askeri tehditlerin 

bertaraf edilmesi, askeri ve diğer güvenlik unsurların bilgi sistemleri kuvvetlendirilmesi, bilgi 

sistemlerine saldırıların tahmin edilip ve konumlandırılması, Rusya’nın müttefiklerinin de bilgi 

güvenlikleri oluşturulması. 

3. Bilgi güvenliği oluşturulması hem kamusal düzenin olması ve güvenlikli olması, 

bütüncüllüğünde egemenlik muhafazası, kişisel temelindeki hak ve hürriyet muhafazası, kritik bilgi 

sistemi altyapısı muhafazası bahsi çerçevesindedir. 

4. Bilgi güvenliği, kamu düzeni oluşturulmasında temel eğilimler; bilgi teknolojilerinde aşırılık 

ve karşıt ideoloji fikirlerin propagandasının yapılmaması amacıyla kullanımların bertaraf edilmesi, bilgi 

ve iletişim teknolojileri farklı ülkelerce Rusya’ya saldırı yapılmasına karşı güvenlik ağı geliştirilmesi, 

kritik altyapıların muhafazasına ilişkin yeni dijital sistemlerin ilerletilmesi, askeriye silahlarının 

yönetimi barındıran ve bilgi ağlarında kontrol yapıların askeriye yönetimi mekanizmalarında savunması 

oluşturulması, Rusya’nın toplumun değerlerini eksiltecek kötü bilgilerin yayılmasını etkisiz hale 

getirilmesi ve atılan adımlarla daha optimal planların ilerletilmesidir. 

5. Bilgi güvenliği oluşturulması, bilgi teknolojisine yönelik yeni ilerlemeler yapmak ve nitelikli 

insan yapısı yetiştirmeyle mümkün olabilecektir.      

6. Öncül hedef dijital uzayında kuvvetli ittifakları kurdurmaktır. 

7. Bütün bu amaçlara ulaşıp, Rusya’nın bilgi güvenliğinin de sağlanmasına ve ilerletilmesine 

dair hukuksal mekanizmanın ve kurumsalların oluşturulması, planlamasının ilk sırasında olacaktır. 

Ulaşılan kaynakların Küresel Bilgi Güvenliği Rusya Federasyonu Devlet siyaseti Temel düsturlar 

Belgesi, 2020 (ISS, 2017) ele alınınca, belge başlığında özel olan “bilgi güvenlik” terimini içermesi, 

dijital güvenliği konusu kapsamında daha etkin bir belgeyi göstermesiyle birlikte bu belgede de “dijital 

güvenlik” terimi geçmemektedir. Belge, devlet stratejisini amaçlamadan ziyade, küresel amaçları 

belirtmeye yönelik. Stratejik belgesi hukuki altyapısında, yapılan küresel anlaşmalar yanında, federal 

kanunların ve yerel anlamda oluşturulan farklı hukuksal düzenlemeler oluşmaktadır (ISS, 2017: md.3). 

Belgedeki temel düsturlara bakıldığında; federe hükümetlerle beraber Rusya’nın küresel bilgi güvenliği 

sağlanmak üzere, hükümetler arası amaç planları, konuya dair kanun ve örgüt işlevleri de dahil ederek, 

güçlü bir uluslararası bilgi güvenlik sistemleri sağlanmaya yönelik yapılandırıldığı göze çarpmaktadır. 

Stratejik belgeler etkin uygulanması maksadıyla kurumların iletişim iş birliğinde oluşturulması ve 
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gerçek ekonomik yapıda, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişen düzeyinde kullanan farklı kuvvetli 

uluslarla Rusya’nın ilerlemesi eşitliği denkleştirilmesi ve muhafazası temel amaçlar arasında yer 

almaktadır. 

Belgede, 2000 senesinde sunulan belgeye göre bilgi güvenlik kapsamında tanımlamalara değinilmiştir. 

küresel bilgi güvenlik terimi (ISS, 2017: md.6), “kişisel haklar gaspı olasılığı, kişi ve toplumun devlet 

bilgisi çevresine tehditlerin, kritik bilgi altyapılarının üzerinde yıkılan ve hukuksal olmayan etkisi 

bertaraf etmek uluslararası bilgi çerçevesinde oluşturulan durum” tanımlanmaktadır. Küresel bilgi 

güvenlik sistemleri ise “data kapsamında diğer aktörlerin aksiyonlarını düzenleyen devlet ve 

devletlerarası kurumlar seti” kapsamında tanımı yapılmış olup, bilgi güvenlik sistemi kurumlar özne 

durumu  ele alınmıştır (ISS, 2017: 2). Saldırı olarak tanımlanan şekillerin, şu şekillerde bilgi ve iletişim 

teknolojisinin kullanılması ile meydana geldiği belirtilmiştir: 

-Ulusların bütünlüğü, huzurun ve düzeni bozanların, şiddeti ve karışıklıkları destekleyenler, küresel 

kanuna uymayanların, asker ve siyasi maksatlarla kullanılan silah, 

-teröristlerin eylemi ve aktiviteleri ve kritik bilgi zeminine zarar uğratma üzere kullanan bir araçsallık, 

-faşizmin, ayrımcı ve aşırıcılık benzeri ideolojilerin besleye özellikle ulusların iç huzuru ve düzenlerine 

dair bozan bir silah, 

-bilgisayara erişip, bilgileri çalmayı, manipülasyon yapmayı, oluşturup, kullanmak, programa zarar 

verme etkisi veya hedefleri dışında kullanmak üzere etki eden bir araç. 

Küresel bilgi güvenlik yapılandırması üzere, küresel hukuk rejim sürdürmesini temel siyaseti olarak 

belirleyen devletin görevleri ve dijital  savunmayla ilgili takip edeceği siyaset, genel hatları şöyle 

açıklanabilmektedir; (ISS, 2017: 3- 4): 

-İkili, çoklu, bölgesel ve uluslararası boyutlarında küresel bilgi güvenlik sistemleri oluşturmak, 

-Ulus bütünselliği ve istikrarlarına zarar verme, stratejik istikrarları ve küresel huzurun bozulması 

yönünden bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına bağlı olarak meydana çıkacak risk ve tehditlerini 

önlemek, 

-bilgi ve iletişim teknolojileri: 

 terörist hedefleri doğrultusu kullanımını bertaraf etmek için küresel mekanizma sağlamak, 

- ulusların dış ilişkileri önlemek maksadıyla aşırıcıların amaçları doğrultusunda kullanımlarını 

engelleme, 

- kullanması ile işlenen suçlarla mücadele, küresel işbirliğinde önleyici etkilerini geliştirmek, 

-gelişmiş ve gelişmekte olan ulusların dijitaldeki ilerlemişlik düzeyinin aralarındaki eşitsizlik durumunu 

dengelemek üzerine geliştirilen programlar düzenlemesine ortam oluşturmak. 

Belgenin, amaçlarına kavuşmak üzerine araçsal kullanımı açısından kurumlar başaktör federal 

yönetimin organlarını gösterirken, bu yapının oluşturacağı kamu-özel sektör ortaklığının da önemi 

belirtilmiştir. Federasyonun savunma konseyi ise yönetimin organlarının aralarındaki koordinesini 

sağlayan yönlendiren birim gibi görüldü. Rusya’nın dijital kuvvet düşüncesi yukarıdaki gibi resmiyetli 

belgenin dışında, bunun yanı sıra Rusça alan yazımından tetkik edilmiş ve Rusya’nın dijital güvenlik 

siyasetini Jervis’in tehdit-güvenlik kuramı üzerine  biçimlendiren Medvedev (2015: 3), devletin dijital 

görevlerini üstlenen kurumlarına; Federal Güvenlik Servisi (Federal Security Service, kısaca; FSB), Dış 

İstihbarat Servisi (Foreign Intelligence Service, kısaca; SVR) ve ordunun Ana İstihbarat Direktörlüğü 

(Main Intelligence Directorate, kısaca; GRU) belirtilmiştir. 

 Farklı açıdan araştırmaların önem arzeden bir neticesi Rusya’nın dijital güvenlik kavramı savunma 
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pozisyonunda değil hücum kavramıyla şekillenmişdir. Savunma kavramı yapılacak yatırımın azami 

dikkatle şekillendirilmesi yönlendirilirken, alanın yazımında ulusun dijital güvenlik anlayışın rakiplerini 

düşman bilmek ve saldırana saldırıyla karşıtlık vermek üzerine stratejileri ilerletmek olduğu görüşü ağır 

basmıştır. 

Giles’in (2013) çalışması ile yukarıdaki incelemede strateji belgelerin destekleyen şekilde Rusya’nın 

halklarının internet ve sosyal medyada kullanımı aktivist hareketlerinin önünde durmak için bazı 

sansürler ve sınırlandırmalara başvurduğu belirtilmektedir. Bu sınır çizmenin federal kanun zeminin de 

vardır. Farklı uluslarda olanın benzeri internet ve dijital alan, Rusya’da da siyasi olmaktan çok ekonomik 

ve sosyal oluşum olarak bakılsa da 2011-2012 senelerinde yapılmış seçimlerin protestoları sosyal 

medyanın ve internetteki geniş eylemlere evrilmesi bu fikri maskeledi (Giles, 2013: 2).  

Sözü edilen farkındalık artıran olaya sonradan Rusya’da stratejik belgesinde de yer verildiği benzeri 

devlet içi huzur ve istikrarını bozabilecek oluşumların her çeşit dijital olaya karşın önlemin alınması 

görevlerine karşılık, internet üzerindeki devletin kontrolleri de arttırılmıştır. 

Yazar, internetin ve dolayısı ile ifade özgürlüğünün temelinde Rusya dijital güvenlik siyasetinin böylesi 

bir ortamda alınan karışık durumun, taslağı aşaması olan dijital Güvenlik siyaseti belgesi ile netleşeceği 

beklenilmektedir. Bu düşünceye uygun başka bir çalışması ile Giles (2012: 65), Londra Siber 

Konferansında Birleşik Krallık Dışişleri sekreteri ve dostlarının bildirilerinde siber uzayı “gelişim, 

yenilik, yeni düşünce ve açıklamalarını net bir kapsam” olarak niteleyip, Rusya Bakanı Shchegolev’in 

“devletin kanuni düzenlemelerine uygunlukları, ve özgürlük kavramını ulusun savunma önceliklerini 

yapılandırmak kaydıyla” ifadesince tamamlamasının çerçevesidir. Bu görüş yapısı, Rusya’nın dijital 

güvenlik ve dijital uzaya görüş açısı batı konsensüsü en temel çerçevesinden farklı bir konumunda temsil 

eder. Bu noktada Rusya’nın dijital savunmasına karşı tutumunu özetle iki ana terim “yerel internet” ve 

“ulusal egemenlik karşısında dijital uzaydan gelecek herhangi bir saldırı oluşumuna sert muhafaza” 

olaraktan nitelendirilebilir. 

Rusya’nın dijital güvenlik siyasetine ait ulusal kavramları, ulus içinde devlet ve küresel bilgi 

güvenlikleri yapılandırmasına ait yapılandırılan çalışmaların doğrultusunda oluşturulan belgeler ve 

ülkelere dair dijital güvenlik siyasetini ve süreçlerine ait analiz yapan Clarke ve Robert’ın (2010) 

puanlama yapılandırması dikkat edildiğinde; 

 Rusya’nın dijital güvenlik siyaseti yapılandırma sürecinin güvenlikçi çerçevesinde temellendirildiği, 

ancak gelişim süresinde saldırına saldıran siyasetiyle savunma kapsamını ilerleterek çeşitlendiği tespit 

edilmektedir. Bu tespit, konusu geçen tablodaki tehdit puanlamasının 7, güvenlik puanlanması 4 rakamı 

belirlenmesiyle de denk gelmektedir. 

                              ABD’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKASI 

ABD’nin dijital savunma siyasetini anlamlandırmak için ilkönce bu siyasetin hangi parçalardan bir 

araya geldiği ve aktörler ile oluşturulduğu ve bu siyaseti bütüncül halde  anlamlandırmak nasıl yöntem 

takip edileceği  belirginleştirmekte fayda görünüyor. Bağlam çerçevesinde  ABD’nin dijital güvenlik 

siyaseti üzerinde yönelmelerinin Ulusal Güvenlik siyaseti ve Stratejik, farklı strateji belgeleri, kanun, 

direktif ve tavsiye edilen düzenlemeler, dijital güvenlik ile ilintili kurumlar (9/11 komisyonu katarak) 

ve son kısım üçüncü siyasi parti kuruluşları; think-tankler (düşünce üretken kuruluşları) etkisiyle 

(Tirrell, 2012: 7) gerçekleştiği söylenebilecektir. Oluşturulan bu kapsam, değerlendirilecek farklı ülkeler 

içinde az veya fazla olması ihtimali saklı tutularak, ana hat olarak kullanılabilir. 

ABD’de, Başkanlığının sahip olduğu ait Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde ve Güvenlik Ofisinin 

(Department of Defense; kısaca DOD) ulusal güvenliğe ilişkin siyasetlerinin belgelerde “siber” kavramı 

ve ofisin yayınladığı “Askerî kavramları Sözlüğü’’, bu terimle üretilmiş çok siber düzen yer verilmesine 
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karşıt, belgeler dair bu anlamdaki güvenliğe  net vurgusu son zamanlara değin yapılmamış (Tirrell, 2012: 

9). 

 Son zamandaysa dijital güvenliğin mühim olduğu kabul görmektedir. Bu minvalde, ABD’de siber 

güvenlik ile ilgili konular içeren belgeler kronolojik bir şekilde eskiden yenide doğru incelenecek ve bu 

belgeler üzerinden ABD siber güvenlik politikasının temel sınırları çizilmeye çalışılacaktır. 

ABD’de siber güvenlik ile ilgili olarak yayınladığı ilk kapsamlı belge Beyaz Saray tarafından yayınlanan 

2003 yılında “Secure Cyberspace” (Güvenli Siber Uzay)belgesidir (WH, 2003).  

Secure Cyberspace içeriğin de, güvenlik ağının sağlanmasında 5 madde güvenli önceliği 

belirtilmektedir. Bu maddeler: 

-Yerel bir siber dijital uzay savunma sistemi, 

-yerel bir siber dijital uzay saldırı  ve açık alanları koruma programı, 

-yerel bir siber dijital uzay güvenlik bilinci ve ilerleme programı, 

-ülke yönetiminin siber dijital uzayını güvenli halde tutma, 

-yerel güvenliğin ve küresel siber dijital  uzay güvenliği işbirliğidir. 

Secure Cyberspace belgesine dair, uygulanan alan belirlenmesi alt sisteminde şekillenen Siber dijital  

Uzay Güvenliği yerel Stratejik belgede, yerel dijital güvenlik temininden sonra karşıt yönelik 8 maddede 

Saldırılara Karşıt  Eylemler ve tahmini dijital saldırılara karşıt 8 maddelik Saldırılara Karşıt Önlemler 

tanımlıdır (WH, 2003: x). Bunlar: 

 

ABD Açısından Dijital Güvenlikte Sekiz önemli öncelik: 

Saldırılara Karşıt Eylemler 

-Yerel çapta siber dijital güvenlik  saldırılarına karşıtlık vermek üzerine kamusal ve-özelde işbirliği 

yapıların kurulması. 

-Siber dijital tehdit  ve savunma açıkları için  değerlendirilmesine dair sistematik  ve strateji analizleri 

geliştirebilmek. 

- Siber dijital uzayın sağlamlığına dair sinoptik bir görüş açısını geliştirmeye yönelik   özel sektörlerin 

kapasitelerinin geliştirilmesini teşvik etmek. 

- Siber dijital uzayın savunmasını temin etmek ve Siber Dijital Güvenliğin Departmanında siber dijital 

güvenliğine dair kriz yönetimi rolünün desteklenmesi üzerine siber dijital uyarıların ve 

bilgilendirmelerin ağlarını genişletilmesi. 

- Yerel sorunlar yönetim geliştirilmesi.  

-Yerel çaptaki kamusal-özel işbirliği sürdürülebilirliğine dair gönüllülük esaslı katılımların 

koordinelerini  sağlamak. 

- Siber dijital güvenliğin  devamına dair federal planlarını yürüttürmek. 

- Siber dijital tehdit, saldırı ve savunma açığına dair kamusal-özel sektörlerin aralarındaki data 

akışkanlığını   ve paylaşımlarını geliştirip ve zenginleşmesini sağlamak. 
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Saldırılara Karşıt önlemler 

- Siber dijital atakların önleyicilik  ve caydırıcılığını kuvvetlendirmek üzerine hukuksal düzenlemeleri 

oluşturmak. 

- Yerel siber dijital saldırıları ve savunmaların açığının potansiyel çıktılarını değerlemek üzerine  bir 

yapı kurmak. 

-Protokollerin   ve bağlantıların geliştirilip internet sisteminin savunmasını yapmak. 

 -Güvenilir dijital kontrol ve data güvenlikleri sisteminin kullanımlarını yaygın hale       getirmek. 

  - Yazılımların açığını önleme. 

  - Altyapısal bağlantıları çevreleyerek siber dijital ağları ve iletişim sistemlerinin fiziki güvenliğini    

oluşturmak. 

               - Federal siber dijital güvenliğin önceliğini arge kurumuna vermek. 

               -Acil yapılarını değerlemek ve güvenliğini   oluşturmak. (WH, 2003: x.) 

ABD’nin siber dijital güvenlik siyasetini geliştirmedeki öncülük yapan ülke olduğu gözlenmektedir. 

Oluşturulan siber  dijital altyapının yerli olması ülkenin siber bağlılığını alt düzeyde tutarken, stresli 

altyapının büyük çoğunluğu siber altyapılarına bağlı olması siber dijital güvenlik işlevini zayıflatmakta. 

Clarke ve Robert’in (2010) ülkenin siber dijital güvenliğinin güç oranı puanlamalarını doğrulamakta. 

 ABD’nin siber dijital güvenliğine dair bilincinin 2000’li senelerin başlarına kadar geriye gitmesi dikkati 

çekmektedir. 2003 senesinde yayına giren Siber dijital Uzay Güvenlik belgesi bu bilincin bir göstergesi.  

Siber dijital güvenliğine dair 2015 senesinde yayına sunulan Stratejik belgede gelişen seviye 

incelendiğinde, bu vakit aralığında çıkan farklı belgelere karşıt somut seviyelerin en fazla son 

döneminde atıldığı ve gelişmeye de devam ettiği gözlemlenmekte.  

KUZEY KORE’NİN SİBER DİJİTAL GÜVENLİK SİYASETİ 

Kuzey Kore’nin yerel savunma güvenlik yapısı henüz birkaç sene evveline dayanan olaylar çerçevesinde 

yapılandırılan bir şekle sahiptir. İç ve dış saldırı krizi kapsamında değerlendirmek mümkün. İç saldırı 

genellikle hükümet olacak iktidar kim yönetecek kavgası olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

çatışmalar Kim Jong-Un başkan olmasıyla bu durumların bertaraf edildiği gözlenmektedir. En yüksek 

dış saldırı krizi ise Güney Kore arasındaki çekişme ve farklı dünya ülkeleriyle gerginleşen ilişim 

bozuklukları, nükleer testlerine karşıt gelen dış saldırı krizleri diye ayırılması mümkün (Dissanayake, 

2014: 2016).  

Bütün yaşanabilecek saldırıların Kuzey Kore’nin savunma siyasetini farklı ülkelerden ayrıştırarak 

çerçevelendirmek gereklidir. Çalışma yerel güvenlik bireyselini, bölgeselini, yerel ve küresel 

çerçevesinden konu edinmiştir. Kuzey Kore’ye bakacak olursak bu çerçeve değişmektedir. Birey 

güvenliği, sistemin ve devlet güvenlik yapısı olabilmektedir. Birey güvenliğinin 

Önceliği devlet başkanı Kim ve yardımcıların güvenliğini, ikinci sırada ordusunun güvenliğini ve son 

sırada İşçi Partisinin güvenlik yapısı, devlet güvenliğinse bireysel çerçevesinin hepsinin 

değerlendirilmesidir (Yoon ve Lim, 2013: 146). Yerel güvenliğin, dikta sisteminin güvenliği ve 

egemenliği dayalıdır. 

 Kuzey Kore’nin yerel güvenlik yapısını etki eden dış tehditlerden en mühimi bulunduğu döneminde 

Trump’ın başkanlığındaki ABD ile olan zıtlaşmalar. ABD ve Kore karşılıklı kriz siyaset açıklaması, 

olan gövde gösterili askeri tatbikatları, Kore’nin nükleer silahları öne çıkarttığı savaş potansiyeli 

açıklamalarının K. Kore yerel güvenlik yapısı değil küresel güvenlikte de tedirgin bir etkendir. K. 
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Kore’nin bu tutumu, yerel güvenliğe karşıt dıştan gelen saldırılara karşı birer gözdağı niteliğidir. Bu 

gerilim ortamında, hesaplanması gereken diğer unsurda Çin’dir. Çin ve Kore 1961 senesinde imzaladığı, 

1981 ve 2001 senesin de yenileyip 2021 senesine değin geçerliliği devam eden “Batı Güçlerine Karşı 

Birleşik Cephe” hedefli yardım ve işbirliğinin anlaşmasındabulunmakta(Sputnik,2017). 

Çin’in, son zamanda Kore’yi durduran ve ABD ile Kore gerginliklerinin azaltılmasına yönelik çalışma 

yapan bir arabulucuğu rolü gözlenmektedir (BBC, 2017). Çin ile beraber Rusya’nın da batı ülkelerine 

karşıt Kuzey Kore’nin güvenliğine yardım eden güç konumundadır (DOD, 2012b: 5). 

Kuzey Kore’nin siber dijital güvenliği çerçevesinde, farklı ülkelerden değişik yönde bu anlamdaki 

kapasitesi kapsamında en belirsiz yerel olarak konumlandırılabilir. K. Kore’nin dışa kapalı olması ve bu 

kapalılık yapısından kaynaklı kapasitesinin çerçevesinde belirsiz bir yapısı mevcut.  Yerelde konuya 

dair yetkililerin açıklamalarında, dünya ülkelerinden ABD ve Rusya’ sırasında 3.olarak ele alırsak 

onlara yakın genişlikteki kapasitesine vardır. 2004 senesinde Kuzey Kore Güvenlik Savunma komutanı 

Song Yeong-geun dijital tehdit ve hacklenme sınırının CIA’nın peşi sıra en güçlülüğünün 

altını çizerken, 2012 senesinde görevlisi Bae Deuk-shik K. Kore’nin ABD ve Rusya sonrası 3.olarak 

dijital kapsamda yerel genişlik kapasitesine katıldığını söylemiştir. Buna rağmen Mansourov (2014: 3), 

yerli üretimin olduğu fakat güçlülük kapasite konusunun da kıyasının abartıldığını belirtmiştir. 

            CRS (2017) rapora  dair; K. Kore’nin1980’li senelerinde başlamaktadır. Bu senelerde görev 

yapabilecek uzmanların yetiştirilmesine başlamış. ABD K. Kore’nin dijital yapısının bilincine 1990’lı 

senelerinde varmıştır. Adı konulmuş belirli bir doktrine sahip olamayan yerellik de, asker gücünün 

egemenliğe dair fazla önemine sahipken, kapasitenin de halk yapısından çok ordu teşkilatında 

yapılandırılmıştır. Dışa kapalılığı nedeniyle bu kapasitesinin diğer ülkelerce net anlaşılmasa da 

istihbarat biriktirmeye dair dijital saldırıların büyük öneme sahiptir. Kurumsal çerçevede, sivilin Silahlı 

Kuvvetler Bakanlığınca kurulmuş, yerel güvenlik komisyona bağlı olarak Kim Jong- un’a data sağlayan 

Genel Keşif Bürosunun dijital konusundaki yetkin merkezidir. Bu merkezin iki öneme sahip 

operasyonellik birimi Ofis 91 ve Ünite 121’dir. Bu birimlerin siber dijital operasyonların da önemli 

görev almaktadır. Yardımcı olarak siber dijital espiyonaj ve savaşta Ünite 110, 

204 ve 35 destekleyen birimler bulunmakta. 

Görevlerine dair özetleyecek olursak (CRS, 2017): 

Ofis 91: Pyongyang’ın Mangkyungdae bölgesi birimi, siber dijital  operasyonlarında ana komut merkez  

görevi yapmakta. 

Ünite 121: Çin’in Kuzeydoğusu, Shenyang’ daki Chilbosan Hotel’ de olan Ünite 110 ile beraber siber 

dijital operasyonlarında istihbaratı toplamak hücumlara dayanan hamlelerle birlikte 600’den çok hacker 

görevlisi bulunmakta. 

Ünite 204: Araştırmalar ve psikolojik yapısında siber dijital operasyonlarında görevlidir.  

Ünite 35: İşçi Partisi Soruşturmalar Grubu direktörlüğü görevinde, siber dijital operasyonlarına dair 

eğitimler ve tatbikatlar merkez yapısıdır. 

K. Kore’nin siber dijital operasyonlarını en fazla ABD ve G. Kore ve diğer ülkelerin finans kurumlarına 

espiyonajla ve uyarı hedefiyle gerçekleştirdi. Örneğin buna ek olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'i 

öldürülmesi üzerine komplo teorisi kurgu filminin yayınlanmaması için SONY’e siber dijital saldırısı 

olarak gösterilebilir (DSB, 2017: 1; Whyte, 2016). K. Kore’nin bu saldırısı yerel yapısında siber dijital 

operasyonlarında strateji olarak kullana bilme gelişen kapasitenin de bir gösterimi sayılacaktır. 

Siber dijital operasyonlarda K. Kore’nin sistemsel kurumsalına kavuşması en fazla asker gücünü 

kuvvetlendirmeğe dair asimetri savaşı taktikleri ve konvansiyonele sahip savaş taktiklerini tercih 



 
 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 

266 

yapılmasından kaynaklıdır. Bu bağlamda siber dijital kapasitenin bir ülkeye ait asker gücünün sahip 

olduğu asimetrik şeklini geliştirecek önemde bir durumuna geldi. Birde siber dijital kapasitenin 

arttırılmak için yapılan maliyet analizinde silah yatırımdan çok az finansala ihtiyaç var.  

 (HP, 2014: 16) ve asimetrik savaşlar arenasının yerelde fırsatlar oluşturması da Kuzey Kore’nin 

dikkatindedir. Koreli yazılım profesörü Heung-kwang’ın dikkat çektiği, bu hedefle programlamaların 

temelinde matematik eğitimlerinin önemsenmesidir ve ülkede kurulan altyapısı sebebiyle emin olunan 

siber dijital güvenlik savunma sisteminden daha çok  saldırıların olduğu sistem üzerinde durulmaktadır. 

(HP, 2014: 17). 

Siber dijital savunma sistemini kuvvetli yapan altyapısından bahsedecek olursak, HP Araştırmaları 

Merkezi ülkede yaptığı derin araştırmalarına değinmek de fayda var (Park, 2015: 10-12). Bulgularda 2 

farklı internet ağı bulunmakta. İlki küresel ağı olması ve bu ağın devlet hükümetince sıkı bir denetimle 

gözlenmekte ve halkın bu ağ’ a ulaşması büyük oranla kısıtlanması. İkinci ağ da Bulguenbyol   (Kızıl 

Yıldız) diye adlandırılan operatör yazılımıyla çalıştırılan, temelinde Linux yapsına ait ve 2002 senesinde 

gelişimine adım atılan ağdır. Ağ yerelde geliştirilen operatörün yazılım konusunu içermekte. Ağda 

engellemeler yok. Fakat ağın kullanımına açılacak bilgisayarlar devlet hükümetince verilmektedir. 

Siber dijital altyapı genel özetle; internetin Çin proxyleri kısıtlı, ülkenin kullandığı uluslar arasından 

farklı bir çerçevesi yerel içinde kullanıma açıktır. Operatörün yazılımı (Windows değil) kendi 

geliştirmesini yaptığı Bulguenbyol kullanılmakta. Yardım eden yazılımlar ve paket programlarını da 

yerel geliştirilmekte. Donanımlarında Çin’den ithalatı yapılmakta ve belli sayılarda alınmakta. Küresel 

internete bağlanılmayan fakat yerelde bağlanan 3g servisli kullanımıyla akıllı mobiller aracılığında 

yalnız ülke ağı internetine bağlanabilmekteler (HP, 2014: 10-15). 

 Sözü edilen uygulamaların paragrafın baş kısmında vurgulanması gibi, K. Kore’nin genel profilin de 

görüldüğü üzere siber dijital mekanizmanın da dış kapalılık yapısındadır. Örtük yapının siber dijital 

güvenliğindeyse yüksek seviyede güvenli konuma gelmektedir. Çalışma evvel ki bölümlerinde, siber 

dijital güvenlik siyasetinde konu  edilen ülkelere dair siber dijital kapasiteleri puanlamanın olduğu 

tablosunda (Clarke ve Robert, 2010), K. Kore’nin siber dijital saldırı kapasitesini “iki” puanlarken siber 

dijital  savunma kapasitesini “yedi” puanlanmış. Puanlamaya, Kuzey Kore’nin siber dijital siyasetine 

dair araştırma tutarlılık şeklinde, güvenliğine ait altyapısı siber dijital kapasitesi önemsendiği kısmını 

bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Farklı bakımdan sözü edilen puanlamanın siber dijital bağımlılık düzeyi “dokuz” rakamıyla yüksek 

seviyede puan verilmiştir. Araştırma neticesindeyse yüksek seviyede bağımlılık, donanım ve internetin 

aypi yapısı olarak Çin’den altyapısının kurgulanması bu halin aynası olarak meydana geldiği düşünesini 

oluşturmuştur. 

Başlık çerçevesinde, K. Kore’nin siber dijital güvenlik siyasetinin diğer ülkelerden en fazla  

Çin ile benzeştiği ve Çin’i Taban edindiği söylenecektir. Uluslararası platformda, bütün cephesiyle dışa 

kapalılık yapısı ile bütün kurum kapasitesi ve siber dijital kapasitesinin hali ülkelerin açısından 

gizliliğini korumakta. Siber dijital potansiyel en az bu başlık çerçevesinde bahsedilen konular ve atıfta 

bulunulan çalışmalarda sözü edilen konular kapsamında değerlendirmeyi okuyanı fikir sahipliği 

oluşturacağı düşünülmekte. 

Türkiye çerçevesinde bakıldığında, siber dijital güvenlik konumuna dair oluşturulan çalışma ve 

geliştirmeleri için daha fazla geç kalınmadığını, süratli yapıda reformların ve yerinde siyasetlerle siber 

dijital güvenliği konusunun altyapılarını oluşturulmasında yapılan çalışmalar yakalanabileceği 

düşüncesinin oluştuğu meydana çıkmıştır. Bu düşünceyle farklı ülkeler incelenmeyle yenilenerek 

denenecektir. 
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                     TÜRKİYE’DE DİJİTAL KURUMSALLAŞMA 

Kamuda yapılan e-dönüşüm dijitalleşmede birçok konu açısından zaman, para ve eleman gibi 

konulardan tasarruf edilmektedir. Gerek devlet bazında gerekse yerelde e-devlet,   

m-devlet, e-belediyecilik ve m -belediyecilikle bu dönüşüm gerçekleşiyor. Bu dönüşümün katkısı 

denetlene bilirlik, kayıtlanma, pratik hızlı ve ayrıntısında vatandaşın saatlerce beklediği durumlar 

yaklaşık olarak dakikalara ulaşmadan ve sıra beklemeksizin işleme alınıp sonuçlanıp muhasebeleşiyor. 

Dünyada ve ülkemizde kamu yerel kurumsallığında KBS dediğimiz Kent Bilgi Sistemi kurumsallığını 

tam gerçekleştirmede bir standart ve bölümler net belirlenmemişse de dijital anlamında çok yol alındı.  

Dijital olarak dönüşen dünyada verilerin katma değeri gün geçtikçe artıyor. Avrupa Konseyi’nin 28 

Ocak 1981 tarihli imzaya sunulan ve ülkemizin bir tarafı olduğu 108 Sayılı Sözleşmeye bina edilen 28 

ocak gününü, Veri Koruma Günü olarak duyuruldu ve 2016 senesinden bu zamana Türkiye de de 

kutlanıyor.( Veri Koruma Günü,2021) 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Dijital Dönüşüm Ofisi kurumsal anlamda kuruluşu 

resmi yazısı çerçevesi belirlenmiş. 

DDO Ulusal Veri Sözlüğü Projesi ile metodolojisi, standartların ve kurumsal alt yapının  

kuruluşuna yönelik büyük adımlar atılmıştır.(Ulusalverisozlugu,2021) 

Yapay zeka anlamında da farklı projelere imza atan DDO veri mahremiyeti verinin korunması  

ve yanıltılmasının bertaraf edilmesi gibi konularda alt yapı projesi oluşturduğunu DDO 

 sitesinde belirtildi.( yapay-zeka,2021) 

DDO Türk Beyin Projesi (TBP)  ile Gazi üniversitesi hastanesinde başlayan ilk çalışmalarla 

 Türkiye’de tüm Kamu Hastaneleri sathına yayılması kullanımın genişlemesi ve geliştirilmesi  

hedeflenmekte. İçerik olarak yüklenen MR görüntülerin yapay zekaya yüklenmesiyle oluşan  

verinin analizi algılanan alt yapı algoritmasından sonucu göstermektedir. Erken uyarı sistemi  

analizi de oluşturacak şeklinde kurgulanan proje alanında büyük etkisi olabilir.( 

projeler/tbp,2021) 

DDO Kamu Net Projesiyle kamu güvenliğine farklı bir sunuş yapılmıştır. Veri mahremiyeti  

açısından da özen gösterilen bu projede sanal bir ağ ile internet harici bir alt yapı 

 kurulma çalışması.( kamu-net,2021) 

                                    3.KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Kamu işlerinde Güven problemlerine dair, hizmeti aktaran yapısala güvenlik anlamında olsun 

ve ilintili  hizmetleri sunumlarına araçsallık yapan  tekniklerin  ve teknolojilerin  

mekanizmalarına  duyulan  güvenlik  olmak üzere iki önemli boyutu bulunmaktadır (Tolbert ve 

Mossberger, 2006: 354; Carter ve Weerakkody, 2008: 475; Tarhan, 2011: 230). 

Kamu güvenliğinin önemlerine dair yapılan PEW Araştırma Merkezi’nin (PEW Research 

Center) raporuna (2014) göre, bilimsel katkıya iştirak  eden 1600 bilişim  uzmanlarının 3’te 
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2’sine göre 2025 senesinde büyük maddi zarar ile insan ölümlerinin  olabileceği bir güvenlik 

saldırı harbi öngörüsündeler.(Rainie, v.d., 2014’ten akt. Kshetri, 2016: 54). 

Dolandırıcılık yazılımları kamu güvenliğine yapılan saldırılar, sosyal Mühendislik, laf 

mühendisliği ve yemleme teknikleriyle dijital kamu güvenliğin de doğrudan veya dolaylı 

açıklar ve saldırlar mevcut. 

Çeşitli yıllarda belli doğrultular da araştırmalarımızda görünen kısmıyla Girişimler de güvenlik 

toplantı ve kararları alınsa da kurumsallığın standartları boyutunda bölümlemeler ve çeşitli 

birimler e (elektronik) - ve m (mobil) - konularında yetkin etkin bariz belirgin bir yapıda 

kurulmuş olmasa da çalışmalar mevcut.  

Türkiye’de 2000’li senelerinden itibaren elektronik veya mobil -devlet kullanımlarında inşa 

edilen yazılımlarda özellikle az bölümü teknik zemin ilintisinde güven risklerini seçik bir 

formda durumunu devam ettirmiştir. Görünen veya görünmeyen bu tarz risklerde önemli bir 

unsur olan e- veya m- uygulamalarında data yapısından yeterince faydalanılamamış ve 

kurumsallık birikim verileri kaynaklarından paydaşlığına sunulan veri yönetimleri 

modüllerinden eksik kalınmıştır. (Odabaş ve Polat, 2008: 8). 

Dolandırıcılık yazılımları kamu güvenliğine yapılan saldırılar, sosyal Mühendislik, laf 

mühendisliği ve yemleme teknikleriyle dijital kamu güvenliğinde doğrudan veya dolaylı açıklar 

ve saldırlar mevcut. 

4.ÖNERİLEN SİSTEMLER VE SONUÇ 

Eskiden belli kaynakları coğrafik özelliğinden dolayı ekonomik gücü elinde bulunduranlar 

ekonomik anlamda kazanıyorken günümüzde bu durum dijitalleşmeye bırakarak gelişmekte ve 

genişleyen bu çerçevede daha fazla yer almak için bunun kriter ve alt yapı çalışmalarımızda 

bağımsız yerli alt yapı mühendislikleri kurulması çok önemli bir konudur. 

Çeşitli uyarı sistemlerinin kurulması gönüllü vatandaşlarla ancak devletimizin 

dijitalleşmesindeki güvenlik kurumsalı sağlanabilir. 

Çeşitli bilgilerin dereceli şekilde ve belli uygulamalar çerçevesin de inşasında yıllarca eskinin 

üzerine  

güncellenerek yapılacak işlerden birisi güvenliğin çerçevesinin net şekilde belirlenip ilk 

başlarda Sivil Toplum Kuruluşları ve çeşitli kamu spotu, özel, özerk sürekli eğitimlerle ve 

örgün eğitim anlamında ilkokulda bu derslerin güvenlik çerçevesinde içeriği ve söylemi dolu 

analiz yapılabilen öğrenilen uygulamalarla muhataplara aktarılması lazım. 

Türkiye Ankara kriterleri diye bir isim adı altında kurumlara atanacak donanımlı bireyler için 

akademisiyle birlikte İş sağlığı güvenliğindeki A sınıfı B sınıfı C sınıfı sınıflandırma 

sertifikasyonu ve adliyedeki elektronik ve mobil uygulamaları personelleri ve arşivleme veri 

koruma yapısının buraya geliştirip genişletip uygulanarak şube müdürlükleri ve daire başlıkları 

kurumlar içerisinde e(elektronik)- ve m(mobil)-  güvenlik yapıları kategorize edilecek bir 

bilinçlendirmeyle kazanım bölümleri oluşturulması önemli hususlardan gözüküyor. 

Aradaki bölünmüşlüğün, uçurum ve yurtdışı kaynaklı diğer ülkelere rant oluşturmaması 

yönünde yerlilik bilincinin kavranması ve kavratılması önemlidir. 
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Sosyal mühendislik ile dolandırıcılık ve yazılıma dair veri ve çeşitli korsanlıkların ortadan 

kalkması söz konusu olmasa da sıfır soruna yakın çalışmaların yapılabilirlikleri ve ikilik 

sistemle bir normal güvenlik tedbirleri çerçevesinde görevlilerin oluşturulması birde bilinçli 

öngörü ekibi diye bir saldırı açık arayan güvenlik açığını bulan bir sistem algoritması ve 

savunma  korunması geliştirilmesi ve genişletilmesi yapılmalıdır. 
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Öz 

 Halkla ilişkilerde birbirinden farklı yapay zekâ kullanım biçimleri bulunmakla birlikte medya takibi ve 

müşteri etkileşimi alanlarında daha yoğun bir faydalanma olduğu göze çarpmaktadır. Gerek resmî ve 

özel kurumlar gerekse farklı büyüklüklerdeki işletmeler medyayı etkili bir şekilde takip edebilmek, 

farklı iletişim kanallarında 7/24 güvenli bağlantı sağlayabilmek için yapay zekâ desteğine ihtiyaç 

duymaktadır. Günümüzde, özellikle de Covid-19 sürecinde, sohbet robotları ve sesli asistanlar tıpkı web 

siteleri, sosyal ağlar ve mobil uygulamalar gibi sıradanlaşmış; kurumların, işletmelerin halka dönük 

yüzü haline gelmiştir. Bu araçlar bir taraftan (zaman sınırlaması olmaksızın) iki yönlü simetrik modelde 

iletişim sağlarken diğer taraftan kurumlar için çok değerli veriler toplamaktadır. Söz konusu verileri 

yapay zekâ algoritmalarıyla doğru analiz etmek verimliliği ve kârlılığı beraberinde getirmekte, 

kurumların itibarını arttırmakta; yaklaşmakta olan krizleri önceden haber verebilmektedir. E-ticaret 

sektöründe ise bu saydıklarımıza ek olarak yine eldeki verilerin farklı şekillerde işlenmesine dayalı 

(mesela “işbirliğine dayalı filtreleme”, “içeriğe dayalı filtreleme” gibi) öneri sistemleri, mevcut ve 

potansiyel müşterilerin profillerini zenginleştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada genel olarak 

halkla ilişkiler sektöründe yapay zekâdan faydalanma biçimleri araştırılmıştır. “Yapay zekâ, halkla 

ilişkiler sektörünün bugünü ve geleceği için ne anlam ifade ediyor?” sorusuna cevap aranmıştır. Büyük 

veri, doğal dil işleme, bulut iletişimi, ses ve görüntü analizi gibi terim ve kavramlar üzerinde 

durulmuştur. Verdiğimiz bilgiler yapay zekâ ve halkla ilişkiler alanlarında çalışan uzmanlarla 

gerçekleştirdiğimiz görüşmelere, literatür taramasına ve ayrıca kendi gözlemlerimize dayanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Yapay Zekâ, Büyük Veri, Doğal Dil İşleme, Duygu Analizi, Kriz 

Yönetimi, Müşteri Etkileşimi. 

 

THE COVID-19 PROCESS AND THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PUBLIC 

RELATIONS 

 

Abstract 

Artificial intelligence is used in different ways in public relations. However, it is seen that artificial 

intelligence is used more in the fields of media monitoring and customer interaction. Public institutions 

and businesses of different sizes need artificial intelligence to follow the media effectively and to use 

different communication channels 24/7. Today, especially during the Covid-19 process, chatbots and 

voice assistants have become commonplace just like websites, social networks and mobile applications; 

It has become the public face of institutions and businesses. These tools, on the one hand, provide 

communication in a two-way symmetrical model, on the other hand, they collect very valuable data for 

institutions. Institutions that analyze this data correctly with artificial intelligence algorithms achieve 

efficient and profitable results. Thus, the reputation of institutions increases and crises are prevented. In 

the e-commerce sector, artificial intelligence recommendation systems increase customer profile 

information. In this study, the ways of benefiting from artificial intelligence in the public relations sector 

were investigated. Terms and concepts such as big data, natural language processing, cloud 

communication, audio and video analysis are examined. The information which we provide is based on 

interviews with artificial intelligence and public relations professionals, literature review, as well as our 

own observations.   

Keywords: Public Relations, Artificial Intelligence, Big Data, Natural Language Processing, Sentiment 

Analysis, Crisis Management, Customer Interaction. 
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GİRİŞ 

Yapay zekâ teknolojisinin başlangıcı 1950’li yıllara kadar gitmekle birlikte bu teknolojinin esas gelişimi 

ve yaygınlaşması yakın zamanlara rastlamaktadır. Günümüzde eğitimden sağlığa, bankacılıktan 

pazarlamaya geniş bir yelpazede yapay zekânın kullanıldığı gözlenmektedir. Her ne kadar yapay zekâ 

uygulamaları gün geçtikçe artış gösteriyor ve insan hayatında daha fazla yer kaplıyor olsa da zihinlerde 

bu teknolojiyle ilgili kuşkular yok değil. Çünkü yapay zekâ bir taraftan insanların hayatını 

kolaylaştırırken diğer taraftan mahremiyetini ihlal ediyor. 

Covid-19 salgını sonrasında yapay zekâya olan ilginin arttığını sektör temsilcileri1 dile getirmektedirler. 

Aslında bu bir tercihten ziyade mecburiyetti. Zira toplu olarak bulunulan her yer gibi işyerleri de salgın 

açısından riskliydi. Bu olumsuz şartlar altında öğrenen, karar veren, rapor hazırlayan ve buna benzer 

pek çok görevi yerine getirebilen akıllı makineler daha bir önem kazandı. İnsansı özellikler taşıyan bu 

makinelerin verilen görevleri yerine getirme bağlamında çoğu zaman insan sınırlarını bile aştığı fark 

edildi.  

Teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni iletişim araçları her devirde halkla ilişkiler 

çalışmalarını doğrudan etkilemiştir. Günümüzde geleneksel PR uygulamaları tamamen yok olmamakla 

birlikte yapay zekânın halkla ilişkilerde de kullanılmaya başlaması süreçleri hızlandırmış 

işletmelerin/kurumların verimliliğini ve rekabet gücünü arttırmıştır. 

Yapay zekâ gerek kapasite, gerek yetenek, gerekse de hız bakımından insanların üstesinden 

gelemeyeceği işleri yapabilmektedir. Bankacılık, havacılık, sigortacılık ve telekomünikasyon başta 

olmak üzere pek çok sektörde müşteri iletişimini artık yapay zekâlı bilgisayar programları 

gerçekleştirmektedir. Bunun dışında geleneksel medya, internet medyası ve sosyal ağların takibi, 

analizi; reklam ölçümlenmesi; sosyal sorumluluk ve sponsorluk faaliyetlerinin değerlendirilmesinde 

yapay zekâdan istifade edilmektedir. Ayrıca influencer marketing çalışmaları yapılırken markalar için 

doğru fenomenin belirlenmesinde, e-ticaret firmalarının mevcut ve potansiyel müşterilerin özelliklerini 

tespit etmede yapay zekâ yine önemli roller oynamaktadır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu makalenin ortaya çıkma sürecinde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bilgileri elde etmek için 

kurumsal iletişim, medya takibi, müşteri etkileşimi ve yapay zekâ alanlarında çalışmakta olan 

uzmanlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında yapay zekâ, dijital halkla ilişkiler ve halkla 

ilişkilerde yapay zekâ kullanımı üzerine yapılan yayınlarla2 çevrimiçi toplantılar incelenmiştir. Ayrıca 

diyalogsal yapay zekâ uygulamalarına ve perakende sektöründe sıklıkla karşılaşılan tavsiye sistemlerine 

yönelik gözlemler yapılmıştır.  

 

                                                           
1 Türkiye’deki yapay zekâ girişimleri çoğunlukla İTÜ Arı Teknokent’te faaliyetlerine devam ediyor. Burada 3 Eylül 2020 tarihinde A.Ö. ile 

gerçekleştirdiğimiz bir görüşmede şu düşünceler ifade edilmiştir: “Covid-19 salgını öncesinde ürünlerimize ilgi istenilen düzeyde değildi. 
Yapay zekâ destekli çözümlerimize müşteri bulmakta zorlanıyorduk. Pandemi süreci her şeyi olduğu gibi iş yapma şekillerini de değiştirdi. 
Çalışanlar evlerinden iş görmeye başladı. Eskiden insan emeğiyle yapılan işleri şimdi makinelerin çok daha iyi yaptığı fark edildi. Özellikle 
tekrara dayalı, dikkat isteyen pek çok işi yapay zekâ rahatlıkla yapabiliyor. Bir örnek vermek gerekirse, AVM’leri ziyaret eden müşterilerin 
demografik özelliklerini; nerede, nasıl zaman geçirdiklerini; duygu analizlerini insan emeğiyle tespit etmek neredeyse imkânsız. Ancak, 
güvenlik kameralarına görüntü işleyen yapay zekâ sistemleri entegre ederseniz bu işleri çok iyi yapar. Analiz eder, raporlar, ilgili birimlere 
iletir. On binlerce metrekare alanda riskli bir durum tespit ederse anında bilgi verir, kurumun imajına zarar gelmesini engeller. Üstelik hasta 
olmaz, izin kullanmaz, mesai düzenine göre çalışmaz. Biz bu avantajları pandemi öncesinde yeterince anlatamıyorduk.” 
2 Halkla ilişkilerde yapay zekâ kullanımına ilişkin akademik yayınların sayısı oldukça sınırlıdır. Öne çıkan yayınlardan kısaca söz etmek gerekirse 
Public relations and artificial intelligence: It’s not (just) about robots’da (Galloway, Swiatek: 2018) Yapay zekâ ve halkla ilişkiler arasındaki 
büyüyen ilişki incelemektedir. Yapay zekânın gelecekte oynayabileceği önemli rolü özetledikten sonra yapay zekânın halkla ilişkiler 
uygulayıcıları ile müşterilere etkilerini ele almaktadır. Artificial Intelligence: A Strategic Disruption in Public Relations’da (Panda, Upadhyay, 
Khandelwal: 2019) yapay zekânın halkla ilişkiler sektörü açısından taşıdığı anlam, yapay zekânın faydaları, uygulama şekilleri ve halkla ilişkilere 
etkisi tartışılmaktadır. Halkla İlişkiler Perspektifiyle Yapay Zekâ (A.I.)’da “Yapay Zeka (A.I.) halkla ilişkiler uzmanlarının yükünü nasıl hafifletir, 
sıradan ve zaman alıcı görevleri uzmanlar adına nasıl yapar, uzmanlar otomasyondan ve Yapay Zekâdan (A.I.) korkmalı mı?” (Aydınalp:2020) 
gibi sorulara cevap aranmaktadır. Fidan ve Rençber (2019) İki Yönlü Simetrik Halkla İlişkiler Sürecinde Bir Moderatör Olarak Yapay Zekânın 
Rolü’nü ele almaktadır. Oğuz, (2020) “Sosyal Medya, Büyük Veri ve Yapay Zekânın Dijital Halkla İlişkilerdeki Rolü”nü incelemektedir. The Rise 
of Intelligent Machines: How Artificial Intelligence is Transforming The Public Relations Industry (Ardila: 2020) başlıklı çalışmada ise yapay 
zekânın halkla ilişkiler sektörünü nasıl dönüştürdüğü ayrıntılı ve örnek olaylar üzerinden anlatılmaktadır.  
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HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARINDA YAPAY ZEKÂNIN YERİ 

Kişisel bilgisayarların (PC) yaygınlaşıp evlerde bile dijital veri üretimine başlanmasının geçmişi 1990’lı 

yıllara kadar uzanır. 2000 sonrasında ise dijitalleşme büyük bir ivme kazandı. E-ticaretin ve sosyal 

ağların yaygınlaşmasıyla dijital veri üretimi başka boyutlara taşındı. İnsanların duygularını, 

düşüncelerini, ilgilerini, beğenilerini, algılarını, paylaşımlarını kayıt altına alan bu yeni süreçte dijital 

verilerin toplamı devasa boyutlara ulaştı. Ortaya çıktığı 1950'li yıllardan itibaren belli aralıklarla “yazlar, 

kışlar” yaşayan yapay zekâ, işte bu devasa boyuttaki dijital verilerin işlenmesindeki en kritik teknoloji 

konumuna yükseldi.  

İnsana dair her şeyin dijital veriye dönüştüğü bu zamanda öteki bütün sektörler gibi halkla ilişkilerin de 

yapay zekâdaki gelişmelere kayıtsız kalması düşünülemezdi. Görüştüğümüz bir halkla ilişkiler 

profesyoneli, yapay zekâ konusundaki düşüncelerini şu şekilde ifade etti: 

“Biz yapay zekâdan faydalanarak mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle bir yapay 

zekâyı etkilemeye çalışan metotları geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü sizi sınıflandıran, sizi 

kriterlendiren, sizi başkalarına tavsiye edenler zaman zaman yapay zekânın sınırı olabiliyor. 

İşte bunları kullanabilmek ya da o algoritma içerisine girebilmeye çalışıyoruz. (…) İletişimde 

özellikle halkla ilişkilerde teknoloji sadece bir altyapı unsuru olmaktan çıktı. İşimizi hızlı 

yapmanın ötesinde mesajımızı yeni hedef kitleye ulaştırabilmek ve mesajımızı teknolojiyle 

aktarabilmek için mesajımızı asistan robotlara uyumlu hâle getirmeye çalışıyoruz.” 

(S.Ö.:2020) 

Yapay zekânın halkla ilişkiler sektörüne getirdiği yeniliklere değinen gerek akademik gerekse popüler 

yayınlar iki ana başlık altında meseleyi ele alıyor: 1) Rutin görevleri otomatikleştirme 2) Veri Analizi. 

1) Rutin görevleri otomatikleştirme 

Yapay zekânın hangi rutin görevleri otomatikleştirdiğine baktığımızda a) Toplantı notlarını alma, b) 

Takvim planlama, c) E-posta plânlama ve ç) Medya takibi yapma gibi işler çıkıyor karşımıza. 

a) Toplantı notlarını alma: Yapay zekâ, görevlerinin önemli bir kısmını doğal dil işleme3 yeteneğini 

kullanarak gerçekleştirir. Bu yetenek sayesinde yapay zekâ sesi metne dönüştürebilir. Toplantı sırasında 

yapılan bütün konuşmaların anlık olarak yazıya aktırılması ve ortaya çıkan metnin düzenlenmesi yapay 

zekânın doğal dil işleme yani sesi metne dönüştürme işleviyle gerçekleşir. 

Halkla ilişkiler uygulayıcıları mesleğin doğası gereği sık sık toplantılara katılmak durumundadırlar. 

Toplantı sonrasında detaylara hâkim olabilmek için not tutmaları gerekir. Ancak toplantı atmosferinde 

her zaman etkili not tutabilmek mümkün olmaz. 

Halkla ilişkiler uygulayıcıları böyle bir durumla karşılaşmamak için toplantılarda konuşulanları anlık 

olarak dinleyip yazıya dönüştüren yapay zekâ destekli yazılımları kullanmakta ve ortaya çıkan toplantı 

metnine resim, grafik ya da video ekleyebilmektedirler. 

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgınıyla birlikte “home office” çalışma formatının yaygınlaşması, 

toplantıların tamamına yakınının çevrimiçi gerçekleşmesine neden olmuştur. Bu fırsatı değerlendiren 

Otter, popüler çevrimiçi toplantı uygulaması Zoom ile işbirliğine gitmiştir. Böylelikle online 

gerçekleştirilen toplantılarda da otomatik not alma imkanı doğmuştur. (Otter.ai) 

Toplantılarda yapay zekâ kullanımıyla ilgili gelişmeler sadece bunlarla sınırlı değil. Akıllı telefonların 

ortaya çıkması ve yaygınlaşması sürecinde biraz geri plana düşen Microsoft’un yaptığı bir patent 

başvurusu şirketin tekrar gündeme gelmesine ve bazı tartışmaların ortaya çıkmasına neden oldu. Söz 

konusu patent başvurusu toplantıya katılanların yüz ifadelerini ve vücut dillerini, performanslarına 

gözlemleyip not veren bir yapay zekâ yazılımıyla ilgili. 

                                                           
3 Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing), yapay zekâ ile ilgili bir terimdir. Bilgisayar dünyasında biri makine dili (programlama dili), 
diğeri doğal dil (insanların günlük hayatta birbirleriyle anlaşmak için kullandığı Türkçe, İngilizce, Rusça vb.) olmak üzere iki dil vardır. Doğal 
dilin bilgisayar tarafından işlenerek dijital metin dosyası haline getirilmesine doğal dil işleme denilmektedir. Detaylı bilgi için Doğal Dil İşleme 
Natural Language Processing başlıklı makaleye bakılabilir. Adalı, E. (2016). Doğal Dil İşleme. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği Dergisi, 5 (2). 
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Teknoloji devi Microsoft, toplantılarda çalışanların yüz ifadeleri ve vücut dillerini 

gözlemlemek ve “kalite notu” vermek için bir patent başvurusunda bulundu. (…) Microsoft'un 

Temmuz ayında başvuruda bulunduğu ve kamuoyuyla yeni paylaşılan patente göre sensörlerin 

kaydedebileceği veriler şöyle: 

 Toplantıya davet edilenlerden kaçının katıldığı 

 Katılımcıların yüz ifadeleri ve beden dillerinin ne anlattığı 

 Her bir katılımcı toplantıya ne kadar süre ile katkı sundu 

 Konuşmalarda yorgunluk veya sıkıntıya işaret eden tonlamaların varlığı 

 

Patent belgeleri, işçilerin cep telefonlarının da takip edilerek toplantı sırasında mesajlaşmaları 

veya internette gezinmelerinin de tespit edilebileceğini gösteriyor. Microsoft'a göre geliştirilen 

sistem bütün bu verileri bir araya getirerek toplantının ne kadar verimli olduğu, katılımcıların 

nasıl duygular hissettiği ve ortamın ne kadar rahat olduğunu gösteren bir "kalite skoru" 

üretecek. Veri güvenliği ve mahremiyet alanında kampanyalar yürüten Big Brother Watch'ın 

direktörü Silkie Carlo, bu sistemin insanların mahremiyetini ihlal edeceğini, çalışan hakları 

açısından büyük bir gerilemeye yol açacağını söylüyor. (BBC Türkçe, 2020) 

b) Takvim planlama: Gelecekte yapılması düşünülen işler için uygun günü ve saati belirleyen yapay zekâ 

destekli akıllı takvimler öteki sektörlerde çalışanların olduğu gibi halkla ilişkiler uygulayıcılarının da 

önemli yardımcılarındandır. Bu yazılımlarda bulunan takip özelliği işin yapılıp yapılmadığını kontrol 

ediyor ve yeni bir planlamaya gerek olup olmadığına karar veriyor. Kullanıcının verdiği sesli ya da yazılı 

komutla takvime işlenen görevler herhangi bir nedenle yapılmamışsa bu sefer yeni bir planlama 

yapılıyor. Böylelikle işlerin yapılmadan kalmasının önüne geçiliyor. Takvim planlama yazılımları, 

kullanıcı alışkanlık datalarının artışıyla paralel bir verimlilik tablosu çizmekte. 

c) E-posta plânlama: Her ne kadar eski popülaritesini kaybetmiş olsa da günümüzün yaygın iletişim 

araçlarından birisi hâlâ e-postadır. İnternet erişimi bulunan PC, tablet, akıllı telefon gibi cihazlarla metin, 

resim, ses, video vb. dijital dosyalar kolaylıkla başka bir kullanıcıya gönderilebilmektedir. Bu özelliği 

nedeniyle e-posta uzun yıllardır kişisel olduğu kadar kurumsal iletişimin de önemli bir aracıdır. 

Kurumların e-posta listesinde yüz binlerce hattâ çok daha fazla sayıda e-posta adresi bulunabilmektedir. 

E-posta profillerinin mevcut ya da potansiyel bir müşteri olduğu hesaba katıldığında adreslerin çeşitli 

parametrelere göre sınıflandırılması, iletilecek mesajların da büyük bir dikkat ve özenle hazırlanması 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu işlemi manuel olarak hatasız gerçekleştirmek neredeyse imkânsızdır.  

Covid-19 salgını öncesinde ve sonrasında kurumların halkla ilişkiler birimleri veya bu hizmeti veren 

ajanslar yapay zekâlı yazılımlar sayesinde konum, yaş, cinsiyet, ilgi alanları vb. parametreleri dikkate 

alarak profilleri analiz etmekte ve e-posta listelerini buna göre şekillendirmektedir. Sonraki aşamada 
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yine yapay zekâ yardımıyla profile özel tanıtım ya da teklif içeren iletiler oluşturulmakta ve gönderme 

işleminin en uygun zamanda gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.  

ç) Medya takibi yapma: Kurumların gazete, dergi gibi basılı yayınlarda ve radyo, televizyon gibi işitsel, 

görsel mecralarda nasıl yer aldığını tespit etme işi yakın zamanlara kadar insan emeğiyle yapılıyordu. 

Bu yayınlar medya takip ajanslarında çalışan personellerce tek tek izleniyordu. Çok sayıda insan 

istihdam etmeyi gerektiren bu sistem hem maliyetli hem de zahmetliydi. Doğal dil işleme teknolojisi 

ajansların üzerindeki bu yükü kaldırdı. Gazete ve dergiler zaten metinden oluştuğu için işlemek kolaydı. 

Radyo ve televizyon sesini metne dönüştürerek bu yayınlarda da aynı yolu izlemeye başladılar. 

Böylelikle yapay zekâ medya takibinde kullanılmaya başlandı. Covid-19 salgınıyla ilgili haberler 

kurumsal ve sektörel düzeyde hem geleneksel medyada hem de yeni medyada yine yapay zekâ 

araçlarıyla takip edilip raporlanmıştır.  

2.Veri analizi 

Halkla ilişkilerde yapay zekâ destekli veri analizinin nasıl gerçekleştirildiği ve sonrasında hangi 

aksiyonların yapıldığına geçmeden önce büyük veri (big data) ve bulut bilişimi (cloud computing) 

kavramlarına değinmekte fayda var. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bilgisayar temelli ve internet bağlantılı akıllı cihazların günlük hayatın 

her alanına nüfuz etmesi insanı bir veri üretme makinesine dönüştürmüştür. Bilgisayar, tablet ve akıllı 

cep telefonu başta olmak üzere internet bağlantılı bütün cihazlar (nesnelerin interneti) her an büyüklüğü 

rakamlarla ölçülemeyecek hacimde data üretmektedir. Bu verinin özelliği, geçmişteki satır ve 

sütunlardan oluşan düzenli tablolara benzemeyip dijital fotoğraf, video, ses ve metin dosyalarının yapay 

zekâ algoritmalarıyla sınıflandırılmış hâli olmasıdır. 

Büyük veri yüksek hacim, hız ve çeşitlilikte üretilen yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan 

veri bütünüdür. Birçok endüstriyel alan, yeni veri üreterek veya mevcut veriyi sayısallaştırarak 

büyük veriye kaynak oluşturmaktadır. Organizasyonların rekabet avantajı kazanmasında, bilgi 

önemli bir üretim faktörüdür. Bu noktada büyük verinin bilginin ham maddesi olması ve 

dolayısıyla karar verme süreçlerini etkilemesi, büyük veri analitiğinin önemini artırmaktadır. 

(Aktan: 2018, 1) 

İnsanların ve kurumların her an hacmini tam olarak kavrayamadığımız veri üretmesi beraberinde başka 

sorunları getirmiştir. Yüksek miktardaki veriyi depolamak ve her zaman kullanıma hazır tutmak 

özellikle kurumlar için son derece maliyetli, aynı zamanda uzmanlık ve emek isteyen bir işti. Bu noktada 

kurumların imdadına bulut bilişimi yetişti. Geçmişi 1950’li yıllara kadar uzanan bulut bilişimi, yapay 

zekâ çalışmaları açısından kritik öneme sahiptir. 

Bulut bilişiminin tek kullanıcısı kurumlar değildir. Günlük hayatta sıradan insanlar da dijital dosyalarını 

bulutta depolayabilmektedir. Bu teknoloji Türkiye’de Google Drive’la birlikte yaygınlaşmaya 

başlamıştır. İnternetin olduğu her yerden erişim imkânı bulunan bulut, taşınabilir akıllı cihazların 

hafızalarında sınırlı miktarda yer olmasından dolayı bireysel depolama sorununa da çare olmuştur. Her 

ne kadar bulut bilişimiyle Google Drive sayesinde tanışmış olsak da temeli 1950’lerde atılan bu 

teknolojiyi günümüzdeki işleviyle var eden perakende devi Amazon4’dur.  

“Bugün Bulut Bilişim yıllık Dünya genelinde yaklaşık 400 milyar dolarlık bir ticaret hacmine 

sahip ve günden güne artıyor. Amazon’dan sonra Microsoft, Google, IBM ve birçok teknoloji 

                                                           
4 Amazon’un bulut bilişiminin yaygınlaşmasında oynadığı rolü Zafer Acar şu cümlelerle anlatıyor:  “Amerikalılar senede iki gün çok fazla 
alışveriş yaparlar. Bunlardan birisi genelde Kasım ayının son perşembesi kutlanan Şükran Günü’nün ertesi günü olan Cuma günü. Bu güne 
‘Kara Cuma’ denir ve insanlar gece yarılarında mağazalar önünde uzun kuyruklar oluştururlar ve gün boyu alışveriş yaparlar. Diğeri ise Hz. 
İsa’nın doğum günü olduğuna inanılan 25 Aralık ve neredeyse 40 milyon kişi bu günü aileleriyle kutlamak için yolculuk yaparlar ve 
hediyeleşirler. İşte bu iki gün internet satışlarına modellenince ve marketler önünde sıra beklemek istemeyenler de internetten alışveriş 
yapmaya başlayınca Amazon.com’un online satışlarının yürütüldüğü sunucu bilgisayarlar yetersiz kalmaya başladı. Milyonlarca ziyaretçinin 
aynı anda alışveriş yapabilmesi için Amazon yüzlerce yüksek kapasiteli sunucu (server) bilgisayarlar almaya başladı. Bu bilgisayarlar senede 
sadece 2 gün kullanılıyor diğer 363 gün ise boşta duruyorlardı. İşte bu noktada Amazon’da çalışan uzmanların aklına bir fikir geldi. Senede 
sadece 2 gün kullandıkları serverların boş durması yerine kiraya vermeyi düşündüler. Makinalar çalışır vaziyette tutulacak, hızlı bilgisayar 
gücüne ihtiyacı olanlar, web sitesi host etmek isteyenler veya veri analizi yapacak kişiler bu makinalara çok ucuza bağlanacaklar ve işlerini 
halledecekler ve işleri bitince de dosyalarını sileceklerdi. İşte Bulut Bilişim (Cloud Computing) buradan doğdu ve Amazon’a her yıl milyarlarca 
dolar gelir getiriyor. Amazon’un gelirlerinin yüzde 13.5’i bulut servislerinden gelmektedir.” (Acar: 2020) 
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şirketi bulut bilişim servislerini başlattılar. Fakat Amazon bulut piyasasının yaklaşık yüzde 

50’sini elinde tutuyor.” (Acar: 2020) 

Daha önce de belirttiğimiz gibi yapay zekâ hangi alanda kullanılırsa kullanılsın yüksek miktarda veriye 

ihtiyaç duyar. Hattâ verinin hacmiyle yapay zekânın görevleri yerine getirmedeki başarası doğru 

orantılıdır. Çünkü yapay zekâ aslında “istatistiğe dayalı bir etkili tahmin sistemi”dir. Veri ne kadar çoksa 

tahmin de o kadar güçlü olur. Kurumların düzenli verileri dışında bireysel kullanıcılara ait fotoğraf, 

video, ses, metin, sunum, yazılım vb. dosya toplamları yapay zekâ algoritmaları için son derece 

değerlidir. Bu nedenle kullanım şartlarını kabul eden profillere bulut hizmeti ücretsiz sunularak 

kullanımın yaygınlaşması bu hizmeti veren firmalar tarafından dolaylı olarak teşvik edilmektedir. 

Büyük veri ve bulut bilişimi’nin yapay zekâ için önemini belirttikten sonra Covid-19 sürecinde sıklıkla 

başvurulan yapay zekâlı veri analizlerine ve halkla ilişkiler çalışmalarındaki uygulama biçimlerine 

bakalım. Yapay zekâ kullanılarak yapılan veri analizlerini a) Diyalogsal veri analizi, b) Duygu analizi, 

c) Kriz yönetimi ve  ç) Tavsiye sistemleri olarak sıralamak mümkün.  

a) Diyalogsal veri analizi: Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte tüketici davranışlarında değişimler 

gözlenmeye başlamıştır. Yeni müşteri profilinin en belirgin özelliklerinden biri kurumsal iletişim 

kanallarının 7/24 açık tutulması beklentisinde olmasıdır. Chatbot (sohbet robotu) ve Sanal Asistan 

uygulamaları hem bu beklentileri karşılıyor hem de kurumlar için değerli veriler elde ediyor. 

[Müşteriler] her an size ulaşmak istiyor artık sadece mesai saatleri kavramı yok. Yedi yirmi 

dört istedikleri her yerde size ulaşıp servis almak istiyor ve bu serviste bir aksaklık 

yaşandığında otomatik olarak başka bir firmaya yönelme eğilimindeler. (…) İş yapış ve iş 

süreçlerinin değişmesi gerekiyor dolayısıyla dijital düşünmeniz gerekiyor ve daha çevik ve 

hızlı olmamız gerekiyor. Veriyi doğru kullanmanız gerekiyor. Yani artık veri toplamak tek 

başına yetmiyor. Veriyi doğru analiz etmek ve çıkarımlarda bulunmak gerekiyor. (Çetin: 

2019) 

Geçmişte çoğunlukla çağrı merkezleri aracılığıyla verilen iletişim hizmetlerinde eğer abonelik ya da 

telefon bankacılığı gibi işlemler gerçekleştiriliyorsa görüşmelerin kaydedilme ve belirli bir süre arşivde 

saklanma zorunluluğu vardı. Zaman içinde arşivlerde biriken veriler diyalogsal yapay zekâ araçlarının 

(chatbot, sanal asistan) eğitilmesinde çok önemli katkılar sunmuştur. Günümüzde kurumların bu 

araçlara yatırım yapma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Çünkü diyalogsal yapay zekâ çözümleri hem 

personel giderlerini azaltıyor hem de görüşmelerden elde edilen veriler kurumsal iletişim çalışmalarında 

ve ürün geliştirmede değerlendiriliyor.  

Çağrı merkezlerinde yüzlerce personel aynı anda aynı mekânı paylaşarak çalışmak zorundadır. Bu 

çalışma formatı Covid-19 virüsünün yayılması için elverişli bir ortam oluşturmaktaydı. Diyalogsal 

yapay zekâ araçları söz konusu problemi aşmada çok önemli katkılar sunmuştur. Çağrıların ya da 

mesajların yoğunlaştığı saatlerde bile bekleme süresi olmadan müşterilerle 7/24 diyalog kurulabilmiştir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi görüşmelerden elde edilen veriler kurum için faydalı amaçlara hizmet 

etmiştir.  

b) Duygu analizi 

Covid-19 salgını sırasında yapay zekânın çok kullanıldığı alanlardan bir diğeri de Twitter mesajlarının 

analiz edilmesidir. Bunun için araştırmacılar öncelikle bir developer hesabı açmakta ve twitleri kendi 

bilgisayarına indirmektedir. Yapay zekânın makine öğrenmesi alanına dayalı olarak çalışan doğal dil 

işleme tekniği kullanılarak mesajlardaki duygular tespit edilmektedir. Pandemi sürecinde resmî/özel 

kurumların ve akademisyenlerin sıklıkla Twitter verilerini analiz ettikleri gözlenmiştir. Elde ettikleri 

neticeleri kamuoyuyla paylaştıkları görülmüştür. 

Aşağıda Güncel Sarıman ve Emre Mutaf’ın yaklaşık 2 milyon twiti analiz ederek oluşturdukları grafik 

yer almaktadır. 
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(Sarıman vd., 2020, 146) 

c) Kriz yönetimi: Kriz yönetimi konusunu ele alan hemen hemen bütün yayınlarda krizlerin 

beklenmedik zamanlarda ortaya çıktığına vurgu yapılır. Covid-19 salgınında da bizzat gördüğümüz 

üzere krizler dünya genelinde hayatın akışını bütün alanlarda felç edebilecek bir potansiyele sahiptirler. 

Halkla İlişkilerin önemli görevlerinden biri olan kriz yönetiminin yapay zekâdan etkilenmemesi 

düşünülemez zira sosyal, siyasal, ekonomik bütün gelişmeler kitlelerin iletişimine yansır. İletişim 

verilerinin doğru ve hızlı analiz edilmesi krizi erken haber alma ve tedbirler için fırsat verir. Ayrıca 

ilerleyen aşamalarda krizin seyriyle ilgili projeksiyonlar sunar.  

Covid-19 salgını sırasında ülke yönetimlerinin; uluslar arası, ulusal ve yerel kurumların hatta farklı 

büyüklüklerdeki şirketlerin kriz yönetiminde yapay zekâ kullandıkları görülmektedir. İlginç ve aynı 

zamanda etkili bir uygulama olması bakımından Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin salgınla mücadele 

amacıyla otobüs duraklarına yerleştirdiği yapay zekâlı monitörleri burada anmakta yarar var. Söz 

konusu monitörlerde hem maske takmayan hem de maske takış şekli kurallara uygun olmayan 

vatandaşların yüzünü virüs görselleri kaplamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak yayınlanan haber 

videolarında kendini ekranda bu şekilde görenlerin hemen maske taktıkları ya da maskelerini 

düzelttikleri görülmektedir.  
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T.C. Sağlık Bakanlığı da pandeminin Türkiye’de görüldüğü ilk aylardan başlayarak Covid-19 krizini 

yapay zekâlı “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yönetmiştir. Akıllı cep telefonları ve tabletlere 

yüklenebilen bu uygulama sayesinde insanlar salgınla ilgili güncel verilere ulaşabilmişler ve ayrıca QR 

kod işlemlerini gerçekleştirebilmişlerdir.  

Hayat Eve Sığar uygulaması ile vatandaşlar, yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri 

lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebiliyor, risk 

yoğunluğunun yanısıra, hastane, eczane, market, duraklar gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi 

gereken yerler de vatandaşlara gösteriliyor. Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, 

uygulamada yakınlarının onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine 

ekleyebilen vatandaşlar, onların da riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor. Türkiye 

Günlük Koronavirüs tablosunu da uygulamadan inceleyebilirken, seyahatlerinde kullandıkları 

HES Kodu’nu uygulamadan alabiliyor. (Hayat Eve Sığar) 

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabında “Hayat Eve Sığar” uygulamasıyla ilgili paylaştığı bir 

grafikte uygulamanın 40 milyon kere indirildiği, 92 milyon HES kodu oluşturulduğu, 1.3 milyar kod 

sorgulaması gerçekleştirildiği ve 160 bin ihbar bildirimi yapıldığı belirtilmiştir. Bu uygulamanın bize 

göre en dikkat çeken tarafı, harita üzerinde veri görselleştirmesi yapılmasıdır. Kırmızı, turuncu, sarı, 

yeşil ve mavi renkler aracılığıyla salgının coğrafî seyri konusunda kitlelerin algısı yönetilmiştir.  

 

Covid-19 krizini yapay zekâ ile yönetmede lider ülkenin Çin olduğu yerli ve yabancı medya 

organlarında ifade edilmiştir. Bu ülkede korku kültürünün egemen olması hükümetin işini 

kolaylaştırmıştır. Devlet organları kişisel verileri elde etme ve kullanma konusunda bir sıkıntı 

yaşamamıştır. Otoriter uygulamalara zaten alışık olan halk pandemi tedbirlerine karşı bir reaksiyon 

göstermemiştir. Hayri Cem’in “Çin'in Koronavirüs ile savaşta, teknoloji, büyük veri ve yapay zeka ile 

sınavı” başlıklı yazısından öğrendiğimize göre Çin hükümeti salgın krizini şu adımları atarak 

yönetmiştir. 

 Hükümet Ali Baba, Baidu, Terra Drone gibi teknoloji, yapay zekâ ve büyük veri şirketleriyle 

işbirliği yaptı.  

 Vatandaşlara yeni kimlik kartları dağıtıldı, bu kartlar aracılığıyla mobil iletişim, sosyal ağların 

kullanımı ve seyahatler daha sıkı takip edildi. 

 Tıbbî malzemelerin taşınmasında insansız hava araçlarından faydalanıldı.  

 Sosyal alanlarda tedbirlere uymayanlar ve hastalık belirtisi gösterenler dronlarla tespit edildi. 

 Hastane temizliği ve dezenfekte işlemi otonom araçlarla yapıldı.   

 Cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarının sayısı daha da arttırıldı, uzak köylere varıncaya 

kadar her yer kameralarla donatıldı.  
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 Sokağa çıkan herkesin kameralara yüzlerini tanıtmaları sağlandı, toplanan görüntüler yapay 

zekâyla analiz edildi.  

 Dakikada 200'den fazla kişinin fotoğrafını kızılötesi ve yüz tanıma teknolojilerini kullanarak çeken 

bir sistem geliştirildi.  

 China Telekom ve Wechat salgının başlangıcından itibaren enfekte kişilerle temas etme ihtimali 

bulunan tüm abonelerini mesaj yoluyla uyardı.  

 Salgının izlediği seyir haber metinleri, sosyal medya paylaşımları ve resmi belgeler üzerinden 

yapay zekâyla anlık olarak takip edildi. (Cem, 2020) 

 

ç) Tavsiye Sistemleri: İnsanların e-ticaret siteleri başta olmak üzere Netflix, Instagram, Spotify, 

Pinterest ve Youtube gibi dijital platformlarda sürekli olarak karşılaştıkları öneri sistemleri “gözetim 

kapitalizmi”nin en temel unsurudur. İnternete bağlı cihazlar üzerinde gerçekleştirilen her işlem; 

kullanıcıların konumu, ilgi alanı, ihtiyaçları, eğitim durumu, mesleği, sosyal ve ekonomik düzeyi gibi 

konularda sayısız dijital iz bırakmasını sağlamaktadır. Sözünü ettiğimiz bu dijital izler kurumların hedef 

kitlelerine ilişkin veri setlerini beslemektedir. Yapay zekâ algoritmaları sürekli artma eğiliminde olan 

hedef kitle verilerinin analizinde önemli roller oynamakta; daha da önemlisi insanların e-ticaret 

sitelerinde, Netflix, Instagram, Spotify, Pinterest ve Youtube gibi dijital platformlarda fazla zaman 

geçirmesini sağlamaktadır. 

Günümüzde tavsiye sistemleri kurumların ihtiyaçlarına göre sürekli gelişmekte, ilerleyen teknolojiye 

paralel olarak yeni parametreler tavsiye sistemi algoritmalarına dâhil olmaktadır. Yeni süreçte verileri 

en hızlı işleyen ve her an kullanıma hazır tutan yazılım ve donanım yeterliliği, kurumları rakipleri 

karşısında avantajlı duruma yükseltmiştir. 

Büyük veri çağında, tavsiye sistemlerinin tepki sürelerinin milisaniyeler cinsinden ifade 

edilmesi ve yüksek hesaplama karmaşıklıkları ile baş edebilmesi gerekmektedir. Örnek olarak 

“Son on saniye boyunca, bir reklama Pekin’den tıklayan ve yaşı 20 ile 30 arasında olan erkek 

kullanıcıların oranı nedir?” sorgusu düşünüldüğünde bölge, yaş, cinsiyet ve reklam olmak 

üzere dört boyutun birleşiminin hesaplanması gerekmektedir. (Isinkaye vd.’nden aktaran Utku 

vd., 2019: 339) 

Daha önce de belirttiğimiz gibi tavsiye sistemleri ihtiyaca göre form değiştirmekle birlikte “İşbirliğine 

Dayalı Filtreleme, İçeriğe Dayalı Filtreleme, Popülerliğe Dayalı Öneri, Hibrit Öneri gibi geleneksel 

tavsiye sistemleri varlıklarını hâlâ devam ettirmektedir. Bu sistemler aracılığıyla mevcut ve potansiyel 

müşterilerin verileri devamlı olarak toplanmakta, kurumun ya da işletmenin yapacağı aksiyonlar eldeki 

verilerin işlenmesiyle şekillendirilmektedir. 

Tavsiye sistemleri Covid-19 salgınından çok daha önce kullanılmaya başlanmıştı ancak salgın 

dönemindeki kapanmalar insanları e-ticaret platformlarına mecbur bırakınca bu platformların işlem 

hacmi katlanmış, dolayısıyla tavsiye sistemleri veri derleme hususunda altın çağını yaşamıştır. Diğer 

yapay zekâ uygulamalarında olduğu gibi tavsiye sistemlerinin başarısı da eldeki verilerin miktarıyla 

doğru orantılıdır. 

SONUÇ 

Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler öteki bütün sektörlerde olduğu gibi halkla ilişkiler alanında 

çalışanların iş yapma şekillerinde de birtakım değişiklikler meydana getirmiştir. Yeni medya olgusunun 

iletişimde bir devrime yol açması, geleneksel medyanın etkinlik alanının çoğunlukla eski kuşaklarla 

sınırlı kalması, tek yönlü asimetrik iletişim modeline göre çift yönlü simetrik modelin daha da 

yaygınlaşması ve insanın bir veri üretme makinesine dönüşmesi gibi gelişmelerin halkla ilişkiler 

çalışmalarını etkilememesi düşünülemezdi zaten. Bununla birlikte PR ajanslarının ve kurumsal iletişim 

birimlerinin yapay zekâlı halkla ilişkiler sürecine tam anlamıyla adapte olabildiklerini söylemek 

şimdilik pek mümkün görünmüyor. Çünkü iletişim alanındaki yukarıda özetlemeye çalıştığımız 

gelişmeler baş döndürücü bir hızla gerçekleşti. Uluslararası bilişim ve perakende devlerinin aslında 

insan davranışlarını ve alışkanlıklarını kökten değiştiren bir devrime imza attıklarını kavramak zaman 

aldı.  
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Yaşamakta olduğumuz süreçte bir taraftan dijitalleşme artarken diğer taraftan teknoloji maliyetlerinin 

düşmesi yapay zekâ yatırımları için uygun bir ortam oluşturdu. E-ticaret, bankacılık, havacılık, 

telekomünikasyon vb. data zengini sektörler yapay zekâ odaklı çözümlere geçişte diğer sektörlere göre 

daha avantajlı oldu. Ellerinde yeterli veri bulunmayan kurumlar CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 

hizmeti veren bilişim şirketlerine ve açık veri kaynaklarına yöneldiler. İşletmeler mobil uygulama 

kullanımını indirim, puan vb. ödüllerle teşvik ederek; sesli asistan ve sohbet robotu gibi diyalogsal yapay 

zekâ yatırımlarını arttırarak veri toplama yollarını çeşitlendirdiler. Bütün bu gelişmeler halkla ilişkiler 

çalışmaları için büyük fırsatlar sunmaktadır. Önümüzdeki süreçte PR çalışmalarının tamamen yapay 

zekâlı makineler tarafından yürütüleceği söylenemese de birtakım algoritmalardan destek almadan 

yapılan halkla ilişkilerin yeterli etkiyi sağlamayacağı muhakkaktır. 

Covid-19 süreci, halkla ilişkiler çalışmalarında yapay zekâ kullanımını hem olumlu yönde etkilemiş 

hem de hızlandırmıştır. Yapay zekâ kitleleri ve onların davranışlarını analiz etmede yeni imkanlar ve 

fırsatlar sunmuştur. Bu imkanlardan en önemlisi yüz milyonlarca hatta milyarlarca insanı anlık olarak 

izleme fırsatı vermesidir. Google gibi iletişim ve teknoloji devleri Covid-19 sürecinde kitle hareketleri 

konusunda yayınladıkları anlık grafiklerle salgın yönetimine olumlu katkılar sağlamışlardır. 
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Öz 

Bu araştırmada, Türkiye ve Kırgızistan için geçerli ve güvenilir online eğitime ilişkin öğretmen tutum ölçeği geliştirmek 

amaçlanmıştır. Ayrıca geliştirilen ölçekler çerçevesinde, Türk ve Kırgız öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumlarını 

belirlemek ve bu tutumlara etki eden değişkenleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemi ile yürütülen bu 

çalışmada,nicel araştırma desenlerinden Tarama Yöntemi (TY) kullanılmıştır. Araştırmanın Türkiye örneklem grubu,Basit 

Rasgele Örnekleme Yöntemi (BRÖY)ile belirlenmiştir. Bu yöntemle belirlenen öğretmenler Manisa ili Salihli ilçesinde görev 

yapan okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri arasından rastgele belirlenen 354 kadın,392 erkek olmak üzere toplam 

746 öğretmendir. Araştırmanın Kırgızistan örneklemi de BRÖYile belirlenmiş Bişkek şehrinde görev yapan 233 kadın, 24 

erkek öğretmen olmak üzere toplam 257 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Türkiye için 

araştırmacı tarafından geliştirilen Online Eğitime İlişkin Öğretmen Tutum Ölçeği (OEİTÖ), Kırgızistan için Kırgız Online 

Eğitim Tutum Ölçeği (KOETÖ) ve her iki örneklem için araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 

Araştırmada ölçek geliştirmede ölçek geliştirme basamakları sırası ile uygulanmış ve uzman görüşleri çerçevesinde ölçekler 

geliştirilmiştir. Ayrıca Kırgızistan ölçeğinin geliştirilmesinde çeviriler için uzman görüşünden yararlanılmış, ölçekteki her bir 

madde Kırgız kültürüne uyumlu hale getirilmiş ve tek bir özelliği ölçmesine özen gösterilmiştir. Araştırma verilerinin 

analizinde SPSS paket programı ve AMOS programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin güvenirlik analizi Açımlayıcı ve 

Doğrulayıcı Faktör Analizleri her bir ölçek için ayrı ayrı olarak yapılmıştır. Değişkenlerin analizinde tanımlayıcı 

istatistiklerden, Bağımsız Örneklem t Testi’nden ve Tek Yönlü ANOVA Testi’nden yararlanılmıştır.  Araştırmada 25 

maddeden oluşan Türkiye için OEİTÖ ve 24 maddeden oluşan Kırgızistan için KOETÖ geliştirilmiştir. Araştırmada elde edilen 

bulgular Türkiye örneklemi için, Türk öğretmenler, online eğitimin faydalarına yönelik olumlu tutum puanına sahipken; online 

eğitimin sınırlılıklarına ilişkin daha düşük tutum puanlarına sahiptir. Türk öğretmenlerinin online eğitime ilişkin tutumları; 

“kurum görevi”, “kademe” ve “online eğitim süresi” değişkenlerinde anlamlı düzeyde farklılık gösterirken; “mesleki kıdem”, 

“öğrenim durumu”, “kurum türü” ve “lise türü” değişkenlerinde anlamlı farklılık göstermemektedir. Araştırmada Kırgızistan 

örneklemi için bulgular incelendiğinde Kırgız öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları kurum görevi”, “kademe”, “online 

eğitim süresi”, “mesleki kıdem”, “öğrenim durumu”, “kurum türü” ve “lise türü” değişkenlerinde anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Ölçek alt boyutlarında ise bazı değişkenlerde anlamlı farklılığa rastlanılmıştır. Kırgız öğretmenlerin online 

eğitime ilişkin tutum puanları oldukça yüksektir. Araştırma sonuçlarına göre Kırgız ve Türk öğretmenlerin ortak maddelerden 

aldıkları puanlar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve her iki grup içinde tutum puanlarının farklılaşmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Türk öğretmenlerin ve Kırgız öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları benzerdir. Ayrıca ölçek toplam 

puanlarında da her iki grup için anlamlı farklılık bulunamamıştır. Araştırmada Türkiye örnekleminde elde edilen sonuçlara 

göre kadın öğretmenlerin online eğitimin fayda ve avantajlarına yönelik tutumları erkek öğretmenlere göre daha yüksek iken 

online eğitimin dezavantajlarında erkek öğretmenlerin tutum puanları yüksektir. Ayrıca Türk öğretmenlerde online eğitim 

yapma süresi arttıkça ölçekten alınan tutum puanlarının da yükseldiği görülmüştür. Kırgızistan örnekleminden elde edilen 

sonuçlara göre kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre online eğitime ilişkin tutum puanları daha düşüktür. Fakat bu 

düşük puan anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. Kırgız öğretmenlerde de online eğitim süresi arttıkça online eğitime 

ilişkin tutum puanlarının yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. Online eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin daha derinlemesine 

incelenmesi için ilgili konu, nitel araştırma yöntemleri kullanılarak araştırılabilir. Online eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin 

yanında öğrenci görüşleri de farklı veri toplama araçları kullanılarak araştırılabilir. Ayrıca öğretmenlerin online eğitimde 

yaşadıkları sorunların tespitine yönelik ve online eğitimde kullanılan dijital araçlara yönelik yeni çalışmalar yapılabilir. 

Araştırmada geliştirilen ölçekler farklı ülkeler üzerinden ve aynı ülkede farklı örneklemler üzerinden tekrar kullanılabilir ve 
sonuçlar karşılaştırılabilir.  

Anahtar Sözcükler: Online Eğitim, Uzaktan Eğitim, Tutum, Ölçek Geliştirme. 
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EXAMINATION OF THE FACE-TO-FACE TRAINING PROCESS WITH ONLINE 

EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW OF TEACHERS AND 

ADMINISTRATORS 

Abstract 

In this study, it was aimed to develop a valid and reliable teacher attitude scale towards online education for Turkey and 

Kyrgyzstan. In addition, within the framework of the developed scales, it was aimed to determine the attitudes of Turkish and 

Kyrgyz teachers towards online education and to reveal the variables that affect these attitudes. In this study conducted with a 

quantitative research method, Screening Method (TR), one of the quantitative research methods, was used. The Turkish sample 

group of the study was determined using the Simple Random Sampling Method (SRSM). The teachers determined by this 

method are randomly determined teachers from among preschool, primary, secondary and high school teachers working in 

Salihli district of Manisa province, 354 females and 392 males, totally 746 teachers. The Kyrgyzstan sample of the research 

consists of a total of 257 teachers, 233 female and 24 male teachers working in the city of Bishkek, determined by SRSM. In 

the collection of research data, the Online Education Attitude Scale (OEAS) developed by the researcher for Turkey, the Kyrgyz 

Online Education Attitude Scale (KOEAS) for Kyrgyzstan and the personal information form prepared by the researcher for 

both samples were used. In the research, the scale development steps in scale development were applied sequentially and scales 

were developed within the framework of expert opinions. In addition, in the development of the Kyrgyz scale, expert opinion 

was used for translations, each item in the scale was adapted to the Kyrgyz culture and care was taken to measure a single 

feature. SPSS program and AMOS program were used in the analysis of the research data. Reliability analysis of the obtained 

data Exploratory and Confirmatory Factor Analyzes were performed separately for each scale. Descriptive statistics, 

Independent Sample t-Test and One Way Anova Test were used in the analysis of variables. In the study, OEAS for Turkey, 

which consists of 25 items, and KOEAS for Kyrgyzstan, consisting of 24 items, were developed. Findings of the study For the 

Turkish sample, Turkish teachers have positive attitude scores towards the benefits of online education, but lower attitude 

scores regarding the limitations of online education. While Turkish teachers' attitudes towards online education differ 

significantly in the variables of "institutional task", "level" and "online education period", they do not differ significantly in 

"professional seniority", "educational status", "institution type" and "high school type" variables. When the findings for the 

Kyrgyz sample are examined in the study, the attitudes of Kyrgyz teachers towards online education do not show a significant 

difference in the variables of institution duty "level", "online education period", "professional seniority", "educational status", 

"institution type" and "high school type". In the sub-dimensions of the scale, a significant difference was found in some 

variables. Kyrgyz teachers' attitude scores towards online education are quite high. According to the results of the research, the 

scores obtained by the Kyrgyz and Turkish teachers from the common items were analyzed comparatively and it was concluded 

that the attitude scores did not differ between the two groups. The attitudes of Turkish teachers and Kyrgyz teachers towards 

online education are similar. In addition, no significant difference was found for both groups in terms of scale total scores. 

According to the results obtained in the sample of Turkey in the study, female teachers 'attitudes towards the benefits and 

advantages of online education are higher than male teachers, while male teachers' attitude scores are higher in the 

disadvantages of online education. In addition, it was observed that as the duration of online education of Turkish teachers 

increased, the attitude scores obtained from the scale also increased. According to the results obtained from the Kyrgyz sample, 

female teachers' attitude scores towards online education are lower than male teachers. However, this low score is not 

significantly different. It was concluded that as the duration of online education increases, assessments of Kyrgyz teachers' 

attitudes towards online learning increase. To further explore the views of teachers on online education, the subject can be 

explored using qualitative research methods. In addition to the views of teachers on online education, student views can also 

be researched using various data collection tools.In addition, new research could be conducted to identify the challenges 

teachers face in online education and for the digital tools used in online education. The scales developed in the course of the 

study can be reused across countries and across different samples in the same country, and the results can be compared. 

Keywords: Online Education, Distance Education, Attitude, Scale Development. 

GİRİŞ 
Eğitim her gencin hakkıdır. Anayasasının 42. maddesinin 1 inci fıkrası “Kimse, eğitim ve öğrenim 

hakkından yoksun bırakılamaz.” hükmü ile kanun olarak ortaya konmuş ve her bireye bu haktan 

yararlanma fırsatı verilmiştir (Çallı, 2009).  Fakat geleneksel eğitim sistemi bireylerin/kurumların artan 

eğitim ihtiyacı karşısında kimi zaman yetersiz kalmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında kırsal 

kesime eğitimin götürülememesi veya kısmen gitmesi, salgınlar, afetler, altyapı yetersizliği, aşırı 

maliyet vb. durumlar gösterilebilir. Salgın ve afet gibi eğitimi kısa veya uzun süreli kesintiye uğratan 

durumlar, alternatif arayışları ortaya çıkarmaktadır. Eğitim sistemi bu açığı kapatabilmek için yüz yüze 

eğitim yerine uzaktan eğitime başvurmaktadır. Bunun yanı sıra örgün eğitimin zaman, mekân ya da süre 

gibi sınırlılıkları bulunmasından, klasik eğitim yaklaşımına göre uzaktan eğitim her geçen gün daha 

fazla tercih edilmeye başlamıştır (Oran ve Karadeniz, 2007).    

Uzaktan eğitim: öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak farklı mekanlarda olduğu halde gerçekleştirdiği 

eğitimdir (Uzunboylu ve Tuncay, 2012).  Özkul ve Aydın’a (2013) göre uzaktan eğitim, öğrenenlerin 

birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından zaman ve mekân bakımından uzakta olduğu öğrenme 
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sürecidir. Uzaktan eğitim çevrimiçi (online) ve çevrimdışı (offline) eğitim şeklinde iki farklı şekilde 

gerçekleştirilebilir. Online eğitim; öğrenim sürecinde öğrenenin ve öğretenin aynı anda canlı olarak 

sistemde bulunduğu karşılıklı iletişimin sağlanabildiği durumdur. Offline eğitim; öğrenimin kayıtlar 

üzerinden gerçekleştiği, etkileşimin tek taraflı olduğu durumdur.  

Uzaktan eğitim, zaman ve mekân sınırı olmaması, tekrar tekrar öğrenmeye imkân tanıması, bireye kendi 

hızında ilerleme fırsatı tanıması, öğrenci merkezli olması, ekonomik olarak uygun olması bakımından 

yaygınlaşmıştır (Ally, 2004; İşman, 2011). Fakat bu gibi avantajlarının yanında bazı dezavantajları da 

beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemlileri öğrencilerin dikkat ve motivasyonunu yüz yüze 

iletişim kadar sağlayamaması, kırsal bölgelerde altyapı yetersizliği, internet bağlantılarında kesilmeler 

meydana gelmesi, sosyal iletişimi azaltması gibi dezavantajları örnek verilebilir (Ak, Gökdağ, Öksüz ve 

Torun, 2021; Varol, Türel, 2003).  

Uzaktan eğitim, bahsedilen bu avantaj ve dezavantajlarına rağmen tüm eğitim basamaklarında her geçen 

gün daha fazla kullanılmaktadır. Eğitim hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen uzaktan eğitim /web 

tabanlı öğretim araştırmacıların ve akademisyenlerin de çalışma konuları arasında yer almaktadır 

(Gökbulut, 2021; Gökçe, 2008; Şahin, 2021).  

Granger ve Bowman (2003) uzaktan eğitimin bilgiye erişim ihtiyaçlarının var olduğu sürece dünyadaki 

her geçen gün artarak devam edeceğini dile getirmiştir. Bu gibi durumlarda uzaktan eğitimin 

uygulayıcısı olan öğretmenlerin görüşlerine ihtiyaç doğmaktadır.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, online eğitime ilişkin öğretmen tutumlarını tespit etmek, öğretmen tutumlarına etki eden 

demografik değişkenleri belirlemek ve öğretmenlere yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaca dayalı olarak aşağıdaki alt problemlere ilişkin cevaplar 

aranmıştır.  

1. Türk öğretmenlere yönelik geliştirilecek Online Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği’nin geçerlik ve 

güvenirlik nitelikleri nelerdir? 

2. Türk öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları, 

a) Cinsiyetlerine 

b) Görev türüne 

c) Mesleki kıdemlerine 

d) Öğrenim düzeyine 

e) Çalıştığı kurum türene 

f) Görev yaptığı okul seviyesine (ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, lise) 

g) Online eğitim yapma durumuna 

h) Branş türüne göre  

anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

3. Kırgız öğretmenlere yönelik geliştirilecek Online Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği’nin geçerlik ve 

güvenirlik nitelikleri nelerdir? 

4. Kırgız öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları, 

a) Cinsiyetlerine 

b) Görev türüne 

c) Mesleki kıdemlerine 

d) Öğrenim düzeyine 

e) Çalıştığı kurum türene 

f) Görev yaptığı okul seviyesine (ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, lise) 

g) Online eğitim yapma durumuna 

h) Branş türüne   

göreanlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

5. Türk ve Kırgız öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları birbirine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

Araştırmanın Önemi 
Genellikle üniversiteler tarafından kullanılan uzaktan eğitim pandemi (salgın) süreci ile birlikte eğitim-

öğretimin bütün kademelerine etki etmiştir. Ana sınıfından üniversiteye, iş eğitiminden toplantılara 

kadar her alanda pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmiştir. Uzaktan eğitimin bir çeşidi olan online 

eğitim de eğitim sisteminde yerini almış ve öğrenci öğretmen etkileşimi aynı mekândan kurtulmuş ve 

aynı zaman diliminde farklı mekanlara taşınmıştır. Bu araştırma da öğretmenlerin online eğitim sürecine 
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ilişkin tutumlarını ortaya koyması açısından ve online eğitime ilişkin tutum ölçeği geliştirmesi açısından 

önemlidir. Ayrıca araştırma farklı iki ülkedeki (Türkiye, Kırgızistan) tutumları ortaya koyması açısından 

önemlidir. 

KURAMSAL ÇERÇEVE 
Ertürk (1998) eğitimi, “Yaşantı yolu ile meydana gelen kalıcı ve istendik davranış değişikliği” olarak 

tanımlamıştır. Bir davranışta eğitimden söz edebilmek için öncelikle kalıcı olması ve davranışın 

istenilen yönde olması gerekmektedir. Burada geçen istendik kelimesi, amaç ve hedefin gelişigüzel bir 

şekilde verilmesinden ziyade önceden belirlenmiş belirli prosesler ve prensiplere göre verilmesidir 

(Ereş, 2007). Bunun profesyonelce ve uzmanları tarafından yapıldığı en önemli kurumlar da şüphesiz 

okullardır. Okullar tıpkı fabrika gibi düşünülebilir. Öğrenciler öğrenmeye açık bir şekilde okula 

başlarlar ve uzun yıllar süren eğitim-öğretim sonucunda zihni dolu olarak çıkarlar. Bu süreç, bir 

işletmedeki ürünün ham halde gelip en iyi şekilde işlenip çıkması gibidir. Fakat burada girdi, bir ürün 

yerine en değerli varlık olan insandır. Bu süreçte, bir bireyin bile kaybedilmek istenmeyeceği için, 

eğitimin istendik yönde ve kalıcı olması gerekmektedir 

Eğitim ve teknoloji ayrılmaz iki unsur olarak düşünülebilir. Eğitim teknolojiyi etkilerken teknoloji de 

bir bakıma eğitimi etkilemekte ve eğitimin her kademesinde yer almaktadır. Özellikle günümüz 

dünyasında teknoloji kullanımı eğitim-öğretim sisteminin vazgeçilmezi olmuştur. Eğitim, teknolojinin 

gelişmesini sağlarken, gelişen teknoloji eğitimde yeni dönüşümlere yol açmaktadır. Bayraktar (2015) 

eğitim teknolojisi, öğretim süreciyle ilişkili kavram olup, amaçlanan hedeflerin kazandırılmasında 

öğretimi hem kolaylaştırmakta hem de öğretim sürecine yardım etmektedir. Teknoloji eğitim-öğretim 

sürecinde sadece kullanılmakla kalmayıp sistem öğrencilerini teknolojiye uygun olarak yetiştirmeyi 

amaç edinmektedir. Çünkü geleceğin nitelikli insan tanımında teknoloji kullanımı ön plana çıkmaktadır. 

Gelişen toplumlar yeni teknolojiler üretmiş ve bu teknoloji sayesinde eğitim-öğretim, sınırlarının dışına 

çıkabilmiştir. 

Uzaktan eğitimin tarih sahnesine çıkmasının veya uzaktan eğitimi başlatan ilk uygulamanın 1728'de 

Boston Gazetesi'nde, 1833'te ise İsveç'te yayımlanan ve kompozisyon yazımı öğretimini amaçlayan bir 

duyuru olduğu kabul görmektedir (İşman, 2011). İlk olarak uzaktan eğitim uygulamaları posta servisi 

üzerinden yapılan yazışmalardan ve mektuplaşmadan başlayarak, radyo ve televizyonla devam etmiş, 

bu gelişim değişim ile birlikte en son internetin kullanılması söz konusu olmuştur (Çelik, 2017; Höçük, 

2011).  Bu süreklilik Williams ve Pabrock (1999) tarafından üç aşama şeklinde ele alınmıştır. Birinci 

aşama (1860-1960) basılı materyal ve radyo iletişimin kullanılması, ikinci aşama (1960-1990) iki yönlü 

ses ve video iletişimin kullanılması ile bilgisayar temelli uzaktan eğitimin başlaması, üçüncü aşama ise 

(1990’lardan günümüze), büyük ölçüde İnternet kullanımı ile, hibrit teknolojinin kullanıldığı ve sanal 

sınıfların hayata geçirildiği online eğitimlerin arttığı aşamadır. Bu aşamalar kesin olarak ayrılmasa bile 

günümüzde uzaktan eğitim dünyanın küreselleşmesi ve teknoloji kullanımın artması ile beraber daha 

çok tercih edilmeye başlanmış ve alt yapı oluşturma çabaları hız kazanmıştır.  

Literatürde uzaktan eğitimin tarih sahnesine ilk çıkışı ile ilgili farklı görüşler yer almaktadır. 1728’de 

İsveç’te ortaya çıktığı kabul edilse de genel kabul, uzaktan eğitimin 19. yüzyılın ürünü olduğudur. 

İngiltere’de 1840 yılında stenograf Isaac Pitman tarafından başlatıldığı kabul edilmektedir (Kaya, 2002). 

Uzaktan eğitim kavramı ise ilk olarak Winconsin Üniversitesi’nin 1892 yılı katoloğunda yer almış olan 

“uzaktan eğitim” terimi (DistanceEducation), yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi William Ligthy 

tarafından 1906 yılında yazılan bir yazıda ele alınmıştır (Kaya, 2002; Ülkü, 2018). 19. yüzyılın 

sonlarında ise Amerika’da uzaktan eğitimin kökeni Anna Eliot Ticknor tarafından 1873 yılında kurulan 

SocietytoEncourageStudies at Home “Evde Çalışmayı Destekleme Derneği’ne” kadar uzansa da kabul 

gören ilk uzaktan eğitim çalışması, 1874 yılında gerçekleşmiştir (Verduin ve Clarck, 1994). Distance 

Learning and Libraries in theCyberspace Age (Siber Çağında Uzaktan Eğitim ve Kütüphaneler) isimli 

çalışmasında Erazo ve Derlin, bu gelişmeden bir yıl sonra, 1883 yılında, New York’ta “Mektuplaşma 

ve Yazışma Üniversitesi” kurulduğunu belirtmişlerdir (Akt.,Casey, 2008). Avustralya 1910, Yeni 

Zelanda 1922, Polonya 1966 ve İspanya 1972 yıllarında ilk uzaktan eğitim hizmetlerini sunmaya 

başlamış olsa da zaman içinde uzaktan eğitim şeklinde köklü değişiklikler meydana gelmiştir 

(Orakcıoğlu, 2019). 1921 yılında radyodan eğitim yapmak için verilen ilk lisansları alan Salt Lake City, 

Wisconsin ve Minnesota üniversiteleri uzaktan eğitim alanında büyük değişimler meydana getirmiş, 

1923 yılında ise Amerika’daki radyo lisanslarının yüzde onluk kısmı yine üniversiteler tarafından 

kullanılmıştır (Casey, 2008). 
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Mektupla eğitimin uzun zaman gerektirmesi ve maliyetli olması, radyonun sadece iletişim yönü 1990’lı 

yılların başında bilgisayar teknolojisinin uzaktan eğitimde kullanılmasında büyük rol oynamıştır. Yine 

1990’lı yıllarda internet ağının (worldwide web) keşfedilmesiyle birlikte Amerika’da bazı 

üniversitelerde online (çevrimiçi) dersler verilmeye başlanmıştır (Karataş, 2008). Bununla birlikte 

bilgisayar teknolojisi ve internet altyapısının gelişmesi ile birlikte özellikle üniversiteler tarafından her 

geçen gün artan şekilde uzaktan eğitim (Online ve Offline) kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte 

eğitimlerin büyük çoğunluğu yetişkin eğitimi üzerine planlanmış ve yetişkin eğitiminde kullanılmıştır. 

2019 yılı küresel Covid-19 salgını ile birlikte dünyada yüz yüze eğitime zorunlu ara verilmesi ile birlikte 

uzaktan eğitime başta offline olarak büyük bir dönüşüm başlamıştır. Okulların kapanması bütün 

kademelerdeki eğitimi durdurmuş ve ülkeler eğitimin aksamaması için çeşitli planlamalar 

gerçekleşmiştir. Başta tek yönlü iletişim sağlayan offline eğitimler yapılmış, pandemi sürecinin devam 

etmesi ile birlikte karşılıklı etkileşimin olduğu online eğitimlere hızlı bir geçiş yapılmıştır.  

“Türkiye’de ilk uzaktan eğitim çalışmaları, 1924 yılında Dewey’in sunduğu öğretmen eğitimi ile ilgili 

olan raporuyla gündeme gelmiş ve 1927 yılında kavram olarak oluşmaya başlamıştır. Raporda 

öğretmenlerin uzaktan eğitim yoluyla eğitilmesi düşüncesi yer almıştır. Daha sonra, mektupla öğretim 

süreci başlamıştır. 1939 yılında ilk defa toplanan Milli Eğitim Şurası’nda da bu konuya değinilmiş ve 

fakültelerin halkevleriyle yoğun ilişki kurmaları, Anadolu’da üniversite haftaları düzenlenerek 

yetişkinlerin eğitilmesi konusu teklif edilmiştir.” (İşman, 2014). 

Türkiye’de uzaktan eğitimle ilgili ilk uygulama Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1961 mesleki 

ve teknik alanda mektupla öğretim yapmak üzere Mektupla Öğretim Merkezi’nin kurulması ile olmuş 

ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte her geçen gün önemi, kapasitesi ve 

kullanımı artmıştır (Zırhlıoğlu, 2006; Tekin, 1996). 1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi, 

daha sonra ise Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu (YAYKUR) kurulmuş ve ilk olarak açık öğretim, 

dışarıdan bitirme ve örgün yükseköğretim programlarını bünyesinde barındıran YAYKUR daha sonra 

ihtiyaç ve talebe göre birçok alanda hizmet vermiştir (İşman, 2014).  

Zamanla gelişen uzaktan eğitim çoğunlukla üniversiteler tarafından kullanılmıştır. Daha önce farklı 

çalışmalar olsa da uzaktan eğitim uygulamalarının düzenli ve sürekli hale gelmesi 1983 yılında 2547 

sayılı Yüksek Öğretim Yasası ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesinin 

kurulmasıyla olmuştur (Tekin, 1996). Günümüzde de pek çok ana dal üzerinden açık öğretim fakültesi 

eğitimlerine devam etmektedir. Örgün eğitimine devam edemeyenler için eğitim sürecinin aksamaması 

adına 1992 yılında Açık Öğretim Lisesi, 1998 yılında ilköğretim diploması veren Açık Öğretim Okulu 

faaliyetlerine başlamıştır (Gülbahar, 2009). Bununla birlikte üniversiteler arası etkileşimin daha iyi 

sağlanması için akademik ağ kurulmuş (Karataş, 2008), 1999 yılında “Üniversiteler Arası İletişim ve 

Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği” çıkartılmıştır (Özkul, 2009) ve her 

geçen gün üniversiteler uzaktan eğitim faaliyetleri alanını genişletmiştir (Çelik, 2017). 

Uzaktan eğitimin en temel amacı eğitim-öğretim sürecindeki zaman ve mekân sınırlıklarından 

kurtarmaktadır. Eğitim-öğretim bir süreçtir. Uzaktan eğitim ise bu sürecin kesintiye uğramamasında 

etkin bir görev üstlenmiştir. Sadece eğitim -öğretim sürecinde değil; toplantılarda, sempozyumlarda, 

konferanslarda, seminerlerde online ve offline eğitimler kullanılmaktadır.  

Teknolojinin her geçen gün daha da gelişmesi ile birlikte uzaktan eğitim süreci de yeniden 

yapılandırılmaktadır. Bu değişim ve gelişim sonucunda uzaktan eğitim dünyanın da küreselleşmesi ile 

birlikte bir gereksinim haline gelmiştir. Uzaktan eğitim gereksinimleri şu şekilde sıralanabilir;  

 Her bireyin eğitim hakkına sahip olması  

 Zaman ve mekânın eğitim sürecinde bazı durumlarda engel teşkil etmesi (Ağır, 2007) 

 Teknoloji kullanımının artması ile toplumun taleplerinin farklılaşması 

 Maddi olarak ulaşım, konaklama gibi giderlerin ortadan kaldırması 

 Aynı anda daha büyük kitlelere ulaşım sağlanması 

 Farklı disiplinlerdeki eğitimlerin her aşamasında faydalanılabilir (Uşun, 2006) 

 Offline eğitim ile kişinin kaynağı/mesajı tekrar tekrar erişebilmesi/tekrar edebilmesi (Altun ve 

Ateş, 2008; Demirel, 2010) 

 Bireylerin öğrenme sürecinde daha bağımsız hareket edebilmesine olanak sağlaması (İşman, 

2011)  

gibi faydaları sayesinde uzaktan eğitim bir gereksinim haline gelmiştir.  
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Uzaktan eğitim, video kayıt veya kamera karşısına geçen herhangi bir kimsenin yapabileceği bir eğitim 

değildir. Aksine planlı olmayı, zaman yönetimini bilmeyi, hitap ettiği yaş gurubuna uygun seviyede 

anlatım yapmayı gerçekleştirebilen bir kişinin yapabileceği bir eğitimdir. Bu süreçte de bu kriterlere 

uyan en iyi meslek gurubu öğretmenler ve akademisyenlerdir. TDK’ye göre öğretmen; “Bir bilim dalını, 

bir sanatı ya da teknik bilgileri öğretmeyi meslek edinmiş, okulda öğrencilere ders veren kimse” şeklinde 

tanımlanmıştır. Uzaktan eğitimde öğretmen öğreticiliğinin yanında ortaya çıkabilecek sorunların 

çözümünde teknik destek görevlisi gibi müdahale edebilmelidir (Toprakçı ve Ersoy, 2015). Farklı 

programlar kullanmayı bilmeli ve derslerde bunu sürece dahil edebilmelidir. Ders süresince öğrencinin 

merakını ve ilgisini öğrenilecek konu üzerine çekebilmeli ve öğrenciyi yeterince güdüleyebilmelidir 

(Ülkü, 2018). 

Çam, Hamutoğlu, Gündüz ve İşman (2011) uzaktan eğitimdeki öğrenci rollerini, bağımsız öğrenme 

yapısına sahip olan, hatalı öğrenmelerinin farkına varan içerikte gezinerek düzeltebilen ne öğreneceğini 

ve ne zaman öğreneceğini bilen şeklinde ifade etmiştir.  

Uzaktan eğitimde de yüz yüze eğitimde olduğu gibi birçok öğrenci rolü bulunmaktadır. Bu rollerin 

bazıları farklılaşsa da bağımsız öğrenme, hatasının farkında olma, öz değerlendirme yapma, sorumluluk 

bilinci, amaç ve hedefe uygun çalışma gibi ortak roller de vardır.  

Materyal kullanımı, yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de konunun aktarılmasında büyük 

önem arz etmektedir. Öğretim süreci ve soyut konular materyal kullanımı ile öğrenciye somut yaşantı 

sağlayacak ve öğretim süreci etkili hale gelecektir. Öğrencinin zihninde soyut kavram/konu ile ilgili 

izlenimler oluşturması ve yaparak yaşayarak öğrenme sağladığı için materyaller öğretmenler tarafından 

oldukça sık tercih edilmektedir. Teknoloji ile de beraber somut materyaller ve sanal öğrenme nesneleri, 

öğrenme esnasında soyut kavramları somutlaştırdığı için kullanılmaktadır (Tunç, Durmuş ve Akkaya, 

2012).  

Uzaktan eğitim sürecinde materyal kullanımı, yüz yüze eğitime göre farklılaşmaktadır.  Bunun temel 

nedenlerinden biri uzaktan eğitimin, eğitim sürecini sınıf içi ortamdan dışarıya çıkmasıdır. Teknolojik 

cihazlar üzerinden yürütülen uzaktan eğitimde materyaller, genellikle sanal ortamlardan seçilmekte ve 

bilgisayar programları kullanılarak elde edilmektedir. Bunun en büyük avantajlarından birisi, anlık 

olarak ekran paylaşımları ile internetteki sayısız bilgiye anında ulaşmaktır. Eğitmenler; konuyu farklı 

kaynaklardan ele alabilmekte, farklı örneklerle öğrenmenin pekiştirilmesini sağlamakta, farklı 

anlatımları eş güdümlü olarak öğrencilere izletebilmekte veya dinletebilmektedir. Uzaktan eğitimin, 

bunun gibi pek çok avantajının yanında birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Bu süreçte öğrenciler 

ekran başında olduğu için üç boyutlu nesnelerden uzak kalmakta ve nesneye dokunamamaktadır. Aynı 

zamanda akran grupları ile etkileşime girememekte ve materyal üzerinde fikir alışverişini 

sağlayamamaktadır. Yüz yüze eğitimde bir materyal tüm sınıf veya okul tarafından kullanılırken, 

uzaktan eğitimde bir materyalin elden ele dolaşması pek mümkün olmamaktadır. Gelecekte bununla 

ilgili farklı çalışmalar ile bu aksaklıklar giderilebilir.  

Karadağ (2014)’a göre, eğitimde değerlendirmenin birinci boyutu öğrenci değerlendirmesi, ikinci 

boyutu ise programın değerlendirilmesidir. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de bu iki 

boyut aynı şekilde işlevini yürütmektedir. Ülkü (2018)’ye göre de geleneksel eğitimde öğrenci 

kazanımlarına dönüt verme, programın ne derece etkili olduğunu belirleme, materyallerin amaca hizmet 

edip etmediğini tespit etme gibi en güvenilir bilgiyi ölçme değerlendirme ögesi verdiği gibi uzaktan 

eğitimde de ölçme değerlendirme sistemi aynı görevi yerine getirmektedir.  

Uzaktan eğitimde de klasik ölçme araçları teknoloji ile birlikte kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın 

olanı bilgisayar ve iletişim teknolojileridir. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin ölçme değerlendirme 

sürecinde kullanılması, sınavda görev alacak personel sayısının azaltması, sarf malzeme giderlerinin 

azalması; öğrencilere kendilerinin hazır hissettikleri an sınav olma olanağı sağlaması, sınav 

değerlendirmelerinde kolaylık sağlaması bakımından birtakım avantajlar sağlamaktadır (Freeman, 

1997).  

Uzaktan eğitimde de öğretmen hem kendi çevresini öğrenme ortamına uygun hale getirmeli hem de 

öğrencinin çevresini planlamasında rehber olmalıdır. Bu sayede öğrenci öğrenme esnasında dikkatini 

dağıtan unsurlardan uzaklaşacak, dikkat ve algısını konunun üzerinde yoğunlaştırabilecektir.  

Uzaktan eğitim avantajları aşağıda maddeler halinde verilmiştir (Demiray, 1999; Kaya, 2002; Nizam, 

2004; Uşun, 2006; Ağır, 2005; Karataş, 2008; Deveci, 2019; Boz, 2019) 

 Kişilere, toplumlara farklı alternatifler sunar 

 Müfredatı kolayca değiştirilebilir ve güncellenebilir. 
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 İnsanlara farklı eğitim alternatifleri sunar. 

 Eğitimde yaşanan fırsat eşitsizliğini en aza indirger. 

 Kitle eğitimi veya kalabalık eğitimler daha rahat gerçekleştirilir.  

 Eğitim maliyetlerini minimize eder. 

 Hem öğretmene hem de öğrenciye zaman açısından esneklik ve serbestlik sunar. 

 Öğretim sürecini farklı ortamlara kolayca taşır. 

 Kaynak ve alıcının aynı mekanda bulunma zorunluluğu yoktur. 

 Bilginin ilk kaynaktan alınmasını sağlar. 

 Uzmanlardan daha fazla yararlanma imkanı tanır. 

 Kaynaklara ulaşımda zaman, mekan, basılı materyal bağımsızlığı sunar. 

 Değerlendirme de anında geri bildirim sunar ve ölçme yapmayı kolaylaştırır. 

 Öğrenme sorumluluğunu bireye yüklemesi sayesinde bireyin kendi kendine öğrenmesine olanak 

sağlar. 

 Çalışan veya aynı mekânda olmayan bireylere eğitimlerini sürdürme ve kendilerini geliştirme 

fırsatı tanır. 

 Güncellenebilir ölçme ve değerlenme araç ve yöntemleri sunar. 

 Yaşam boyu eğitimin en önemli aracıdır. 

 Özel gereksinimli bireylere istedikleri konuda istedikleri zaman bireysel öğrenme fırsatı tanır. 

 Hedef kitlenin yaş, yetenek, sosyal ve kültürel farklılık, meslek farklılıkları ve bir önceki 

eğitimden kaynaklanan farklılıklar giderilebilir. 

 Öğrenenin devam zorunluluğu yoktur, istediği zaman eğitim-öğretime devam edebilir. 

 Tüm bireyler her yaşta eğitim alabilirler. 

 Uzaktan eğitime katılan bireylerin özgüven ve girişimcilik yönleri gelişir. 

 Farklı disiplinlerdeki eğitimlerin her aşamasında faydalanılabilir. 

 Uzaktan eğitimin bunlara bezer pek çok avantajı bulunmakla birlikte dezavantajları veya 

sınırlılıkları da vardır. Bu dezavantajların bazıları teknolojinin ilerlemesi/gelişmesi ile birlikte ortadan 

kalksa da günümüzde hala birçok bölgede sınırlılık olmaya devam etmektedir. Aşağıda uzaktan eğitimin 

dezavantajları verilmiştir (Kaya, 2002; Nizam, 2004; Uşun, 2006; Karataş, 2008; Öztaş, 2010, Elitaş, 

2017; Deveci, 2019; Boz, 2019): 

 Bireylerin sosyal beceri geliştirecek ortamlardan mahrum bırakarak asosyal olmalarına neden 

olabilir. 

 Yüz yüze iletişim kolaylıkla sağlanamaz aksaklıklar ortaya çıkar. 

 İletişim eksikliği nedeniyle tepkiler anında görülemez. 

 Ders içeriklerinin hazırlanması uzmanlık gerektirdiği için daha çok emek ve zaman gerektirir. 

 Yardımsız ve kendi kendine öğrenme alışkanlığı olmayan bireylere yeterince fayda sağlayamaz. 

 Teknoloji bilgisi ve kullanımı yetersiz olan bireyler öğrenme sürecinde zorlanmaktadırlar. 

 Beceri ve tutuma yönelik davranışların gerçekleştirilmesinde kısıtlı kalabilir. 

 Bilişsel alandaki davranışların öğrenilmesinde etkili iken, duyusal ve psikomotor davranışların 

öğrenilmesinde etkili olamayabilir. 

 İletişim teknolojilerine veya iletişim araçlarına bağımlı hale gelinebilir. 

 Öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlükleri anında çözülemez ve buna bağlı olarak 

sorunlar ortaya çıkabilir. 

 Çalışan bireyler dinlenmek için ayıracakları zamanlarını uzaktan eğitime ayırmak 

zorundadırlar. 

 Hedef kitlenin gerekli teknik donanım ve beceri eksikliği söz konusu olduğunda eğitim sekteye 

uğrayabilir. 

 Süreçte yaşanan teknik sorunlar öğrenme sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. 

 Yeterli teknolojik alt yapının olmadığı durumlarda öğrenme etkinlikleri sekteye uğramaktadır. 

 Eğitim kalitesini düşürebilir. 

 Bireysel çalışmaya yatkın olmayan bireyler için etkili bir öğretim süreci gerçekleşemez. 

Uzaktan eğitimin, bu ve bunlara benzer dezavantajları bulunmaktadır. Fakat teknolojinin gelişmesi, 

iletişim araçlarının yaygınlaşması uzaktan eğitimin etkinliğini artırmakta ve geleneksel eğitimin 
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ulaşamadığı hedef kitlelere ulaşmayı her geçen gün daha da mümkün kılmaktadır (Umurhan, 2014). Bu 

nedenle gelecekte bu dezavantajlarının birçoğunun ortadan kalkacağı öngörülebilir.  

Şefik ve Gültekin (2002) uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimi karşılaştırmasında uzaktan eğitimin yüz 

yüze eğitime kıyasla bina, tesis ve derslik yetersizliğini ortadan kaldırdığını ve gelişmiş eğitim 

ekipmanlarından yararlanılarak kişi başına düşen maliyette önemli miktarda azalma olduğunu ortaya 

koymuştur. Berg (2000) ise uzaktan eğitime ilk geçişte maliyetler yüksek olsa da zamanla bu 

maliyetlerin azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Kilit ve Güler (2021) yaptıkları çalışmada öğretmenlerin 

uzaktan eğitimi daha ekonomik gördükleri sonucuna ulaşmıştır.  

Uzaktan eğitimin gelişen teknoloji kullanımı ile birlikte daha da ucuzlayacaktır. Bu durum uzaktan 

eğitimin ekonomik boyutlarını tekrar gündeme getirecek ve gelecekte yüz yüze eğitimin yerini alacağı 

düşünülmektedir. 

Araştırmada tutum ölçeği kullanılmış ve öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları incelenmiştir. 

Kağıtçıbaşı (1999) tutumu, kişinin bir kavram, durum veya nesneye karşı düşünce, duygu ve davranış 

şekillerinin içtenlik ile sürekli bir eğilimde bulunma durumu olarak tanımlamıştır. Özgüven (2001) 

kişinin bir nesneye, kişiye, olgu ve olaylara karşı olan inanç ya da bakış açısı diye adlandırılan hissiyat 

tutumdur. Tavşancıl (2006) ise tutumu kişinin bir olay ve duruma ilişkin olumlu ve olumsuz olarak 

algıladığı düşünce şekli ve bireyin davranışlarına yön veren yaşantı ve tecrübeler sonucunda bir öğrenme 

eylemi olarak ifade etmektedir. Tanımlardan yola çıkılarak tutum, kişinin yeni durum karşısında 

geliştirdiği davranış biçimi olarak ifade edilebilir. Tutum değişkeni duyuşsal, bilişsel ve davranışsal 

olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır (Tarım, 2020).  

Online eğitime de hızlı bir şekilde geçiş yapılmış ve öğretmenler yüz yüze eğitimi bırakmak zorunda 

kalmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğu online eğitimi ilk defa uygulamış ve online derslerini ilk defa 

yapmıştır. Bu durumda öğretmenlerin online eğitme ilişkin tutumları araştırmanın temel problemini 

oluşturmuştur. Öğretmenlerin geliştirmiş olduğu tutum davranışları birçok değişken kullanılarak analiz 

edilmiştir. 

 

YÖNTEM 
Online eğitime ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmek ve öğretmenlere yönelik geçerli ve güvenilir 

bir ölçme aracı ile yapılan bu araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Tarama yöntemi bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcı görüşlerinin (ilgi, beceri, tutum, yetenek vb.) 

belirlendiği diğer araştırma yöntemlerine kıyasla daha büyük örneklemler üzerinde yapılan 

araştırmalardır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015). Tarama araştırmalarında 

amaç, araştırılan olayı bütünsel olarak tanımlamak ve açıklamaktır (Çepni, 2005). 

Araştırmanın pilot çalışmasının yürütüldüğü örneklem grubu rasgele örnekleme yöntemlerinden basit 

rasgele örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Basit rasgele örnekleme (simplerandomsampling) 

evrenden seçilecek her bir örneklemin eşit seçilme olasılığının bulunduğu yöntemdir (Büyüköztürk vd., 

2015).  Bu yöntemle belirlenen araştırma örneklemi Manisa ili Salihli ilçesinde görev yapan okul öncesi, 

ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri arasından rastgele belirlenen 746 öğretmendir.  

Bu tez çalışmasındaki Türkiye örneklemi OEİTÖ’ne 597 öğretmen katılmıştır. Türkiye örneklemi basit 

rasgele örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir.  

Tablo 1: Türkiye Örnekleminde Yer Alan Öğretmenlere İlişkin Bilgiler 

 Gruplar Frekans (n) Yüzde (%) 

 

Cinsiyet 

Kadın 354 47,5 

Erkek 392 52,5 

Total 746 100,0 

 

Kurum Görevi 

Öğretmen 633 84,9 

İdareci 113 15,1 

Total 746 100,0 

 

 

Mesleki Kıdem 

 

1-5 Yıl 112 15,0 

6-10 Yıl 133 17,8 

11-20 Yıl 186 24,9 

21-25 Yıl 156 20,9 

25 Yıl ve üzeri 159 21,3 

Total 746 100,0 
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Öğrenim Düzeyi 

Lisans 621 83,2 

Yüksek Lisans 118 15,8 

 Doktora 7 0,9 

Total 746 100,0 

 

Çalışılan Kurum 

Türü 

Kamu 662 88,7 

Özel Sektör 84 11,3 

Total 746 100,0 

 Gruplar Frekans (n) Yüzde (%) 

 

 

 

 

Kademe 

Ana Sınıfı 18 2,4 

İlkokul 121 16,2 

Ortaokul 263 35,3 

Lise 334 44,8 

MYO 10 1,3 

Total 746 100,0 

Anadolu 180 24,1 

Fen Lisesi 50 6,7 

Meslek 80 10,7 

Total 746 100,0 

 

 

Online Eğitim Süresi 

1 Yıldan az 594 79,6 

1 Yıl 116 15,5 

2 Yıl 23 3,1 

3 Yıl ve üzeri 13 1,7 

Total 746 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branş 

Arapça 4 0,5 

Beden Eğitimi 23 3,1 

Bilişim 7 0,9 

Biyoloji 17 2,3 

Coğrafya 18 2,4 

Çocuk Gelişimi 1 0,1 

Din 31 4,2 

Felsefe 21 2,8 

Fen 27 3,6 

Fizik 28 3,8 

İHL 12 1,6 

İlköğretim Matematik 62 8,3 

İngilizce 42 5,6 

Kimya 13 1,7 

Matematik 75 10,1 

Müzik 8 1,1 

Okul Öncesi 18 2,4 

Rehberlik 50 6,7 

Sınıf Öğretmenliği 108 14,5 

Sosyal Bilgiler 17 2,3 

Tarih 24 3,2 

Teknoloji Tasarım 4 0,5 

Türk Dili 49 6,6 

Türkçe 37 5,0 

Diğer 50 6,7 

Total 746 100,0 

Araştırmanın Kırgızistan örneklemi basit rasgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın 

örneklemi Kırgızistan Bişkek şehrinde görev yapan Kırgız öğretmenlerden oluşturulmuştur. Kırgız 

Online Eğitim Tutum Ölçeği (KOETÖ) 37 maddeden oluşmaktadır. Araştırmaya 257 Kırgız öğretmen 

katılmıştır. Tablo 3.2’de araştırmaya katılan 257 öğretmenin demografik verileri yazılmıştır. 
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Tablo 2: Kırgız Örnekleminde Yer Alan Öğretmenlere İlişkin Bilgiler 

 Gruplar Frekans (n) Yüzde (%) 

 

Cinsiyet 

Kadın 233 90,7 

Erkek 24 9,3 

Total 257 100 

 

Kurum Görevi 

Öğretmen 28 10,9 

İdareci 229 89,1 

Total 257 100 

 

 

Mesleki Kıdem 

 

1-5 Yıl 65 25,3 

6-10 Yıl 40 15,6 

11-20 Yıl 45 17,5 

21-25 Yıl 31 12,1 

25 Yıl ve üzeri 76 29,6 

Total 257 100 

 

Öğrenim Düzeyi 

Lisans 104 40,5 

Yüksek Lisans 142 55,3 

Doktora 11 4,3 

Total 257 100 

 

Çalışılan Kurum 

Türü 

Kamu 237 92,2 

Özel Sektör 20 7,8 

Total 257 100 

 

 

Kademe 

Ana Sınıfı 2 0,8 

İlkokul 48 18,7 

Ortaokul 76 29,6 

Lise 92 35,8 

MYO 39 15,2 

Total 257 100 

 

Lise Türü 

Anadolu Lisesi 11 4,3 

Fen Lisesi 48 7,0 

Meslek Lisesi 42 16,0 

Total 101 72,4 

 Gruplar Frekans (n) Yüzde (%) 

 

 

Online Eğitim Süresi 

1 Yıldan az 162 63,0 

1 Yıl 56 33,1 

2 Yıl 4 2,3 

3 Yıl ve üzeri 35 1,6 

Total 257 100 

 

 

 

 

 

 

 

Branş 

Kırgız Dili 44 17,1 

Rus Dİli 29 11,3 

Matematik 51 19,8 

İngilizce 16 6,2 

Bilişim 9 3,5 

Müzik 14 5,4 

Beden 10 3,9 

Biyoloji 8 3,1 

Coğrafya 6 2,3 

Kimya 4 1,6 

Fizik 5 1,9 

İnsan ve Toplum 3 1,2 

Tarih 20 7,8 

Sınıf Öğretmenliği 35 13,6 

Ahlak 3 1,2 

Total 257 100,0 
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Bu tez çalışmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen öğretmenlerin online (çevrimiçi) eğitime ilişkin 

görüşlerini belirlemek için Online Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği (OEİTÖ) ve “Kişisel Bilgi Formu” 

kullanılmıştır. Ölçek demografik verilerin belirlendiği birinci bölüm ve online eğitime ilişkin tutum 

sorularının olduğu ikinci bölüm olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  Ölçek geliştirme çalışması 

tamamlandıktan sonra Kırgız öğretmenlere uygulayabilmek adına Kırgızca’ya çevrilmiştir.  

Kırgızca’ya uyarlanan ve Kırgız öğretmenlere uygulanan “Online Eğitime ilişkin Tutum Ölçeği” 

oluşturulmuştur. Kırgız Online Eğitim Tutum Ölçeği bu bölümden sonra KOETÖ kısaltmasıyla 

kullanılacaktır. Çeviri ve soruların geçerliliği için iki farklı uzman görüşünden yararlanılmıştır.KOETÖ 

iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm araştırmacı tarafından hazırlanan demografik verilere ilişkin 

sorulardan oluşurken ikinci bölüm tutum maddelerine ilişkin sorulardan oluşmaktadır.  

Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin demografik özellikleri (cinsiyet, kurum görevi, mesleki 

kıdem, öğrenim düzeyi, çalışılan kurum, öğretmenlik yapılan kademe türü, lisede görev yapanlar için 

lise türü, online eğitim yapma süresi ve branş) hakkında bilgi toplamak ve bu değişkenler arasındaki 

ilişkiyi ölçmek için araştırmacı tarafından geliştirilmiştir.  

Araştırmada kullanılan OEİTÖ araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Türkiye ve yurt dışı kaynaklar 

taranmış ve online eğitime ilişkin bir tutum ölçeğinin geliştirilmesine karar verilmiştir. Büyüköztürk vd. 

(2013) ölçek geliştirme sürecinin 4 aşamada (Problemi Tanımlama, Soru Yazma, Uzman Görüşü Alma 

ve Ön Uygulama Yapma” açıklanabileceğini belirtmiştir. 

Bu aşamada verilerin toplanması ve analiz süreci ele alınmıştır. Veri toplama süreci ve analizi Türkiye 

ve Kırgızistan için ayrı ayrı ele alınmış ve bölüm ikiye ayrılmıştır.  

Türkiye için OEİTÖ Türkçe olarak hazırlanmış ve gerekli izinler alınarak anket yöntemi ile toplanmıştır. 

Türkiye’de toplanan veriler üzerinden geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış ve ölçeğe son hali 

verilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizinde SPSS Paket Programı kullanılmıştır. Elde edilen 

verilerde eksik ve yanlış toplanan veriler araştırmadan çıkartılarak kalan veriler SPSS’e aktarılmıştır. 

Olumsuz maddelerin ters puanlaması yapılmış ve kayıp verilerin analizi yapılmıştır. Kayıp verilerin 

random şekilde dağılımı görülmüş ve kaybolan beş veri SPSS programı kullanılarak değer atanmıştır. 

Ölçeğin geçerlik çalışmasında yorumsal geçerlik çalışmalarından (translationvalidity) görünüş 

geçerliliği (facevalidity), kapsam geçerliliği (contentvalidity), yapı geçerliliği analizinden açımlayıcı 

faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik çalışmalarından iç tutarlılık 

(Cronbach’s Alpha) katsayısının hesaplanması yapılmış ve madde toplam korelasyonu incelenmiştir. 

Kırgızistan için OEİTÖ dil uzmanı ve alan uzmanından yardım alınarak Kırgızcaya çevrilmiştir. Gerekli 

izinler alınarak veriler anket yolu ile toplanmıştır. Kırgızca için güvenirlik çalışmaları yapılmış ve 

Türkçe ölçekten ayrı şekilde analiz edilmiştir.  

 

BULGULAR 
Bu bölümde ilk olarak OEİTÖ’nün geçerlik ve güvenirlik analizine yer verilmiştir. İkinci kısımda 

Türkiye örneklemi için demografik özelliklere ve yapılan analizler sonucu Türkiye bulgularına yer 

verilmiştir. Son bölümde Kırgızistan örneklemi için güvenirlik çalışmalarına, demografik verilere ve 

yapılan analizler sonucu bulgulara yer verilmiştir.  

Online Eğitime İlişkin Tutum Ölçeğinin Güvenirlik Analizi 
Bu başlık altında OEİTÖ’nün güvenirlik çalışması yapılmıştır.  Güvenirlik, katılımcıların ölçek 

maddelerine verdikleri yanıtların birbiri arasında gösterdiği tutarlılıktır (Büyüköztürk, 2011). Bir 

ölçeğin güvenilir sonuçlar vermesi için, ölçmeye konu olan değişkenin gerçek durumu hakkında bilgi 

vermesi gerekir (Totan, 2014).  

OEİTÖ’nüngüvenirlik çalışması analizinde, ölçekten elde edilen puanlar arasındaki iç tutarlılık 

katsayısını belirlemek amacıyla, ölçeğin tümünün Cronbach Alpha katsayıları ve madde bırakmalı 

Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Cronbach Alpha (iç tutarlılık) tek ölçüm yapılan ölçme 

aracıyla, kendi içinde ne kadar tutarlı olduğunun belirlenmesi için yapılmaktadır (Can, 2014). Özdamar 

(1999)’a göre Cronbach Alpha katsayının kriter değerleri “0.00 ≤ α ≤ 0.40 Güvenilir Değil,” “0.40 ≤ α 

≤ 0.60 Düşük Derecede Güvenilir”, “0.60 ≤ α ≤ 0.90 Oldukça Güvenilir” ve “0.90 ≤ α ≤ 1.00 Yüksek 

Derecede Güvenilir” şeklindedir. 

OEİTÖ’nün son hali verildikten sonra yeni oluşan 25 maddelik ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,87 

(0,868) olduğu belirlenmiştir. Bu değer Özdamar (1999)’a göre oldukça güvenilirdir. OEİTÖ’nün 4 

faktörlü yapısı da dikkate alınarak her faktörün güvenirlik analizi yapılmıştır. 
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Tablo 3: Alt boyutlar Güvenirlik Katsayısı 

Faktörler Cronbach Alpha Katsayısı Madde Sayısı 

Başarı ve Motivasyon ,86 9 

Sınırlılıklar ve dezavantajlar ,71 6 

Fayda ve Tutum ,65 6 

Eğitim Yönetimi ,67 4 

 

Tablo 3’te elde edilen dört faktör için de madde sayıları ile güvenirlik katsayıları görülmektedir. 

Özdamar (1999)’a göre Cronbach Alpha Katsayısı 0,60 ile 0,90 arasında olan maddeler “oldukça 

güvenilir” olarak kabul edilmektedir. Bu kritere göre faktörlerden elde edilen bulgular oldukça 

güvenilirdir.  

Açımlayıcı Faktör Analizi (ExploratoryFactor Analysis)  

OEİTÖ’nün yapı geçerliliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Özdamar (2020) 

faktör analizini, ölçekteki birbiri ile ilişkili birçok değişken üzerinden değişken sayısını en aza indirmek 

ve değişkenler arasındaki ilişkiden yararlanarak ölçeğe ait yeni yapılar ortaya koymak, şeklinde 

açıklamıştır. Faktör analizi yapmadan önce verilerin faktör analizine uygunluğu değerlendirilmelidir. 

Veri setinin faktör analizine uygun olması için Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy 

(KMO) değerinin 0.6 ya da daha yüksek olması ve Bartlett’s Test of Sphericity değerinin anlamlı p<0.05 

düzeyinde olması gerekmektedir (Balcı ve Ahi, 2015). Aşağıda KMO ve Bartlett’s Test of Sphericity 

sonuçları verilmiştir.  

Tablo 4: OEİTÖ’nün KMO ve Barlett's Sonuçları 

KMO ve Bartlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Ölçümü  ,920 

Bartlett's Küresellik Testi 
Approx. Chi-Square 7681,170 

DfSig. 496,000 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi yapılan Bartlett testi sonucunda (Ki-kare= 7681.170; p=0.00) faktör analizine 

alınan değişkenler arasında ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan test sonucunda 

(KMO=0,920>0,50) örneklem büyüklüğünün faktör analizi uygulanması için yeterli olduğu 

belirlenmiştir. Faktör analizinde kısmi kovaryansları 61 ve korelasyonları içeren anti imagematriks ile 

her bir madde için diyagonal örneklem yeterliliği (Measures of SamplingAdequacy) belirlenmesi 

gerekmektedir (Balcı ve Ahi, 2015). Bu değerin (r) 0,5’in altında kalması durumunda o madde analizden 

çıkartılır (Field, 2005; Can, 2013). Çalışmada maddelerin r değerleri 0,85 ve üzeri bulunmuştur.   

Faktör analizinde kaç tane bileşenin (faktörün) çıkarılacağına karar vermek için Kaiserkriterine göre 1 

ya da daha yüksek öz değere (eigenvalue) sahip olan faktörlere bakılmaktadır (Büyüköztürk, 2011). 

Çalışmadaki faktör sayısına karar verebilmek için bileşenlerin açıkladığı varyanslar ile bileşenlere ait 

özdeğerler ve saçılım grafiği incelenmiştir. Araştırmada faktörlerin belirlenmesi amacıyla Temel 

Bileşenler Analizi (Principle Component Analysis) ve faktörleri yorumlamak, açıklık ve anlamlılığını 

sağlamak için de literatürde yer alan dik döndürme için varimax ya da quartimax döndürme 

seçeneklerinden Varimax döndürme tekniği kullanılmıştır. Yapılan ilk faktör analizinde toplam 

açıklanan varyansın %53,303 olan 6 faktör altında toplandığı görülmektedir. Genel olarak, faktör yük 

değerleri 0.30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, 0.40 ve üzerinde ise 

maddelerin çok iyi olduğu kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2002; Büyüköztürk vd., 2008). Bu nedenle 

ilk döndürmede 0.40’ın altında kalan ve birden fazla faktörde yüklenen maddeler çıkarılmıştır.  

Varimax dönüşümü yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre 32 madde 6 faktör altında toplanmaktadır. 

Fakat bazı maddelerin binişik madde olduğu görülmektedir. Binişik madde, bir maddenin birden fazla 

faktörün altında 0,1’den daha az farkla bulunmasıdır (Can, 2014). Birden fazla faktör altında 0,1’den 

daha az farkla binişik şekilde bulunmaktadır. Bu durumda maddeler ölçekten tek tek çıkarılarak her 

madde çıkarımında analizin tekrar edilmesi gerekmektedir (Büyüköztürk, 2006). Buna göre maddeler 

tek tek çıkarılmış ve her defasında analiz tekrar edilmiştir. Faktör analizin son hali aşağıdaki 

gösterilmiştir. 

Binişik maddelerin çıkartılması sonucu 4 faktörlü yapısı ile toplam açıklanan varyansın %51,154’unu 

açıklamaktadır. Çok faktörlü yapılarda açıklanan varyans oranı en az %40 olması gerekmektedir 
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(Çokluk vd. 2010). Bu kriter baz alınarak açıklanan varyans kabul edilebilir. Aşağıda analiz edilen dört 

faktörlü OEİTÖ’nün Döndürülmüş Bileşen Matrisi sonuçları ve faktörleri verilmiştir (Tablo 5). 

Tablo 5: OEİTÖ’nün son döndürülmede oluşan faktörleri ve faktör yük değerleri 

 Döndürülmüş Bileşen Matrisi (Rotated Component Matrix) 

 Maddeler 1 2 3 4 

B
aş

ar
ı 

v
e 

M
o
ti

v
as

y
o

n
 

M3 ,733    

M5 ,670    

M2 ,667    

M1 ,666    

M15 ,654    

M8 ,607    

M10 ,603    

M6 ,600    

M11 ,446    

S
ın

ır
lı

lı
k
la

r 
v

e 

d
ez

av
an

ta
jl

ar
 

M13  ,625   

M36  ,619   

M27  ,616   

M12  ,612   

M37  ,602   

M14  ,505   

F
ay

d
a 

v
e 

T
u
tu

m
 M19   ,659  

M23   ,616  

M18   ,611  

M35   ,475  

M29   ,470  

M34   ,459  

E
ğ
it

im
 

Y
ö
n
et

im
i M21    ,682 

M25    ,669 

M33   ,357 ,523 

M26 ,351   ,480 

Tablo 5’te 4 faktörden oluşan ölçeğin madde faktör yük değerleri verilmiştir. Tablo 14 incelendiğinde 

binişik madde yoktur. “Başarı ve Motivasyon” boyutu 9 madde, “Sınırlılıklar ve Dezavantajlar” boyutu 

6 madde, “Fayda ve Tutum” boyutu 6 madde ve “Eğitim Yönetimi” boyutu 4 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçeğe bu şekilde son hali verilerek doğrulayıcı faktör analizine geçilmiştir.  

OEİTÖ Doğrulayıcı Faktör Analizi (ConfirmationFactör Analysis) 

Online eğitime ilişkin öğretmenlerin görüşlerini belirlemek için AFA ile geliştirilmiş olan 25 maddeli 

ve dört faktörlü OEİTÖ’nün, bir model olarak doğrulanıp doğrulanmadığını test etmek amacıyla DFA 

(Doğrulayıcı Faktör Analizi) uygulanmıştır. OEİTÖ’nün doğrulanması sürecinde birinci düzey DFA 

uygulanmış, bu süreçte kovaryans matrisi ve en çok olabilirlik yönteminden yararlanılmıştır. OEİTÖ 

için dört faktörlü yapı incelenmiştir. İncelenen yapıda “Başarı ve Motivasyon” boyutu için 9, 

“Sınırlılıklar ve Dezavantajlar” boyutu için 6, “Fayda ve Tutum” boyutu için 6, “Eğitim Yönetimi” 

boyutu için 4 madde yer almaktadır. DFA sonucunda model uyum kriterleri incelenmiş ve 

CMIN=1083,990 DF=269, p<0,001, CMIN/DF= 4,030, RMSEA (yaklaşık hataların ortalama karekökü) 

= 0,64, CFI (karşılaştırmalı uyum indeksi) = 0,834, GFI (iyilik uyum indeksi) =0,893, NFI 

(normlaştırılmış uyum indeksi) =0,792 elde edilen model uyum kriterlerinin istenilen sınırlarda olmadığı 

görülmüştür. Kriterleri istenilen seviyeye getirmek için modificationindices (değişim endeksleri) 

incelenmiştir. M.I. değerleri arasında kovaryanslar oluşturulmuştur. Oluşturulan kovaryanslar aşağıdaki 

şekilde gösterilmiştir. Kovaryanslar oluşturduktan sonra elde edilen model uyum kriterleri 

CMIN=743,723, DF=266, p<0,001, CMIN/DF= 2,796, RMSEA = 0,49, CFI= 0,903, GFI=0,926 olarak 
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bulunmuştur. Elde edilen model uyum kriterleri istenilen sınırlarda olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda 

model uyum değerleri verilmiştir. (Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 2003; Erdoğan, Bayram ve 

Deniz, 2007). 

 

Tablo 6: DFA Uyum Değerleri 

Uyum Ölçümleri İyi Uyum Değerleri Kabul Edilebilir Uyum Değerleri 

RMSEA 0.00<RMSEA<0.05 0.05<RMSEA<0.10 

SRMR 0.00<SRMR<0.05 0.05<SRMR<0.10 

GFI 0.95<GFI<1.00 0.90<GFI<0.95 

AGFI 0.90<AGFI<1.00 0.85<AGFI<0.90 

NFI 0.95<NFI<1.00 0.90<NFI<0.95 

CFI 0.95<CFI1.00 0.90<CFI<0.95 

RFI 0.90<RFI<1.00 0.85<RFI<0.90 

 

Yapılan DFA sonucunda, örtük değişkenler (faktör) ile gözlenen değişkenler arasındaki ilişkiler ve 

gözlenen değişkenlerin hata varyansları Tablo 6’da verilmiştir. Değerlerin net görülmesi açısından Şekil 

1’den yararlanılmıştır. 

 

 
Şekil 1: OEİTÖ’nin Birinci Düzey DFA Sonucunda Gözlenen Değişkenler Arasındaki İlişkiler ve Hata 

Varyansları oluşturulan kovaryanslar 
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Türkiye Öğretmen Örneklemi Analizi 

Araştırmanın alt problemlerinden Türkiye örneklemine ilişkin bulgulara ve OEİTÖ’nün Türkiye 

örneklemi için değişkenlere göre anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığına yer verilmiştir.  

Tablo 7: Öğretmenlerinin, Online Eğitime İlişkin Tutum Düzeylerine ait Betimsel İstatistikler 

OEİTÖ n K En düşük 

puan 

En yüksek puan x S  

Başarı ve Motivasyon 597 9 9 45 3,28 1,12  

Sınırlılıklar ve Dezavantajlar 597 6 6 25 2,02 0,55  

Fayda ve Tutum 597 6 6 29 3,08 0,65  

Eğitim Yönetimi 597 4 4 20 2,97 0,76  

Toplam 597 25 25 119 2,88 0,49  
x: Aritmetik ortalama n:Katılımcı S: Standart sapma K: Madde sayısı 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere ÖEİTÖ’nün alt boyutlarından alınan puanlara ilişkin aritmetik ortalamalar 

incelendiğinde, toplam 597 öğretmenden oluşan grubun, 9 maddeden oluşan “Başarı ve Motivasyon” 

alt boyutuna ilişkin ortalama puanı x =3,28;  maddeden oluşan “Sınırlılıklar ve Dezavantajlar” alt 

boyutuna ilişkin ortalama puanı x=2,02; 6 maddeden oluşan bir diğer boyut olan “Fayda ve Tutum” 

boyutuna ilişkin ortalama puanı x=3,08; 4 maddeden oluşan “Eğitim Yönetimi” alt boyutuna ilişkin 

ortalama puanı 2,97; 25 maddeden oluşan toplam ölçeğin ortalama puanı x=2,88 olduğu görülmektedir. 

Bulgular öğretmenlerin online eğime ilişkin tutumlarının yüksek olduğunu, bununla birlikte en yüksek 

“Başarı ve Motivasyon”, ikinci sırada “Fayda ve Tutum”, üçüncü sırada “Eğitim Yönetimi” son sırada 

ise “Sınırlılıklar ve Dezavantajlar” alt boyutuna ilişkin görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. 

Öğretmenlerin görüşlerine göre online eğitimin faydalı yönlerini sınırlılıklarına göre çok daha fazla 

olduğu söylenebilir.  

Normallik Testi Sonuçları 

Değişkenlerin analizine geçmeden her bir veri grubunun normallik testi sonuçları incelenmiş ve bu test 

sonuçlarına göre analize devam edilmiştir. Büyüköztürk (2005) veri sayısının 50 ve daha fazla olduğu 

durumlarda Kolmogorov-Smirnov Testi’ni önermemektedir. Can (2014) normallik testlerinde Skewness 

ve Kurtosis (çarpıklık ve basıklık) katsayılarına bakılması gerektiğini dile getirmiştir. Aşağıda bu 

verilere ilişkin tablo verilmiştir. Tabachnick and Fidell, (2013), Skewness ve Kurtosis katsayılarının 

+1,5 ve -1,5 arasında olduğunda verilerin normal dağılım gösterdiğini kabul edilebilir.  

Tablo 8: Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk sonuçları 

Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Toplam Test Puanları ,036 597 ,065 ,996 597 ,089 

 

Normallik testine göre Kolmogorov-Smirnov katsayısı p>0.05 (p=0.065) olduğundan verilerin normal 

dağılım gösterdiği varsayılır. Bu analize göre çalışma verileri normal dağılım göstermektedir. Aşağıdaki 

Tablo 9’da çarpıklık ve basıklık katsayılarına ilişkin veriler sunulmuştur.  

 

Tablo 9: Skewness ve Kurtosis katsayıları 

 Ortalama Medyan Varyans Ranj Skewness Kurtosis 

Toplam Test Puanı 0,96 0,95 0,68 1,09 -,080 ,100 ,417 ,200 

Skewness ve Kurtosis katsayıları incelendiğinde +1,5 ile -1,5 arasında değiştiği görülmektedir. Bu 

veriler Tabachnick and Fidell (2013)’e göre veriler normal dağılım göstermektedir. 

Öğretmenlerin Online Eğitime İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması  

Araştırmanın alt amaçları, öğretmenlerin online eğitime ilişkin görüşlerinin değişkenlere göre analiz 

edilmesidir. Türkiye ve Kırgızistan örnekleminden elde edilen verilere göre öğretmenlerin online 

eğitime ilişkin görüşleri kendi ülke öğretmenleri içinde ayrı olarak “Cinsiyet”, “Kurum Görevi”, 

“Mesleki Kıdem”, “Kademe”, “Lise Türü” ve “Online Eğitim Süresi” değişkenlerine göre sırası ile 

analiz edilmiştir.  
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Türkiye Örneklemi ve Kırgızistan Örneklemi Karşılaştırılması 

Araştırmanın bu bölümünde Türkiye örneklemi ile Kırgızistan örneklemi karşılaştırmalı olarak ele 

alınmıştır. Öncelikli olarak geliştirilen ölçeklerde aynı kalan maddeler karşılaştırılmış ve farklı olan 

maddeler ele anılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler değişkenler kullanılarak karşılaştırılmıştır. 

Ölçekler Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10: Türkiye ile Kırgızistan öğretmenlerinin ölçek maddelerine verdikleri yanıt ortalamaları 

 

 

No 

 

 

Maddeler 

T
ü

rk
iy

e 

K
ır

g
ız

is
ta

n
 

M3 Online eğitim ile tüm öğrencilere ulaşılabileceğini düşünüyorum. 1,4 2,08 

M5 Online eğitimde öğrencilerin ders verimliliği yüz yüze eğitime göre daha 

yüksektir. 

1,58 1,98 

M1 Online eğitimin faydalı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. 2,98 2,40 

M2 Online eğitimin, öğrencilerin bilişsel özelliklerine hitap ettiğini 

düşünüyorum. 
2,81 2,32 

M15 Online eğitimde öğrenciler evde daha verimli ders çalışmışlardır. 1,95 2,10** 

M6 Online ders öncesi öğrencilerin motivasyon düzeyleri, yüz yüze eğitime 

oranla daha yüksek olduğuna inanıyorum. 

1,80 2,13 

M10 Online eğitimde, öğrencilerin derse yeterli düzeyde devamı 

sağlanmaktadır. 
2,09 2,04** 

M8 Online eğitimle öğrencilerin verilen ödev yapma oranları artmıştır. 2,06 2,74 

M11 Online eğitim sürecinde ebeveynler evde yeterli motivasyonu 

sağlamışlardır. 

2,24 2,56** 

M12 Online eğitimde öğretmen – öğrenci iletişimi, yüz yüze eğitimdeki gibi 

sağlanamamıştır. 
4,08 3,56 

M13 Online eğitimde, öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlükleri 

anında çözülememektedir. 
3,90 3,67 

M27 Online eğitime güçlü bir altyapı oluşturulmadan hızlı bir geçiş yapılması, 

online eğitimde istenen başarıyı sağlamadığını düşünüyorum. 
4,05 3,77 

M36 Online eğitimde, öğrencilerin sorunlarına anında yardım görememesinden 

kaynaklanan sıkıntılar artmıştır. 
3,88 3,88 

M37 Deney ve etkinlik içeren derslerin, online ortamda 

anlatılmasının/işlenmesinin zor olacağını düşünüyorum. 
4,16 4,02 

M14 Online eğitim öğretmenin sorumluluk alanını etkilemesi sebebiyle 

öğretmene ek bir yük getirmiştir. 
3,71 2,07 

M19 Öğretmenler, online eğitimde de rol model olabilmektedir. 3,11 3,67 

M23 Online eğitimde öğrenci velilerinin sorumluluk düzeyleri artmıştır. 3,46 3,49 

M18 Online eğitimde öğretmenlerin yüz yüze eğitime göre daha dikkatli 

olduğunu düşünüyorum. 

2,94 3,44** 

M35 Rehberlik faaliyetlerinin online eğitimde gerçekleştirilebildiğini 

düşünüyorum. 

2,55 3,18 

M29 Online eğitimde, ders araç gereçleri teknolojik alt yapı ile derslere dahil 

edilebilmektedir. 

3,41 3,59 

M34 Online eğitimin, yüz yüze eğitim için alternatif bir çözüm olduğunu 

düşünüyorum. 
3,09 3,00** 

M21 Online eğitimin, daha ekonomik bir eğitim yöntemi olduğunu 

düşünüyorum. 
2,70 2,65 

M25 Online eğitim ile eğitim giderlerinin arttığını düşünüyorum. 3,14 2,95** 
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M33 Online eğitim, akran baskısı, sosyal fobi vb. psikolojik sorunlar yaşayan 

öğrencilere rahatlık sağlamıştır. 

3,45 3,46 

M26 Yüz yüze eğitimle birlikte online eğitimin de devam etmesi gerektiğine 

inanıyorum. 
2,96 2,81** 

M4 Online eğitim ile verimli öğretimin sağlandığını düşünüyorum. 1,97* 2,28 

M22 Öğretmenlerin online eğitim konusunda istekli olduğunu düşünüyorum. 2,28* 2,38 

M16 Online eğitimde ders içi zaman yönetimini, yüz yüze eğitime göre daha 

kolay yapabilirim. 
2,57* 2,49 

M20 Online eğitimin, zamandan tasarruf sağladığına inanıyorum. 2,85* 2,72 

M24 Tüm öğretmenlere, haftalık ders saati oranında online ders verilmelidir. 3,12* 3,13 

M30 Online eğitim, teknoloji kullanımının artmasına neden olmaktadır. 4,13* 3,73 

Toplam  89,55 90,29 
* Türk ölçeğinde olan fakat Kırgız ölçeğinin analizinde elenen maddeler 

**Kırgız ölçeğinde olan fakat Türk ölçeğinin analizinde elenen maddeler 
 

Tablo 10’da ölçeklerin son hali ile maddeler tek tek analiz edilmiş ve maddelerden elde edilen toplam 

puanlar örneklem sayısına bölünmüştür. Elde edilen değerler tabloya aktarılmıştır. 16 maddede Türk 

öğretmenlerinin yanıt ortalaması yüksekken 15 maddede Kırgız öğretmenlerin yanıt ortalaması 

yüksektir. Fakat bu yanıtlar birbirlerinden kayda değer ölçüde farklılık göstermemektedir. Toplam 

puanlar incelendiğinde Kırgız öğretmenlerin verdikleri yanıt yüksek olsa da aradaki fark çok küçüktür. 

Bu bulgulardan hareketle Türk öğretmenler ile Kırgız öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları 

benzer olduğu söylenebilir. OEİTÖ ve KOETÖ verilerinin değişkenlere göre analizi karşılaştırılmalı 

olarak aşağıdaki Tablo 11’e aktarılmıştır.  

Tablo 11: Türkiye ve Kırgızistan Karşılaştırmalı Analizi 

Değişkenler Türkiye Ölçeği 

OEİTÖ 

Kırgızistan Ölçeği 

KOETÖ 

Madde Sayısı 25 24 

Güvenirlik Analizi Sonuçları ,868 ,823 

Cinsiyet Değişkeni ,858 ,366 

Kurum Görevi (Müdür-Öğretmen) ,034 ,932 

Mesleki Kıdem  ,464 ,490 

Öğrenim Durumu (Lisans-Yüksek lisans-Doktora) ,062 ,255 

Kurum Türü (Kamu-Özel Sektör) ,484 ---- 

Kademe (Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul-Lise) ,001 ,175 

Lise Türü (Anadolu-Fen-Meslek Lisesi) ,963 ,333 

Online Eğitim Süresi (1 yıldan az- 1 Yıl- 2 Yıl+) ,001 ,188 

Tablo 11’e göre Türkiye örneklemi ile Kırgızistan örneklemi karşılaştırmalı analizi verilmiştir. Ölçek 

toplam puanlarının analizleri incelendiğinde OEİTÖ’nde üç analizde (Kurum Görevi-Kademe-Online 

Eğitim Süresi) p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılığa rastlanırken KOETÖ’nde hiçbir alt değişkeninde 

anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır. Bu bulgulara göre Kırgız öğretmenlerin online eğitime ilişkin 

tutumlarını Tablo 11’de verilen değişkenlere göre farklılaşmamaktadır ve öğretmen görüşleri benzerdir. 

Türk öğretmenlerin ise koyu ile ifade edilen üç değişkeni dışında öğretmen görüşleri benzerdir. Bu 

analizlerin ölçek alt boyutlarına göre analizi yukarıda ayrıntılı analiz yapılarak verilmiştir.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
Online eğitime ilişkin öğretmen tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, Türkiye örneklemi 

için araştırmacı tarafından geliştirilen OEİTÖ kullanılmıştır. OEİTÖ güvenirlik katsayısı 0,87 ile 

oldukça güvenilir bir iç tutarlılığa sahiptir. Ölçeğin faktör analizi sonucunda dört faktörlü (Başarı ve 

Motivasyon, Sınırlılıklar ve Dezavantajlar, Fayda ve Tutum, Eğitim Yönetimi) bir yapı belirlenmiş ve 

bu dört faktör toplam varyansın %51,15’ini açıklamaktadır. Faktörlerin oluşturulmasında benzer 

ölçeklerden yararlanılmıştır (Kışla, 2005). Dört faktör Doğrulayıcı Faktör Analizi ile doğrulanmıştır ve 

25 maddelik OEİTÖ geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek verilerine göre değişkenler analiz edilmiştir. 

Kırgız öğretmenlerin de online eğitime ilişkin tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda araştırmacı tarafından KOETÖ geliştirilmiştir. Güvenirlik ve faktör analizleri ile 

Kırgızistan literatürüne geçerli ve güvenilir bir online eğitime ilişkin öğretmen tutumlarını ölçen bir 

ölçek kazandırılmıştır. KOETÖ güvenirlik analizi sonucu 0,82 ile oldukça güvenilirdir. Faktör analizi 
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sonucunda toplam varsaynsın %52,024’ünü açıklayan dört faktörlü (Başarı ve verimlilik, Eğitim 

Yönetimi, Sınırlılıklar ve Dezavantajlar, Eğitim Süreci) 24 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. 

Açımlayıcı Faktör Analizi sonuçları Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları ile doğrulanmış ve ölçeğe son 

hali verilmiştir.  

Öğretmenlerden elde edilen veriler cinsiyet değişkenine göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 

“Sınırlılıklar ve Dezavantajlar”, “Fayda ve Tutum” ve “Eğitim Yönetimi” alt boyutlarında öğretmen 

görüşleri farklılaşmaktadır. Fakat “Başarı ve Motivasyon” ve toplam ölçek puanında öğretmen 

görüşlerinin benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. KOETÖ’ne ilişkin analizlerin sonucunda “Sınırlılıklar 

ve Dezavantajlar” ve “Eğitim Süreci” alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanırken diğer alt boyutlarda 

ve ölçek toplam puanında anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır. Araştırma verileri literatür ile 

karşılaştırıldığında cinsiyet değişkeni üzerinde anlamlı farklılığın olmadığı çalışmalar vardır (Ateş ve 

Altun, 2008; Gündüz, 2013; Kaya, 2020; Sinecen, 2019; Yakın ve Tınmaz, 2013; Yıldız, 2015). Kapucu 

ve Adnan (2018) “Uzaktan Öğretimde Online Eğitmen Başarısının Değerlendirilmesi” adlı çalışmasında 

cinsiyet değişkene göre ölçek alt boyutlarında ve toplam puanında anlamlı farklılığa ulaşmıştır.  

Araştırmada OEİTÖ ve KOETÖ ile elde edilen veriler kurum görevi (öğretmen ve idareci) değişkeni ile 

analiz edilmiştir. OEİTÖ elde edilen sonuçlara göre “Başarı ve Motivasyon” alt boyutunda ve ölçek 

toplam puanında öğretmen ve idareci görüşleri idareciler lehine anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

OEİTÖ’nün diğer alt boyutlarında “Sınırlılıklar ve Dezavantajlar”, “Fayda ve Tutum” ve “Eğitim 

Yönetimi” anlamlı farklılık bulunamamıştır. Kırgız örnekleminden elde edilen KOETÖ sonuçlarına 

göre alt boyutlarda ve ölçek toplam puanında anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır. İlgili literatür 

incelendiğinde öğretmenler ile idarecilerin öğretmenlere göre teknolojiye ilişkin görüşlerinin daha 

olumlu olduğu (Öksüz, 2018; Yörük, 2013), idarecilerin öğretmenlere göre EBA (Eğitim Bilişim Ağı) 

kullanma düzeylerinin daha yüksek olduğu (Güvendi, 2014) sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Araştırmanın bir diğer değişkeni olan mesleki kıdem değişkeninin OEİTÖ sonuçlarına etkisi 

incelenmiştir. Türk öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları mesleki kıdemlerine göre 

“Sınırlılıklar ve Dezavantajlar” ve “Fayda ve Tutum” alt boyutunda farklılaşma gösterirken diğer alt 

boyutlarda ve ölçek toplam puanında anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. KOETÖ analiz sonuçlarına 

göre Kırgız öğretmenlerin online eğitimine ilişkin mesleki kıdemin görüşlerine etkisi “Eğitim Süreci” 

alt boyutu dışında diğer alt boyutlarda ve ölçek toplam puanında etkisi yoktur. Literatür incelendiğinde 

mesleki kıdemin online eğitim tutumuna anlamlı düzeyde etki etmediği görülmektedir (Ağır, 2007; 

Alakoç, 2001; Yahşi ve Kırgıç, 2020). Kocayiğit ve Uşun (2020) yaptıkları çalışmada mesleki kıdem 

değişkeninin online eğitimin sadece uzaktan eğitimin dezavantajları alt boyutunda farklılaştığı sonucuna 

ulaşmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre öğrenim durumunun Türk öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları 

üzerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrenim durumunun (lisans-yüksek lisans) 

OEİTÖ üzerinde “Eğitim Yönetimi” alt boyutu dışında etkisi yoktur. Araştırmanın buna paralel bir diğer 

sonucu, öğrenim durumunun Kırgız öğretmenlerin online eğitimine ilişkin etki düzeyidir. Bu analiz 

sonuçlarına göre eğitim durumu, Kırgız öğretmenlerin online eğitimine ilişkin tutumlarını anlamlı 

düzeyde farklılaştırmamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre Kırgız öğretmenlerin ve Türk 

öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre online eğitime ilişkin tutumları benzerdir. Araştırmada elde 

edilen sonuçlar literatür ile paralellik göstermektedir (Karaca, Karaca, Karamustafaoğlu ve Özcan, 

2021; Kocayiğit ve Uşun, 2020; Moçoşoğlu ve Kaya, 2020). Fakat Ülkü (2018) ön lisans ve lisans 

mezunlarının online eğitim üzerindeki farklılıklarını incelediği araştırmada anlamlı farklılığa ulaşmıştır.  

Araştırmanın Türkiye örneklemi üzerinde elde edilen bir diğer sonuç çalışılan kurum (özel-kamu) 

değişkeninin OEİTÖ üzerindeki etkisidir. Elde edilen sonuçlara göre çalışılan kurumun Türk 

öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları üzerinde etkisi yoktur. Çalışılan kurum değişkeni Kırgız 

örnekleminde veri yetersizliği nedeniyle analiz edilmemiştir. Ağır ve Okçu (2006) özel okul ve devlet 

okulları öğretmenleri üzerinde yaptığı çalışmada anlamlı farka rastlamamıştır. Bakioğlu ve Çevik (2020) 

fen bilgisi öğretmenleri ile yaptıkları çalışmada özel okul ve kamuda çalışan öğretmen görüşleri arasında 

anlamlı düzeyde farklılığa rastlamamıştır.  

Araştırma kapsamında alt problemlere göre bir diğer araştırma sorusu öğretmenlik yapılan kademe 

türünün (anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise) OEİTÖ ve KOETÖ’ne göre öğretmen tutumlarının 

farklılaşma durumudur. Elde edilen sonuçlara göre Türk öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları 

görev yapılan kademe türüne göre “Başarı ve Motivasyon”, “Fayda ve Tutum” alt boyutlarında ve ölçek 

toplam puanında farklılaşmaktadır.  Kırgız öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları kademe türüne 
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göre sadece “Eğitim Süreci” alt boyutunda farklılaşırken diğer alt boyutlarda ve ölçek toplam puanında 

farklılaşmamaktadır. Demir ve Kale (2020) öğretmenler görüşüne göre uzaktan eğitim sürecini 

değerlendirdikleri çalışmada öğretmen görüşlerin benzer olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Araştırma kapsamında lise türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Meslek Lisesi) değişkeninin Türk 

öğretmenlerin ve Kırgız öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumlarına etkisinin incelenmesidir. Elde 

edilen sonuçlara göre lise türü değişkeni Türk öğretmenlerin online eğitime ilişkin sonuçlara göre lise 

türü öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları üzerinde etkisi yoktur. Farklı liselerde görev yapan 

öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları benzerdir. Kırgız örnekleminde lise türü değişkeninin 

KOETÖ üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Kırgız öğretmenlerin online eğitime 

ilişkin tutumları görev yapılan lise türüne göre farklılaşmamaktadır. Literatür incelendiğinde araştırma 

sonuçlarını destekleyen veya desteklemeyen çalışmalara rastlanılmamıştır. 

Araştırmanın son alt problemine göre elde edilen bir diğer sonuç online eğitim yapılan sürenin Türk 

öğretmenlerin ve Kırgız öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları üzerindeki etkisidir. Elde edilen 

sonuçlara göre online eğitim yapılan süre, OEİTÖ verilerine göre tüm alt boyutlarda ve ölçek toplam 

puanında farklılaşmaktadır. Türk öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumları online eğitim yapma 

süresi ile farklılık göstermektedir. Bu farklılık online eğitim süresi arttıkça ölçekten alınan puanı da 

artırmaktadır. Bu analize dayanılarak online eğitim süresi arttıkça Türk öğretmenlerin online eğitime 

ilişkin tutumları olumlu düzeyde artmaktadır sonucuna ulaşılmıştır. Fakat Kırgız öğretmenlerin online 

eğitime ilişkin tutumları üzerinde online eğitim süresinin anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Buna göre 

Kırgız öğretmenlerin online eğitim yapma süresi arttıkça online eğitime ilişkin tutumlarının değişmediği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre kadın öğretmenler, online eğitimi erkek öğretmenlere göre daha faydalı 

bulmakta ve online eğitimin daha az sınırlılığı olduğu görüşünü belirtmişlerdir. 

Bu sonuca göre kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre teknoloji odaklı eğitime daha yatkın 

olabileceklerine dair bir fikir geliştirilebilir. Bu fikir örgün eğitimde teknolojik araçlara kadın 

öğretmenlerin yatkınlığını destekleyen bir çalışmayla desteklenebilir.  

Diğer yandan kadın öğretmenlerin teknoloji yatkınlığı sadece uzaktan eğitimdeki yatkınlık ise kadın 

öğretmenlerin ev işlerine olan geleneksel görev algılarından kaynaklı olarak, uzaktan eğitimi bir 

kolaylık olarak algılamaları olarak değerlendirilebilir. Sınırlılıklara verilen “makul miktarda 

sayılabilecek tepki”  yanıtlar bu sonuca ulaşmamızı sağlayabilir. 

Bulgulara göre, idareciler öğretmenlere göre online eğitimin başarıyı artırdığını ve daha faydalı bir 

yöntem olduğunu düşünmektedirler. 

Bulgulara göre idarecilerin öğretmenlere göre uzaktan eğitimin başarıya olan katkısını sadece öğrenci 

notlarına bakarak değerlendirdikleri sonucuna ulaşılabilir. Aslında eğitim yılı sonunda öğrencilerin 

derslere dair oluşan puan değerleri başarı için sayısal bir ölçüttür. Ancak uzaktan eğitim sürecinde 

öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini en iyi bilen ve örgün eğitim süreçleriyle de 

karşılaştırabilecek olan, dersi veren öğretmendir. Diğer yandan uzaktan eğitim sürecindeki başarı ölçütü 

yine sınavlar ve sonucunda oluşan puanlar olsa da uzaktan eğitimdeki bu değerlendirmelere öğretmenin 

bakışı “belki de yeni uygulanan durumlar olması nedeniyle” olumsuz ya da güvensizlik algılamaları 

nedeniyle olabilir. Dolayısıyla uzaktan eğitimdeki değerlendirmeye dair teknik ve yöntemler farklı bir 

araştırmanın konusu olabilir. 

1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlere göre 25 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenler online eğitime karşı 

daha olumsuz tutuma sahiptir. 

Teknoloji kullanımına yeni öğretmenlerin daha yatkın olması uzaktan eğitime yatkınlıklarını da olumlu 

etkileyecektir. Yıllarca geleneksel yöntemlerle ilerleyen öğretmenlerin yeni öğretim araçlarına ilk 

karşılaştıklarındaki yargıları da yeni öğretmenlere göre daha dışlayıcı oldukları yönde araştırmalar 

eşliğinde yeni durumlara uyum noktasında eğitici seminerlere yer verilmesi bu seminerlerin öğretmen 

yaşlarına göre ayrı ayrı yapılması gerekliliği de düşünülebilir. 

Lisansüstü öğrenime sahip olan öğretmenler, online eğitimde “Eğitim Yönetimi” boyutunda diğer 

öğretmenlere göre daha yüksek tutum puanına sahiptirler. 

Lisansüstü öğrenime sahip öğretmenlerin aldıkları eğitimin alanı da sorulabilecek bir demografik alan 

olabilirdi. Çünkü öğretmenlerin eğitim aldıkları lisansüstü alan eğitim yönetim alanı olabilir. Eğitim 

yönetimi alanının müfredatında uzaktan eğitim süreçleri eğitim metotları arasında oldukça kabul gören 

yöntemlerdendir.  
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Uzaktan eğitim ekonomiklik açıdan, örgün eğitime göre oldukça üstün boyutta değerlendirilen eğitim 

yöntemlerindendir. Bu düşünce lisansüstü eğitim alan öğretmenler tarafından fazla kabul gören bir 

durum olabilir. 

Bulgu sonuçlarına göre ilkokul öğretmenlerinin görüşleri fayda ve tutum boyutunda ortaokul 

öğretmenlerine göre daha yüksektir. Yani ilkokul öğretmenleri online eğitimi daha faydalı bulmuştur. 

İlkokulda derslere sürekli giren aynı öğretmenden farklı dersleri alma olgusu ile ortaokulda her dersi 

farklı öğretmenden alma olgusu öğrenci açısından değerlendirildiğinde de benzer sonuçlar çıkabilir. 

Öğretmenin uzaktan eğitimin fayda ve tutum boyutundaki yaklaşımı verimlilik ile yakından ilgili olduğu 

için ilkokulda uzaktan eğitime daha hızlı uyum sağlandığı sonucuna da ulaşılabilir. Bu konu farklı 

boyutlarıyla yeni bir araştırmanın konusu olabilir. 

Bulgulara dayalı olarak öğretmenlerin online eğitim yapma süresi arttıkça online eğitime yönelik 

tutumları olumlu şekilde artmaktadır. 

Uzaktan eğitim süreçleriyle daha fazla uğraşan öğretmen daha yatkın olacaktır. Yeni başlayan 

öğretmenlerin reddetme ve kabul süreçlerindeki aşama bir alışma süreci olduğundan olumlu tutum 

geliştirmeleri de zaman alacaktır. Uzaktan eğitimi sürekli yapan belki de uzaktan eğitim kurumlarında 

sürekli çalışan öğretmenlerin uzaktan eğitimle ilgili tükenmişlik boyutlarından biri olarak, öğrencinin 

ortamda fiziksel olarak bulunmama boyutu, yapılacak nitel bir araştırmanın alt sorularından biri olabilir. 

Eğitim süreci boyutunda lise öğretmenleri diğer kategorideki öğretmenlere göre “Eğitim Süreci” alt 

boyutuna verdikleri puanlar daha düşüktür. 

Geleneksel öğretim yöntemlerini “ezber ve yoğun yazma ödevi vb.” uzaktan eğitimin öğretim ve 

değerlendirme süreçlerinde uygulanabilirliğinin daha zor olması nedeniyle öğrenciden, örgün 

eğitimdeki aynı verimi almak güçtür. Geleneksel öğretimin izleme ve kontrol süreçleri uzaktan eğitimde 

daha zordur. Uzaktan eğitimde ise geleneksel yöntemlerden öte “yorumlama, karşılaştırma ve proje 

üretme vb.” öğretim süreçleri daha etkin, bireysel yürütülen ve kontrolü de kolay olan süreçlerdir. 

Geleneksel öğretim yöntemlerinin lise dönemi ergenlik yaşlarında olan bireylerde uygulanması örgün 

eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de uygun değildir. Ergen birey çok fazla ödev ya da ezber yerine 

yorumlama, karşılaştırma ve devamında proje odaklı eğitime yatkındır. Çünkü olanı değerlendirmek, 

kısa yanıtlar ve projeye yönelmek bu yaşların düşünsel kazanımlarla ilerleyerek bireyselleşmeye giden 

bir sürecidir. Sorgulayan öğrenci dönemi de bu lise yaşlarıdır. 

Kırgızistan özelinde lise düzeyinde oluşan bu değerlendirme sonucu; öğretmen merkezli ya da öğrenci 

merkezli eğitim süreçleri açısından ve bu süreçlerin uygulandığı yaş grupları açısından bir araştırmanın 

konusu olabilir. Bireysel gelişim dönemlerine uygun yaklaşımlar geliştirilmeli somut düşünceden soyut 

düşünme alanına geçen yaş gruplarında da öğretim yöntem teknikleri farklı pedogojik yaklaşımlar 

doğrultusunda uygulanabilir. 

Bu araştırma nicel araştırma yöntemi ile planlanmıştır. Online eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin 

daha derinlemesine incelenmesi için ilgili konu nitel araştırma yöntemleri kullanılarak araştırılabilir. 

Online eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin yanında öğrenci görüşleri de farklı veri toplama araçları 

kullanılarak araştırılabilir. Bu araştırmada Türkiye ve Kırgızistan ülkeleri örneklemleri kullanılmıştır. 

Geliştirilen ölçekler farklı ülkelere uyarlama yapılarak kullanılabilir. Araştırma farklı örneklemlerle 

tekrar edilebilir ve farklı değişkenler kullanılarak tekrar araştırılabilir. Öğretmenlerin online eğitimde 

yaşadıkları sorunlara odaklanan yeni araştırmalar planlanabilir.  
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ÖZET 

Günümüz modern üretim sistemlerinde işletmeler için süreklilik çok önemlidir ve bu da israfın önlenmesi, 

maliyetlerin kontrol altında tutularak minimize edilmesi ile sağlanabilir. Bu amaçla şirketler çeşitli yalın 

üretim/yönetim araçlarını kullanmaktadırlar. İmha edici rekabet ortamında ayakta kalmak ve bunun 

sürdürülebilirliği için işletmeler, Süreç Yönetimi odaklı çalışmalarını daha ön plana çıkarmışlardır. Toplam 

Kalite Yönetimi (TKY), Kalite Yönetim Sistemleri, Yalın üretim/yönetim ve Kaizen gibi üretim ve yönetim 

sistemlerinde de süreç yönetimi ve iyileştirilmesi önemle vurgulanmakta ve temel ilkelerden biri olarak ele 

alınmaktadır. Süreç iyileştirmenin en etkili yollarından birisi de dünyada pek çok şirket tarafından uygulanmış 

ve etkinliği kabul edilmiş olan Altı Sigma Yaklaşımı (ASY)’dır. Son 30 yıldır uygulanan ve zamanlarda daha 

da yaygınlaşan ve özellikle de dünyada birçok lider kuruluş tarafından büyük projelerde uygulanmakta olan 

ASY; üretimden personel yönetimine, finanstan pazarlamaya şirketlerin her türlü sürecini daha verimli hale 

getirerek işletmelerin karlılıklarını arttırmalarına ve büyümelerine etkili yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda 

araştırmada, ASY ana hatları ile ortaya konacak; yaklaşımın ana felsefesi, uygulama aşamaları anlatılacak; 

Türkiye’de ve Dünya’daki belli başlı şirketlerde ulaşılan ASY’nın uygulama sonuçları incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Altı Sigma, Etkinlik, Verimlilik. 

 

SIX SIGMA APPROACH: EXAMPLES OF APPLICATIONS IN THE WORLD AND IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

Continuity is very important for businesses in today's modern production systems, and this can be achieved by 

preventing waste and minimizing costs by keeping them under control. For this purpose, companies use various 

lean production / management tools. In order to survive in the destructive competition environment and its 

sustainability, enterprises have emphasized their Process Management-focused work. In production and 

management systems such as Total Quality Management, Quality Management Systems, Lean production / 

management and Kaizen, process management and improvement is emphasized and considered as one of the 

basic principles. One of the most effective ways of process improvement is the Six Sigma approach, which has 

been applied and accepted by many companies around the world. Six Sigma approach, which has been applied 

for the last 30 years and has become more widespread in recent times, and especially applied by many leading 

organizations in the world in large projects; By making all processes of companies from production to 

personnel management, from finance to marketing more efficient, it helps businesses increase their 
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profitability and grow effectively. In this context, Six Sigma approach will be outlined in the research; The 

main philosophy and application phases of the approach will be explained; Application results of Six Sigma 

approach reached in major companies in Turkey and around the world are examined. 

 

Keywords: Six Sigma, Efficiency, Productivity. 

 

GİRİŞ 

Süreç iyileştirmenin en etkili yollarından bir tanesi, dünyada da pek çok şirket tarafından uygulanmış 

ve etkinliği kabul edilmiş olan ASY’dır. ASY’nda firmalar, süreçlerde sıfır hata oranlarına yani mükemmellik 

modeline ulaşmayı amaçlamıştır. ASY, mükemmellik modeli için neler yapılması gerektiğinden çok, neyin 

nasıl yapılabileceğinin yöntemlerini göstermektedir. Bununla beraber, Altı Sigma Metodolojisi (ASM) etkin 

ve verimli çalışma ile işletmelerde yaşanan hataların asgari düzeye indirilmesinde, verimsizliklerin ve her türlü 

iş kaybının ve buna bağlı olarak gizli fabrikaların yok edilmesinde, istatistiki bakış açısıyla uzun vadeli ve 

sürdürülebilir çözüm olanağı sunmaktadır (Tatli & Arslankaya, 2013). Son yıllarda dünyada birçok lider 

kuruluş tarafından uygulanmakta olan ASY; üretimden personel yönetimine, finanstan pazarlamaya şirketlerin 

her türlü sürecini daha verimli hale getirerek karlılıklarını arttırmalarına ve büyümelerine yardımcı yaklaşım 

olarak kullanılmaktadır. 

Projelere dayalı bir yaklaşım olan ASM’nde, bu amaca ulaşmak için, en modern yönetim ve 

istatistiksel teknikler kullanılarak süreçlerdeki değişkenliğin olumsuz etkileri ortadan kaldırılmaya 

çalışılmaktadır. ASY, ürün için hata oranını azaltmak, belirli bir sürecin ürettiği çıktı oranını artırmak, ilk 

maddelerin daha etkin kullanımını sağlamak, maliyet azaltmak, teslimatın zamanında yapılmasını sağlamak, 

bir süreci, tasarımı veya kaliteyi iyileştirmek için üst yönetimin onay verdiği projelerde ele alınmaktadır. 

Gerçekleştirilen Altı Sigma (AS) projeleri neticesinde sıçramalı iyileştirmeler beklenmektedir. AS tek bir 

metot ya da stratejinin uygulandığı bir yöntem modası değildir. Bunun yerine gelişmiş iş liderliği ve 

performans için uygulanan esnek bir sistemdir. Geçtiğimiz yüzyılın çok sayıda önemli yönetim fikri ve en iyi 

uygulamaları üzerine kurulmuştur. Yirmi birinci yüzyılda başarı için güçlü bir formül niteliğindedir (Thomsett, 

2004).  

AS’nın etkisinin ve öneminin daha açık bir şekilde anlaşılması için bu çalışmada ASY ana hatları ile 

incelenerek; yaklaşımın ana felsefesi, uygulama aşamaları anlatılmaktadır; Türkiye’de ve Dünya’daki belli 

başlı şirketlerde ulaşılan ASY’nın uygulama sonuçları incelenmektedir.  

 

ALTI SİGMANIN ÖNEMİ 

 

Yoğun rekabet şartlarının yaşandığı günümüzdeki piyasa şartlarında şirketler tüm işlerini kendileri 

yapmak yerine belli bir konuda yoğunlaşarak daha verimli olmayı hedeflemektedirler. Son zamanlarda AS 

başlığı altında pazarlaması yapılan, aslında yalın bir AS düzeneği değil, kontrol dışı değişkenliğin azaltılması, 

hataların önlenmesi yolunda verilen sistemli bir savaş anlamına gelmektedir. Günümüze kadar kalite yönetimi, 

TKY, mükemmellik anlayışı, başarılı kurum oluşturma adına verilen emeğin ve kazanılan birikimlerin ve 

deneyimlerin, istatistiksel yöntemlerin bilinçli ve istekli kullanımı eşliğinde başarı yolunda kullanılması 

çabasıdır (http://www.ersahdincer.net/?page_id=258, 2021).  

AS metodu ürünlerimize, hizmetlerimize ve süreçlerimize benzeyen veya benzemeyen diğer ürünler, 

hizmetleri ve süreçleri karşılaştırmamızı sağlar. Bu durumda bize diğerlerinden ne kadar ileride veya geride 

olduğumuzu gösterir. En önemlisi nereye gitmemiz gerektiğini ve bunu başarmak için ne yapmamız gerektiğini 

söyler. Başka bir ifadeyle AS “Toplam Müşteri Tatmini” yarışında bize yolumuzu gösteren bir ölçü aletidir. 

Örneğin bir sürecin 6 Sigma kalite düzeyinde olması, onun sınıfının en iyisi (best in class) olduğu anlamını 

taşımaktadır. Bir diğer sürecin 4 Sigma kalite düzeyinde olması, onun ortalama kalite düzeyinde olduğunu 

gösterir. Bu da bir milyon ürün veya hizmette 6.200 hatalı ürün veya hizmetin üretilmesi anlamını taşımaktadır. 

Bu hassasiyette sigma, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve süreçlerimizin yeterliliklerini ölçen ve karşılaştırma 

imkânını sağlayan bir ölçüm çizelgesidir (http://www.ersahdincer.net/?page_id=258, 2021).  
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ASM’nin sağladığı önemli bir yarar da, kurumlar için problem çözümlerini sistematik hale getirip, 

zorluklarına göre bu problemlerin sınıflandırılmasını sağlamaktır. Kurumlarda karşılaşılan bazı problemler 

mantık, tecrübe ve sezgisel yöntemlerle çözülebilir. Bu tarz problemler kolay olarak nitelendirilir ve 

çözümlenmeleri için uzun süre ihtiyacı gerekmemektedir. Orta dereceli zor olan problemler, kurumların en 

çok karşılaştığı ve sayısı fazla olan problemler olup AS projelerine dönüştürülmeleri yararlıdır. Bu sayede orta 

zorluğa sahip problemler daha kolay ve hızlı çözüm bulunup üst yönetime çıkmadan kazanç sağlanmış olur. 

Maliyeti yüksek problemler, üst yönetim bilgisinde kontrollü ortadan kaldırılmalıdır. 

Bir yönetim ve işletme felsefesi olan ASY, alanında mükemmeliyetçi olmayı, değişkenliği azaltarak 

müşteri tatminini arttıran, müşterilere hatasız mal ve hizmet sunmayı amaç edinerek müşteri beklentilerinin 

ötesinde bir kaliteye ulaşmaktır. AS vizyonu, süreçleri bir milyon işlemde sadece 3,4 hatalı duruma getirmeyi 

amaçlamaktadır (Bircan & Köse, 2012).  

AS metodolojisinin önemi işletmeler için aşağıdaki maddelerle özetlenebilir:  

- AS, bir işletmenin bütünsel olarak iyileştirilmesi ve yenilenmesi programıdır ve bu nedenle önemlidir. 

- Ürün ve süreçlerin en uygun hale getirilmesi yönelik istatistiksel ve mühendislik yönü baskın olan bir 

yöntemdir ve bu nedenle önemlidir. 

- AS, her ürün, süreç ve dönüştürme eyleminin neredeyse hatasız olarak yapılabilmesine uygun bir 

programdır ve bu nedenle önemlidir. 

- Müşteri gereksinimlerinin tam olarak karşılanmasıdır ve bu nedenle önemlidir. 

- İşletmenin müşteri memnuniyetini yükseltme, karlılık ve yararlılığı güvence altına almayı amaçlayan 

bir kültür dönüşümüdür ve bu nedenle önemlidir. 

- AS, işletme başarısını sağlamaya, sürdürmeye ve yükseltmeye yönelik kapsamlı ve esnek bir sistemdir 

ve bu nedenle önemlidir. 

- Uygulama amacı; müşteri gereksinimlerinin önemsenmesi ve tam olarak karşılanmasıdır ve bu nedenle 

önemlidir. 

Bütün bu önemli özellikler sayesinde AS, işlem sürelerinin kısalmasına, hataların azalmasına, 

maliyetlerin küçülmesine, verimliliğin yükselmesine, sadık müşteri sayısının artmasına, pazar payının 

büyümesine, işletmelerde kültür değişiminin yaşanmasına neden olmaktadır. AS’yı uygulayan birçok işletme 

verimlilik, etkenlik, kalite, müşteri tatminin de birçok artı sağlamanın yanı sıra pek çok tasarruf 

sağlayabilmişlerdir. Yalnız büyük işletmeler da değil küçük ve orta ölçekli pek çok işletmeler de 

uygulanabilmesi mümkün olan bir yaklaşımdır. 

ALTI SİGMA DÖNGÜSÜ 

ASY’nın amacı müşteri tatminini ve işletme performansını arttırmaktır. Bunun için sistem ve 

süreçlerde müşteri tatmini ve işletme performansını olumlu yönde etkileyecek değişiklikler yapılmalıdır. 

Ancak bu değişikliklerin uygun bir planlama olmaksızın gerçekleştirilmesi mümkün değildir (Akdamar, 2014). 

Planlama ise iyi tahmin yeteneği gerektirir. Tahmin, konu hakkında bilgiye dayanmaktadır. Bilgi ise içgüdülere 

dayalı olarak geliştirilemez. Bu nedenle, bilginin geliştirilmesinde bilimsel metotlar kullanılarak toplanan 

verilerden yararlanılmalıdır (Sevinç, 2013).  

AS süreci yol haritası olarak kabul edilen sistematik bir yaklaşımla yürütülmektedir. AS yol haritası, 

uygulama yöntemi veya Tanımlama-Ölçme-Analiz-İyileştirme-Kontrol(TÖAİK) iyileştirme modeli, birbirini 

sırasıyla izleyen ve beş aşamadan oluşan proje odaklı döngüsel bir yaklaşımdır. Beş adımdan oluşan TÖAİK 

adımları izlenerek proje yapılmaktadır (Işığıçok, 2005). TÖAİK modelindeki kritik adımlar Tablo 1.’deki gibi 

özetlenebilir (Kwak & Anbari, 2006):  

 

Tablo 1. Altı Sigma adımları ve kritik süreçleri (Kwak & Anbari, 2006)) 

Altı Sigma Adımları Kritik Süreçler 

1. Tanımlama 

a- Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının tanımlanması 

b- Proje kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi 

c- Sürecin iş akışları çizilerek tanımlanması 



 
 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 

308 

2. Ölçme 
a-Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak süreç ölçümünün yapılması 

b- Veri toplama planının oluşturulması 

3. Analiz 
a- Süreçteki hata ve değişkenlik kaynaklarının belirlenmesi 

b- İyileştirmeler için fırsatların önceliklendirilmesi 

4. İyileştirme 
a- İyileştirmeleri devreye alma planının oluşturulması 

b- Değişkenlikleri azaltacak şekilde Sürecin iyileştirilmesi 

5. Kontrol 

a- İyileştirilen Sürecin ihtiyaçlarını karşılama derecesinin kontrolü 

b-İyileştirilen Sürecin sürekli olarak izlenmesi ve kontrolüne ilişkin 

stratejiler geliştirilmesi 

 

Bahsedilen TÖAİK döngüsü, uluslararası literatürde DMAIC(Define, Measure, Analyze, Improve and 

Control) yaklaşımı olarak geçmektedir. TÖAİK (DMAIC)  yaklaşımına ait döngü Şekil 1.’de gösterilmiştir 

(Sevinç, 2013).    

 
Şekil 1. TÖAİK döngüsü (Sevinç, 2013) 

Tanımlama, ölçme, analiz adımları sistemi izleme ve karakterini belirleyici olarak sınıflandırılmıştır. 

İyileştirme ve kontrol adımları ise optimizasyon ve sürdürülebilirlik sağlayıcı olarak sınıflandırılmıştır (Tatlı, 

2013).  

ASM, araştırmacıları bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri anlamaya zorlar. Amaç, 

süreçleri matematiksel olarak anlamaktır. Bu ilişkileri anlayabilmek için AS’nın temel adımlarında belirli 

sorular sorulmalıdır. Bunlar Tablo 2.’deki gibidir (Harry & Schroeder, 2006).  

Tablo 2. Altı Sigma’nın temel adımlarında sorulması gereken sorular 

 

Altı Sigma Adımı Sorulacak Soru 

Tanımlama Süreçten müşteri beklentileri nelerdir? 

Ölçme Hataların frekansı (sıklığı) nedir? 

Analiz Neden, ne zaman ve nerelerde hatalar olmaktadır? 

İyileştirme Süreci nasıl iyileştirebiliriz? 

Kontrol 
Süreci iyileştirdikten sonra bu şekilde kalmasını ve daha da 

iyileştirmeyi nasıl sağlayabiliriz? 
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Bir süreç geliştirme yönteminin seçimi organizasyon kültürüne bağlıdır. Birçok organizasyon kendi 

kültürüne en uygun ve uygulanacak olan geliştirme yöntemini belirlemeye çalışır. Proje seçimi genellikle 

operasyonel amaçlar içerisinde bir işletme stratejisinin döngüsüne dayanır. Proje seçimi, stratejiler ve müşteri 

değeri ile bağlantılıdır (Firuzan & Gerger, 2010).  

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ALTI SİGMA UYGULAMALARI  

Dünya’da Altı Sigma 

Dünyaca bilinen Motorola ile hayata geçirilen “Altı Sigma” çalışmaları, 1995’li yıllarda diğer dünya 

işletmelerinin de ilgisini çekmeyi başarmıştır. Kısa süre içinde ASM’ne uyum sağlayan işletmeler 

kârlılıklarında önemli miktarlarda artış elde etmişlerdir. 1999 yılı Fortune 500 listesindeki şirketlerin 40’ı ve 

bu 500 içinde ilk 100’e girenlerin de 14’ü AS çalışmalarını işletme bünyesinde sürdüren işletmeler olmuştur 

[46]. Tablo 3.’te dünyada AS’yı uygulayan işletmelerden bazıları gösterilmiştir  

(http://www.biymed.com.tr/download/indiriliyor.asp?islem=indir&id=156, 2021).  

Tablo 3. Altı Sigma uygulayan işletmeler 

3M First Data Corporation Noranda 

ABB GE Nylex Polymer Products 

Alcoa Glaxo PerkinElmer 

Allied Signal Hitachi Peterman Europe 

Amazon.com Honda Polaroid 

American Express Honeywell P&G 

Australian Food IBM Qualitran Poffesional 

Avon Rubber plc Ingram Micro Raytheon 

Alstom IMI Norgren Seagate Technology 

BBA Group Jaguar Sheraton 

Bendix John Deere Smarter Solutions 

Black& Decker Johnson & Johnson Solectron Telecommunications 

Bombardier Johnson Control GmbH Sony Ericsson 

Burlington Industries JP Morgan Chase Sollac Usinor 

British Telecom Kodak Starwood 

Canon Lear Corporation Sun Microsystems 

Caerpillar Lloyds Texas Instruments 

Otibank Lockheed Martin Toshiba Europe GmbH 

Conseco Maple Leaf Foods Varian Medical System 

Cott Corporation Maytag Vision Systems Fire&Security 

Du Pont McKessen Vodafone Telecommunications 

Express Gift LTD Microsoft Volvo cars 

Egg Motorola Xerox 

Ford Nokia Zurich Financial Services 

AS çalışmaları işletmelerin kârlılıklarını artırmakla kalmamış, aynı zamanda işletmelerin elde ettikleri 

tasarruflarda önemli miktarlarda değişikliğe neden olmuştur. AS öneminin anlaşıldığı işletmelere ait kazanç 

stratejileri ve AS sayesinde stratejilerini yerine getirerek sağladıkları kazanç değerleri Tablo 4.’te yer 

almaktadır (Çabuk & Karayılmazlar, 2000).  
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Tablo 4. Dünyada Altı Sigma uygulayan firmalar ve kazançları (Çabuk & Karayılmazlar, 2000) 

Firma / Proje Kazanç Şekli Kazanç 

Motorola(1992) Süreç sırası hata oranı 
150 defa azaltıldı 

2,6 yılda 2.2 Milyar $ 

Raytheon Hava Taşıtı 

Entegrasyon Sistemleri 

Depo bakım muayene 

süresi 
%88 oranında azalma 

GE 
Tamir atölyelerindeki 

işlem süreleri 

%62 oranında azalma 

3 yılda 1.5 Milyar $ 

Allied Signal(Honeywell) Stok çevrim süreleri 
%100 oranında yükselme 

2 yılda 1.2 Milyar $ 

Allied Signal( Honeywell) Yollama çevrim süresi 18 aydan 8 aya düşürüldü 

Hughes Askeri Operasyonlar 

Misilli Sitemler Grubu 
Kalite/Verimlilik 

%1000 ve %500 oranında 

iyileştirmeler 

GE Finansal 2 milyar $ kazanç (1999) 

Motorola Finansal 11 yılda 15 milyar $ 

Dow Kimya Finansal 2.45 milyon $ 

DuPont Finansal 25 milyon $ 

Telefonica de Espana Finansal 10 ayda 30 milyon € 

Texas Instruments Finansal 1.8 yılda 600 milyon $ 

Johnson and Johnson Finansal 500 milyon $ 

Honeywell Finansal 1.2  milyar $ 

Nokia Finansal 2 yılda 300 Milyon $ 

Siebe PLC Finansal 9 ayda 100 Milyon $ 

Yukarda örnek olarak verilen işletmelerden bazıları literatürden incelenerek daha detaylı bir şekilde 

sırayla açıklanacaktır.  

Motorola ve Altı Sigma 

AS’yı ilk uygulayan dünya devi Amerikan telekomünikasyon işletmesi Motorola olmuştur. Rekabet 

üstünlüğü yaratmaya ilişkin 1988’de Motorola’da uygulanmaya başlanan AS, kalitenin ciddiyetle ele 

alınmasını sağlayan önemli bir işletme deneyimidir [46]. Aslında Motorola’nın yöneticileri de diğerlerinden 

pek farklı değildi. Onlarda yaşadıkları problemlerin çözümünü diğer pek çok işletmenin yöneticisi gibi işletme 

dışında arıyorlardı. Ta ki Japon firması, Motorola’nın ABD’deki bir televizyon fabrikasını satın alana kadar. 

Fabrika yönetimi Japonlara geçtikten sonra hata oranının bir anda 20 kat azalması, Motorola yöneticilerinin 

ilk kez kendi yönetim şekillerini sorgulamasına neden olmuştur. İşe, yöneticilerin kendi bölümlerinin 

kalitesinden sorumlu tutmakla başlamışlardır. Böylece kalite güvence bölümünün görevi de, bölüm 

yöneticilerine kaliteyi başarmalarında yardımcı olmak, onlara kalite danışmanlığı ve eğitimi sağlamak olarak 

değiştirilmiştir (Şahin, 2006).   

Motorola, kalite ölçümünü somutlaştırmak için Milyonda Hata Olasılığı (MHO: Bir milyon işlem 

basamağında hata yapma olasılığı) kavramını geliştirmiş ve 1985 yılından itibaren bu ölçütü uygulamaya 

koymuştur (http://www.procen.com.tr/altisigma2.html, 2021). 1987 yılında üst yönetimin kalite iyileştirme 

konusundaki iddialı gayretlerinin etkisi ile AS hedefi, yani bir milyon basamakta 3,4 hata hedefi olarak 

belirlenmiştir. Bu aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefiydi 

(www.geocities.com/akircali/yazilar/sixsigma.html, 2021). Bu hedef şirketin tüm kademelerinde uygulanarak 

daha verimli sonuçlar doğurmuştur. Motorola 10 yılda 13 milyar $ net getiri elde etmiştir. Motorola 220 bin $ 

yatırım yapmasına rağmen, 6,4 milyon $’lık maliyet iyileştirmesine ulaşmış, ulaşılan bu tablo, büyük 

işletmeleri de AS’ya yöneltmiştir (Şahin, 2006).  
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AS’yı tüm süreçlerinde uygulamayı başaran Motorola, AS’yı altı aşamada uygulamıştır. Bunlar 

(Pande, Neuman, & Cavanagh, 2000): 

- Ürünleri ve hizmetleri belirleme 

- Süreçleri belirleme 

- Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını belirleme 

- Tedarikçilerin belirlenmesi 

- Ürün, hizmet ve süreçlerin oluşumuna katkıda bulunmayan çabaları ve hataları ortadan kaldırma 

Bu adımların sürekli olarak tekrarlanması şeklinde sıralanmaktadır. 

 

General Electric (GE) ve Altı Sigma 

AS’nın popülerleşmesindeki diğer bir önemli husus ise; 1995 yılında, General Electric’in , “Altı Sigma 

Akademisi” ile kendi eğitim programlarını geliştirmek için sözleşme imzalamasıdır. Burada işletmede CEO 

konumunda olan Jack Welch, tüm kademelerdeki her çalışanını AS eğitimleri ve problem-çözüm 

yaklaşımlarının bir parçası olmaya zorlamıştır  (Allen, 2008).  

GE’nin CEO’su olan Jack Welch, işletmeyi, lider olmadığı iş kollarından çekmiş, çalışan sayısını 

412.000’den 229.000’e indirmiş, hiyerarşi basamaklarını 9-12’den 4-6’ya çekmiştir. Bugün GE, faaliyette 

bulunduğu 12 iş kolunda lider konuma gelmiştir. Ciro ve kârını 10 yılda ikiye katlamış ve verimlilik artışı 

%2’den %5’e çıkmıştır. Welch, 1995 yılı sonlarında, işletmenin daha da başarılı olabilmesi için AS ile ilgili 

çalışmalarına başlamıştır. Bu kez yapılanma için değil, yeni bir işletme ve yönetim stratejisi için adımlar 

atılmıştır. Hedef; kaliteli ürün, düşük maliyet ve yüksek müşteri tatminidir (Kiriş, 2003).  

Jack Welch, 20 yıl boyunca GE’de CEO’luk görevi yapmış, GE’nin dünyanın en iyi işletmelerinden 

biri haline gelmesinde önemli katkı sağlamıştır. Jack Welch, GE’de uyguladığı temel is stratejilerini zaman 

durumuna bağlı olarak dört ana aşamaya bölmektedir (Polat, Cömert, & Arıtürk, 2005):   

- Rekabetin çok yoğun olduğu, kârlılığın ve katma değerin düşük olduğu iş kollarından GE’yi çıkarmak, 

- Katma değeri olmayan işlerin şirket süreçlerinden temizlenmesi ve dinamikleşme, 

- İş sonuçlarındaki değişkenliğe karşı verilen savaş (Altı Sigma), 

- 2000 yılından sonra bilgi çağı değişimine paralel olarak dijitalleşme. 

GE’nin AS alanında bu başarısı maliyet ve kâr verilerine de yansımış, şirket 5 yıllık kısa bir sürede 

önemli kazançlar elde etmiştir. GE, AS uygulamalarına 1996-2001 yılları arasında yaklaşık 2,7 milyar $ 

yatırım yaparken bu yıllarda yaklaşık 10 milyar $ verimlilik artışı sağlamıştır. Özellikle işletme 2000 yılında 

maliyetinin 6 katı kadar verimlilik artışı sağlamıştır (Köse, 2009). Altı yıllık dönem için maliyet ve fayda 

değerleri Şekil 2.’de gösterilmektedir.  

 
Şekil 2. GE’de Altı Sigma uygulama sonuçları 

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Harcama 0,69 0,72 0,22 0,01 0,41 0,19

Kazanç 1,59 4,48 1,73 0,5 1,69 6,6
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Honeywell/Allied Signal ve Altı Sigma 

Allied Signal’in iş geliştirme ofisi, fonksiyonel yeteneği arttırma, firmalar arası sinerji yaratma ve yeni 

ürünler geliştirme konularında görevlendirilmis bir yöntemdir. İş geliştirme yöntemi, tüm bunları karşılamak 

üzere, 1994 yılının sonlarında kalite geliştirme programlarına başlayarak AS programını uygulamaya 

geçirmiştir. Allied Signal, geleneksel olarak değişkenliği azaltan istatistiksel yöntemi felsefe olarak ele almış 

ve süreçlerin iyileştirilmesine odaklanmıştır. AS, mühendislik prensiplerini, çok fonksiyonlu ekipleri, proje 

yönetimini, çevrim sürelerini azaltan tasarım prensiplerini de kapsadığı için müşteriler için çok daha fazla 

değer sağlamıştır. Allied Signal 1998 yılında ASY ile pazarda %6 oranında verimlilik ve %13 oranında kâr 

artışı hedefi sağlamıştır. ASM’nin uygulanması sonucunda, işletme, 1998 yılında 500 Milyon $ kazanarak 

pazar payını %25 arttırmış, kapasitesinde %30’luk artış saglayarak 9 Milyon $’lık gelir artışı sağlamıştır 

(Hunter & Schmitt, 1999).   

Allied Signal liderleri AS’yı yalnızca bir sayı olmaktan daha farklı algılamışlardır. Onlara göre AS, 

ellerinin altındaki her türlü aracı kullanarak ve kullandıkları yöntemleri yeni baştan düzenlemekten asla 

çekinmeden mükemmel standarda ulaşmak hedefni ortaya koymuşlardır. AS, Allied Signal’i üç farklı açıdan 

etkilemiştir (Truscott, 2003):  

- Yeni ürünler ile başarı oranları artmıştır. 

- Çevrim sürelerini azaltarak, pazardaki hızlarını artıracak rekabetçi avantaj kazandırmıştır. 

- İşler daha hızlı yapılarak, maliyetler azaltılmış ve daha az kaynakla daha fazla iş yapabilir konuma 

gelmişlerdir. 

Türkiye’de Altı Sigma  

Dünyada ekonomik alanda yaşanan küreselleşmenin Türkiye’ye ve Türk işletmelerine etkisi büyüktür. 

Özellikle de son birkaç yılda yaşanan ekonomik krizler Türkiye’deki işletmelerin vizyonlarını dünyaya 

yöneltmeleri gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Rekabet güçlerini artırmalarını, verimlilik ve değer yaratma 

kriterlerini gözden geçirmelerini, kârlarını artıracak yöntemleri uygulamalarını kaçınılmaz bir sorumluluk 

haline getirmiştir (Şahin, 2006). Türkiye’de AS ilk kez 1996 yılında hisselerinin önemli bir bölümü GE’ye ait 

olan TEI (Turkish Engine Industry)’de uygulanmıştır. 1996’dan bu yana AS tabanlı çalışmalarda oldukça yol 

alınmıştır.  

Türkiye’de ASY’nın şirketler tarafından uygulamasının coğrafik olarak dağılımının incelendiği 

(Uluskan, 2017) çalışmasından, Türkiye’nin birçok kentinde AS uygulamalarının yürütüldüğü anlaşılmaktadır 

(Şekil 3). Özellikle başta İstanbul olmak üzere, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’i 

kapsayan Marmara bölgesi AS uygulama açısından en zengin bölge olduğunu tespit etmiştir.     

 
Şekil 3. Türkiye’nin Altı Sigma uygulama haritası (Uluskan (2017:138)). 

Bu bölgeden sonraki AS uygulamaları açısından yoğunluk; İzmir ve çevresi, Kayseri, Adana, Mersin 

ve diğer önemli bir bölge ise Eskişehir ve Ankara şehirlerini barındıran İç Batı Anadolu bölgesinde ön plana 

çıkmaktadır. Türkiye‟de AS’nın endüstri kollarına göre dağılımına bakıldığında en büyük oran makine 

sanayiine aittir. Teknik açıdan en çok detaya sahip olması ve karma süreçler içermesi bakımından AS’ya en 

çok bu sektörde eğilim olmuştur.  
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Sonraki sıralarda kimya endüstrisi ve gıda, içecek ve tütün endüstrileri AS uygulayan önemli endüstriler 

olarak ortaya çıkmaktadır (Uluskan, 2017).  

Türkiye’deki işletmelerin AS’yı uygulamaya başlama nedenleri olarak verimlilik ve maliyet avantajı 

sağlamak, 2001 yılında ekonomik kriz yaşanması, ihracat yapılan işletmelerin istekleri gibi nedenler 

sayılabilmektedir. Türkiye’de TEI, Arçelik, Eczacıbaşı Vitra, Borusan, Kordsa, Profilo, Çimtaş, Kalekim, 

Ford, Fırat Plastik, Bosch gibi işletmeler AS’yı başarı ile uygulayan işletmelerden bazılarıdır (Tatlı, 2013).  

TEI ve Altı Sigma 

1996 yılından itibaren iş süreçlerinde ASM’ni kullanmaya başlayan Türkiye’deki ilk şirket 

Eskişehir’de faaliyet gösteren TEI işletmesidir. İşletme hisselerinin büyük bir kısmı da General Electric’e 

aittir. TEI Genel Müdürü Tayfun Mutlu; AS uygulaması için şöyle demiştir: “Kârlılıkta ve verimlilikte yüksek 

getiriler sağladık. Tüm süreçlerde hata oranını milyonlarda 3’e kadar indirmeyi başardık” (Şahin, 2006). 

Arçelik ve Altı Sigma 

Türkiye’de AS’yı ikinci olarak ve 1998 yılında uygulamaya başlayan işletme ise Arçelik’tir. Arçelik 

Türkiye’de AS’yı uygulan ilk Türk sermayeli işletmedir. Arçelik, özellikle üretim temelli süreçlerinde AS’yı 

oldukça geniş kapsamlı olarak uygulamıştır. Başlangıçta AS’yı üretim süreçleri ile sınırlı tutan işletme, 2002 

yılı itibariyle yöntemi hizmet süreçlerini de kapsayacak şekilde yeniden yapılandırmıştır (Polat, Cömert, & 

Arıtürk, 2005).   

 

  
Şekil 4. Arçelikte’de Altı Sigma uygulama sonuçları 

Bu çalışmalar sonucunda Arçelik 2004 yılının sonu itibariyle AS projelerinden toplamda yaklaşık 

14.35 milyon Euro kazanç elde etmiştir. Şekil 4.’te uygulama sonuçları temsil edilmiştir. 150’ye yakın Arçelik 

çalışanı kara kuşak eğitimi alarak AS projelerini yönetecek ve yönlendirecek düzeye ulaşmıştır. Kara kuşak 

eğitimleri, şirket bünyesinde bulunan uzman kara kuşaklar tarafından verilmektedir. Proje konularının 

belirlenmesi ve kaynak sağlanması ise şampiyonların sorumluluğunda olup günümüze kadar tamamlanan 

100’ün üzerinde AS projesinden 15 milyon $ dan fazla net kazanç sağlanmıştır  (Köse, 2009) .  

SASA- DuPontSA ve Altı Sigma 

Sabancı Holding tarafından da AS çalışmaları yapılmıştır. Şubat 2000’de SASA- DuPontSA’da 

uygulanmaya başlanmış olan AS, iki yıl gibi kısa bir sürede büyük hız kazanarak son derece başarılı noktalara 

ulaşmıştır. SASA-DuPontSA’da biten 5 proje olup, bunların toplam getirisi 1.347.000 $ olmuştur (Köse, 

2009).  

Ford Otosan ve Altı Sigma 

Ford Otosan AS çalışmalarına 2000 yılında başlamıştır. Dört yıl içerisinde 23 siyah, 450 yeşil kuşak 

yetiştirilebilmiş, tamamlanan 153 proje sayesinde 20 milyon $’a yakın bir kazanç sağlanmıştır (Köse, 2009). 

Ford Otosan, AS çalışmaları sonucunda süreç kayıplarını büyük ölçüde azaltmıştır. Bu yönde yaptığı 

çalışmalarla, süreçlerini iç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak yönde geliştirmektedir. Bir 
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kaç yıl içinde yaklaşık 27.000 projenin kayıtlı olduğu bir proje çözüm havuzuna sahip olmuş, her geçen gün 

bu rakama yenileri eklenmiştir. Birçok projenin çözümü, diğer Ford fabrikaları tarafından da tekrarlanarak, bir 

çözümün etkinliği küresel anlamda yaygınlaştırılmaktadır. Örneğin Ford Otosan’da yazılmış olan bir ikmal 

takip programı, Ford Çin'de efektif olarak kullanılmaktadır. Bu sayede hem iş kaybının önüne geçilmekte hem 

de standart süreçlerle müşteri memnuniyeti artırılmaktadır (http://www.altisigma.gen.tr, 2021).  

Borusan Holding ve Altı Sigma 

2002 yılının basında Borusan yönetimi bir değerlendirme yaparak, bir dizi tespitte bulunmuştur. 

Borusan’da 2001 krizinin ardından, çok zorlu koşullarda bile yatırım yapmaya devam edecek kadar güçlü bir 

finansal yapı, köklü bir kurumsal kültür, sürekli yenilenen teknoloji ve yetkin insan kaynakları vardı. Fakat bu 

konumunu gelecekte daha da güçlendirerek sürdürmek ve büyümeye devam edebilmek için yeni bir atılım 

yapmak ve bir kültürel değişim sürecini başlatmak gerekiyordu. Borusan yönetimi, böyle bir atılım için dünya 

devlerinin başarıyla uyguladıkları AS yönteminin en uygun yol olduğuna karar verilmiştir. Bu kararı aldıktan 

sonra, önce 2002 yılı başında Borusan Makine ve Borusan Güç Sistemleri'nde ve ardından kısa süre içinde tüm 

grup işletmelerinde ASY uygulanmaya başlanmıştır. 1 Şubat 2002’de "Program Yönetim Ofisi" kurulmuştur. 

14 Mart 2002’de grubun 150 yöneticisine iki günlük "Altı Sigma Yönetici Eğitimi" verilmiştir. 17 Mayıs 

2002'de "1. Kuşak Bağlama Töreni" gerçekleştirilmiştir. Grupta AS uygulamalarına geçiş işte bu çalışmalarla 

başlanmıştır (Köse, 2009) .  

Borusan Holding 2007 yılını hedefleyen 5 yıllık bir stratejik plan oluşturmuş ve bu bağlamda Borusan 

Holding’in tüm şirketlerinde AS felsefesini uygulayarak 2007 yılında 2 milyar $ ciroya 150 milyon $ vergi 

öncesi kâra sahip ve gerçekleştirdiği işte mükemmelliği ön planda tutan, kültür değişimini sağlamayı 

hedefleyen bir şirket konumuna gelmiştir. Siyah kuşaklar tarafından 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen ve 

gerçekleştirilmekte olan toplam 256 projede, vergi sonrası kâr olarak 56 milyon $ kazanç elde edileceği 

belirtilmektedir. Bu miktarın %57’si gider azaltmayı hedefleyen projelerden, %37’si ise gelir arttırmayı 

hedefleyen projelerden sağlanmıştır. %6’sında ise hem gelir arttırılması hem de gider azaltılması 

amaçlanmıştır (Köse, 2009) . 

Eczacıbaşı ve Altı Sigma 

Eczacıbaşı kuruluşlarından Vitra, AS ile Kartal ve Bozüyük fabrikalarında birim üretim maliyetinde 

rekor bir sonuç elde etmiştir. Vitra’da Türkiye'de bu yaklaşımı başarıyla uygulayan işletmelerden biri 

olmuştur. Ocak 2003’de Kartal ve Bozüyük fabrikalarında birim üretim maliyeti açısından rekor bir sonuç elde 

edilerek yılda 1,5 milyon $ tasarruf sağlanmıştır. Vitra’nın ana faaliyet alanı seramik temelli yapı gereçleri 

üretimidir. Seramik üretimi toprağın şekillenmesi ve ısıl işlemlerinden geçirilmesi ile gerçekleştirildiği için 

hata, fire, ıskarta, tamir ve yeniden işleme kaynaklı maliyetler diğer sektörlere kıyasla daha fazla aşina olunan 

terimlerdir. Bu nedenle fabrikaların üretim bölümlerinde günlük faaliyetlerin büyük bir bölümü fire azaltma 

çalışmalarını oluşturmaktadır. AS proje yönetim sisteminin Vitra için çok uygun bir model olarak 

belirlenmesinin temel nedenlerinden biri de zaten bu alanda iyileştirme kaydetme isteğidir (Köse, 2009). Vitra 

Genel Müdürü Şadi Burat, Vitra’da AS ile çıtayı nasıl yükselttiklerini ve başarıya nasıl ulaştıklarını şu şekilde 

ifade etmektedir (Polat, Cömert, & Arıtürk, 2005):  

“Vitra’da AS çalışmaları 2002 yılında başladı. Ocak ayı sonunda Genel Müdür ve tüm müdürler dört 

tam gün süren “Yönetici Bilinçlendirme” eğitimi aldılar. Daha sonra 19 kara kuşak adayı beş aylık bir 

çalışma sürecine girdi ve her ay bir eğitim alıp kalan üç haftada projeleri üzerinde çalıştı. 20’ye yakın 

yeşil kara kuşak adayı da nisan-mayıs aylarında altı günlük eğitim alarak kara kuşak adaylarının proje 

çalışmalarına yardımcı oldular. AS çalışmaları sonucu ile elde edilen getiriler son derece olumlu oldu. 

Dokuz ayrı proje ile Bozüyük fabrikamızda yıllık 1.474.430 $’lık iyileştirme gerçekleştirildi. Bu 

iyileştirmeler için 317.200 $’lık yatırım yapılmış ve yapılacak olup Ağustos 2002 sonunda 739.350 

$’lık fiili iyileştirme sağlanmıştır.” 

ASELSAN ve Altı Sigma 

ASELSAN tüm süreç çıktılarının sıfır hatayla gerçekleşmesi hedefi ile ürün başına hata sayısı ve bir 

milyon hata olasılığındaki hata sayısı verilerini izleyen ve kontrol altında tutan bir sistematik oluşturmuştur. 

Tüm bu hata tipleri ve kaynakları kodlanmış ve kalite verilerinin ortak bir veri tabanında oluşturulması 
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sağlanmıştır. Bu yol ile sistemdeki tüm hata olasılıkları belirlenmekte ve her yeni ürün ve süreç için bu çalışma 

tekrar yapılmaktadır. Kontrol sınırları dışına çıkan kalite verileri anında belirlenmekte ve ilgili birimlere bunun 

üzerinden uyarı mesajları gönderilmektedir. Böylece, oluşan kalite bilgisi üretici bölümlerce anında 

değerlendirilmekte ve hataların kaynağına inilerek düzeltici tedbirler alınmaktadır (Uslu, 2002).  

Otokoç ve Altı Sigma 

Bir otomotiv işletmesi olan Otokoç, AS uygulamaları ile ilgili olarak uzun dönemli Yeşil ve Kara 

Kuşak projeleri başlatmış, ilk dalgada; müşteri memnuniyeti, servis ve satış süreçleriyle ilgili sekiz adet Yeşil 

Kuşak projesi gerçekleştirmiş ve hedeflediği sonuçlara ulaşmıştır. Otokoç Adana'nın gerçekleştirdiği “Ford 

Güvence Satışlarının Artırılması” projesi ile satışlar altı katına çıkarılmıştır. İlk dalga sonuçlarının olumlu 

olması sonucu doğru yolda olduklarını fark eden Otokoç işletmesi halen ikinci dalgayı gerçekleştirmek için 

çalışmalarına devam etmektedir. Otokoç işletmesi yaptıkları sürdürülebilirlik çalışmaları ile sağladıkları 

verimlilik ve yapılan iyileştirmelerle hem işletmelerinin hem de çalışanlarının kazanmasını sağlayabilmiştir. 

Yönetimin projelere sahip çıktığı ve sürekliliğin devamının sağlandığı sürece bu kazancın devam edeceği de 

düşünülmektedir (Öztürk, 2012).  

Vodafone ve Altı Sigma 

Vodafone Türkiye’de, AS yayılımına 2007 yılında başlanmış, ilk önce altyapı oluşturma çalışmaları, 

üst yönetim/yönetim eğitimleri, proje seçimleri sonrasında ise ilk yeşil kuşak projeleri hazırlanmıştır. Yapılan 

AS çalışmaları ile müşteri memnuniyetinde artış, operasyonel mükemmellik, maliyet kazancı gibi olumlu 

sonuçlar sağlanmıştır (http://www.altisigma.gen.tr, 2021).  

Aksa ve Altı Sigma 

Aksa Akrilik işletmesinin AS uygulamaları sayesinde yıllık getirisinin toplam 4.000.000 $’ın üstünde 

olduğu görülmektedir. Aksa Akrilik, AS uygulamaları ile birlikte, sürekli öğrenen işletme kültürünü kurmayı 

başarmışlardır (http://www.altisigma.gen.tr, 2021).  

Erkunt ve Altı Sigma 

Erkunt Döküm Sanayi, AS uygulamalarına, 2003 yılının son çeyreğinde başlamıştır. İlk projelerin 

başarı ile sonuçlanmasının proje sürdürülebilirliği açısından önemli olacağı düşünülerek az sayıda proje ile işe 

başlanmıştır. Bu doğrultuda 3 adet kara kuşak projesi belirlemiş, kara kuşak seçim kriterlerine göre 

belirledikleri üç mühendisin eğitimlere katılmalarını sağlamışlardır. Az sayıda projeye odaklanan işletme 

çalışanları, derinliği olan ve geleneksel proje sonuçlarına göre radikal başarılar elde eden sonuçlara 

ulaşmışlardır. İkinci aşamada yayılıma ağırlık verirken mevcut yetişmiş kara kuşakların yeni projeler 

yapmalarında ısrarcı olmuşlardır. 6 kara kuşak ve 18 yeşil kuşak yetiştirmişler, bu çalışmalar ile 15 kara kuşak 

ve 13 yeşil kuşak projesi tamamlamış, sonuçta 2.600.000 Euro proje kazancına ulaşmışlardır 

(http://www.altisigma.gen.tr, 2021).  

Çimtaş ve Altı Sigma 

16. Ulusal Kalite Kongresi’nde Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde Ulusal Kalite Başarı Ödülünü 

Çimtaş Boru almıştır. Çimtaş Grubu altında ilk AS çalışmalarına 2001 yılında başlamışlardır. Sürekli 

müşterileri olan GE işletmesinin başarılı uygulamaları, Çimtaş’ı etkilemiştir. Kurumsal gelişimlerinde önemli 

faydalar sağlayacaklarına inanarak, bu yönde liderlik vasıflarıyla kuvvetli elemanlarını seçip eğitimler 

aldırmışlar, öncelikle üretimde kalite, verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu amaçlı projeler yaptırılarak ilk 

kazanımlarını 2001 ve 2002 yıllarında sağlamışlardır. Firmada AS uygulamaları ile birlikte projelerin işletme 

içi önem ve itibarı artmış, şirket içi iyileştirme kültürü hızla yayılmış, işletme içi iletişim kuvvetlenmiş, projeler 

hızlı ve etkin sonuçlar vermiştir (http://www.altisigma.gen.tr, 2021).  

Elektrik Dağıtım Şirketi ve Altı Sigma 

Araştırmada elektrik dağıtım faaliyeti yürüten, yaklaşık iki milyon aboneye ve 2000 çalışana sahip bir 

elektrik dağıtım şirketi ele alınmıştır. Çalışmanın problemi; enerji sektöründe ilgili elektrik dağıtım şirketinde 

teknolojik yatırımların yapılacağı noktaların belirlenmesinin çalışan görüşlerine ve tecrübelerine göre 

yapılmasıdır. Teknolojik yatırımların yapılacağı lokasyonların seçiminde, günümüz şartlarına uyum 

sağlayabilen, istatistiğe dayalı, geçerli kriterlere göre çalışan, sistematik ve hataya mahal vermeyen bir iş süreci 

oluşturulmuştur. Bu sayede şirket zaman israfının ve maddi kayıpların önüne geçmiştir. AS yaklaşımındaki 
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tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol aşamaları enerji sektöründe faaliyet gösteren elektrik dağıtım 

şirketi özelinde uygulanmıştır. Bütün montajlar gerçekleştiğinde yılda 285.000TL maddi kazanç 

beklenmektedir (Sipahi & Bektaş, 2020). 

Sheraton Otel ve Kongre Merkezi ve Altı Sigma 

Sheraton Otel ve Kongre Merkezi’nin en önemli ilkesi de, misafirlerin günden güne gelişen ve değişen 

isteklerini hedef alarak onların beklentilerine karşılık vermek ve hatta bu beklentilerin üzerine çıkmaktır. Otel 

Ocak 2001’den itibaren de AS’yı tam anlamıyla bünyesine katmıştır. Starwood oteller zincirindeki uygulama 

sayesinde ve bu zincirin bir kolu olmasından dolayı, Sheraton Otel ve Kongre Merkezi’nin AS’yı uygulamaya 

geçirmesi kararı çok zor olmamıştır. Bunun için öncelikle işletme, mevcut performansını değerlendirerek 

durumunu ortaya koymuş ve bu değişimi kaldırabilmek ve sürdürebilmek için sahip olduğu sistem ve 

kapasitesini ölçmüştür. Bu anlamda otel, uyguladığı projelere göre değişen hedefleriyle birlikte kapsamını 

genişletmiş ve AS’yı amaç olarak kullanarak, uygulamayı bir şirket dönüşümü haline getirmiştir. Otel AS’yla 

birlikte; başarılarının sürdürülebilirliğini sağlamış, çalışanlar açısından bir performans hedefi belirlemiş, 

müşterisine sunduğu değeri ve iyileştirme oranını artırmış, sürekli öğrenmeyi bütünleştirmiş ve sonuçta 

stratejik değişimini gerçekleştirerek sağlanabilecek tüm yararlara ulaşmıştır. Bu yararlara ulaşabilmek için ise, 

AS’nın tüm ilkelerini bünyesinde toplamıştır. Türkiye’de ilk ve tek olmasına rağmen, dünyada bağlı 

bulunduğu Starwood oteller zinciri gibi bir öncüsünün olması bu konudaki uygulamalarını kolaylaştırmaktadır. 

Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, 2001’de AS’yı uygulamaya başlamasından bu yana, toplam 38 proje 

tamamlamıştır ve yaklaşık olarak 2 milyon $ (maliyetlerde düşüş, gelirde artış şeklinde) gelir artışı elde etmiştir 

(Deniz & Akalın Turanlıgil, 2016). 

ASM uygulayan işletmelere verimlilik, kârlılık ve maliyetler açısından birçok üstünlük sağlamıştır. 

Türkiye’de de çok başarılı uygulamaları görülen ASY, gelişmekte olan ve özellikle kendi sektörlerinde karlı, 

başarılı bir şekilde sürdürülebilir bir büyümeyi hedefleyen işletmeler için iyi bir stratejik araç olarak 

uygulandığında Türk endüstrisine küresel rekabet ortamında önemli katkılar sağlayacağı kuşkusuzdur. 

 

SONUÇ  

Bu çalışmada literatür incelemesine dayanılarak ASY’nin ana felsefesi, uygulama aşamaları 

anlatılmıştır. Ayrıca, Türkiye’de ve Dünya’daki belli başlı şirketlerde ulaşılan ASY’nın uygulama sonuçları 

incelenmiştir. Yapılan literatür taraması ve incelemesi sonucunda ASY’yi uygulayan hem dünyada hem 

Türkiye’deki işletmelerin başarılı sonuçlar elde ettiği anlaşılmaktadır.  ASY’yi Türkiye için 

değerlendirdiğimizde, memleketimizin birçok kentinde AS uygulamalarının yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de AS’nın endüstri kollarına göre en çok makine sanayide uygulama yeri bulduğu görülmektedir. 

Ayrıca hizmet sektöründe süreç iyileştirmede son senelerde hem dünyada hem de Türkiye’de AS’nın tercih 

edildiği ve başarıyla uygulandığı söylenebilir. 

  ASY günümüzde şirketlerin hayatta kalabilmesi için istatistiksel ölçüm, stratejik yönetim ve kalite 

kültürünü içine kapsayan yalın yönetim stratejisi olduğunu söyleyebiliriz. ASY’de hedef; kaliteli ürün, düşük 

maliyet ve yüksek müşteri tatminidir. Bu çalışmada incelenen AS öneminin anlaşıldığı işletmelere 

bakıldığında, en çok odaklanılan stratejiler olarak:  

- İşletmenin yöneticilerinin kendi bölümlerinin kalitesine odaklandıkları 

- İşletmenin lider olmadığı iş kollarından çekildiği  

- İşletmede hiyerarşi basamaklarının azaltıldığı 

- İşletmelerin üretim ve hizmet temelli süreçlerinde iyileştirmeye gidildiği 

- İşletme süreçlerinde hata oranının indirilmesine gidildiği 

- İşletmenin müşteri memnuniyeti, servis ve satış süreçleriyle ilgili iyileştirmelere gidildiği 

- İşletme süreçlerinin iç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak yönde geliştirmelere 

gidildiği görülmektedir. 

AS uygulamalardaki en büyük zorluklardan biri, üst yönetimden en alt düzey çalışanlara kadar bütün personeli 

sürece dahil edebilmektir (örgütsel yapılanma oluşturulmalıdır). Diğer taraftan AS uygulaması Radikal zihin 

değişiklikleri gerektirmektedir. 
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Öz 

Zararlı vergi rekabetine yol açan en önemli etken hiç şüphesiz vergi cennetleridir. Vergi cennetleri hem ülkeler 

arası kalkınmışlık seviyelerinin giderilmesini hem de uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğünün sağlanmasını 

engellemektedir.  Günümüzde, vergi cennetlerinde tutulan toplam servetin 21 trilyon dolar civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu sebeple, başta OECD ve Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli uluslararası örgütler, vergi cennetleri ve 

bunların neden oldukları zararlı vergi rekabetiyle mücadele etmeye çalışmaktadır. Vergi cennetleriyle mücadelede en 

büyük engel ise, bu tür bölgelerin büyük çoğunluğunun hegomonik ülkeler tarafından kontrol edilmesi ve bu ülkelerin 

vergi cennetleri sayesinde elde ettikleri ayrıcalıkları terk etmek istememeleridir. Vergi cennetleri ve zararlı vergi 

rekabetiyle mücadelede başarının temel şartı, dünya finansal hareketlilik haritasının çıkarılması ve ülkeler arasında bilgi 

paylaşımının sağlanmasına yönelik hukuki düzenlemelerin yapılmasıdır. Ancak, vergi cennetleri tarafından sağlanan 

finansal gizlilik ve müşteri sırlarının korunması gibi güvenceler, uluslararası veri akışının önünde ciddi bir engel teşkil 

etmektedir. Bu sorunun çözülebilmesi için vergi cennetlerine yaptırım uygulamaktan başka bir çözüm yolu 

gözükmemektedir. Diğer taraftan, söz konusu yaptırımların kim veya hangi kuruluş tarafından konulacağı ve nasıl 

uygulanacağı hususları belirsizdir.  Vergi cennetlerine karşı, ülkelerin tek başlarına mücadele etmeleri mümkün 

olmadığına göre bu mücadeleyi yürütecek kabiliyet ve kapasiteye sahip uluslararası yeni bir güç dengesinin oluşturulması 

gerekmektedir. Aksi halde, mevcut hegomonik yapının vergi cennetleriyle samimi olarak mücadele etmesini beklemek 

aşırı iyimserlik olur.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Cennetleri, Zararlı Vergi Rekabeti, Hegemonya, Vergi Cennetleriyle Mücadele 

 

The Reasons for Failure in the Fight Against Tax Havens 

 

Abstract 

The most important factor leading to harmful tax competition is tax havens. Tax havens prevent both the 

elimination of inequality in the development levels between countries and the provision of the rule of law in international 

relations. Today, the total wealth held in tax havens, excluding real estate, is estimated at around $21 trillion. For this 

reason, international organizations, such as OECD and European Union, are trying to struggle against tax havens and the 

harmful tax competition they cause. The biggest challenge in the fight against tax havens is that hegemonic countries 

control the majority of tax havens and do not want to lose these privileges. The main way of success in combating tax 

havens and harmful tax competition is mapping the global financial mobility and enhancing the regulations for the 

international exchange of information between countries. However, principles such as financial confidentiality and 

protection of customer secrets, guaranteed by tax havens, pose a serious obstacle to the international data flow. To solve 

this problem, there is no solution other than imposing sanctions on tax havens. On the other hand, it is unclear who or 

which organization will determine and implement these sanctions. Since countries cannot fight against tax havens alone, 

it is necessary to establish a new international balance of power with the ability and capacity to carry out this struggle. 

Otherwise, it would be a naïve optimism to think that the current hegemonic structure will really struggle with tax havens.     

Keywords: Tax Havens, Harmful Tax Competition, Hegemony, Fighting against Tax Havens,  

 

 



 
 

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi – 2021 – Bişkek 

319 

1. Giriş  

Vergi cennetlerinin en önemli özelliği, zararlı vergi rekabetine yol açmalarıdır. Bilindiği gibi, “cennet” 

kavramı özellikle Müslüman toplumlarda ve diğer semavi dinlerde insanlarda hoş çağrışımlar yapmaktadır. 

Çünkü insanların gelip geçici olduğu dünya hayatı, ölüm ile son bulmaktadır. Ölümden sonra ise inanan her 

insanın varmak istediği yer şüphesiz cennettir. Buna karşılık “vergi cenneti” kavramı, buraların nimetlerinden 

faydalanan mutlu azınlık dışında kalan büyük kesimlerin aleyhine faaliyetlerde bulunulan ve insanların büyük 

çoğunluğunun zihinlerinde olumlu çağrışımlar yapmayan bir kavramdır. Bir toplumda rastgele insanlara vergi 

cenneti nedir diye sorulsa, hemen herkesin aklına “vergi alınmayan ya da ödenmeyen yerler” gelir. Genel 

olarak toplum vicdanında, vergilerin kamu hizmetlerinin finansmanı için alındığına ve vergi kaçırmanın ahlak 

dışı olduğuna yönelik bir kanaat vardır. Bu nedenle vergi cenneti tabir edilen yerlerin toplum veya insanlık 

yararına faaliyet icra etmedikleri hususunda bir fikir birliği olduğu söylenebilir. Vergi cennetlerine ilişkin en 

çarpıcı değerlendirmelerden biri İngiltere’de Liberal Demokrat Parti (Liberal Democrats) liderlerinden Vince 

Cable tarafından yapılmıştır. Cable, parti kongresinde delegelere hitaben yaptığı bir konuşmada; “kimse 

parasını vergi cennetlerinde buraların iyi yatırım yerleri olduğu önerilerine uyduğu için tutmuyor; vergi 

cennetleri gölgeli kişiler için güneşli yerlerdir, başka bir deyişle buralar karanlık kişiler için aydınlık yerlerdir” 

ifadeleriyle vergi cennetlerinin ekonomik faaliyetler açısından son derece karanlık yerler olduğuna vurgu 

yapmıştır (The Gurdian, 2012). 

Çok uluslu şirketler, vergiyi kamu hizmetlerinin finansmanı için herkesin iktisadi gücü nispetinde 

ödediği bir pay olarak değil, kendileri için bir maliyet unsuru olarak görmektedir. Üstelik çok uluslu bir şirket 

vergi kaçırdığında rakiplerine karşı ciddi bir maliyet avantajı elde edeceği için, normal şartlar altında vergi 

kaçırma gibi bir niyeti olmayan firmaların vergiye uyumunu da engellemektedir. Başka bir açıdan bakıldığında 

ise, vergi cennetleri çok uluslu şirketleri sıfır ya da minimum vergi vaadiyle kendi sınırları içerisine çekmeye 

çalışmakta ve diğer ülkelerin vergi tabanlarının daralmasına ve kamu gelirlerinin vergi kapasitesinin altında 

kalmasına yol açmaktadır. Küresel seviyede faaliyet gösteren muhasebe ve hukuk firmaları, kurumsal 

müşterilerine daha az vergi ödemeleri için danışmanlık hizmeti vererek büyük kazançlar elde etmektedir. Vergi 

kaçırma ve vergiden kaçınma odaklı danışmanlık hizmeti veren kuruluşların ve mesleklerin en yoğun olduğu 

bölgeler arasında, İngiltere başı çekmektedir. Çok uluslu şirketler, vergi planlaması uzmanlarından aldıkları 

tavsiyelerle offshore bölgelerde kâğıt üzerinde şirketler kurmakta ve kazançlarını vergiden vergi ödememek 

için buralara kaydırmaktadırlar.  

Bugün, vergi cenneti ve offshore finans merkezi olarak nitelendirilen yerlerin tamamına yakını geçmişte 

büyük bir devletin sömürgesi konumundaydı. Özellikle, geçmişte “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” 

olarak nitelendirilen İngiltere’nin günümüzde de eski kolonilerindeki nüfuzunu kullanarak vergi cennetleri 

ağına hükmettiği ve gayri resmi bir finans imparatorluğu kurduğu görülmektedir. İngiltere’nin imparatorluk 

dönemindeki yükselişinin altında Londra içinde bir uluslararası finans merkezi olan City Of London’ın iktisadi 

gücünün yattığı bilinmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Britanya İmparatorluğu’nun yavaş yavaş 

gücünü kaybettiği ve eski kolonilerin özgür birer ülke haline geldiği kaydedilse de Londra’nın uluslararası 

finansal hareketlerdeki rolüne ve payına bakıldığında bunun bir güç kaybı değil, gücün şekil değiştirmesi 

olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yine geçmişte yaygın sömürgecilik faaliyetlerinde bulunan Hollanda’nın, eski 

kolonileri üzerinde hala tesiri olduğu ve söz konusu bölgelerin de vergi cennetleri arasında bulunduğu inkârı 

kabil olmayan bir gerçektir.  

2. Vergi Cennetlerinin Gelişimi 

Vergi cennetleri ilk olarak 19. Yüzyıl sonlarına doğru ortaya çıkmış olmakla birlikte, esas itibariyle 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra adlarından söz ettirmeye başlamışlar ve 1970’lerden itibaren yaygın olarak 

uluslararası kamuoyunun gündemine girmişlerdir. Vergi cennetleri, 1980’li yıllarda küreselleşmenin hız 

kazanmasıyla birlikte uluslararası ticaret ve finansal hareketlerde son derece önemli bir role sahip olmuşlardır. 

Vergi cennetlerinin, şekil değiştirerek etkisini devam ettiren küreselleşme sürecinde, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomilerine büyük darbeler vurduğu görülmüştür.  

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın üçer aylık dönemler halinde yayınladığı istatistiklere göre, 

1980’lerden itibaren tüm uluslararası bankacılık varlıklarının ve yükümlülüklerinin yaklaşık yarısının deniz 

aşırı finans merkezlerinden yönlendirildiği tahmin edilmektedir. Çok uluslu şirketlerin doğrudan yabancı 

yatırımlarının yaklaşık üçte birinin vergi cennetlerinden geçtiği hesap edilmektedir. Vergi cennetleri tarafından 

kayba uğratılan vergi miktarını tespit etmek çok zordur. Çünkü bu tür yerlerin temel özelliği müşterilerine ait 

bilgilerin gizli tutulması ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Dolayısıyla ortaya koyulan veriler büyük oranda, bazı 
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karinelere dayandırılarak yapılan tahminlerden yola çıkılarak oluşturulabilmektedir. Bu tahminlere göre 

sadece kişisel gelir vergisinde kaçak miktarının 800 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında olduğu 

belirtilmektedir. James Henry’nin 2012 yılında yaptığı bir çalışmada vergi cennetlerinde tutulan toplam 

servetin ise 21 ila 32 triyon dolar arasında olabileceğine yönelik hesaplamalara yer verilmiştir (Henry, 2012). 

Günümüzde, vergi cennetlerinin iki jeopolitik kutup etrafında toplandığı görülmektedir. Birinci kutup, 

İngiltere’de bulunan ve dünyanın en önemli finans merkezi olan “City of London”dır. City of London ile yakın 

ilişki içerisinde olan başlıca vergi cennetleri Manş Adaları (Channel Islands), Jersey, Guernsey, Man Adası, 

Cayman Adaları, Bermuda, Virjin Adaları, Turks ve Caicos Adaları, Cebelitarık gibi geçmişte Britanya 

İmparatorluğu hakimiyeti altında bulunan bugün ise ya İngiltere’ye bağlı ya da O’nun himayesi altında bulunan 

küçük ada ülkeleridir. Bunlara ilaveten geçmişte İngiliz kolonizasyonunun bir parçası iken bugün 

bağımsızlığını kazanmış olmakla birlikte hala İngiltere’nin tesiri altında bulunan Hong Kong, Singapur, 

Bahamalar, Bahreyn ve Dubai gibi ülkeleri de vergi cenneti olarak zikretmek mümkündür. Diğer kutup ise 

Avrupa içerisinde yer alan İsviçre, Hollanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, İrlanda ve Belçika gibi ülkelerdir.  

2.1. City of London ve Eurocurrency Market 

City of London, Londra içinde 2,9 kilometre kare büyüklüğünde ve dünyada başka örneği olmayan özel 

bir yönetim modeline sahip bir finans merkezidir. Tarihi perspektiften bakıldığında, City of London’ın 

yükselişi ile Britanya İmparatorluğunun yükselişi arasında paralellik olduğu görülmektedir. Londra’nın içinde 

yer alan City of London adı, Corporation of London diye bilinmekteyken, Londra yerel idaresinin hâkim 

olduğu coğrafi bölgeyle karıştırılmaması için 2006 yılında “City of London Corporation” olarak 

değiştirilmiştir. City of London’ın nüfusu gündüzleri 350 bin kişiyi aşarken, geceleri 10 binin altına 

düşmektedir. Bu özel statülü tüzel kişiliğin yönetim modeli ise tıpkı yazılı olmayan İngiliz Anayasası gibi, bir 

metne değil eski dönemlerde krallarla varılan mutabakatlar çerçevesinde gelişen teamüllere dayanmaktadır.  

İmparatorluk döneminde Britanya’nın ekonomisi, imalat ve finans sektörünü esas alacak şekilde dizayn 

edilmiştir. Britanya 1850’de küresel imalatın yaklaşık yüzde ellisini tek başına gerçekleştirerek dünyada en 

büyük üretim merkezi haline gelmiştir.  Diğer taraftan, City of London’daki bankalar İmparatorluğu finanse 

ederken, söz konusu finansmanın geri ödemelerinin kolonilerce yapılacağı bir sistem oluşturulmuştur. Bu 

dönemde City of London, Britanya İmparatorluğu’nun sadece resmi sınırlarında değil, gayri resmi 

uzantılarında da faaliyetler yürütmüştür. O dönemde hukuken olmasa da fiilen Britanya vesayeti altında 

bulunan Latin ve Orta Amerika gibi bölgeler buna örnek olarak gösterilebilir (Palan, 2012).  

City of London, telefon, faks ve internetin olmadığı, bilginin mobilitesinin ve erişiminin oldukça kısıtlı 

olduğu dönemlerde deniz aşırı yatırımların yapılması ve sürdürülmesi için Britanya’nın coğrafi ve siyasi 

gücünü kullanarak olağanüstü bir avantaj elde etmiştir. City of London içerisinde, çok çeşitli alanlarda faaliyet 

gösteren ve en önemlisi Nikaragua, Peru, Kolombiya, Gana vb. gibi Britanya’nın elinin uzandığı diğer her 

coğrafya hakkında uzmanlığa sahip küçük ve orta boy işletmeler ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra, Britanya İmparatorluğu’nun gerilemeye başlamışıyla City of London’ın gücünde nispi bir gerileme 

yaşanmakla beraber, uzmanlaşmış bilgiye ihtiyaç hiç bitmediği için bu bölgedeki ticari kuruluşlar eski 

kolonilerdeki yatırımlar için araç olma özelliğini hiç yitirmemiştir. İmparatorluğun son dönemlerinde ise, City 

of London’ın en dikkat çekici yönü gerek Britanya’da gerekse kolonilerde vergiden kaçınma aracı olmasıdır. 

1920 ve 1930’larda vergiden kaçınmak için off-shore şirketler ve tröstler kullanılmıştır (Tax Justice Network, 

2017).  

Eurocurrency Market, City of London’daki ticari bankalar ile Bank of England arasındaki gayri resmi 

bir sözleşme olup, burada yerleşik olmayan iki kişi arasında Londra’da yabancı para birimi kullanılarak 

gerçekleştirilen işlemlerde İngiltere mevzuatının geçerli olmamasını ifade eder. Eurocurrency Market’in 

kurulma amacı 1956 Süveyş Kanalı Krizi nedeniyle pounddan kaçışın Britanya’nın ödemeler dengesine 

olumsuz etkilerinin giderilmesidir. Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır’ın 1956 yılında Süveyş Kanalı’nı 

millileştirmek istemesi üzerine İngiltere ve Fransa Mısır’a askeri müdahalede bulunmuş fakat ABD ve 

Sovyetlerin baskısıyla geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu süreçte ABD’nin İngiltere üzerinde baskı 

kurmak için uyguladığı politikalar nedeniyle pounddan kaçış başladığı ve Britanya’nın ödemeler dengesinin 

bozulduğu öne sürülmektedir. (bknz.  Klug ve Smith, 1956; Serbest 2017). İngiliz maliyesi, pounddan kaçışı 

önlemek için ilk olarak faiz oranlarını %5’ten %7’ye çıkarmış ve İngiltere vatandaşları dışındakilere verilecek 

borçlar hakkında moratoryum kararı almıştır. Moratoryum kararı, City of London’da faaliyet gösteren ve eski 

kolonilere kredi kullandıran bankaların işlerini olumsuz etkilemiştir. Bunun üzerine söz konusu bankalar ile 

Bank of England arasında kâğıt üstünde görünmeyen bir uzlaşmaya varılmış ve ikrazat işlemlerinin dolar veya 
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başka yabancı para birimleri üzerinden gerçekleştirilmesi ve muhatapların İngiliz olmaması koşuluyla devam 

etmesi kararlaştırılmıştır. Böylece, yabancı müşterilere yabancı para birimleri üzerinden borç verilerek ülkenin 

ödemeler dengesinin zarar görmesi engellenmiştir. Fakat bu tür işlemler Bank of England tarafından Londra 

dışında gerçekleşmiş addedildiği için hem Birleşik Krallık’ın hem de diğer ülkelerin mevzuatından vareste 

kalınmış ve bir bakıma “offshore” bankacılığın temelleri atılmıştır. Bazı yazarlar, başlangıçta offshore 

bankacılık gibi bir niyetin olmadığını sadece İngiltere’nin ödemeler dengesi korunurken aynı zamanda City of 

London’daki ticari bankaların zarar etmesinin engellenmek istendiğini belirtmektedir. Asıl niyet her ne olursa 

olsun, İngiliz finans kuruluşlarının yan yollardan dolanarak mevzuatlardan kaçılabileceğini çabucak idrak 

etmeleri 1960 ve 1970’lerde Eurocurrency Market’in hızla büyümesini sağlamıştır (bkz. Palan, 2012).  

Eurocurrency Market’in olağandışı büyümesi karşısında İngiliz hükümetinin ve kanun yapıcıların kayda 

değer önlemler almaması, kendi çıkarları açısından, City of London’ın küresel finans merkezi olarak kalmasını 

istediklerini göstermektedir. İngiltere’de sağ ve sol eğilimli iktidarların üzerinde hemfikir oldukları konuların 

başında City of London’ın ülke çıkarları için gerekliliği gelmektedir. City of London’ın arkasındaki siyasi 

desteğin temel kaynaklarından biri de geçmişte buradaki bankalarda üst düzey görevlerde bulunan 

profesyonellerin daha sonra siyasete atılmaları ve içinden geldikleri sisteme sahip çıkmalarıdır. Vergi 

cennetleri konusunda önemli çalışmaları olan Prof. Dr. Ronen Palan, Eurocurrency Market’in Bretton 

Woods’la oluşturulan global sistemde büyük bir delik oluşturduğu kanısındadır. Çünkü Bretton Woods 

Anlaşması sermayenin küresel hareketliliğine kısıtlama getirirken Eurocurrency Market, sınırları olmayan ve 

hiçbir düzenlemeye tabi tutulamayan, kanuni olarak hiçbir yerde gözükmeyen, ancak fiilen her yerde olan bir 

finans pazarı ortaya çıkarmıştır (Palan, 2012).  

2.2. Kıta Avrupası 

Vergi cennetlerinin ikinci kutbunu kıta Avrupası’nda yer alan İsviçre, İrlanda, Lihtenştayn ve Benelüks 

ülkeleri olarak isimlendirilen Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkeler oluşturmaktadır. Günümüzde 

Avrupa Birliği içerisinde yer alan Hollanda ve Belçika aynı zamanda geçmişin kolonyal devletlerindendir. 

Kıta Avrupası merkezli vergi cennetleri içerisinde bilhassa Hollanda ve İsviçre’nin yeri ve önemi ayrı 

tutulmalıdır. 

Tarihte Hollanda, sürekli olarak uluslararası ticaretin ve yabancı yatırımların büyük öneme sahip olduğu 

dışa dönük bir ekonomiye sahip olmuştur. Ana merkezleri Hollanda’da olan çok uluslu şirketler dünyanın 

çeşitli bölgelerindeki bağlı kuruluşları aracılığıyla uluslararası ticarete yön veren kutuplardan biri olmuştur. 

Ayrıca, bu şirketlerin farklı vergilendirme otoriteleri tarafından da vergilendirilip çifte vergiye maruz 

kalmamaları için ilk çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını hayata geçiren ülkelerden biri de Hollanda’dır. 

Hollanda bilhassa İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sermayeye cazip gelecek bir vergi rejimi 

uygulamaya başlamış, 1970’li ve 1980’li yıllarda uluslararası sermaye akışının vergiden kaçınma maksadıyla 

yöneldiği ana kanallardan biri olmuştur (Dijk vd., 2006:15).  

ABD eski başkanlarından Barack Obama’nın 2009 yılında vergiden kaçınmaya yönelik mücadele 

planında, Hollanda’nın da vergi cennetleri arasında sayılması bazı tepkilere neden olsa da mevcut veriler 

Hollanda’nın vergi cenneti hüviyetini açıkça ortaya çıkarmaktadır. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 

Britanya Virgin Adaları gibi offshore bölgelere giden kurumsal yatırımların %23’ü Hollanda tarafından 

kanalize edilmektedir. Hollanda tarafından çok uluslu şirketlere sağlanan kolaylıklar nedeniyle diğer ülkelerin 

kayba uğradığı vergi miktarının ise 22 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca COVID-19 

salgını sürecinde ülkelerin finansman sıkıntısı çektiği bir ortamda Hollanda’nın bencil vergi politikalarına 

durmaksızın devam etmesi ve hiç taviz vermemesi diğer ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmaktadır (bkz. 

Kowalski, 2021).   

İsviçre, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte bilhassa Nazi Almanya’sının baskısından kaçan çok 

sayıda sermaye sahibine ev sahipliği yapmıştır. Nazilerin hemen hemen tüm Avrupa’yı işgal etmiş olmasına 

rağmen bu küçük ülkeye dokunmamış olmaları ise hayrete şayandır. Birinci büyük savaştan yorgun çıkan 

Avrupa’da ekonomik toparlanma hamleleri gerçekleştirilirken servet sahibi olan çok sayıda Avrupalı 

kapitalist, kendi ülkelerindeki vergi kanunlarından kaçmak için İsviçre’yi kullanmışlardır. Çünkü tarihin akışı 

içerisinde ne zaman bir felaket yaşansa, ortaya çıkan zararın telafisi için ilk göze batan kaynak, varlıklı kişilerin 

servetleri olmuştur. Nitekim her iki dünya savaşı ertesinde de Avrupa’da bir çok ülkede yeni servet vergileri 

uygulamaya girmiştir. Dolayısıyla vergi kaçırma veya vergiden kaçınma uğraşındaki mükelleflerin 1814 

yılından beri tarafsızlık politikası ilan etmiş ve her iki büyük savaştan da uzak durmuş olan İsviçre’yi tercih 

etmelerinde şaşılacak bir şey yoktur. Asıl mesele İsviçre’nin diğer ülkelerin vergi tabanlarının erozyona 

uğramasına ortam hazırlaması ve kendi topraklarını yabancı ülke vatandaşları için cazibe merkezi haline 
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getirmeye yönelik düzenlemelere girişmesidir. İsviçre’nin 1934 yılında çıkardığı Bankacılık Gizliliği Kanunu 

bu tür düzenlemelerin en bariz örneklerinden biridir.  

İsviçre, Avrupa’nın büyük devletlerinde mevcut olan sanayi ve ticaret altyapısına sahip olmadığı için 

Londra, Paris ve Berlin gibi finans merkezleriyle rekabet edebilmesi düşünülemezdi. İsviçre bu eksiğini, diğer 

ülkelerdeki yüksek vergilerden kaçmak isteyenlere, gerekli gizlilik ve güvenliği sağlayarak telafi etme yolunu 

seçmiştir. Vergi cennetlerinin, üzerinde uzlaşılan bir tanımı olmasa da bu tür merkezlerin üç temel özelliğinin 

bulunduğu herkesçe kabul edilmektedir. Bunlar “gizlilik ve güvenlik”, “düşük vergi” ve “kolay erişim” dir. 

İsviçre’nin bu üç şart bakımından da oldukça elverişli olduğu görülmektedir. İsviçre ‘de 1934’ten önce de 

bankacılık bilgilerinin gizlilik ve güvenliğini teminat altına alan bir sistem mevcut idiyse de bu sistem birkaç 

kantondaki kanunlar haricinde büyük oranda teamüllere dayalıydı. 1929 Buhranı’ndan sonra Avusturya ve 

Almanya’da yaşanan bazı iflaslar İsviçre’yi endişelendirmiş, üstelik 1931 yılında İsviçre’nin o zamana kadar 

gördüğü en büyük bankacılık krizi ortaya çıkmıştır. Bu süreçte zamanın büyük bankalarından sekiz tanesi 

batmış, bir tanesi federal hükümetten aldığı yardımlarla güçlükle ayakta kalabilmiş, dört büyük banka ise 

organizasyon yapısında köklü değişiklikler yapmak zorunda kalmıştır. İsviçre tüm bu gelişmeler üzerine, 

bankacılık sistemini korumak için yeni bir düzenlemeye giderek banka hesaplarının gizliliğini kanuni güvence 

altına almıştır. Böylece İsviçre bankalarında tutulan hesaplar, İsviçre federal hükümeti ve kantonlar da dahil 

diğer tüm devletlere karşı bir koruma kalkanı altına alınmıştır. İsviçre, iki dünya savaşı arasında pekiştirdiği 

vergi cennetliği özelliğini, Nazilerden kaçan Yahudilere kucak açma gibi insani bir amaçla örtmeye çalışsa da 

İsviçre bankalarının Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinden müşteri çekmek için ciddi bir reklam 

faaliyeti içerisinde girdikleri ve asıl niyetin pek de ulvi olmadığı görülmektedir (bkz. Guex, 2000).  

3. Vergi Cennetlerinin Arkasındaki Hegemonik Güçler ve Küresel Vergi Rekabeti  

Bilindiği gibi, günümüz serbest piyasa ekonomilerinde ticarette rekabet serbestisi esastır. Ama hukuk 

kurallarının hâkim olduğu hiçbir ülkede, prensip olarak, haksız rekabete izin verilmez. Küresel ölçekte 

bakıldığında, vergilendirme konularında devletlerarası bir rekabet söz konusudur. Ticaretteki haksız rekabet 

kavramının vergilendirme alanındaki karşılığı zararlı vergi rekabetidir. Bir ülke uyguladığı vergi politikalarıyla 

diğer ülkelerin vergi tabanlarını erozyona uğrattığında zararlı vergi rekabeti denilen durum ortaya çıkar. Milli 

sınırlar içerisinde ticari alanda haksız rekabet söz konusu olduğunda kamu otoritesi devreye girerek ortaya 

çıkan problemi idari ve hukuki tedbirlerle ortadan kaldırır. Ancak devletler arasında zararlı vergi rekabetinin 

önlenmesi için benzer bir çözüm yolu yoktur. Çünkü uluslararası sistemin yapısı anarşiktir. Başka bir ifadeyle 

uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğünü sağlayacak bir otorite, yani devlete eşdeğer bir kuvvet mevcut 

değildir.  

Vergi cennetlerine karşı çıkılmasının temel nedeni, bu bölgelerin zararlı vergi rekabetine ortam 

hazırlamalarıdır. Bununla birlikte, vergi cenneti olarak nitelendirilmesi zor olan birçok gelişmiş ve gelişmekte 

olan devletin de zararlı vergi rekabetine yol açtıkları bilinmektedir. Ekonomilerin küreselleşmesi, sınır ötesi 

ticaret hacminin büyümesi, sermayenin hareketlilik kazanması gibi unsurular vergi kaçırma ve vergiden 

kaçınma fırsatlarını da artırmıştır. Bu noktada, her ülkenin, mobilitesi yüksek sermayeyi kendi sınırları içine 

çekmek için vergi oranlarını düşürmesi, vergi mevzuatında çeşitli istisna ve muafiyet hükümlerine yer vermesi 

vb. uygulamalar zararlı vergi rekabetini artırmıştır.  

Vergi cennetlerinin zararlı etkileri Birinci Dünya Savaşı sonrasında fark edilmeye başlamış ancak iki 

büyük savaş arası dönemde vergi cennetlerine karşı atılmak istenen bazı adımlar sonuçsuz kalmıştır. 

Küreselleşmenin etkilerinin iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı 1990’lı yıllarda vergi cennetlerinin gerek 

sayısının gerekse ev sahipliği yaptıkları servetin artması bu bölgelere karşı tepkilerin şiddetlenmesine yol 

açmıştır. Uluslararası vergilendirme konularında en etkin kuruluş olan OECD, vergi cennetleri ve zararlı vergi 

rekabetiyle topyekûn mücadele kararı almış ve 1998 yılında yayınladığı “Zararlı Vergi Rekabeti: Ortaya Çıkan 

Küresel Bir Sorun” isimli rapor ile bu alanda yeni bir döneme girilmiştir. OECD bu çalışmada, vergi rekabetine 

yol açan faktörleri ele alarak, “zararlı tercihli vergi rejimi” ve “vergi cenneti” gibi oluşumların özelliklerini 

açıklamıştır. Buna göre vergi cennetlerinin dört temel özelliğine vurgu yapılmıştır (OECD, 1998):  

 Hiç vergi alınmaması veya sadece görünüşte kalan düşük vergi oranlarına yer verilmesi, 

 İdareler arası bilgi paylaşımında bulunmamaları nedeniyle, diğer ülke vatandaşlarına ait finansal işlemlerin 

gizli kalmasının sağlanması 

 Vergi mevzuatının şeffaf olmaması, 

 Ekonomilerinin temel iktisadi faaliyetlerden yoksun olması, mevcut işlemlerin ise sadece kâğıt üzerinde 

kalması.  
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OECD’nin vergi cennetleri için ortaya koyduğu kriterler başta ABD olmak üzere bazı hegomon ülkeler 

tarafından kabul görmemiş ve sadece bilgi paylaşımının olmaması ve şeffaflık kriteri geçerli kabul edilmiştir. 

Bu durum vergi cennetlerinin hemen hepsinin arka planında bir hegomonik gücün desteğinin olduğunu 

doğrulamaktadır. Nitekim ABD’nin New Jersey ve Delaware eyaletleri vergi cennetlerinin en eski örnekleri 

arasında sayılmaktadır. Bu bölgeler uluslararası vergi cenneti olmanın yanı sıra ABD’nin diğer eyaletleri 

artasında da “ülke içi vergi cenneti” olma özelliğini de taşımaktadır. ABD içindeki bu bölgelerde 1880’lü 

yılların sonlarından bu yana şirket kurmanın kolaylaştırılması ve vergi oranlarının düşürülmesi suretiyle 

sermaye çekilmeye çalışıldığı bilinmektedir (Whistleblower Justice Network, t.y.). 

Günümüzde, vergi cennetlerinin büyük kısmı, yabancı müşteriler için güvenli bir liman oluşturmak ve 

uluslararası sermaye hareketliliğinden daha fazla pay almak için arkalarındaki hegemon ülkelerin desteği 

sayesinde bağımsız ve egemen bir devlet statüsüne kavuşmuşlardır. Bugün, dünyanın dört bir yanında çoğu 

ada devleti olan, düşük nüfuslu, sözde bağımsız ancak fiilen başta İngiltere olmak üzere ABD ve Fransa gibi 

ülkelerin hegemonyası altında bulunan çok sayıda vergi cenneti ülke ve bölge mevcuttur.  

Vergi Adalet Ağı (Tax Justice Network) tarafından oluşturulan “Kurumlar Vergisi Cenneti Endeksi” 

çok uluslu şirketlerin daha az kurumlar vergisi ödemelerine imkân hazırlayan ya da diğer bir ifadeyle en çok 

suç ortağı olan ülkeleri listelemektedir. Endeksin elde edilmesi için ilk olarak ülkelerin finansal sistemleri 

detaylı olarak incelenerek her bir ülkenin “vergi cenneti puanı” ve küresel ölçekteki ağırlığı belirlenmekte ve 

bu ikisinin birleşimiyle “kurumlar vergisi cenneti değeri” hesaplanmaktadır. Endekste sıralanan ülkeler 

hakkında daha detaylı bilgiler de yer almakla birlikte aşağıdaki tabloda sadece bölgelerin vergi cenneti puanları 

ve tabiri caizse pastadaki paylarının gösterilmesiyle yetinilmiştir. Vergi cenneti puanı söz konusu bölgenin 

“vergi cenneti olma” özelliği 0 ile 100 arasında notlandırmaktadır. Örneğin 0 puan, bir ülkenin vergi ve finans 

sisteminin çok uluslu şirketlerin vergi kaçırmasına hiç imkân tanımadığını gösterirken, 100 puan ise sistemin 

vergi kaçırmaya tamamen müsait olduğu anlamına gelmektedir.  

Tablo 1: Kurumlar Vergisi Cenneti Endeksi (2021) 

Bölge Bölge Payı (%) Vergi Cenneti Puanı 

Britanya Virjin Adaları 6,4 100 

Cayman Adaları 6,0 100 

Bermuda  5,7 100 

Hollanda 5,5 80 

İsviçre 5,1 89 

Lüksemburg 4,1 74 

Hong Kong 4,1 78 

Jersey 3,9 100 

Singapur 3,9 85 

Birleşik Arap Emirlikleri 3,8 98 

İrlanda 3,3 77 

Bahamalar 3,3 100 

İngiltere 3,1 69 

Güney Kıbrıs 3,1 85 

Mauritus 2,3 81 

Belçika 2,2 73 

Guernsey 2,2 98 

Fransa 2,1 67 

Çin 2,0 63 

Man Adası 1,9 100 

Malta 1,7 79 

İspanya 1,6 65 

Almanya 1,4 58 

Macaristan 1,4 72 
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ABD 1,2 47 

İsveç 1,1 61 

İtalya 1,0 58 

Panama 0,93 72 

Curaçao 0,8 72 

Cebelitarık 0,79 66 

Meksika 0,73 54 

Finlandiya 0,69 60 

Avusturya 0,68 56 

Danimarka 0,67 56 

Lihtenştayn 0,66 71 

Turks ve Caicos Adaları 0,66 100 

Çekya 0,61 58 

Estonya 0,58 70 

Anguilla 0,58 100 

Kosta Rika 0,57 68 

Romanya 0,56 62 

Letonya 0,54 73 

Lübnan 0,5 75 

Monako 0,46 67 

Güney Afrika 0,45 49 

Liberya 0,42 68 

Makao 0,39 58 

Bulgaristan 0,38 58 

Seyşeller 0,37 68 

Portekiz 0,35 68 

Slovakya 0,35 55 

Polonya 0,33 46 

Hırvatistan 0,30 56 

Litvanya 0,28 57 

Tayvan 0,22 43 

Aruba 0,21 70 

Yunanistan 0,21 46 

Slovenya 0,21 52 

Botsvana 0,18 55 

Peru 0,15 42 

Gana 0,15 52 

Andorra 0,15 61 

Kenya 0,14 50 

Brezilya 0,12 29 

Tanzanya 0,11 48 

Ekvador 0,097 43 

San Marino 0,093 61 

Arjantin 0,082 32 

Gambiya 0,029 50 

Montserrat 0,007 65 

Kaynak: Tax Justice Network,  https://cthi.taxjustice.net/en/, (Erişim Tarihi: 23.06.2021).  

https://cthi.taxjustice.net/en/
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Endekste, vergi cenneti olduğu tartışmasız olan çok sayıda küçük devletin yanı sıra İngiltere, Hollanda, 

Fransa, Finlandiya, ABD, Portekiz, Belçika, Almanya ve Çin gibi büyük ekonomiye sahip ülkelerin de yer 

alması küresel vergi rekabetinin hangi boyutlara ulaştığına işaret etmektedir. Bu devletlerin çoğunun aynı 

zamanda OECD üyesi olması, OECD’nin vergi cennetlerine karşı yürüttüğü mücadelenin ciddiyeti hakkında 

şüphe uyandırmaktadır.  

Yukarıda da ifade edildiği üzere OECD, vergi cennetleri hakkında 1998 yılında dört adet kriter belirmiş 

olmasına rağmen bu kriterlerden sadece “bilgi paylaşımında bulunmama” ve “şeffaflık” kriterini kabul 

ettirebilmiştir. Bu tarihten itibaren ise bilgi paylaşımında bulunmaya başlayan ülkeleri ilan ettiği kara listeden 

çıkarmaya başlamıştır. En son 2009 yılında Andorra, Lihtenştayn ve Monako’nun da “işbirliğinde bulunan 

ülke” statüsüne alınmasıyla OECD’nin kara listesinde hiçbir ülke kalmamıştır (bkz. OECD, 2009). Bu durum 

OECD’nin vergi cennetleri ve zararlı vergi rekabetiyle mücadele edemediğini ya da daha doğru bir ifadeyle 

mücadele etmek istemediğini düşündürmektedir.  

Avrupa Birliği’nin vergi cennetleri ve zararlı vergi uygulamalarına karşı mücadelesi OECD’ye nispetle 

biraz daha ciddi görünmekle beraber tam anlamıyla yeterli olup olmadığı tartışmalıdır. AB, 2017 yılında ilan 

ettiği kara listeye ilk olarak 17 ülkeyi dahil etmiştir. Bu ülkelerin çoğu AB ile taahhüt ve işbirliği içine 

girdikleri gerekçesiyle 2018 yılında listeden çıkarılmış ve geriye sadece beş ülke kalmıştır. AB, 2019 yılında 

taahhütlerini yerine getiremeyen ülkeleri tekrar kara listeye almış, bazı ülkeleri ise listeden çıkarmıştır. 2020 

yılından itibaren AB’nin zararlı vergi uygulamaları yaptıkları gerekçesiyle kara listeye aldığı 12 ülke 

Amerikan Samoası, Cayman Adaları, Fiji, Guam, Umman, Palau, Panama, Samoa, Seyşeller, Trinidad ve 

Tobago, ABD Virjin Adaları ve Vanuatu’dan oluşmaktadır (KPMG, 2020). Ancak AB’nin kara listeye aldığı 

veya dışarıda bıraktığı ülkeleri objektif kriterlere göre değil uluslararası siyasi gelişmeleri de göz önüne alarak 

belirlediği anlaşılmaktadır.  Vergi Adalet Ağı’nın Kurumlar Vergisi Cenneti Endeksi’nde üst sıralarda bulunan 

çok sayıda AB üyesinin, Birliğin kara listesinde yer almaması bu görüşü kuvvetlendirmektedir.  

Türkiye’nin Güney Kıbrıs, Almanya, Hollanda, Belçika Avusturya gibi AB ülkeleriyle vergi 

konularında bilgi paylaşımında bulunmadığı gerekçesiyle 2020 yılında AB’nin kara listesine alınması 

gündeme gelmiş ancak son anda listeden çıkarılmıştır. Uluslararası haber ajanslarının bir AB diplomatına 

dayandırdıkları bilgiye göre Türkiye gerçekte listede olmasına rağmen, siyasi sebeplerle liste dışı bırakılmıştır 

(bkz. Reuters, 2020). Diğer taraftan İsviçre, Lihtenştayn, Lübnan, Monako, Güney Afrika gibi Kurumlar 

Vergisi Cenneti Endeksi’nde üst sıralarda olan ülkeler bile AB’nin kara listesinde yer almazken Türkiye’nin 

kara listeye alınabileceğinin ima edilmesi, AB’nin zararlı vergi rekabetiyle mücadelesinin ne denli taraflı 

olduğunun ispatıdır.  

Vergi cennetleri ve küresel vergi rekabeti alanında yaşanan gelişmeler, esas itibariyle siyaset bilimi ve 

uluslararası ilişkiler disiplinlerindeki “hegemonya” yaklaşımının uluslararası vergilendirme alanındaki 

yansımalarıdır. Hegemonya ve güç döngüsü anlayışına göre, hegemon devletler üretim merkezleri olarak 

ortaya çıkar, ticaret merkezlerine dönüşür ve sonrasında büyük finans merkezleri haline gelirler. Hegemonlar 

sahip oldukları gücü, uluslararası sistemi kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmek ve diğer devletlerin 

güçlenmesini engellemek için kullanırlar. Fakat zirveye ulaştıktan sonra önce bir duraklama daha sonra ise, 

gerileme ve çöküş dönemine girerler.  

17. Yüzyıl’da Avrupa merkezli bir sistemde hegemon rolü Hollanda tarafından sürdürülmüş, 19. 

Yüzyılda İngiltere’ye ve ardından 20. Yüzyıl’da Amerika’ya geçmiş görünmektedir (bkz. Çetin, 2016). Ancak 

bugünkü İngiltere’nin uluslararası finansal ilişkilerdeki rolüne bakıldığında ortaya karmaşık bir tablo 

çıkmaktadır. Eski Britanya İmparatorluğu her ne kadar birçok alanda eski gücünü yitirmiş olsa da farklı statüler 

altında varlığını hep devam ettirdiği anlaşılmaktadır. İmparatorluk dönenimde City of London’ın finansal 

gücünü kullanarak güçlenen İngiltere, bugün yine City Of London’ı ve eski sömürgelerindeki nüfuzunu 

kullanarak gayri resmi bir finans imparatorluğuna hükmetmektedir (bkz. Palan, 2012). Nitekim, Kurumlar 

Vergisi Cenneti Endeksi’ne göre çok uluslu şirketlerin vergi kaçırmasına en çok yardım eden bölgelerin önemli 

bir kısmı İngiltere’nin kontrolü altındadır. Bunlar arasında İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Bermuda, 

Jersey, Guernsey, Man Adası, Cebelitarık, Turks ve Caicos Adaları, Anguilla ve Montserrat’tan oluşan 12 

bölge veya ülke hukuken İngiltere’nin “deniz aşırı mülkü” veya “taç toprağı” statüsünde olup devlet başkanları 

İngiltere Kraliçesi’dir. Ayrıca üst düzey hükümet yetkililerini atama yetkisi de İngiliz Kraliyeti’ne ait olup 

herhangi bir kanunun yürürlüğe girmesi için Londra’da onaylanma mecburiyeti vardır. Karayipler ’de yer alan 

Bahamalar ile Hint Okyanusu’ndaki Mauritus ise İngiltere’nin deniz aşırı bölgesi veya taç toprağı olmamakla 

birlikte nihai yargı mercileri Londra’daki Özel Konsey Yargı Bölgesi (Judical Committee of the Privy 

Council)’dir. Ayrıca, yine Kurumlar Vergisi Cenneti Endeksi’nde mühim payları olan Hong Kong, Singapur, 
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Güney Kıbrıs, Güney Afrika, Malta gibi geçmişte Britanya İmparatorluğu’na bağlı olan birçok devlette 

İngiltere’nin hala önemli etkisi bulunmaktadır.  

Amsterdam Üniversitesi CORPNET grubu, 2017 yılında yaptığı bir çalışmada vergi cennetlerinin tanımı 

üzerindeki tartışmaları bir kenara bırakarak, kantitatif bir metotla küresel ölçekte 98 milyon kurumsal 

bağlantıyı analiz etmiştir. CORPNET, offshore finans merkezlerini “batık merkezler” (sink OFC) ve “kanal 

merkezler” (conduit OFC) olarak ikiye ayırmıştır. Klasik vergi cennetleri olarak nitelendirilmesi mümkün olan 

batık offshore merkezler, küresel ekonomiden yüklü miktarda varlık akışının gittiği bölgelerdir ve vergiden 

kaçan sermaye için bir nevi son durak fonksiyonu görmektedir. Kanal offshore merkezler ise vergiden kaçan 

sermaye için bir nevi kanal işlevi görmekte ve uluslararası sermaye bu kanallar üzerinden batık offshore 

merkezlere yönlendirilmektedir. Buna göre İngiltere, Hollanda, İsviçre, Singapur ve İrlanda’dan oluşan 5 

“kanal offshore merkez” ve neredeyse tamamı eski kolonilerden oluşan 24 “batık offshore merkez” tespit 

edilmiştir (bkz. Garcia-Bernardo vd., 2017). CORPNET’in çalışması vergi cennetlerinin arkasında büyük 

devletlerin destek ve yönlendirmesinin olduğunu bariz bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Böyle bir destek 

olmasa, hiçbir yapısal ekonomik gücü, yeterli siyasi ve askeri donanımı olmayan ada devletçiklerinin 

uluslararası sermaye hareketlerinde bu denli etkili olması mümkün değildir.  

4. Sonuç ve Tartışma 

Vergi cennetleri, günümüzde dünyanın dört bir yanına dağılmış olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

Vergi cennetlerinin önemli bir kısmı City of London merkezli off-shore bölgelerden oluşmaktadır. Bunlar 

1950’li yıllarda faaliyete geçen gayri resmi bir piyasa olan Eurocurrency Market tarafından beslenmektedir. 

İngiltere’nin imparatorluk döneminde sahip olduğu kolonilerin büyük çoğunluğu bağımsız birer devlet statüsü 

kazanmış vergi cennetlerine dönüşmüştür. İngiltere’nin City of London’ı ve Eurocurrency Market sistemini 

devreye sokarak uluslararası gayrı resmi bir finans imparatorluğuna hükmettiği saklanamaz bir gerçektir. City 

of London’ın gerek imparatorluk döneminde gerekse İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki yükselişinin 

temelinde dünyanın farklı bölgeleri hakkında sahip olduğu uzmanlaşmış bilgi yatmaktadır. Ancak bu konuda 

yapılan akademik çalışmaların sayısı ne yazık ki, son derece sınırlıdır.  Az sayıdaki çalışma ise ekonomistler 

veya vergi uzmanlarından ziyade siyaset bilimcilere aittir.  

Vergi cennetlerinin hemen hepsinin kökeninde, başta İngiltere olmak üzere Hollanda, Fransa, ABD gibi 

büyük devletlerin bencil çıkarları yatmaktadır. Zaman zaman bu çıkarlar çatıştığında büyük devletlerin 

birbirlerini ifşa ettikleri de vaki olmaktadır. Örneğin ABD, kendi sınırları içindeki New Jersey ve Delaware 

gibi vergi cennetlerine aldırış etmeden, diğer ülkeleri vergi kayıp ve kaçağına sebep olmakla itham etmektedir. 

Diğer taraftan İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin ortak özelliği ise geçmişte açık denizlerde güçlü ticaret 

filolarına sahip olmaları ve yaygın sömürgecilik faaliyetlerinde bulunmalarıdır. Bu ülkeler eski dönemlerden 

kalma bilgi ve beceri birikimi ile nüfuzlarını kullanarak vergi cenneti ülkeleri kontrol etmektedirler.  

Vergi cennetlerinin, uluslararası alanda hukukun üstünlüğünün sağlanmasını ve ülkelerarası 

kalkınmışlık ve gelir düzeyi farklılıklarının giderilmesini engellediği açık bir gerçektir. OECD ve Avrupa 

Birliği başta olmak üzere çeşitli organizasyonlar, vergi cennetleri ve zararlı vergi rekabetiyle mücadele etmeye 

çalışmaktadır. Ancak zararlı vergi uygulamalarına yer veren ülkeler içerisinde OECD ve AB üyesi çok sayıda 

ülkenin de yer alması bu mücadelenin başarısızlığa uğramasını kaçınılmaz kılmaktadır. Özellikle OECD’nin 

vergi cennetleriyle başa çıkmak için yeterli donanıma sahip olmaması bir yana, yeterli bir kararlığa sahip olup 

olmadığı bile tartışılmaktadır. 

Vergi savaşlarının üstesinden gelmek için samimiyetle hayata geçirilmesi gereken iki yaklaşım vardır. 

Birincisi; milletlerarası koordinasyon ve işbirliğinin sağlam ve hakkaniyetli bir temele oturtulmasıdır. 

Buradaki olmazsa olmaz şart “samimiyet” ilkesidir. Mevcut durumda OECD ve AB’nin vergi konularında 

bilgi paylaşımına yönelik çokça faaliyeti olmakla birlikte bunlar objektiflik ve samimiyetten yoksundur. Vergi 

savaşları, klasik bir “kolektif eylem” sorunudur ve böyle bir problemin ulusal seviyede bile çözümü çok 

zorken, anarşik bir yapının hâkim olduğu uluslararası sistem içerisinde çözüm üretmek son derece zordur. Bu 

yarış, uzun vadede kurumlar vergisi oranlarının sıfıra doğru yaklaşmasına sebep olacak ve dünya ekonomisine 

büyük zarar verecektir. İkinci olarak, ülkelerin kısa vadede işe yarar görünen zararlı vergi uygulamalarına 

yönelik ideolojilerini değiştirmeleri gerekmektedir. Saf ulusal çıkar perspektifinden bakıldığında bile, vergi 

oranlarında dibe doğru yarışa girmenin uzun vadede mantığı yoktur. Çoğu vergi indirimi mantıklı kanıtlardan 

çok bencil ideolojilere dayanmaktadır.  
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Özet 

Kovid-19 salgını, dünya çapında benzeri görülmemiş ekonomik sıkıntılara yol açmaktadır. Kovid-19 

salgınının kontrol altına alınması amacı ile uluslararası seyahat kısıtlamalarının kabul edilmesi, ülke içinde 

kilitlenmelerin olması nedeniyle birçok sektörde ekonomik faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Bunun 

sonucu olarak firma iflasları ve iş kayıpları yaşanmaktadır.  

Bu çalışmada Kovid-19 salgının dayanıklı tüketim malları sektöründeki ekonomik etkisi araştırılmaya 

çalışılmıştır. Bu amaçla halka açık ve dayanıklı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren firmaların Kovid-

19 salgını öncesi ve salgın dönemi finansal performansı karşılaştırılmıştır. Finansal performansı 

değerlendirmek amacı ile firmaların 2019/12 ve 2020/12 dönemlerine ait cari oran, aktif karlılığı, net kar marjı, 

kaldıraç oranı ve aktif devir hızı oranları kullanılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki dayanıklı tüketim malları 

sektörü bu salgından 2020 dönemi itibariyle olumsuz yönde etkilenmemiştir.  

 

Impact of Covid-19 Pandemic on The Financial Performance of  the Durable Goods Sector: 

Evidence from Turkey 

Abstract 

COVID-19 outbreak has caused unprecedented economic difficulty worldwide. The adoption of international 

travel restrictions and the lockdowns in the country to contain the spread of the COVID-19 outbreak has 

brought much of economic activities to a standstill in many sectors. As a result, many companies went 

bankrupt, and people lost their jobs.  

This study investigates the impact of Covid-19 pandemic on the durable consumer goods sector by comparing 

firms' financial performance before and during the Covid-19 pandemic period. The current ratio, return on 

asset, net profit margin, leverage ratio, and asset turnover ratio of the companies are used to evaluate the 

financial performance of the firms for the periods 2019/12 and 2020/12. The findings show that the durable 

consumer goods sector was not adversely affected by the pandemic as of the 2020 period. 

Jel Codes: L25, C14 

 

1.GİRİŞ 

Kovid-19 salgını tüm dünya ekonomisini ciddi şekilde etkilemiştir. Salgının azaltılması amacı ile alınan 

karantina tedbirlerinin de etkisi ile nüfus hareketliliğinin düşmesi, harcama gücünün zayıflaması ile salgın 

küresel durgunluğa sebep olmuştur. 2020 yılında Dünya ekonomisi %3,3 küçülmüştür. 2020 yılında büyüyen 
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ülkeler Çin ve Türkiye olmuştur. Çin 2020 yılında %2,3 büyürken Türkiye %1,8 büyümüştür (IMF, 2021). 

Salgının ülke ekonomilerindeki olumsuz etkisi birçok ülkede firmaların iflas etmesine neden olmuş ve 

firmaların finansal performansını olumsuz etkilemiştir (Rabadah v.d., 2020, Fu ve Sheni 2020, Huayu, 2020). 

Firmaların finansal performansının olumsuz etkilenmesinin temel nedeni mal veya hizmetlere yapılan 

harcamalardaki azalmadan kaynaklanmaktadır. Bireylerin harcama kesintileri daha önceki krizlere göre büyük 

farklılık göstermektedir. Örneğin daha önce yaşanan salgınlarda dayanıklı tüketim malları sektöründe satışlar 

çok büyük ölçüde düşmüştür. Kovid-19 salgınından kaynaklanan krizde daha çok fiziksel temas gösteren 

sektörler olan oteller, ulaşım ve yemek hizmetleri sektörü daha fazla etkilenmiştir (Raj v.d. , 2020) 

Araştırmalar finansal sistemin iç faktörlerinin ekonomik krizlerinin ana nedenleri olarak gösterilmiştir (Zubair, 

Kabir ve Huang 2020). Örneğin 2008 finansal krizi yüksek riskli kredilerden kaynaklanmıştır. Son yaşanan 

kriz ise dış kaynaklı olarak Kovid-19 salgınından kaynaklanmaktadır. Krizin en temel nedeni salgını takip 

eden zorunlu kilitleme politikasından kaynaklanan faktörlerdendir. Kilitlenme salgının yayılmasını 

engellemek için başarılı olsa da uzun süre kilitlenme iş kaybına, üretimin azalmasına, gıda kıtlığına, ekonomik 

büyümede büyük bir kayba ve sosyal sorunlara yol açmaktadır (Rangan D. & Chakraborty L. 2020).  

Yaşanan finansal krizlerin sektörler ve firmalar üzerindeki ekonomik etkisi daha önce yapılan çalışmalarda 

değerlendirilmiştir. Ancak Kovid-19 salgının firmaların finansal performansı üzerindeki etkisi üzerine sınırlı 

sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada Kovid-19 salgının dayanıklı tüketim malları sektöründe firmaların 

performansı üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılacaktır.   

Türkiye’de dayanıklı tüketim malları sektörü ülkeye çok önemli katkılar sunan bir sektördür. Türkiye dayanıklı 

tüketim malları sektörünün en önemli alt dalı olan beyaz eşya sektörü Avrupa’nın en büyüğüdür. Dayanıklı 

tüketim malları sektörü ülke ekonomisine yılda yaklaşık 20 milyar dolar katkı sağlamaktadır ve çok fazla 

kişinin geçimine destek vermektedir (TOBB; 2020). Dayanıklı tüketim malları sektöründeki gelişmeler 

bireysel tüketim harcamalarındaki değişimlerin en rahat gözlenebildiği sektördür (Türmob, 2020).  

Dayanıklı tüketim malları sektörü beyaz eşya sektörü, tüketici elektriği sektörü ve küçük ev aletleri sektörü 

olmak üzere üç alt sektörden oluşmaktadır. Beyaz eşya sektörü dayanıklı tüketim malları sektöründe en büyük 

paya sahiptir. Dayanıklı tüketim malları hem yurt içi hem de yurtdışı piyasada satılmaktadır. Yurtdışı pazarlar 

başta Avrupa birliği olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır (TOBB, 2020). 

Çalışmanın ilerleyen bölümünde dayanıklı tüketim malları sektörü hakkında bilgi verilmiştir daha sonraki 

bölümde yapılan araştırmanın yöntemi, örneklem ve çalışmada kullanılan değişkenler anlatılmıştır. Dördüncü 

bölümde dayanıklı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal performansı salgın öncesi 

ve salgın dönemine göre karşılaştırılmıştır. Son bölümde sonuç ve değerlendirmelere yer verilmiştir.  

2. DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SEKTÖRÜ 

Dayanıklı Tüketim Malları sektörü hem istihdama hem de ekonomiye sağladığı önemli katkılar nedeni ile 

Türkiye için önemli bir sektördür. Sektör üç alt sektörden oluşmaktadır. Bu sektörler beyaz eşya sektörü, 

tüketici elektroniği sektörü ve küçük ev aletleri sektörüdür.   

Beyaz eşya sektörü Türkiye dayanıklı tüketim malları sektörünün en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Sektör 

Avrupa’nın en büyük, dünyanın da ikinci büyük üreticisi konumundadır. Beyaz eşya sektörünün en önemli 6 

ürünü bulunmaktadır. Bu ürünler buzdolabı, çamaşır makinesi, derin dondurucu, kurutucu, bulaşık makinesi 

ve fırın ürün gruplarıdır (TÜRKBESD, 2021) 

Şekil 1’de Dünya ve Türkiye beyaz eşya satışlarının 2013-2019 dönemindeki gelişimi görülmektedir. Şekilden 

de görüleceği üzere Türkiye beyaz eşya satışları değer olarak düzenli bir atış göstermiştir. 
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Şekil 1. Dünya’da ve Türkiye’de Beyaz Eşya Satışları (Değer olarak)  

Kaynak: TOBB, 2020 

2020 yılında beyaz eşya sektöründe yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmiştir (Arçelik faaliyet raporu, 2020) 

• 2020 yılında global beyaz eşya pazarı, ciro bazında %4 büyüyerek 215 milyar dolar ciroya ulaşmıştır.  

• Avrupa’da beyaz eşya sektörü 2020 yılında bir önceki yıla göre adet bazında %8,2 büyüme 

kaydetmiştir 

• 2020 yılında Türkiye, beyaz eşya sektöründe Avrupa’nın en büyük üretim merkezi olma kabiliyetini 

korumuştur 

• Türkiye beyaz eşya pazarında iç satışlar yaklaşık %16 büyüyerek 7,75 milyon adet seviyesinde 

gerçekleşmiştir 

• Türkiye, beyaz eşya sektöründe, ihracatını adetler bazında geçen senenin az da olsa üzerine çıkarak 22 

milyon seviyelerinde gerçekleşmiştir.  

 

Şekil 2. Dünya’da ve Türkiye’de Tüketici Elektroniği Satışları (Değer olarak)  

Kaynak: TOBB, 2020 
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Tüketici elektroniği sektörü de dayanıklı tüketim malları sektörünün içerisinde yer almaktadır. Bu sektörde 

televizyon başta olmak üzere radyo, CD çalar ve benzeri ses sistemleri üretilmektedir (TOBB,2020).  

Şekil 2’de Dünya’da ve Türkiye’de tüketici elektroniği sektöründeki 2013- 2019 yılları arasındaki satışları 

görülmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi Türkiye’nin değer olarak satışları 2013 yılından itibaren düzenli 

olarak artış göstermiştir. 

2020 yılında tüketici elektroniği sektöründe yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmiştir (Arçelik faaliyet raporu, 

2020) 

• Dünya’da TV pazarında %1’lik daralma meydana gelmiştir 

• TV pazarı, 2020 yılında adet bazında %12,8 ve ciro bazında %29,9 büyümüştür 

• Ses sistemleri pazarı 2019 yılına benzer performans göstermiştir. 

Dayanıklı tüketim malları sektörünün alt sektörlerinden biri de küçük ev aletleri sektörüdür. Elektrikli 

süpürgeler küçük ev aletleri sektöründe en büyük paya sahiptir. Elektrikli süpürgeler dışında bu sektörün ana 

ürünleri ütü, su ısıtıcıları, elektrik mutfak aletleri, saç kurutucuları ve mutfak robotları yer almaktadır. 

Şekil 3’de Dünya ve Türkiye küçük ev aletleri satışlarının 2013-2019 dönemindeki gelişimi görülmektedir. 

Şekilden de görüleceği üzere Türkiye küçük ev aletleri sektöründe de düzenli bir atış göstermiştir. 

  

Şekil 3. Dünya’da ve Türkiye’de Küçük Ev Aletleri Satışları (Değer olarak)  

Kaynak: TOBB, 2020 

2020 yılında küçük ev aletleri sektöründe yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmiştir (Arçelik faaliyet raporu, 

2020) 

• Küçük ev aletleri dünya pazarı hacimsel olarak %1,9 oranında küçülmüştür 

• 2020 yılında Türkiye küçük ev aletleri sektörünün hacmi, 5,4 milyar TL’den yaklaşık 6,4 milyar TL’ye 

çıkmıştır.  

• Yıl içinde bu sektörde en hızlı büyüyen kategoriler, diş bakım ürünleri, erkek bakım ürünleri, saç 

şekillendirme ürünleri ve ekmek yapma makineleri olmuştur. 

2020 yılında yaşanan pandemiden dolayı tüketici davranışlarında değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu değişim 

dayanıklı tüketim malları sektörünü de etkilemiştir.  
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Aşağıda tüketici davranışlarında yaşanan değişiklikler özetlenmiştir (Vestel Faaliyet Raporuı, 2020); 

• İnternet üzerinden alışverişe yönelme  

• Müşteri hizmetlerinde dijital kanallara yönelim 

• Sağlıklı gıda tüketiminin önem kazanması ve pandemi ile artan hijyen ihtiyacı 

• Evde ve mutfakta daha fazla zaman geçirilmesiyle birlikte beyaz eşya, televizyon ve elektrikli ev 

aletlerine daha fazla ihtiyaç duyulması 

Dayanıklı tüketim malları sektörü tüketici davranışlarında meydana gelen değişimlere uyum sağlaması sektöre 

büyük avantaj sağlamıştır. 2020 yılında sektör beklenilenin üzerinde satış yapmıştır. Bu durum sektörün 

pandemiden olumsuz yönde etkilenmesini önlemiştir. 

3. ARAŞTIRMA  

3.1. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi 

Bu araştırmada kullanılan veriler, ilk olarak diğer kuruluşlar veya taraflarca işlenen ve toplanan ikincil 

verilerdir. Bu çalışmanın ikincil verileri, Borsa İstanbul’da listelenen firmalardan dayanıklı tüketim sektöründe 

faaliyet gösteren firmaların 2019/12 ve ve 2020/12 dönem sonuna ait mali raporlarından elde edilmiştir. Mali 

raporlar, https://www.kap.org.tr web sitesine erişilerek resmi kamuyu aydınlatma platformundan alınmıştır. 

Çalışmanın örneklemi Türkiye’de dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren ve halka açık 9 adet firmadan 

oluşmaktadır. Firmalar; Vestel Beyaz Eşya, Safkar Ege Soğutmacılık, Arzum Ev Aletleri, Vestel Elektronik, 

İhlas Ev Aletleri, Alarko Carrier, Arçelik, Silverline Endüstri ve Klimasan Klima’dır. 

Kovid-19 krizinin etkisini daha iyi anlayabilmek için zaman periyodu, salgın öncesi 2019/12 ve salgın dönemi 

(2020/12) olmak üzere iki döneme ayrılmıştır. Dünyada Kovid-19 hastalığı Aralık 2019 tarihinde ilk olarak 

Çin’de başlamıştır. Zaman ilerledikçe insanların bir ülkeden bir ülkeye gitmesi ile tüm dünyaya yayılmaya 

başlamıştır. (WHO, 2020). Türkiye’de ilk Kovid-19 vakası 11 Mart 2020’de tespit edilmiştir (SB, 2021). Bu 

nedenle salgın öncesi dönem 2019 salgın dönemi 2020 yılı olarak kabul edilmiştir. 

Çalışmada dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren firmaların performansı salgın öncesi ve salgın 

dönemi açısından farklılık olup olmadığı eşleştirilmiş t-testi ve wilcoxon testi gibi istatistiki yöntemler 

kullanılarak karşılaştırılmıştır.  

3.2. Araştırmada Kullanılan Değişkenler 

Bu çalışmada firma performanslarının değerlendirilmesi amacıyla cari oran, kaldıraç oranı, net kar marjı, aktif 

karlılığı ve aktif devir hızı oranları kullanılmıştır.  

Tablo 1. Değişkenler 

 Formül Kısaltma 

Cari Oran Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynak 

CO 

Kaldıraç Oranı Toplam Borç/Toplam Aktif KO 

Net Kar Marjı Net Kar/Net Satışlar NKM 

Aktif Karlılığı Net Kar/Toplam Aktif AK 

Aktif Devir Hızı Net Satışlar/Toplam Aktif ADH 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin formülleri ve kısaltmaları tablo 1’de özetlenmiştir. Çalışmada toplam 5 

değişken kullanılmıştır. Cari oran firmaların likidite derecesini ve kısa vadeli borç ödeme gücünü 

değerlendirmek için kullanılmıştır. Kaldıraç oranı firmaların borçluluk düzeyini değerlendirmek için, net kar 

marjı ve aktif karlılığı karlılık düzeyini değerlendirmek için kullanılmıştır. Aktif devir hızı oranı ise firmaların 

aktiflerini ne kadar etkin kullandığını göstermektedir. 

https://www.kap.org.tr/
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4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Çalışmada verilerin analiz edilmesinde Statistical Package for Social Science (SPSS) paket programı 

kullanılmıştır. Çalışmada tanımlayıcı istatistikler, eşleştirilmiş örneklem t testi ve wilcoxon işaretli sıra testi 

kullanılmıştır. 

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler  

Çalışmada kullanılan 5 adet değişkene ilişkin tanımlayıcı analizler Tablo 2’de yer almaktadır. Tanımlayıcı 

bilgiler firmaların hem salgın öncesi (2019) hem de salgın dönemine (2020) ait finansal oranlarının 

ortalamalarını ve standart hatalarını içermektedir. 

Tablo 2. Tanımlayıcı Analiz Sonuçları 

 N Min Max Ortalama Std. Sapma 

CO 2020  9 0,80 7,01 2,3267 1,95148 

CO 2019 9 0,66 5,24 2,0344 1,43812 

KO 2020 9 0,15 0,82 0,5833 0,23254 

KO 2019 9 0,17 0,81 0,5778 0,23557 

NKM 2020 9 0,02 0,14 0,0811 0,03655 

NKM 2019 9 -0,02 0,19 0,0578 0,06180 

AK 2020 9 0,03 0,16 0,0778 0,03898 

AK 2019 9 -0,03 0,11 0,0500 0,43330 

ADH 2020 9 0,66 1,94 1,0344 0,38148 

ADH 2019 9 0,48 1,77 1,1156 0,38714 

4.2 Normallik Testi 

Firma performanslarının kovid-19 salgınından etkilenip etkilenmediğini analiz edebilmek amacı ile firmaların 

kovid-19 salgını öncesi ve kovid-19 salgını dönemine ait finansal oranları istatistiki olarak karşılaştırılmıştır. 

İstatiksel yönteme karar vermek amacı veri setine normallik testi yapılmalıdır. Veri seti normal dağılım 

gösteriyorsa parametrik testler normal dağılım göstermiyorsa parametrik olmayan testler kullanılır.  

Veri setinin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacı ile en güvenilir yöntemlerden olan 

Shapiro_wilk testi yapılmıştır ve sonuçları tablo 3’te verilmiştir.  

Shapiro-wilk yöntemine göre anlamlılık düzeyi %5 den büyük olduğunda verilerin normal dağılım gösterdiği 

kabul edilir. Tablo 3’teki değerler incelendiğinde cari oran 2020, cari oran 2019 ve aktif devir hızı 2019 

verilerinin p değeri 0,05 ten küçük olduğu için verilerin normal dağılım göstermemiş olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer verilerin p değeri 0,05 den büyük olduğu için verilerin normal dağılım gösterdiği bulunmuştur.  

Tablo 3. Normallik Testi Sonuçları  

 Shapiro-  Wilk  

 İstatistik df p 

CO 2020  ,755 9 ,006* 

CO 2019 ,833 9 ,048* 

KO 2020 ,868 9 ,117 

KO 2019 ,840 9 ,060 

NKM 2020 ,996 9 1,00 

NKM 2019 ,887 9 ,185 

AK 2020 ,910 9 ,316 

AK 2019 ,958 9 ,774 

ADH 2020 ,809 9 ,026* 

ADH 2019 ,961 9 ,813 
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* P<0,05 ten küçük olduğu için veriler normal dağılmamıştır. 

Bu sonuçlara dayanarak kaldıraç oranları, net kar marjı ve aktif karlılığı verileri parametrik istatistik 

yöntemlerinden eşleştirilmiş t-testi kullanılarak test edilecek, cari oran ve aktif devir verileri parametrik 

olmayan Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılarak test edilecektir. 

4.3. Hipotez Testleri 

Bu bölümde dayanıklı tüketim malları sektörünün finansal performansının Kovid-19 öncesi ve Kovid-19 

dönemine göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği bulunmaya çalışılmıştır.  

Bu amaçla verileri normal dağılım gösteren veri setinde eşleştirilmiş örneklem t-testi kullanılmış, verileri 

normal dağılım göstermeyen veri setinde Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır.  

Bu amaçla geliştirilen hipotezler aşağıda yer almaktadır.  

H0: Firmaların CO ortalamaları arasında fark yoktur 

H0: Firmaların KO ortalamaları arasında fark yoktur 

H0: Firmaların NKM ortalamaları arasında fark yoktur 

H0: Firmaların AK ortalamaları arasında fark yoktur 

H0: Firmaların ADH ortalamaları arasında fark yoktur 

CO ve ADH verileri normal dağılmadığı için parametrik olmayan Wilcoxon testi kullanılmıştır. Testin 

sonuçları tablo 4’te verilmiştir. KO, NKM ve AK verileri normal dağılım gösterdiği için eşleştirilmiş t-testi 

kullanılmıştır. Testin sonuçları tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 4. Firmaların CO ve ADH oranlarına Ait Wilcoxon Sıralar Testi Sonuçları  

CO 2019-C2020 N Sıra  

Sıra 

Toplamı z p 

    Ortalaması       

Negatif Sıralar 5 6,2 31 -1,007 0,314 

Pozitif Sıralar 4 3,5 14     

Fark Olmayanlar 0         

            

ADH 2019- ADH 2020 N Sıra  

Sıra 

Toplamı z p 

    Ortalaması   -1,127 0,260 

Negatif Sıralar 3 4,33 13     

Pozitif Sıralar 6 5,33 32     

Fark Olmayanlar 0         

Tablo 4’te Wilcoxon testinin sonucu olarak hem CO (p=0,314) hem de ADH (p=0,260) verileri için p değeri 

0,05’ten büyük bulunmuştur. Bu sonuç bize firmaların CO ve ADH oranlarında Kovid-19 salgını öncesi ve 

Kovid-19 salgını dönemi arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir. 

Tablo 5’de eşleştirilmiş t-testinin sonucu olarak KO (p=0,745), NKM (0,261) ve AK (0,085) verileri için p 

değeri 0,05’den büyük bulunmuştur. Bu sonuç bize firmaların KO, NKM ve AK oranlarında Kovid-19 salgını 

öncesi ve Kovid-19 salgını dönemi arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir. 
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Tablo 5. Firmaların KO, NKM ve AK Oranlarına Ait Eşleştirilmiş T-testi 

  Eşleştirilmiş Farklılıklar     

    Ortalamanın % 95 Güven Aralığında     

  Ortalama Standart         

  Farkı (%) Sapması Alt Üst t-testi p 

KO 2020-KO2019 0,00556 0,01651 -0,0325 0,04362 0,337 0,745 

NKM 2020-NKM 2019 0,02333 0,01929 -0,0212 0,06782 1,209 0,261 

AK 2020- AK 2019 0,02778 0,01412 -0,0048 0,06034 1,967 0,085 

Çalışmada normal dağılım gösteren veri setlerine eşleştirilmiş t-testi, normal dağılım göstermeyen veri 

setlerine Wilcoxon işaretli sıralar testi uygulanmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre tüm sıfır hipotezleri kabul 

edilerek (ortalamalar arasında fark yoktur) dayanıklı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

finansal performanslarının Kovid-19 salgını öncesi ve salgın dönemi arasında bir farlılık olmadığı sonucu 

bulunmuştur. Bu durum Aralık 2020 sonu itibariyle Kovid-19 salgınının dayanıklı tüketim malları sektörünü 

olumsuz olarak etkilemediğini göstermiştir. 

Tablo 6’da firmaların finansal oranlarının 2019/12 ve 2020/12 dönemleri arasındaki korelasyon katsayısını 

göstermektedir.   

Tablo 6. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayısı 

  Katsayı p 

CO 2020 & CO 2019 0,962 0 

KO 2020 & KO 2019 0,978 0 

NKM 2020 & NKM 2019 0,4 0,287 

AK 2020 & AK 2019 0,474 0,197 

ADH 2020 & ADH 2019 0,839 0,005 

NKM 2020 & NKM 2019 ve AK 2020 & AK 2019 dönemleri arasındaki korelasyon katsayıları sırası ile 0,40 

ve 0,474’tür. Bu durumda NKM ve AK finansal oranları 2019 yılında yüksek/düşük ise 2020 döneminde de 

yüksek/düşük olacağı söylenemez çünkü aralarındaki korelasyon yüksek değildir.  

CO 2020 & CO 2019, KO 2020 & KO 2019 ve ADH 2020 & ADH 2019 dönemleri arasındaki korelasyon 

katsayıları sırası ile 0,962, 0,978 ve 0,839’dur. Bu durumda CO, KO ve ADH finansal oranları 2019 yılında 

yüksek/düşük ise 2020 döneminde de yüksek/düşük olacağı söylenebilir çünkü aralarındaki korelasyon 

yüksektir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

Türkiye’de bireysel tüketim harcamalarındaki değişimlerin kolay bir şekilde takip edilebildiği sektörlerden 

birisi dayanıklı tüketim malları sektörüdür. Dayanıklı tüketim malları sektörü ülke ekonomisine ihracat ile 

sağladığı döviz girdisi ve sağladığı istihdam olanakları ile büyük katkı sağlamaktadır. Bu çalışma ile 

Türkiye’de dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren firmaların Kovid-19 salgını krizinden etkilenip 

etkilenmediği araştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Wilcoxon işaretli sıralar testi ve eşleştirilmiş t-testinden 

yararlanılmıştır. Bu çalışmada Kovid-19 salgınının dayanıklı tüketim sektöründeki firmalar üzerinde 2020 

dönemi itibariyle olumsuz bir etkisinin olmadığı bulunmuştur.  

Kovid-19 salgınının dayanıklı tüketim malları sektörünü 2020 yılında olumsuz etkilememesinin temel 

nedenleri olarak iç piyasada Kasım 2020 dönemine kadar düşen faiz oranlarının etkisi ve bankaların beyaz 

eşya ürünleri için sunduğu uygun kredi kampanyaları sayılabilir. Düşük faiz oranları ile konut satışları 

artmıştır. Dayanıklı tüketim malları sektörü satışları, konut satışlarından ve yeni ev kurma sayılarından çok 
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fazla etkilenmektedir.  İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Ocak 2021 (IMSAD, 2020) raporuna göre 2020 

yılında konut satışları 2019 yılına göre %11,2 artmıştır. Konut satışlarındaki artış dayanıklı tüketim malları 

sektörüne de olumlu olarak yansımıştır. Dayanıklı tüketim malları sektörü tüketici kredilerindeki büyümeye 

duyarlıdır. Kamu bankalarının beyaz eşya satışlarına yönelik yaptıkları kredi kampanyaları da dayanıklı 

tüketim malları sektörüne olumlu katkı sağlamıştır.  

Kovid-19 salgını nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan önemli sorunlar Avrupa’ya yakın olan Türkiye’ye 

rekabet avantajı sağlamıştır. Bu durum dayanıklı tüketim malları sektörünün önemli dış pazarı arasında olan 

Avrupa pazarından daha fazla pay almasına imkân tanımıştır. Böylece 2020 yılında dayanıklı tüketim malları 

sektörü Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa pazarında yaşanan daralmadan daha az etkilenmiştir.  

Yukarıda bahsedilen olumlu gelişmeler Kovid-19 salgın dönemi olan 2020 yılında dayanıklı tüketim malları 

sektörünün salgından olumsuz etkilenmesini önlemiştir. Ancak ilerleyen süreçte hem yurt içi hem de yurt dışı 

piyasada dayanıklı tüketim malları pazarında daralma beklentileri mevcuttur. Ayrıca tedarik zincirlerinde 

yaşanan sorunlar ile hammadde fiyatlarında artış beklenmektedir. Türkiye’nin ihracatında önemli yeri olan 

İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanması olumlu bir gelişmedir. Bu gelişmelerin dayanıklı tüketim 

malları sektörünü nasıl etkileyeceğinin değerlendirilmesi amacı ile bu çalışmanın ilerleyen dönemler için 

tekrar edilmesi faydalı olacaktır.  
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